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«a międzynarodowym kongresie byłych 
wojskowych. 

Luksemburg, 12 września. 

Wczoraj zakończył się w Luksem- 
burgu drugi międzynarodowy kongres 
b. wojskowych zwołany przez Między- 
sojuszniczą Federację B. Wojskowych 
(FIDAC) ). Wzięło w nim udział 11 pa- 
ństw reprezentowanych przez 31 zwią- 
zków, pomiędzy którymi siedem zwią- 
zków niemieckich i dwa austrjackie. 
Najbardziej reprezentatywnym związ- 
kiem niemieckim był  „Jungdeutscher 
Orden'*, który wysłał do Luksemburga 
czterech delegatów: gen. Salzenberga, 
majora Ahlersa, oraz pp. Bornemana i 

Augusta Abel'a. Najliczniej była repre- 
zentowana W. Bretanja, która wysłała 
aż 14 delegatów z pułk. G. R. Crosfie- 
Id'em i posłem do Izby Gmin B. Co- 
hen'm na czele. Na czele delegacji a- 
merykańskiej stał gen. Leigh R. Ging- 
nilliat, a wśród delegatów francuskich 
było dwu członków Izby Posłów: Mar- 
celi Hćraud i Jan Goy. 

Na pierwszem zebraniu plenarnem 
4 kongres uchwalił jednomyślnie rezolu- 
*cję, w której wszyscy delegaci „stwier 
dzają ich wolę pokoju i żądają aby 
wszystkie ewentualne konflikty pomię- 
dzy narodami rozstrzygane były drogą 
arbitrażu '. Przy głosowaniu nad tą re 
zołucją doszło da następującego incy- 
de ntu: kiedy przewodniczący zarzą- 
dził głosowanie według krajów, wymie 
nił wśród nich także i Danzig”, a je- 
den z delegatów niemieckich, dr. Gi- 
vens, upełnomocniony przez „Vereini- 
gung der ehem. Kriegsgefangengen der 
Freien Stadt Danzing“, rzekt: „Ja!“. 

Wówczas niżej podpisany, jako de 
legat siedmiu polskich związków by- 
łych wojskowych, zaraz zaprotestował 
mówiąc: ; 

— Przedewszystkiem 
ma oddzielnego głosu, 
głosuje według krajów. 
Gdańsk nie jest tworem suwerennym, 
a jego interesy zagraniczne reprezentu 
je Polska. Dlatego w żadnym wypadku 
nie możemy się zgodzić, aby delegat 
niemiecki gdziekolwiek i kiedykolwiek 
przemawiał w imieniu Gdańska. Tyl- 
ko delegat palski może być pełnomoc- 
nikiem związków gdańskich. Tylko w 
łonie delegacji polskiej jest miejsce 
dla delegata gdańskiego. 

Płk. Fred W. Abbot (W. Bretanja) 
członek prezydjum, zaraz uwzględnił 
protest polski i oświadczył: 

— Wyłliczenie Gdańska przy gło- 
sowaniu było nieporozumieniem. Gło- 
su Gdańska przyjąć nie możemy. Gda- 

ęńsk nie jest państwem. 
Potem rozpoczęły się rozprawy ko 

misyj. Było ich cztery: pokoju, propa- 
gandy, ofiar wojny i jeńców wojen- 
nych. Komisja pokoju była najciekaw- 
szą. Wybrała ona na przewodniczące- 
go posła N. Sansanelli'ego (Włochy), 
a na sprawozdawcę — K. Smogorzew 
skiego. Na pierwszy ogień poszła dy- 
skusja nad rezolucjami niemiecką i pol 
ską. Niemiecka domagała się aby „na- 
rady były obowiązane szanować tyl- 
ko traktaty dobrowolnie podpisane", 
polska mówiła o potrzebie „„szanowa- 
nia traktatów podpisanych*. Ponieważ 
Niemcy ustąpić nie chcieli, a wszyscy 
sojusznicy poparli rezolucję polską, po 
stanowiono na wniosek przewodniczą+' 
cego wycofać obie propozycje aby nie 
prowadzić do rozbicia kongresu. Zado- 
wolono się ogólnikową rezolucją uch- 
waloną na pierwszem posiedzeniu ple- 
narnem. 

Następnie po dyskusji, komisja przy 
jęła długą rezolucję związków niemiec 
kich, w której jako śradek utrzymywa- 
nia pokoju wskazano między innemi 
„poszanowanie prawa narodów «do sta 
nowienia o swoim losie*. Komisja, na 
wniosek francuza Jann Goy'a poparte 

. go przez wszystkich sojuszników, do- 
dała do tego poprawkę: „w pełnej zgo 

"dzie ze wszystkiemi zainteresowanemi 
narodami'. Poprawka ta przeszła po- 
mimo oporu Niemców i Austrjaków, 
którzy mieli w głowie zapewne „An- 
schluss“ i coś więcej jeszcze. A potem 
ała rezolucja przeszła jednomyślnie. 

Jej intencje są bardzo zacne: chodzi o 
wzajemne informowanie się a celach i 
istotnych nastrojach różnych związ- 
ków, o niedrukowanie w ich organach 
tfałszywych wiadomości i plotek, o uni 
kanie wszelkich obelżywych dla sąsia- 
dów wyrażeń i t. p. 

Ostatnią ciekawą sprawą, jaka znaj 
dowała się na porządku dziennym ko- 
misji pokoju, był wniosek Belgów wy 
rażający życzenie, aby związki niemie- 
ckie potępiły pogwałcenie neutralnoś- 
ci Belgji. Kiedy delegat ,„Jungdeutscher 
Orden'u“ August Adel stwierdził krót- 
ko, że niemieccy byli wojskowi „speł- 
nili tylko rozkaz*, a za czyny swych 
polityków odpowiadać nie mogą, taki 
np. Max Ehrhardt, delegat związków 
$. jeńców wojennych rozróżnił w 
swem przemówieniu pomiędzy sztabem 
a ludem niemieckim i zapewnił, że „lud 
niemiecki żadnej nienawiści do Belgji 
nie czuł, a wszelkie pogwałcenie pra- 
wa międzynarodowego potępia". Bel- 

Gdańsk nie 
kiedy się 

W sprawie opróżnienia Nadrenii. 
GENEWA. 15.9. (PAT). W sobotę przed południem w kuluarach Ligi 

Narodów omawiano głównie sprawę przedterminowego opróżnienia Nadrenji 
przez wojska sojusznicze. 

Wiadomości z Berlina, według których z różnych stron wywierany jest 
nacisk w tym kierunku, że niemiecka delegacja nie powinna czynić żadnych 
niepotrzebnych koncesyj, spotkały się tu z poważną oceną. W związku z tem 
sądzą w Genewie, że zwołana na sobotę przed południem konferencja będzie 
mogła z trudem jedynie doprowadzić do pozytywnych wyników, jako że za- 
patrywania Niemiec i Francji różnią się jeszcze dosyć znacznie. 

Tajne posiedzenie Rady bigi. 
GENEWA. 15.9. (PAT). W sobotę przed południem Rada Ligi Narodów 

odbyła się tajne posiedzenie, na którem omawiana była sprawa różnych no- 

a Rada bigi debatuje. 
GENEWA. 15.9. (PAT). Rada Ligi Narodów na dzisiejszem popołud- 

niowem posiedzeniu dyskutowała mad kwestją stabilizacji waluty bułgarskiej 
następnie toczyła się dyskusja nad sprawą przedłużenia na rok jeden mandatu 
komisarza Ligi Narodów w Gdańsku van Hammela, którego kadencja upływa 
w lutym 1929 r. 

W związku z tem omawiana była sprawa ewentualnego następcy van 
Hammela. Dyskusja nie została zakończona i podjęta będzie na następnem po- 
uinem posiedzeniu. 

Z komisji rozkrojeniowej. 
Wybór komitetu czferech. 

GENEWA. 15.9. (PAT). Komisja rozbrojeniowa zajmowała się sprawą 
międzynarodowych układów o kontroli fabrykacji broni i amunicji i wybrała 
komitet czterech w skład którego weszli hr. Bernstori, Guerero, Sata i dele- 
gat Francji Jouhaux. 

Komitet czterech zbada różne projekty międzynarodowych układów o 
kontroli przemysłu wojennego i zda sprawę na plenum komisji. 

Posiedzenie komisji organizacji technicznej, 
- Przemówienie p. Gliwica. ' 

GENEWA. 15.9. (PAT). Na posiedzeniu drugiej komisji organizacji technicznej 

w dyskusji nad działałnością organizacji komunikacji i tranzytu przemawiał j. Gliwic. 

W przemówieniu swem podkreślił on liberalizm polskiej polityki tranzytowej i przedsta- 
wił postępy w dziedzinie budowy dróg kolejowych i portów w Polsce. Podnosząc dzia- 
łalność organizacji tranzytowej Ligi Narodów, mówca wyraził żal, że kolej na liaji Li- 
bawa - Ronny, ważna linja tranzytowa. interesująca bezpośrednio trzy państwa, nie może 
być eksploatowana ze względów politycznych, niezależnych od rządu polskiego. 

W końcu p. Gliwic wypowiedział się za koniecznością dalszego rozwoju działal- 
ności organizacji tranzytowej. 

Prasa niemiecka © przypuszczalnym udziale Polski w komisji pojednawczej. 
BERLIN. 15.9. (PAT). „Germania“ i „Huggenbergowski Der Tag“ u- 

ia na alarm z powodu udzialu Polski w ewentualnych pracach komisji 
t. zw. konstatacyjno - pojednawczeį. GÓRĘ z | 

„Der Tag* w depeszy z Genewy zauważa, że należy zapytać w jaki spo 
sób Briand będzie chciał ae Polskę i Czechosłowację do tej akcji 
riand jak donosi „Nag“ odbył dłuższe konierencje z Zaleskim i Beneszem. 

у Germania” Fisże, że niema obecnie żadnej wątpliwości, że Briand nie 
ograniczy swych żądań dotyczących zabezpieczenia granic do granic zachod- 
nich i że widocznie głos Pertinaxa o sytuacji Polski i Czechosłowacii znalazł 
u Brianda całkowity posłuch. 

Nowi ministrowie irancuscy 
PARYŻ. 15.9. PAT. Prasa przyjęła przychylnie wiadomość o 

mianowaniu senatora Cherona ministrem handlu i byłego pod- 
sekretarza stanu Laurent Eynac ministrem lotnictwa. Dzienniki 
przypominają wybitne zalety oraz wielkie zasługi obu ministrów 
i uważają, że obie nominacje są dobrą wróżbą dla przyszłości 
handlu i lotnictwa francuskiego. 

dimowna odpowiedź kanclera Rzeszy nacjonalistom. 
BERLIN. 15.9. (PAT). W odpowiedzi na żądanie stronnictwa niemiecko - narodo- 

wego zwrócone do kanclerza Rzeszy, ażeby kanclerz przed odbyciem nowych konieren- 
cyj z przedstawicielami aljantów PR do Berlina dła porozumienia się z komisją 
spraw zagranicznych i stronnictwami Reichstagu, kanclerz Miller nadesłał z Genewy de- 
peszę na ręce obecnego kierownika urzędu spraw zagranicznych Kepkego, prosząc go 
o zawiadomienie hr. Westarpa, że w obecnej sytuacji kanclerz w żadnym razie przybyć 
do Berlina nie może, ponieważ na niedzielę wyznaczone zostały rozmowy z mocarstwa- 
mi okupacyjnemi i że termin tego ze względu na interesy Niemiec coinąć nie można. 

Kancierz oświadczy, dalej, że delegacja niemiecka działać będzie w ramach swo- 
ich uprawnień i że będzie gotowa do zbadania sprawy komisji spraw zagranicznych bez- 
pośrednio po swym powrocie. Kanclerz przewiduje, że w Berlinie będzie mógł być do- 
piero we wtorek rano. | 

Odmowna odpowiedź kanclerza Miillera udzielona stronnictwu niemiecko - narodo- 
wemu wywołała na łamach prasy prawicowej poważne niezadowolenie. 

Posiedzenie Rady ministrów niemieckich. 
Aprobata stanowiska delegacji genewskiej. 

BERLIN, 15 9. PAT. Dzisiaj o godz. 1l przed południem odbyło się zapo 
wiedziane posiedzenie gabinetu w sprawie rokowań genewskich. 

Obecni byli wszyscy ministrowie z wyjątkiem kanclerza Millera, bawiące- 
о у Genewie i ministra Stresemanna, pzzebywającego na kuracji w Baden- 
aden oraz ministra sprawiedliwości Kocha, który jest w Zaltzburgu na kon- 

gresie am: 
Według oficjalnego komuuikatu gabinetowi Rzeszy przewodniczył mini- 

ster Reichswehry Groechner. Omawiano sytuację Niemiec w Genewie i sprawo- 
zdania, nadesłane przez delegację niemiecką. Stanowisko, zajętejprzez delegację 
niemiecką w Genewie, spotkało się z jednomyślnem uznaniem gabinetu. 

Jugosławia uznaje Achmeda Zogu. 
BIAŁOGRÓD. 15.9 (PAT). „Politika* donosi, że w wyniku konferencji 

pomiędzy premjerem Koroszocem a zastępcą ministra spraw zagranicznych 
Szumenkowiczem uznanie nowego regimu w Albanji przez Jugosławję miała 
zostać postanowione. K 

Jugosłowiański charge de affaires w Tiranie ma otrzymać w najbliższym 
czasie odpowiednie instrukcje. 

Zamachy na Trockiego 
WIEDEŃ. 15.9. (PAT). „Neues Wiener Agendblatt" donosi, z Paryża: „Matin* do- 

wiaduje się z Moskwy, że Trocki zdołał przesłać Rakowskiemu, który przebywa w A- 
strachaniu nad morzem Kaspijskim list, w którym prosi swego przyjaciela © pomoc, po- 

nieważ policja polityczna pragnie go zgładzić. ||| : 

Przez szereg dni nie dostarczano mu pożywienia. Oprócz tego czerwona gwardją 

strzelała do niego z ukrycia. Władze obiecały przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. 

Włochy spłacają swój dług Anglii. 
LONDYN. 15.9. (PAT). Bank Angielski otrzymał dziś od rządu włoskiego 2 milj. 

125 tys. funt. ster. tytułem 6 raty z rachunku, zobowiązań wojennych Włoch. 

Debra nasza. 
Połska prowadzi w zawodach lekkoaflefycznych z Gzechami. 

PRAGA. 15.9. (PAT). Na boisku Sparta rozpoczęły się dzisiaj lekkoat- 
letyczne zawody o mistrzostwo pomiędzy Polską a Czechosłowacją pod pro- 
tektoratem ministra Benesza. Publiczność przyjmowała drużynę reprezenta 
cyjną Polski entuzjastycznie. Odbyły się: rzut kulą, bieg 100 metr. rzut osz- 
czepem, sztafeta 4X 100, bieg 400 mtr. przez płotki. W punktacji ogólnej pro- 
wadzi Polska 43 punktami przeciwko 35 zdobytym przez Czechosłowację. 

gowie się zadowolnili powyžszemi 0- misje przedtožyty. Postanowiono utrzy 

šwiadczeniami i komisja obrady swe mać w mocy Komisję Mieszaną, która 

zakończyła. drugi kongres przygotowała; komisja 
ta zwoła w raku przyszłym tržeci kon- 
gres. 

Na drugiem i ostatniem zebraniu 

plenarnem, Kongres przyjął jednomyś- 

Inie wszystkie rezolucje, jakie mu ko- Kazimierz Smogorzewski. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Adminita | 
cia nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASLAW—-Ksieg. T-wa „Lot“. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE— ui. Zamowa, W. Włodzimierow. | 

ОМО  Ksieg. T-wa „Ruch“ i 
RBORODZIEJ-—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossciing. 
KLECK—-Sklep „Jedność. 
LiDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa i 

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŚWIĘCIANY PÓW.—Rynek 9. 
WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24. 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego 

KOENCEKCTZETOY IRZZOWTLI 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych orąz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 208r 

$erajewo, Wersal, Locarno. 
Trzy okresy. 

Rok 1914, 1919 i 1928! Trzy zu- 

pełnie różne konfiguracje polityczne. 

Okres pierwszy. Rok 1914 Trój- 

przymierze i trójporozumienie. Trój- 

przymierze łamie się przez wystąpie- 

nie Włoch, trójporozumienie rozsze- 
rza się znakomicie przez wciągnięcie 

w swą orbitę szeregu państw drob- 

niejszych. 

Pozycja państw małych. W 
okresie rywalizacji trójprzymierza z 

trójporozumieniem pozycja państw 

małych była o wiele wygodniejszą, niż 
obecnie, w chwili istnienia Ligi Naro- 

dów. Każde z tych państw, prowadząc 

umiejętną politykę pomiędzy dwoma 

blokami mocarstwowemi, uzyskiwało 

maximum korzyści i w całej pełni 

utrzymywało swoją niezależność. Ta- 

ką była np. pozycja Rumunji. W cza- 

sie wojny to uprzywilejowane stano- 

wisko państw małych uwydatniało się 

możę jeszcze bardziej, lecz kończyło 

się z chwilą, gdy dane państwo przy- 

stępowało do strony wojującej. Wte- 
dy to państwo oddawane było do 

dyspozycji sztabu generalnego swego 

najsilniejszego sojusznika. Tak było 
z Bułgarją, tak było z Serbją. 

Pozycja Polski. Państwo polskie 
nie istnieje. 

Okres drugi Wersalski. Rok 
1919. jest jakby przedłużeniem okre- 

su pierwszego. Trójporozumienie'zwy- 

ciężyło mocarstwa centralne i chce 

utwierdzić swoją pozycję, chce sobie 
zabezpieczyć owoce zwycięstwa. Oto 

jest prawdziwe przedstawienie rzeczy, 

jeśli chodzi o politykę Clemenceau. Ale 
oczywiście ten prosty szemat poli- 
tyczny jest ubarwiony niesłychanie 

skomplikowanemi okolicznościami, jak 

interesy Ameryki i indywidualność 

Wilsona, który używa autorytetu Sta- 

nów Zjednoczonych, aby zrealizować 

swoje poglądy, jak przejście Włoch z 

trójprzymierza do trojporozumienia 

it. d. Ale jednak szemat polityczny 

jest to zwycięstwo trójporozumienia i 

w tym szemacie Ameryka odgrywa 

rolę wielkiego pomocnika trójporozu- 

mienia. V 

Pozycja państw małych w tym 

okresie jest ograniczona w niezależ- 

ności. Wypadki skoncentrowały całą 

władzę nad Światem w rękach trzech 

osobników Clemenceau, Wilsona, 

Lloyd George'a. Od długiego wyczeki- 

wania w przedpokojach tych panów 
zależy czasami los państw drobnych. 

Pozycja Polski. Polska jako 
państwo powstające jest dość lekce- 

ważona, do czego przyczynia się zre- 

sztą fakt, że stronnictwo narodowo- 

demokratyczne chce często  wykorzy- 

stać autorytet ententy przeciw rządó- 

wi własnego państwa, Temniemniej w 

tym szemacie politycznym zwycięstw 
trójporozumienia Polsce przypada 

udział nadspodziewanie dodatni. Pol- 

ska jest 1) spadkobierczynią Rosji w 

podziale łupów, zdobytych: na Niem- 

co-Austrji, 2) Polska jest predystyno- 

wanym strażnikiem pokoju Wersal- 

skiego. Jak kiedyś król dawał ziemię 

wasalowi i mówił mu: „ale za tę 

ziemię będziesz strzegł państwo 

moje od tych nieprzyjaciół, „szlak 

zagonów których idzie tędy* tak teraz 

Francja dawała nam Pomorze i Śląsk 
i bagnet, skierowany w plecy państwa 

niemieckiego. Przyjąliśmy to z rado- 

ścią, gdyż odpowiadało to najzupeł- 
niej naszej linji. Nasze nieporozumie- 

nia z eńtentą wynikały wtedy tylko na 
tle Ziem Wschodnich, gdyż Francja 
traktuje jeszcze wówczas Polskę tylko 

jako ersatz - Rosji niechętnie widzi u- 

stalanie polskiego panowania na wscho- 

dzie i stąd wynikały nieporozumienia 

z Anglją, która po zwycięstwie 1918 r, 
mniej się obawiała Niemiec, a zaczęła 

obawiać się przewagi Francji na konty- 

nencie, pamiętając, iż doświadczenie 

historyczne mówi, że państwu, które 

zwyciężyło, przybywa sił na całej linji: 

Stąd Anglja starała się osłabić czy za 

hamować te przywiłeje, które Francja 

gotowa była nam udzielić. Stąd gdy w 

r. 1919i1920ijeszcze do okresu Oku- carna, że wzięli ster władzy w swoje 
pacji Ruhry włącznie (bo to jeszcze cią- ręce. Otóż Briand im iswoją mową 
gle ten sam okres Wersalski), gdy An- powiedział: „to nie jest dla nas žad- 
gljagodziła sięz Francją, to był nasz na zdobycz, że socjaliści teraz rzą- 
plus, i gdy Anglja czy Francja mó- dzą. Jestem przekonany, że tak samo 
wiła contra Niemcom—to były nie epi- potrafią wyrabiać gaz trujący. W każ- 
zody (jak dziś mowa Brianda), lecz dym razie ja Niemcom nie ustąpię 
istotne objawy istotnego stanu rzeczy. ani szeląga, tylko dlatego, że tam są 

Okres trzeci Locarno. Locarno socjaliści. Wasze nadzieje „pod tym 
jest tylko wykładnikiem tego, co się względem są zupełnie mylne". : 
stało przez wycofanie się Ameryki z Mówiąc nawiasem, w ten sposób 
polityki, która tryumfowała w Wer- mimowoli, a może świadomie, Briand 
salu, która da się określić „Stany wzmocnił w Niemczech stanowisko 
Zjednoczone gwarantują zwycięstwo swego kolegi Stresemanna, a osłabił 
trójporozumieniu". Stany Zjednoczo- socjalistę kanclerza Miillera. 
ne zaczęły dążyć do hegemonji nie- Jeśli chodzi o wewnętrzną  polity- 
tylko na nowym, lecz i na starym kę francuską, to Briand był tam do- 
kontynencie i Europa musiała się po- tychczas człowiekiem Locarna. Otóż 
rozumieć we własnym, dobrze zrozu- Locarno przyjęła publiczność fran- 
mianym interesie. Był czas 1924 i cuska jako konieczność, ale bez spe- 
1925 r. kiedy myślano, że może Sta- cjalnego entuzjazmu. Prezydent Poin- 
nąć pomiędzy Niemcami a Francją care rozumie to dobrze, zezwalając 
porozumienie, zwrócone przeciw Anglji- Briandowi na robienie polityki Locar- 
Był to okres wielkiej niepopularności na, odstępując mu politykę zagranicz- 
Anglików we Francji. Byłaby to reali- ną, rozumiejąc, że dziś dla . Francji 
zacja pomysłów p. Caillaux z przed innego wyjścia jak Locarno niema, 
i z czasów wojny. Dziś okres niepo- lecz jednocześnie nie angażując się w 
pularności Anglji należy do przeszło- tę sprawę sentymentalnie. Wytwarza 
ści. Przeciwnie, Anglja, szukając opar- się pewne przeciwieństwo pomiędzy 
cia przeciw Ameryce, popiera Francję. tym człowiekiem Lotaryngji, człowie- 
Ale niema w Europie dziś sojuszów kiem Ruhry, pomiedzy tym Poincare, 
takich, jak trójprzymierze przedwojen- który czasami jest nazywany  Poin- 
ne. Jedyną formą międzynarodową carć-la-guerre, lecz czasami także ie 
okowania mocarstw między sobą jest grand Lorrain, atym Briandem z Locar- 
kooperacja anglo-franko-niemiecka. W na, Piękne, dumniejsze, więcej podniosłe 
artykułach z ostatniego tygodnia opi- dźwięki otaczają postać Poincarego. 
saliśmy ją pod wieloma względami. Z nim się kojarzy duma narodowa, 
Kooperacja ta rządzi Ligą Narodów. z postacią Brianda kompromis i 

Stanowisko małych państw. ustępstwo. 1 jak obrazowo określiliśmy 
Jest ono o wiele gorsze,,o wiele posunięcia Brianda w stosunku do 
mniej niezależne, niż przed wojną. Na. wewnętrznej polityki niemieckiej, jako 
tem właśnie polega cała hipokryzja „ūie-pokwitowanie ze 'zmiany rządu”, 
instytucji, fałszywie zwanej Ligą Na- to znów, gdy nam chodzi o to, aby 
rodów. W instytucji tej napozór gwa- jakimś skrótem określić charakter po- 
rantowana jest równoprawność ma- sunięcia Brianda w stosunku do we- 
łych państw. Przewodniczącymi Rady wnętrznej polityki francuskiej—to po- 
Ligi, przewodniczącymi Zgromadzenia wiemy: Briand chciał pokazać, że i on 
są stale przedstawiciele małych, a może być Poincare, kiedy zechce, 
nawet najmniejszych państw. Ale ale że to do niczego wielkiego nie 
naprawdę to całą Ligę porównać doprowadzi. Cat. 
można do sieci, zarzuconej na małe prawy 
państwa tak, aby im ręce skrępować i : а 
nogi. Siecią tą dowolnie zaś kierują Min, Meyszfowicz we bwowie. 
Anglja, Francja i Niemcy. Z tej po- Й у 
wodzi pacyfistycznych i równoupraw- WOW. 199, PAT, Da js RE ace dY z B rano przyjechał do Lwowa p. minis- 
nieniowych i wolnościowych frazesów ter sprawiedliwości Meysztowicz w 
nie wykluje się nic w Lidze, coby towarzystwie dyrektorów departamen- 
mogło być niezgodne z interesem tów Swiątkowskiego i Kuczyńskiego, 
Anglji, Francji i Niemiec. oraz naczelników wydziałów Makow- 

Exemplum sprawa litewska. Jej skiego i Raczyńskiego. W prezydjum 
l EH х . * sądu apelacyjn i е 

załatwienie nie odpowiada interesowi e anni sda ooh 

Niemiec, więc ta sprawa załatwioną i prokuratorów odbyło się uroczyste 
nie jest. Dlatego ci publicyści, którzy powitanie p. Ministra przez prezesa 
piszą w tej sprawie o. „bezsilności Rn: 1 NE e, $ : ; er Meysztowicz odpowie- 
Ligi", są dopiero we wstępnej „Klasie Gział, že dziękuje przedewszystkiem 
orjentacji politycznej. Trzeba bliżej tę zą gorące przyjęcie, jakiego doznał 
rzekomą „bezsilność* zanalizować. we Lwowie, stwierdził dalej, że w 

Mowa Brianda, zup-łności uznaje doniosłość braków 
Prasa polska stale zajmuje sie * W. wymiarze sprawiedliwości, którym 

ZEE. 8 rząd w miarę możliwości finansowej 
poniedziałkową mową Brianda. Nale- nieustannie stara się zaradzić. W koń- 
ży przestrzec opinję polską, aby mo- cu wyraził p. Minister radość z po- 
wy tej nie brała jako możliwość na- wodu przybycia do Lwowa, albowiem 
wrotu z systemu Locarna do syste- "ic bardziej nie przyczynia się do za- 

i dzenia brakom i potrzebom sądow- mu Wersalu. Na powrót do systemu 2 : р a 
I twa, Wersalu nie pozwala dziś przede- nictwa, jak poznanie stosunków przez 

: bezpośredni kontakt. 
wszystkiem stosunek Europy do Sta- Pansminister udekorował prezesa 
nów Zjednoczonych. Tak! Zgadzamy sądu okręgowego we Lwowie Metelę 
się, że forma mowy p. Brianda, jej | prokuratora w Samborze  Szeria 

  

intonacja, jej akcenty, jej frazeologja orderami Odrodzenia Polski za wy- 

przypominają epokę minioną. Ale nie 

może to w żadnym razie oznaczać 

tego, czegobyśmy chcieli. Gdyby istot- 
nie w linji p. Brianda leżała polityka 

bitne zasługi, położone na wymiarze 
sprawiedliwości. Po południu odbyła 
się w sądzie apelacyjnym pod prze- 
wodnictwem p. ministra Meysztowicza 
konferencja wszystkich prezesów są- 

antyniemiecka, jego stanowisko wo- dów okręgowych i prokuratorów. 

bec p. Voldemarasa byłoby zupełnie Wyjazd premjera p. Bartla 
inne. Tymczasem wiemy, że w spra- do Lublina. 
wie litewskiej polityka Francji poparła ое оо В A 
tajne życzenia Berlina. p. Bartel dak 3 łętnioch się 

Mowa Brianda jest niewątpliwie waż- Lublina w celu zwiedzenia państw. 
nym ewenementem, ale waga jego leży zakładów zbożowych. P. premjerowi 
w dziedzinie spraw, które dła”nas mają towarzyszyć będą pp.: p. 0. szefa ga- 
znaczenie drugorzędne, mianowicie 

wewnętrznej polityki Niemiec i we- 

wnętrznej polityki Francji. 
Jeśli chodzi o wewnętrzną  polity- 

kę Niemiec, to w stosunku do niej 

z ochotą nazwałbym posunięcie Brian- 

da jako niepokwitowania zmiany rzą- 

dów w Niemczech. Socjaliści uważają, 

że już przez to zrobili dużo dla Lo- 

binetu Stempowski, szei _ sekretarja- 
tu komitetu ekonomicznego ministrów 
Ciborowski,' naczelnik wydziału apro- 
wizacyjnego w M.S.W. Szwalbe, dele- 
gaci  interesowanych ministerstw i 
członkowie rady nadzorczej : państw. 
zakładów zbożowych w Lublinie, oraz 
sekretarz osobisty p. premiera, fpor. 
Zaćwilichowski. 

Powrót p. Premiera nastąpi dziś 
po południu.



/ 
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ECHA KRAJOWE 
Budowa kolei Druja— Woropajewo. 

Projektowana oddawna budowa 
kolei Druja - Woropajewo, kolei mają 
cej niewąpliwie ogromne znaczenie go 
spodarcze dla naszego kraju, weszło 
już na tory realne. Trwające od szere- 
gu miesięcy prace przygotowawcze na 
terenie zostały już ukończone. W rezul 
tacie ich wyznaczono trasę o długości 
91 klm. jakkolwiek początkowo przewi 
dywano 95 klm. 

Trasa ta poczynając od Dru i pro- 
wadzić będzie przez grunta należące 
do następujących wsi i folwarków: 
Sarce, Nurbanowo, Tyczki, Natalin, 
Dworzyszcze, Słobódka, Pozniaki, Żmi 
dzino, i. Horuszki, i. Masiowce, Mat- 
wiejowce, Katkowszczyzna, Kupczele- 
wo, f. Józefowo, Bohowszczyzna, Za- 

SANA 
Mur   

w kierunku Worojajewa. Będzie to je- 
dyny duży most na całej trasie. 

Równocześnie z budową linji Druja 
Woropajewo prowadzona będzie budo 
wa linji stanowiącej połączenie z wą 
skotorówką Dukszty - Druja, co w re- 
zultacie przedłuża trasę o kilka kilo- 
metrów. Przewidziana też jest budo- 
wa portu na Dźwinie w Drui, i połą- 
czenie portu z koleją. Prace te nie 
wchodzą do projektu budowy kolei 
Druja - Woropajewo, a są dalszymi 
projektami, związanemi z akcją uprze 
mysławiania ziem wschodnich. Połącze 
nie drogi wodnej z arterją kolejową bę 
dzie miało duże znaczenie gospodarcze 
na razie jednak, projekt tego połącze- 
nia mniejsze miałby znaczenie. * 

2 
„odcień / T 

Mapa kolei Woropajewo - Druja Czarną linją oznaczono przysztą trasę kolei 

rzecze, Bradzińce, Ostrówki, Bielki, 
Bułanicha, f. Olchowce, f. Niepraniki, t. 
Rakowce, Olchowce, Pietrowicze, 
Łońsk, Zienice, i. Marjampol, wpobližu 
jeziora Bielka, Trumkicze, Olichwery, 
Maniewszczyzna, Wasilewo, Borówki. 
Trasa ta ulegała kilkakrotnie zmianom 
i obecnie podana jest najkrótszą, jaką 
można było zaprojektować. 

Plan prac przewiduje podział tej 
trasy na trzy odcinki po 30 klm. z któ 
rych jeden,, a mianowicie północny w 
dniu 4 b.m. oddany został do roboty 
warszawskiej firmie „Inż. K. Strączyń- 
ski, R. Czarnota — Bojarski i S-ka". 
Firma przystąpiła już do robót wstęp- 
nych. 

Według zatwierdzonego planu prze 
widziana jest budowa stacji w miejs- 
cowościach: Druja, Miory, Pohost (w 
odległości 2 i pół klm. od miasteczka), 
Szarkowszczyzna, i Woropajewo. Mo- 
żliwe też jest że powstanie jeszcze je 
dna stacja, w pobliżu Pałowa. 

Niezależnie od tego pomiędzy sta- 
cjami przyszykowane zostaną miejsca 
dla mijanek. 

Tor kolejowy idący wdłuż Dzisien 
ki (za Szarkowszczyzną) przecina ją 
w okolicy” Zienic, skręcając pod kątem 

Na czele budowy kolei Druja - Wo- 
ropajewo prowadzonej przez Kierowni 
ctwo Budowy stoi Naczelnik Budowy 
p. inż. Maciej Rozwadowski, któremu 
dzielnie sekunduje Naczelnik Wydzia- 
łu Technicznego p. inż. Eugenjusz Kul- 
bicki. Korzystając z uprzejmości wspo 
mnianych wyżej uzyskaliśmy podane 
informacje. Dowiadujemy się przy tem 
że z ogólnej sumy kosztów (na razie 
trudno ją ustalić definitywnie) jedną 
piątą część pokryją samorządy zainte 
resowane, których udział wyraża się w 
dostarczeniu materjału budowlanego 
jak słupów telegraficznych, podkładów 
it. p. oraz nabyciu gruntów przez któ 
re ma przejść linja kolejowa. 

Budowa linji ma potrwać dwa se- 
zony z tem obliczeniem aby późną je- 
sienią 1930 r. (listopad) kolej mogła 
być oddana do eksploatacji. Jasnem 
jest, że wykonanie lub nie tej budowy 
będzie stać w scisłej zależności od kre 
dytów rządowych, przypuszczać jed- 
nak należy, że Rząd nasz rozumiejąc 
potrzebę przyjścia z pomocą zaniedba- 
nym pod względem gospodarczym 
Kresom, zrobi ze swej strony wszyst- 
ko aby sprawę budowy tej tak bardzo 
oczekiwanej arterji ułatwić. 

Zamek królewski w Grodnie 
Mury królewskiego zamku 

Grodnie kryją wiele tajemnic, 
tychczas bowiem tylko jedna trzecia 
podziemi jest dostępna, a wejść dó 
pozostałych części jeszcze nie odna- 
leziono. Podziemia od strony Niemna 
są zasypane gruzami i zostaną Od- 
słonięte dopiero w czasie robót ziem- 
nych, które będą wykonywane w 
związku z projektowanem wzmocnie- 
niem zbocza Góry Zamkowej. Od 
strony Horodniczanki mur zamkowy 
ma około 5,2 mtr. grubości. W tym 
właśnie murze natrafiono na istnieją- 
ce dwie izby sklepione, do których 
wejście zostało zamurowane jeszcze 
w wieku 18-tym. Do dolnej izby pro- 
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Wilno 

mającego się odbyć dnia 

Żądac we wszystkich kioskach. 

DOM BANKOWY 

T. BUNIMOWICZ 
przyjmuje ubezpieczenia od 

wylosowania amortyzacyjnego 

obligacji 4 proc. prem. pożyczki inwest. z r. 1928 

  

wadzi wejście, które mieści się pod 
schodami, wiodącemi do mieszkania 
kpt. A. Kowalskiego. Stamtąd również 
jest wejście do podziemi, częściowo 
zasypane gruzami. Nad tą izbą jest 
izba mała, sklepiona, w której zna- 
leziono kości i garnuszek gliniany 

dawnego pochodzenia. Istnieje przy- 

puszszenie, że ta izba była użytko- 

wana jako więzienie. Na tem miejscu 

istniała pierwotnie wieża Zamkowa, 
wzniesiona za Witolda w końcu 

14-go w. Konserwator p. Jodkowski 
odkrył zamurowane izby i wejścia do 
podziemi. Dalsze prace przerwano 
do wiosny, gdy już będą zniesione 
przybudówki, wykonane przez Rosjan. 

Baczność, Polacy Z kofwy, przebywający 
w Wilnie i na Wileńszczyźnie! 

Czytajcie „DZWON'”, jedyny dziennik polski na Łotwie, najob- 

fitsze źródło wiadomości o życiu Polaków na Łotwie! 
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SŁOWO 

Siraszlioų hurdgan © Ameryce. 
NOWY-JORK. 15.9. PAT. Według otrzymanych tutaj wiado- 

mości miasto San Juan, liczące 100 tys. mieszkańców, jest na- 
skutek huraganu pozbawione wody. Ulice miasta zawalone są 
gruzami domów. Niezbędna jest szybka pomoc medyczna oraz 
dowóz artykułów żywnościowych. Plantacje kawy, orzechów 
kokosowych i bananów poniosły wielkie sraty. 

Wielka ilość zabitych. 
NOWY-JORK. 15.9. PAT. Według wiadomości, otrzymanych z okolic 

nawiedzonych przez tornado w Stanie Nebraska, lilinois, południowej Da- 
koty i Wiskonsin, poniosły Śmierć 
rannych. 

Szkody są Oceniane na zgórą 2 miljony dolarów. 
gdzie liczba zabitych wynośi 32 osoby. huragan szalał w Stanie Illinois, 

43 osoby, a bardzo wiele zostało 

Naigwałtowniejszy 

WYDOBYWANIE ZWŁOK Z POD GRUZÓW. 
BOCKFORD. 15.9. (PAT). (Ilirois). Dotychczas wydobyto 30 zwłok z pod gruzow 

jednej z fabryk, która zawaliła się wskutek cyklonu, grzebiąc wele ofiar. 

Cała ludność z własnego popędu niesie pomoc rannym. W innych częściach miasta 
zginęło 6 osób. 

Brak wiadomości o Ghamberlainie. 
HAWANNA. 15.9. (PAT). Do wczorajszego wieczora nie otrzymano ża- 

dnej wiadomości z pokładu statku „Orcoma'*, na którym znajduje się sir Cha- 
mberlain z rodziną. 

W dniu 12 b. m. „Orcóma* opuścił wyspy Bermudzkie, udając się do 
Hawany. Firmowe towarzystwa żeglugi morskiej przypuszczają, że parowiec 
zmienił kurs po drodze dla uniknięcia spotkania z huraganem. 

Z pobytu króla hiszpańskiego w Szwecji. 
STOCHOLM. 15.9. (PAT). Wczoraj wieczorem król Gustaw podejmował króla 

Alionsa hiszpańskiego obiadem galowym, w którym wzięło udział zgórą 200 osób. 
Karol Gustaw w przemówieniu powitalnym podkreślił sympatje narodu szwedzkiego 

dla wielkiego narodu hiszpańskiego. którego starą cywilizację, rycerskie uczucia i chwa- 
Iebne tradycje zawsze podziwiał. 

W odpowiedzi król Alfons dziękując zaznaczył, że naród hiszpański odczuwa po- 
dziw dła Szwecji, dla ij 
przemówieniach uczynil 
krajami. 

wspaniałej przeszłości wysokiej kultury. Obaj królowie w swych 
aluzje do zawartego niedawno układu rozjemczego między obu 

Śladami Orlińskiego. 
Sfarf iofników niemieckich do raldu Berlin— "Tokio. 

BERLIN. 15.9. (PAT). Lotnicy niemieccy Winterield i Eichler wystar- 
towali dziś w południe o godzinie 11 min. 25 na lekkim samolocie systemu 

Kiein Daimłer, pragnąc dokonań lotu z Berlina do Tokio przez Królewiec Mo 

skwę i Syberję, oraz ustanowić rekord lotu na odległość bez lądowania. 

id | ® z а 
Raid leiniezy Anglja—šingapore. 

SINGAPORE. 15.9. (PAT). Przybyty tu 4 hydroplany naležące do an- 

gielskich sił lotniczych, kierując w ten sposób lot okrężny, który wyniósł 23 
tys. milj. z Anglji przez Indje i Australję do Singapore. 

Pagłoski o zamachu na Daukaniasa. 
RYGA. 15.9. (PAT). „Jaunakas Zinas* donosi z Kowna, że w dniach ostatnich w 

Kownie zaczęto rozpowszechnianie wiadomości, jakoby w stosunku do ministra wojny 

generała Daukantasa dopuszczono się zamachu. Wiadomości te okazały się następnie ta- 

także w prasie zagraniczntj. 
Z jednej strony rozpowszechniana jest iniormacja, że na gen. rzucono bombę, któ 

ra jednak nie wybuchła, z drugiej zaś, że do ministra strzelano z rewolweru, Również 

przybywający z Kowna podróżni potwierdzają owe informacje. Jak jedynie, niemal na- 
wno wiadomo, pomiędzy gen. Daukantasem, a Pleczkavicziusem czy też innemi wyso- 

iemi osobistościami ze sier wojskowych zaszło nieporozumienie, powody którego zacho 

wywane w ścisłej tajemnicy. 
Wiele do myślenia i przypuszczeń różnego rodzaju, przyczyniło się podanie genera- 

ta Daukantasa do dymisji ze stanowiska zastępcy premjera. Korespondent „Jaunakas Zi- 

nas* stanowczo zaprzecza wiadomościom o zamachu na generała, gdyż osobiście prze- 

konał się, że jest on najzupełniej zdrów. Natomiast skonstantował wzmocnienie ochrony 

wojskowej sztabu generalnego. 
Elta oficjalnie również zaprzecza wiadomościom o jakimkolwiek zamachu na ge- 

nerała Daukantasa, a także notatkom jakie ukazały się w polskiej prasie o zaburzeniach 

których dopuścili się w Ukmerge członkowie organizacji Żelaznego wilka. 

1 przeciwko 50-ciu. 
LOS ANGŁOS. 14.9. (PAT). W jednym z wagnów pociągu, idącego 

do San Francisco uzbrojony bandyta steroryzował 50 osób, poczem zabraw- 

szy im 800 dolarów wyskoczył w biegu z wagonu. 

    

„Winę ponosi 
Jak wiadomo z depesz, doszió w tych 

na stacji Zajiczi Morawy do wstrząsają- 
cej katastrofy kolejowej, największej ze 
wszystkich katastrof, jakie dotychczas na 
kolejach czechosłowackich miały miejsce. 

Przyczynę katastrofy jak zresztą pra- 
wie wszystkich podobnych wypadków, о- 
kreśla komunikat urzędowy  szablonowemi 
słowami: „winę ponosi zwrotniczy*... Jaki 
tragizm jest ukryty w tem zwięzłem, a tak 
często niestety w kronice wypadków kole- 
jowych spotykanem zdaniu, wykazuje naj- 
lepiej ostatnia katastrofa, w której z winy 
zwrotniczego zginęło ponad dwadzieścia, a 
ciężkie obrażenia na ciele odniosło około 
50 osób. й, 

Kaatastrofa kolejowa na stacji Zajiczi 
jest typowym przykładem katastrof, za ja- 
kie. odpowiedzialność ponosi zwrotniczy. 
Przed przybyciem na stację. pociągu kurjer- 
skiego Praga — Wiedeń—Budapeszt, zwrot 
niczy nastawił zwrotnicę pierwotnie: prawi- 
dłowo, a więc na wolny tor, po którym po- 
ciąg kurjerski przejechać miał bez zatrzy- 
mania się. Na drugim torze stał pociąg to- 
warowy, który po przejeżdzie pociągu po- 
śpiesznego wyruszyć miał w dalszą drogę. 
W ostatniej chwili, kiedy pociąg kurjerski 
zbliżał się już do stacji, zwrotniczy szybko 
zmienił zwrotnicę, gdyż zdawało mu się, iż 
pierwsze nastawienie było nieprawidłowe. 
Następstwa przestawienia zwrotnicy były 
okropne. Pociąg kurjerski, pędzący całą siłą 
pary, wpadł na stojący na stacji pociąg to- 
warowy, rozbijając lokomotywę i kilka pier- 
wszych wagonów tego ostatniego na miaz- 
gę. Zupełnemu zdruzgotaniu uległa również 
lokomotywa pociągu kurjerskiego, jako też 
szereg wagonów osobowych. Na miejscu 
katastrofy wyglądało, jak na pobojowisku. 
Na torze leżały żałosne szczątki wspania- 
łych jeszcze przed chwilą wagonów pulma- 
nowskich międzynarodowego pociągu, a 
wśród nich zbroczone krwią ciała zabitych 
pasażerów. Wydobywanie trupów i rannych 
z pod rozbitych wagonów było bardzo ucią- 
żliwe i odbywało się w tempie bardzo po- 
wolnem, gdyż dostęp do rozbitych wago- 
nów, które wryły się głęboko do ziemi, bar- 
dzo był utrudniony. Po kilkogodzinnej mo- 
zolnej pracy wydobyto zresztą z pod gru- 
zów rozbitych pociągów 21 zabitych i oko- 
ło 50 rannych pasażerów i urzędników ko- 
lejowych. 5 

Katastrofa miała miejsce w poniedzia- 
łek około godziny drugiej popołudniu, a je- 
szcze w środę robotnicy zajęci byli usuwa- 
niem z toru resztek zdruzgotanych wago- 
nów. Dopiero, kiedy prace te zostały ukoń- 
czone, można było pomyśleć o wznowieniu 
normalnego ruchu kolejowego na linji Brno- 
Zajiczi. Obecnie na stacji tej specjalna ko- 
misja urzędowa zajęta jest badaniem szcze- 
gółów straszliwej tej katastrofy. 

zwrafniczy...* 
W wagonach pociągu kurjerskiego, któ 

re uległy rozbiciu, jechało bardzo wielu cu- 
dzoziemców. Wśród nich znajdowali się licz 
ni działacze polityczni, którzy właśnie wra- 
cali z niedawnych uroczystości czechosło- 
wackiego stronnictwa agrarnego w Bernie. 
Tak np. jechali pociągiem tym: rumuński 
minister oświaty, Angielesku, przywódca ru- 
muńskiej p narodowo - chłopskiej, Ma- 
niu i in. Panowie ci dzięki temu uniknęli 
śmierci, że na parę minut przed katastrofą 
opuścili wagon klasy l-ej, który podczas ka- 
tastrofy uległ zupełnemu zdruzgotaniu, uda- 
jąc się do wagonu resauracyjnego, który 
znajdował się na samym końcu pociągu i 

dzięki temu uchroniony został przed rozbi- 
ciem. 

Natychmiast po katastrofie w całej oko 
licy zmobiłizowano wszystkie posterunki 
sanitarjuszy i żandarmów, którzy przystąpili 
niezwłocznie do akcji ratowniczej. Telegra- 
ficznie wezwano ze wszystkich miast i o- 
sad okolicznych lekarzy, którzy w nadzwy- 
czaj trudnych warunkach, przez kilka go- 
dzin bez przerwy nieśli pomoc ranionym. 
Niektórych pasażerów wydobywano z pod 
pociągu dopiero po kilku godzinach, gdyż 
nie można było wcześniej dotrzeć pod ru- 
mowisko ciężkich żelaznych szczątków wa= 
gonu. Następstwem tak wielkiej zwłoki w 
ratowaniu było szybkie rozszerzanie się Za- 
każenia krwi u osób rannych, które po więk 
szej części trzeba było na miejscu opero- 
wać. Niektórym rannym na stacji, na prowi- 
zorycznych stołach operacyjnych  _amputo- 
wano nogi i ręce. | 

Że na miejscu katastrofy przez szereg 

godzin odgrywały się tragiczne sceny, krew 

w żyłach Ścinające, nie trzeba chyba spe- 
cjalnie zaznaczać. Ż pod jednego wagonu 
wydobyto w pewnej chwili parę nowożeń- 
ców, którzy przed kilku dopiero godzinami 
wyruszyli w swą podróż poślubną. On miał 
złamany kręgosłup, ona odniosłą ciężkie 
zranienia wewnętrzne. Oboje błagali o spro- 
wadzenie duchownego, któryby ich przed 
śmiercią opatrzył świętemi / sakramentami. 
A ksiądz był na miejscu tylko jeden, nie 
mógł nadążyć, u każdego musiał chwilę po- 
zostać. Z pod innego wagonu wynoszą tru- 
pa kobiety, za chwilę wyciągają ciałko jej 
córeczki... I tak trupa za trupem układają 
robotnicy wzdłuż toru kolejowego .... 

Zwrotniczy Bartoszicz, ten który pono- 
si odpowiedzialność za katastrofę, od lat 16 
pełniący obowiązki pracownika kolejowego, 
został natychmiast aresztowany. Ponadto 
aresztowano kontrolera  Fibicha, który 
wbrew obowiązującym przepisom nie skon- 
trolował, czy zwrotnica była dobrze nasta- 
wiona. 

= Instytut Nuk Hondioo-Gospodarczych © Ollnie 2 

równoznacznego. 

Tel. 

Wobec ogranizowanego równoległego kursu 

PRZYJMUJE PODANIA BEZ PRZERWY NADAL. Wstęp dla osób я 

płci obojga po ukończeniu 6 klas gimnazjum 

Instyfuf korzysfa z praw uczelni państwowych. 

Informacje i zapisy w  sekretarjacie ul. Mickiewicza 18 IV piętro. 
14-14. 
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Manewry 
Ukraina sowiecka przeżywa ostat- 

nio okres „gorączki wojennej”. W o- 
kręgu kijowskim odbywają się wielkie 
doroczne manewry armji czerwonej. 

W związku z manewrami wśród 
ludności miejscowej zaczęły szerzyć 
się pogłoski o możliwości rychłego 
wybuchu wojny. Toteż w życiu wsi i 
miast ukraińskich obserwować można 
obecnie wszelkie oznaki, charaktery- 
zujące t. zw. „okresy przedwojenne*. 
Tak więc widzimy wszędzie wzmożone 
wysiłki w kierunku gromadzenia zapa- 
sów żywności i wyrobów manufaktu- 
rowych, wśród kupców zaczyna się 
rozwijać spekulacja, ceny na wszyst- 
kie artykuły pierwszej potrzeby rosną 
z dnia na dzień. Ponieważ zachodziła 
obawa, iż podobny stan rzeczy odbije 
się ujemnie na rozwoju życia gospo- 
darczego Ukrainy, naczelne organy so 
wieckie, a mianowicie: Komitet cen- 
tralny partji komunistycznej Ukrainy, 
Ogólnoukraiński centralny komitet wy- 
konawczy, Okólnoukraiński związek 
oragnizacyj zawodowych i Sowiet re- 
wolucyjno - wojenny Ukrainy, wydały 
odezwę do ludności okręgu kijowskie- 
go, w której między innemi czytamy: 
„Wrogowie nasi usiłują wykorzystać 
manewry armji czerwonej w kierunku 
rozpowszechniania fałszywych pogło- 
sek o wojnie, o planach wojennych rzą 
du sowieckiego i t. d. Rozpowszech- 
niając takie pogłoski, starają się oni 
wywołać zamieszanie wśród najmniej 
uświadomionej części ludności i czer- 
pać następnie ż niego dla siebie korzy- 
ści. Spekulanci i kułacy radzić będą ro 
botnikom, by robili zapasy. Wszyst- 
kim tym kłamliwym pogłoskom i usi- 
łowaniom naszych wrogów w kierun- 
ku uniemożliwienia nam dalszej pracy 
twórczej, warstwy pracujące mogą po 
stawić zdecydowany opór". 

W Kijowie „gry wojenne* odby- 
wały się za miastem, na polu, zwanem 
„Эугес“. jeden z pułków 45-ej dywizji 
przeprowadził tu w obecności licznych 
widzów inscenizację nowoczesnej bit- 
wy. „Niebiescy walczyli z „czerwo- 
nymi”. 

Równocześnie odbył się w Kijowie 
uroczysty akt promowania nowych ofi 
cerów sowieckich, absolwentów miej- 
scowej szkoły wojennej. Nowi oficero- 
wie defilowali przed komisarzem 
spraw wojskowych i przewodniczą- 
cym wojennego sowietu rewolucyjne- 
go, Woroszyławym, który wygłosił 

„przy tej okazji okolicznościowe prze- 
mówienie, wzywając nowych „komen- 
dantów** do wytężonej pracy na rzecz 
wzmocnienia armji czerwonej. 

Obok iormacyj lądowych w ma- 
newrach kijowskich, biorą również u- 
dział sowieckie oddziały lotnicze. Do- 
wódca wojsk lotniczych armji czerwo- 
nej, Baranow, oświadczył w rozmowie 
z dziennikarzami, że najciekawszym 
momentem manewrów będzie chwila, 
kiedy dojdzie do wspólnych działań 
lotników z oddziałami piechoty i arty- 

kijowskie. 
lerji, a to przez wzgląd na to, że w 
dziele współpracy sił awiacyjnych z 
innemi formacjami armji czerwonej 
zrobiona w ciągu kilku ostatnich lat 
bardzo znaczne postępy. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, 
że w manewrach tegorocznych armji 
rosyjskiej, uczestniczą również organi- 
zacje radjoamatorów z Kijowa, Char- 
kowa, Dniepropietrowska (dawniej 
Jekaterinosław ) i Korostena. W Char- 
kowie pozostały ponadto jeszcze licz- 
ne oddziały miejscowych radjoamato- 
rów. który utrzymują kontakt ze sta- 
cjami nadawczemi w polu. Г 

Aprowizowanie wojsk, biorących 
udział w manewrach, odbywa się nie- 
tylko przez intendetów wojskowych 
lecz również przez robotnicze organi- ; 
zacje spółdzielcze, posiadające w ty- 
łach 10 ruchomych magazynów. Dzia- 
łalność organizacyj tych, podlega kon- 
troli specjalnej komisji wojskowo - 
spółdzielczej. 

Prasa sowiecka poświęca wiele mie 
jsca manewrom. W każdym numerze 
pism sowieckich znaleźć można wycze 
rpujące w szczegółach sprawozdania 
z akcji wojennej „niebieskich* i „czer- 
wonych*. W manewrach w ciągu pie- 
rwszych dwóch etapów walk decydu- 
jące znaczenie odegrała kawalerja „nie 
bieskich'', która dokonała głębokiego 
raidu na tyły „czerwonych** uniemożli- 
wiając im akcję odwratową. Sprawo- 
zdawcy sowieccy podnoszą ogromne 
znaczenie kawalerji które teraźniejsze 
manewry wykazały: Doświadczenia te 
są bardzo pouczające i należy) aby nasi 
przeciwnicy kawałerji zaznajomili się 
bliżej z rezultatami manewrów kijow- 
skich. W równym co kawalerja stap- 
niu dosukcesów „niebieskich* przyczy 
niło się lotnictwo. 

W drugim etapie manewrów na Ki- 
jów dokonany został atak samolotów 
nieprzyjacielskich. Miasto o godzinie 
11 - wieczorem pogrążyło się w ciem 
nościach ponieważ elektrownia miej- 
ska w celu utrudnienia ataku wyłączy 
ła światło. W instytucjach pracujących 
nocą praca odbywała się przy Świetle 
swiec i szczelnie zasłoniętych oknach. 
Dzienniki na kilka godzin przerwały 
pracę. Atak powietrzny trwał dwie z 
górą godziny. Nad miastem sądząc z 
warkotu motorów krążyła znaczna licz 
ba samolotów. Rzuciły one kilkanaście 
bomb, fugasów i t. p... W kilku miejs- 
cach wybuchły pożary, które niezwłocz 
nie zlokalizowały skonsygnowane w 
różnych punktach miasta oddziały stra 
ży ogniowej. Według warunkowego о-- 
bliczeniaatak powietrzny przyczynił się 
do zatrucia gazami 9 ludzi i ranienia , 
5 osób. 

W ciągu walk „niebieskich“ z add 
ziałami „czerwonych' w trakcie prze- 
marszu kolumn wojennych specjalni a- 
gitatorzy zwoływali wiece, urządzali 

pogadanki dła ludności tłomacząc w 
zawiły sposób... manewry jako wyraz 
pokojowošci bolszewików. C.K. 

r 

  

   

     

   

  

z dniem 

    

znawia przyjęcia chorych 

Ambulatorjum Kliniki czynne od godz. 11—1 
oprócz dni świątecznych. 

NAJLEPSZA OPONA ŚWIATA 
„FORT DUNLOP” R 

  

GARDLANA    USB. 

i casu 

17 b. m. 
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Il KLINIKA WEWNĘTRZNA 
I KLINIKA CHIRURGICZNA 

Godziny przyjęć chorych przychodzących: 

w Il Klinice wewnętrznej od 8 — 9. 
„ Klinice chirurgicznej 

  

Zawiadomienie 
Sz. Klienteli, Niniejszem mamy zaszczyt podać do wiadomości 

Zostało uruchomione Biuro Radiofechniczne. 

iż z dnia 11 września 1928 r. przy księgarni 

Wncnwa Mikulskiego 
ul. Wileńska Nr. 25, tel. 664 

Na nadchodzący sezon polecamy ostatnie nowości 
radjotechniki. 

  

Aparaty wszelkich 
oraz radjosprzęt w dużym wyborze. 

KUZZBBZWZDEZZZZWCZMZZWEWEŁZZ 

Oyprzedaż 
towarów letnich I GYsOrtoWanych 

we wszystkich działach 
2 ustępstóem do 50% 

Bracia JABŁACNACI p. lt. 
Glimo, Mickiewicza 18. 
LL LLS 

  

U. S. B. 
(na Anfokolu). 

Wznawia przyjęcia chorych w Klinice i w; przychodni 
dn. 20 września b. r. 

typów od 2—8 lampowych 

    

rowe 

zaułek 3 m. 8. 

Е1 

WANDĄ TOCZYŁOWSKA 
Prywatna klasa Śpiewu solowe- 
go. Całkowite przygotowanie do 
karjery Śpiewaczej. 

pod kierownictwem prof. 
Partje ope- 
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IK GAŁKOWSKIEGO. Początek 
I iai 15:g0 września. 
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Zapisy 
codziennie od godz. 10 do 12 i 
od 16 do 17. 1/2. Bernardyński 
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DOKTOR 
MEDYCYNY 
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Niezrównana 

DOLORES DEL М0 ЛЕИ 
ukaże się w swej naj- 

nowszej kreacji 

jako 

PANTERA 
w kinie „HELIOS* 

EAT L UI DAILOS 5 101000 103 

r a GS a usa 

ICYRK 
Dziś występy pierwszorzędnej trupy 

Ė polskiej akrobatów parterowych pod 3 

Biorą udział najznakomitsi 
Początek o godz. 3-ej m. 15. 

ul. 

  

  
  

Cena 
Zł 7.950.— Loco Warszawa, łącznie 

z podatkiem obrotowym. 

Na żądanie komplet opon balonoś 
wych 32x6 Zł, 190.— dodatkowo. 

N owy model 
samochodu ciężarowego Chevrolet 

a 

w 

CIĘŻ AR 

KAZANIE się na rynku nowego 

modelu ci ężarow i 
Chevrolet jėst prawdz 

produkcji samochodowe|. 

Samochód posiada 
wszystkie zasadnicze które 
przyczyniły się do olbrzymiej popue 
larnošci ciež. 

Pozatem uległ on dalszym ulepszes 

niom; ot 

   

bowiem ten 

zajety, 

  

rowego. wczu Chevzolet. 

rzymując mianowicie:*     

1. czterokołowe hamulce, gwarane 

tujące zupełne bezpięczeństwo przy 
najgorszych drogach, lub wśród nas 
większego ruchu, 

2. czterobiegową przekładnię, dzie 
ałającą czterema biegami wprzód i 
jednym wstecz, co pozwala na całko» 
wite wykorzystanie silnika, 

3. łożyska kulkowe w mechanizmie 
kierownicy, co znakomicie ułatwia 
szoferowi kierowanie, 

4. póleliptyczne resory, zaopatrsone 

    

w amortyzujące płytki, jak u wozu 

osobowego, 

   5. wzr 

nica nowego 

  

6. stalowy zderzak przedni. 

Nowy ten typ samochodu cięźaroe 
wego Ci   ievrolet, idealnie zastosowany 
do szybkiego transportu wszelkiego 
rodzaju ładunków, 

brzymim zasobom 

neral Motors, jest do nabycia po wy* 

  

jątkowo nizkiej cenie, poza wszelką 
konkurencją. 

Próba tego samochodu w porozue 

mieniu z najbliższym zastępstwem 

General Motors wykaże wszystkie 

jego zalety. W/yrób General Motors. 

Upoważnione Zastępstwo 

sAUTO-GARAŽEs, JAN SOBECKL 
Wilno, Wileńska 26, tel, 4—51. 

SAMOCHODU 

@ GENERAL MOTORS W POLSCE, WARSZAWA 

Od 17j1X w kinie „POLONJA* 
rewelacyjny film 

„O czem się nie mówi 
rodzicom...* 

Wzruszający dramat, oparty na tle naj- 
bardziej dyskretnych przeżyć naszej 

młodzieży. 
W roli głównej Nina Vanna. 

0 

| 

ul. Wileń-| 
ska 42. 

Mickiewicza 
-З Przyjmuje od godz. 2 - 3 

iod 7 8 wieczorem. 
BBEBSZKSZEOEWAWOZBRAUNNEGE 

CZEKOLADA ŚNIETAKAOWA 
fabryki 

M. Pidgggki w wto 
Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 
ETER T 

i mleczno- 
orzechowa 

OWEGO CHEVROLET. 

  

    

Dyrekcją Miles, a także Brauna-brzu- 
mówiącego jednocześnie 

E trzema głosami i wiele innych cieka- 
Dalszy ciąg walk. 

zapaśnicy. | 

(22 zawo waEa 

1 BOROWSKI 
(choroby wewnętrzne) 
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Porwany przez sowiecką straż. graniczną. 
W dniu wczorajszym porwany został przez sowiecką straż graniczną w tajeniczych 

i narazie niewyjaśnionych okolicznościach, szeregowy K.O.P. Wśiniewski. Wypadek zda- 
rzył się w rejonie miejscowości Hołmy. W sprawie tej wszczęto energiczne dochodzenie. 

Areszfowanie b. sekrefarza „Rady Białoruskiej. 
Około Stołpców został GRAC były sekretarz Rady Białoruskiej w Wilnię K., 

który ułatwiał agentom G.P.U. w u przejcie do Polski. . 
K. osadzono w więzieniu na Łukiszkach. 

Ruch graniczny na mocy przepustek rolnych 
Ruch graniczny na mocy przepus- 

tek rolnych pomimo mających się ku 
końcowi żniw nie maleje, natomiast 
wzrasta ilość żywego inwentarza prze- 
prowadzonego przez granicę w obie 
strony. 

W przeciągu jednego tylko dnia 
w rejonach: Ignalino, Niemenczyn, N.- 

Troki, Druskieniki, Sejny, przeszło z 
Polski do Litwy i z powrotem 963 
osób i 1283 sztuk inwentarza, z Lit- 
wy zaś—419 osób i 963 sztuki inwen- 
tarza. Jak widzimy z tego, władze 
polskie mniej robią trudności ludnóś- 
ci,j zamieszkującej Ktereny przygra- 
niczne. 

Go szmuglowano do Mińska. 

Zlikwidowanie wielkiej afery przemyfniczej. 
Z pogranicza donoszą o zlikwido- 

waniu większej afery przemytniczej. 
Banda przemytników uprawiała od 
dłuższego czasu swój proceder, szmu- 
glując towary do Mińska i z powro- 
tem. Na czele organizacji stał niejaki 
Józef Buraczewski i Stanisław Wasi- 
lewski. Wszystkich członków w ilości 
11 osób aresztowano i osadzono. w 
więzieniu. Dalsze śledztwo ujawniło, 
że przemytnicy posługiwali się bronią 
podczas przekraczania granicy, wy- 
wołując tak często ostatnio utarczki 
zbrojne z patrolami K.O.P. Jednym z 

głównych artykułów przemytu stano- 
wiły skórki wyprawione ifuterka. Jak 
ustalono, głównym dostawcą skórek 
był żyd z Suwałk, niejaki Wolf Woł- 
kowyski, zaś futra pochodziły od 
kupca z Warszawy Jeleniewskiego. 

Prócz aresztowania członków band 
w ręce władz wpadły wielkie zapasy 
towaru, a między innemi: 3200 skó- 
rek, 137 litrów spirytusu, 24 litry 
kropli Hoffmana, 200 kilogramów 
migdałów, 1 rower, 19 opon Samo- 
chodowych, 120 par ostróg i 90 gr. 
sacharyny. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne 
Zakładu Meteorologii U. S. B. 

z dnia —15-1X 1928 r. 

Ciśnienie J 166 
średnie w m. ] 

Temperatura J о 
średnia AE 

Opad za do- ] 1 
bę w mm. l - 

wiatr J RAJA 
przeważający 1 Potudniowo-zachodai 

Uwagi: pół pochmurno, przelotny 
opad, 

Minimum za dobę —SC. 
Maximum na dobę 159C. 
Tendencja  barometryczna: 
cisnienia. 
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URZEDOWA. 
* — Audjencje i wizyty u p. Wojewody. W 
dniu 14 bm. p. Wojewoda Raczkiewicz od- 

był konferencję z p. Maleckim, prezesem Iz- 

by Skarbowej, p. S. Pogorzelskim, kurato- 

rem Wil. Okręgu Szkil. W tym też dniu 

złożyli wizytę pożegnalną nowomianowany 

Prezes Sądu Okręgowego w Nowogródku 

p. Wyszyński, który jak wiadomo zajmował 

ostatnio stanowisko Prokuratora Sądu Ape- 
lacyjnego w Wilnie. | : 

— Dzienikarze niemieccy u p. Wojewo- 
dy. Dziennikarz: niemieccy bawiący od 
dwóch dni w Wilnie złożyli wizytę p. Woje 
wodzie. 2 

— Konierencja w sprawie ochrony la- 
sów i aprowizacji. P Wojewoda odbył w dn. 
15 b. m. w godzinach rannych konferencję 
z Naczelnikami Wydziałów oraz w ciągu 
godzin urzędowych odbył konferencję w 
sprawach ochrony lasów, Z p. Żemojtelem, 
przedstawicielem Okręgowego Urzędu Ziem 
skiego i inspektorem Ochrony Lasów p. Ko 
tkorowskim, następnie odbył konferencję w 
sprawach aprowizacyjnych przy udziale Na 
czelnika Wydziału p. Rakowskiego, przedsta 
wiciela Prezydenta miasta, p. Łokuciewskie- 
go, Starosty Grodzkiego iš Iszory i przedsta 
wiciela władz wojskowych. ‚ 

— Wyjazd Wojewody. W sobotę wieczo 
rem wyjechał do Warszawy na Zjazd Wo- 

jewodów p. Wojewoda Raczkięwicz, gdzie 
zabawi kilka dni. Wczasie nieobecności p. 
Wojewody zastępować będzie Naczelnik Wy 
działu p. Dworakowski. 

— Jispekcja sanitarno - porządkowa sta 
rostwa Dziśnieńskiego. Pan Wojewoda pole- 
cit referentowi  administracyjnemu urzędu 
starostwa Wileń. - Trockiego p. G. Przewło 
ckiemu przeprowadzić inspekcję sanitarno - 
porządkową starostwa dziśnieńskiego. 

MIEJSKA. 
— (w) Budowa miejskiej szkoły powsze- 

chnej w Kuprjaniszkach. Onegdaj Magistrat 
m. Wilna przystąpił do dałszych robót nad 
ukończeniem budowy szkoły powszechnej 
w Kuprjaniszkach. | E 

W związku z tem odnośny miejski wy- 
dział budowlany zatrudnił nową partję bez- 
robotnych w liczbie 60 osób. ё 

Pozatem udzielono również pracy kilku- 
nastu robotnikom przy naprawianiu dróg 
miejskich. * 

— (v) Uruchomienie miejskich wydzia- 
łów  położniczego i chirurgicznego w Szpi- 
lu św. jakóba. Informują nas, iż w końcu b. 
m. nastąpi zakończenie prac nad remontem 

lokali miejskich wydziałów położniczego i 
chururgicznego przy szpitalu św. Jakuba. 

W związku z tem oddziały te, nieczyn 
ne już od czerwca r. b. zostaną uruchomio- 
ne w ostatnich dniach przyszłego miesiąca. 
— Zmniejszenie bezrobocia na terenie m. 

Wilna. Według zestawienia cyfrowego Pań- 
stwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy stan 
bezrobotnych na terenie m. Wilna wynosi 
obecnie 2417 ludzi, w tem 1512 męzczyzn i 
905 kobiet. Z liczby tej na poszczególne 
grupy przypada: metalowców 87, robotników 
hutniczych 39, budowlanych 170, innych w; 
kwalifikowanych 697, niewykwalifikowanyci 
894, robotników rolnych 23 i umysłowo - 
pracujących 504. 

W porównaniu do zestawienia z ub. ty 
godnia bezrobocie na terenie m. Wilna 
zmniejszyło się o 140 osób. 

KOMUNIKATY 
— Uniwersytecka Bibljoteka Pubiiczna. 

Po przerwie, spowodowanej przez remont i 
Wystawę Regjonalną z dn. 17 września wzna 
wia wypożyczanie książek do domu. Nato- 
miast czytelnie pozostają nieczynne do koń 
ca września. 

wzrost 

RONIKA 
Urządzone w tych salach wystawy (wi- 

leńskich bibljotek państwowych oraz cza- 
sopism wileńskich) są bezpłatne i dostępne 
dla wszystkich codzień (również i w niedzie 
le) w godzinach od 10 do 18. 

RÓŻNE. 
— Losowanie obligacyj. Dnia 1 paździe 

rnika r. b. odbędzie się wylosowanie amor- 
tyzacyjne obligacyj 4 proc. Prem. Pożyczki 
Inwest. z r. 1928. Za wylosowane obligacje 
Skarb Państwa wypłaca wtedy tylko sumę 
nominalnej wartości, czyli zł. 100. W celu u- 
niknięcia strat (kurs obecny ca. 130 zł. — 
100.) radzimy posiadaczom tych obligacyj 
ubezpieczyć takowe od wylosowania i wte- 
dy bank ubezpieczający wydaje nową, nie- 
wylosowaną obligację. Ubezpieczenia przyj- 
muje Dom Bankowy T. Bunimowicz w Wil 
nie, Wielka 44. 

— (v) Rekrutacja robotników rolnych 
do Francji. Informują nas, iż w pierwszej 
połowie października r. b. w Państw. Urzę- 
dzie Pośrednictwa Pracy w Wilnie ma się 
ponowna rekrutacja robotników rolnych do 
Francji. у 

Tym razem zapotrzebowaną została wię- 
ksza ilość kobiet. 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala „Lutnia”*) „Oficer 

gwardji* — sztuka Molnara, o świetnej te- 
chnice i niezmiernie zajmującej treści. dziś 
grana będzie po raz ostatni. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o g. 
5-ej po południu grane będzie również po 
raz ostatni w sezonie arcydzieło G. Zapol- 
skiej „„Moralność pani Dulskiej”. Ceny od 
20 groszy. 
— Įtrzejsza premjera. Jutro premjera prze 

zabawnej komedji Henneguina i Collusa „Pa 
nienka bez znaczenia“. 

— Wieczór ku uczczeniu 100-ej rocznicy 
urodzin Henryka Ibsena. Teatr Polski prag- 
nąc uczcić setną rocznicę urodzin wielkiego 
dramaturga, w najbliższy piątek wystawia 
jedną z najpopularniejszych jego sztuk „Po 
dpory społeczeństwa”, Wieczór poprzedzony 
będzie słowem wstępnem. 

— Dwa koncerty orkiestry  Namysłow- 
skiego. Zapowiedziane w Teatrze „Reduta“ 
dwa koncerty wszechświatowej sławy or- 
kiestry Namysłowskiego mają w programie 
następujące utwory: Kurpiński, R. Wagner, 
Chopin - Kwast, Grieg, Namysłowski, Ober 
feld, Moniuszko, Czajkowski, Powiadowski, 

Koncerty odbędą się w sobotę. 22-go i 
niedzielę 23-go bm. o g. 8.30 w. Bilety są do 
nabycia w biurze „Orbis* (Mickiewicza 11 ) 

— Reduta na prowincji. Dziś w Łunińcu 
tragedja St. Żeromskiego p. t. „Sułkowski”. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Wyrodna malka. Mieszkanka wsi Bo- 

łądzie gminy Ejszyskiej niejaka Franciszka 
Juckniewicz, która jak sama twierdzi uro- 
dziła w polu nieżywe dziecko. W obawie 
przed mężem zakopała je w ziemi. 

Policja wszczęła dochodzenie. Na zlece- 
nie władz prokuratorskich wyrodną matkę 
aresztowano o osadzono w więzieniu. 

— Tragiczny wypadek. W noc na 14 b. 
m. zatrudniony przy budowie kolei Druja - 
Woropajewo inž. Janusz Jankowski ogląda- 
jąc rewolwer spowodował strzał przez nie- 
ostrożność wystrzał raniąc się ciężko w płu 
ca. Przewieziony do szpitala walczy ze śmie 
rcią. 

— (v) Napad bandycki. W ostatnich 
dniach we wsi Marojowice gm. Derewnic- 
kiej kilku nieznanych osobników napadło w 
nocy na zagrodę mieszkańca tej wsi Włady 
sława Bujnickiego, któremu za pomocą pod 
kopu chcieli okraść spichle. 

Gdy Bujnicki uprzedzony o tem wyszedł 
na podwórze, strzelono doń raniąc go-w о- 
kolice brzucha, wskutek czego. Bujnicki 
zmarł po kilkunastu minutach. 

Po obrabowaniu zagrody bandyci zbieg- 
li w niewiadomym kierunku. 

Powołana na miejsce policja urządziła 
natychmiastowy pościg za bandytami o wy 
nikach którego narazie nie mamy wiadomoś 
ci. 

ZETTRZY TOAEOTKZCIECE 

BIEŁNA WARSZAWSKA 
15 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupna 

Dolary 8,88 8,90 8,96 

Belgja 123.94 — 124.25 123,63 
Holandia 357.40 358,30 356.50 
Stokholm 238,85 _ 239,35 238,15 
Londyn 43,25 43.36 43,14 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryž 34,83 34,92 34,74 
Praga 26,42 26.48 26.36 
Szwajcarja 171,62,5 172.05  171.20 
Wiedeń 125,62 125.93 125.31 

Włochy 46,62 46,74 45,50 
Marka niem. w obro tach nieoficjal. 212.43. 
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Na łamach Kurjera Wileńskiego od dłuż- 

szego czasu różne osobistości „ze Świata 

urzędniczego i rodzicielskiego" oburzają się 

na stanowisko „Słowa* w sprawie p. Staro- 

šciaka. Odpowiadamy więc wszystkim ra- 
zem. „Słowo* zainteresowało się sprawą p. 

Starościaka w chwili gdy Sąd Okręgowy 
Wileński na swojej sesji wyjazdowej w Osz 
mianie, sądząc Adama Królikowskiego z art. 

513 i 515 kodeksu karnego i po wyjaśnie- 

niu w tej sprawie roli p. Starościaka posta- 

nowił odpis protokułu posiedzenia sądowe- 

go przesłać do komisji dyscyplinarnej Ku- 

ratorjum Szkolnego. 
Sądzimy więc, że teraz głos należy nie 

do licznych rzesz podwładnych p. Starościa- 

kowi urzędników, lecz do Komisji Dyscypli- 

narnej Kuratorjum Szkolnego. Dopóki ta 

Komisja nie zgłosi swej decyzji uniewinnia- 

jącej p. Starościaka z zarzutu wysuniętego 

przez Sąd Okręgowy, dopóty te zarzuty cią- 
żyć na nim będą. Możemy życzyć p. Sta- 
rościakowi jaknajlepiej, lecz dla nas autory- 

tet posiedzenia Sądu Okręgowego jest zna- 

cznie wyższy od autorytetu listu chwaleb- 

nego, ogłoszonego w gazecie. 

Trudno! Jeśli publiczność: wie z jawne- 

go posiedzenia sądowego, . że Sąd Okręgo- 

wy odesłał akta do Komisji Dyscyplinarnej 

w sprawie jednego z urzędników i gdy po- 

tem ten urzędnik zostaje awansowany bez 

słowa wyjaśnienia, co się z temi aktami w 

Komisji Dyscyplinarnej stało, musi to spo- 

wodować pewien chaos w pojęciach. Taj- 

ność posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej nie 
może tu być żadnym dowodem, gdyż wła- 

śnie w interesie p. Starościaka leży, aby jaw 
ny zarzut uczyniony mu przez Sąd Okręgo- 

wy również jawnie został wyjaśniony. 

Nie mamy żadnego powodu sądzić, że 

opinja Kom. Dyscyplinarnej Kuratorjum bę- 

dzie inną, niż opinja samego  Kuratorjum, 

które awansowało p. Starościaka, lecz dla 

uspokojenia opinii publicznej konieczne jest 

ogłoszenie urzędowej odpowiedzi co się sta- 

ło z aktami, zarzucającemi p. Starościakowi 

pobłażliwość, czy małą energję w stosunku 

do nauczyciela oskarżonego o gwałcenie 

małoletnich uczennic. 

„Tydzień Dziecka”. 
„Tydzień Dziecka” organizowany przez 

Polski Komitet Opieki nod Dzieckiem ma o- 
bok celów praktycznych  przedewszystkiem 
znaczenie ideowe. Winien on przyczynić się 
do obudzenia głębszego zrozumienia w spo- 
łeczeństwie dla spraw dotyczących dziecka 
i młodzieży i wyjaśnić niezbędność otoczenia 
nieletnich troskliwą i racjonalną opieką. 

Poinformować społeczeństwo o istotnym 
stanie rzeczy, to w. wielu wypadkach wzbu- 
dzić w niem zainteresowanie sprawami dzie 
cka, to przyczynić się, chociażby w małym 
zakresie do poprawy jego losu. 

Zadania tego PIE się Polski Ko- 
mitet Opieki nad Dzieckiem. 

Wychodząc z założenia, że każda ura- 
towana od zagłady fizycznej i moralnej jed- 
nostka przyczynia sięgdo powiększenia bo- 
gactwa duchowego danego narodu. Wileń- 
ski Komitet Wojewódzki „Tygodnia Dziec- 
ka" w czasie Tygodnia, poświęconego spe- 
cjalnie sprawom dziecka, zamierza nietylko 
zaznajomić najszersze warstwy społeczeń- 
stwa z warunkami, w jakich żyje i wycho- 
wuje się nasza młodzież, lecz również spo- 

pularyzowanie najnowszych zdobyczy wie- 
dzy o dziecku i o sposobach, o metodach 
wychowawczych, wskazać drogi i środki 
do zwalczania zła istniejącego i do stworze 
nia warunków, sprzyjających pogłębieniu i 
wydobyciu z dziecka — człowieka ukrytych 
w niem wartości duchowych. 

Omawianie powyższych zagadnień wy- 
każe ogrom pracy, jaki musi być wykonany 
aby każdemu bez wyjątku dziecku zostały 
zapewnione jak najkorzystniejsze warunki 
dla rozwoju jego sił fizycznych i duchowych 
w zależności jedynie od jego zdolności przy 
rodzonych. Wykonanie tak wielkiego Żada- 
nia możliwe jest tylko przy współpracy i 
współdziałaniu całego społeczeństwa. Czyn 
niki rządowe mogą wytknąć ogólny kieru- 
nek opieki społecznej, wyjaśnić jej znacze- 
nie i nakreślić plan jej działania, usuwanie 
natomiast krzywd wielorakich i w tak różno 
rodny sposób dotykających poszczególne 
dzieci, jest zadaniem i obowiązkiem całego 
społeczeństwa. Jedynie przy czujności wszy 
stkich jego człońków osiągnięta być może 
poprawa istniejącego stanu rzeczy. 

W związku z powyższemi założeniami 
został opracowany zarówno program „Ty- - 
godnia Dziecka”, jak i materjał informacyj- 
no - propagandowy. 

— „Manifestacja dzieci* W dniu dzisiej 
Szym, z racji rozpoczęcia „Tygodnia dziec- 
ka“, przeciągnie się ulicami miasta między 
godz. 10 a 11 rano pochód dzieci. Zbiórka 
nastąpi o godz. 9-ej rano na podwórku Pa- 
łacu Reprezentacyjnego, skąd wyruszy po- 
chód, który będzie przyjęty przez władze 
oraz Komitet „Tygodnia Dziecka“ o godz. 
10'min. 30 przed gmachem Banku Polskiego. 

— Ofiary na „Tydzień dziecka”. Dotych- 
czas większe kwoty ofiarowali na rzecz „Ty 
godnia dziecka* Magistrat m. Wilna — 1000 
zł., J. E. ks. Arc. Metropolita R. Jałbrzykow 
ski — 100 zł., p. Bolesławowa Sztralowa— 
10 klg. cukierków i pierników dla dzieci cho 
rych i kalek które nie mogą brać udziału 
w „Święcie dziecka”. Tą drogą Komitet ,Ty 
godnia dziecka” składa serdeczne „Bóg za- 
plač“ ofiarodawcom. 

SPORT. 
AZS. — Ognisko 4:4. 

W dniu wczorajszym odbyły się towa= 
rzyskie zawody piłkarskie drużyn AZS-u i 
Ogniska. A. Z.S., tytułując siebie, z racji 
ostatnich kilku zwycięstw „moralnym mi- 
strzem“, wystąpił w pełnym składzie, a ra- 
czej nawet zasilonym byłymi graczami, obe- 
cnie odbywającymi służbę wojskową. Ogni- 
sko w stałym składzie, z Kopiecem na cen- 
trze ataku. 

Od początku gry uwidacznia się prze- 
waga Ogniska, którego atak, nie bacząc na 
dobrą grę kierownika, nie umie wykorzy- 
stać szeregu pozycyj. Obaj łącznicy, b. pra 
cowici, wykazali zupełną abstynencję strza” 
łową. AZS zbytciężki, aby iść na bramkę 
przeciwnika. 

Do przerwy Ognisko prowadzi 3: 1, przy 
czem wszystkie trzy bramki strzela Kopiec. 

Po przerwie AŻŚ poprawia wynik przez 
Godlewskiego, który choć zbyt .powolny 
jest jedynym strzelcem na boisku. On też 
ma na sumieniu trzy bramki. Bramka, wy= 
równywująca wynik dla AZS, pada w osta- 
tniej niemal minucie. 

Publiczności mało. Sędziował dobrzą 
por. Bejgel. 

Dziś ną boisku Makkabi o 3 po poł. 
AZS gra z Pogonią, która wystąpi z nowy- 
mi graczami. 

Ši KROJU, SZYCIA i modelowa- 
LIS] та 5. Stefanowiczówny, ul. 

W wielka 56—3. Zapisy codziennie na W 
fjkursa dzienne i wieczorowe. Uczeni- gł 

ce kończące otrzymują Świądectwa 
Fszkolne i cechowe. Uczą opraco- W 
fywywać samodzielnie kroje według 

ostatnich mód. Mieszkanie dla przy- 
Aiezėnych zapewnione, y



RADJO, 

Niedziela dnia 16 wrzešnia 1928 r. 

10,15 11,45: Transmisja nabożeństwa 
z Katedry Poznańskiej. | 

12,00- 12,10; Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorołogiczny. 

12,10 14,00: Transmisja z Warszawy: 
Uroczysta Akademja org. wespół z Komite 
tem „Tygodnia Dziecka“, mającego się od- 
być na obszarze całej Polski w dn. 16 IX 

23 IX br. Akademię rozpoczną przemó- 
wienia: min. Pracy i Opieki Społecznej p. 
Jurkiewicza, prezydenta miasta inź. Słomiń- 
skiego oraz prezesą Polskiego Komitetu 
Opieki nad Dzieckiem p. Aleksandra Le- 
dnickiego. 

14,00 16,00: Przerwa. ы 
16,00 — 17,00: Odczytanie programu dzien 

nego i poniedziałkowego oraz muzyką 
z płyt gramofonowych. 

17,00 18,30: Transmisja z Warszawy. 
Koncert po południowy. Wykonawcy: Orkie 
stra pod dyr. Józefa Ozimińskiego, Paszeta 
Proniakówna (sopran) i prof. Ludwik Ur- 
stein (akomp.). W programie: Namysłowski, 
Suppć, Łada i inni. - 

18,35 —18,50: Komunikaty Komitetu „Ty- 
godnia Dziecka“. " 

18,50 - 19,15: Transmisja z Warszawy: 
„Idea demokratyczna w St. Zjednoczonych. 
A. P.* odczyt Il-gi z cyklu „Rozwój demo- 
kracji w St. Zjedn. A. P.* wygłosi dr. Wla- 
dysław Wayda. k S 

19,20—19,45: Odczyt w języku litew- 
skim. 

19.45 20,19: Transmisja z Warszawy: 
„Na okręcie* odczyt z działu „Podróże* 
wygłosi Marja Asserówna. 

20.15—22,00: Transmisja z Waszawy: 
Koncert wieczorny. я х 

22,00--22,30: Transmisja 2 Warszawy. 
sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne, oraz muzyka ta- 
neczna. 

Prośba do znajomych. | 
Tą drogą zwracam się z uprzejmą 

prośbą do wszystkich życzliwych mi 
znajomych o łaskawe podanie mi 
adresów mieszkań do wynajęcia. 

Poszukuję 4 — 5 pokojowego su* 
chego, słonecznego mieszkania (może 
być i ną krańcach miasta). 

Z poważaniem 
Edward Taurogiński, ul. lewy: Pióro 
mont Nr4 1 lub ul. Wileńska Nr 39— 

tel. 13—65. 

SZKŁO «o DRUEN г лог 
sprzedaż skrzyniami i przyrżnięte do 

podanych wymiarów. 
Djamenty do cięcia szkła. 

Kooperatywom udzielamy rabat. 

Firma „SZYBA” RE ay 
(naprz. rynku). 

    

    

  

(A 

  

Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO 
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze- 
nie, krwawienie, swędzenie, zmniej- 

szają guzy (żylaki). 8-+0O£b 
Sprzedają apteki i składy apteczne. 
BUKLETAI 

  

į KAŻDY DZIŚ MOŻE NABYĆ | 
WIEDZE I UMIEJĘTNOŚĆ, 
GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJ 
DUJE, ZAPOMOCĄ KUR- 

SÓW LISTOWYCH. T-L1IP 

KURSY 
HANDLOWE 

pod kierownictwem 

IGN. SEKUŁOWICZA 

Księgowość. — Rachunkowość ku- 
piecka. — Korespondencja handlowa. 
— Nauka handlu. — Pisanie na ma- 
szynach. — Towaroznawstwo. — Pra- 
wo. — Gramatyka oraz pisownia ро!- 
ska. — Kaligrafja. — Stenografja. — 
Języki obce. — Ang. Franc. Niem. 

    

  

Każdy przedmiot prowadzą fachowi 
profesorowie specjaliści. 

Każdy może rozpocząć kurs w do- 

SŁ ow O 

|   

EGESZZEZEZEA KO EG EG EG CZESESEA CYRK 

  
swym tajemniczym kufrem, oraz dalszy ci 
Dziś 10 atrakcyj cyrkowych. Występy wszechświatowej sławy M-elle RICARDI i TARASSO ERFENDI ze | 

walk. Dziś walczą 3 pary: 1) Rewanż  decyd. 
Szczerbiński. 2) Rewanż decyd. Helczer contra Garkawenko. 3) Wolno-ameryk. decyd. Szulc coatra Ducman 

Rasso contra | 

  

  

a в # 
я m ul. Wileńska 42, 3 KĄDAJCIE |= 5 

we wszystkich aptekach i , Od dnia 13 
BL składach aptecznych znanego E Bliejski Kinomatogiai i 

m. środka od odcisków B | Kulturalno-Oświatowy 
a m SALA MIEJSKA 

že Prow A PARKA. 5 ul. Ostrobramska 5. 

164 

włącznie będzie wyświetlany film: „DOW krwi 
Ventura Ibancz. Orkiestra pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30, w ! 
niedziele i święta: od od g. 3 m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. | 

do 17 wrzesnia 1928 r. (Panie z krótkiemi włosami...) Kinosztuka w 
10 akt: W rolach głównych: Carmen Boni k 

Następny program: „CYRK TOMA MIX'A*. 
  EMASESESSNENSM 

Gabinet Kosmetyczny absolwentki a 

„Institut de Beantć Kova 4 Paris“ B 
Usuwanie wszelkich wad cery, jak to: 
zmarszczek, wągrów, rozszerzonych 
porów i t. p. Wzmacnianie biustu 

elektryzacją. 

Kino Aolios“ | 
Wileńska 38. 

Feat „РОН а” 
A.Mickiewicza 22. 

Ostatni 2 
Šensacja doby obecnej! Superszlagier sezonu! 

Dramat płci pjg światowej sławy powieści EWERSA. W rol. główn. kusicielka gwiazda ekranu bohaterka 
„Metropolisa* BRYGIDA HELM, IWAN PETROWICZ i PAWEŁ WEGENER. Wielki ten film wywiera kolosalne 

wrażenie. „Alraune* — To sensacja Paryża, Berlina i Lundynu. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

DZIŚ OTWARCIE JESIENNEGO SEZONU 
Najpotężniejsze arcydzieło doby obecnej 

dni. Njpotężniejszy film Świata! „AbRAUNE“ córka wisielca 
prostytutki 

Honorowe biiety na sobotę i niedzielę nieważne. 

„Niepatrzebny Człowiek” 
  

  

  

TANIO, FACHOWO, SZYBKO, 
Tanie i najtrwalsze akumulatory ano= 

posadę? Musisz Pianina i fortepiany 
ukończyć kursa fa-firm zagranicznych do RÓŻNE | Drzewka krzewy owocowe 

е 
  

Portowa 28—5, od 10—2 i od 4—7. B W 1o0li głównej [ || | i Ilustracja muzyczna dostosowana do obrazu wykona powiększona orkiestra 
0 Wydz. Zdr. 1480. B genjalny tragik Ml ads koncertowa. Początek o godz. 4. 30, ost. 10. 30. > | 

Kino- « | DZIŚ. Niebywały poemat i j erotyczny dramat w 12 akt. w rolach główn. | 
POZRZTEGAENIEEREZZACN COSA RECZ RTRZZGA i i 1 © * Testy „Hania filmowy ze śpiewem, MENENNA MIŁOŚCI VivIAN GIBSON "i IWAN PETROWICZ. 
ŁADOWANIE i NAPRAWA elka 30. Uwaga: Podczas wyświetlania filmu KONCERT znanego barytona p. X. solista opery warszawskiej, który 
A KU M U b A T 0 RÓ W wykona Szereg cygańskich romansów. Oczy czarne, Ja cię kocham, Czarne Huzary i in. AŚ 

į hcesz otrzymač EEE I WEEZY © TEM CZZATAOWKZZUREOIWERSZERAWI SZ AST E IAE SE WCKOSURAE ZERA EE) 4 

dowe, katodowe, samochodowe i inne. 

Wilno, Szopena 8. (przy dworcu) 

  

  

wolnym terminie. 

Tysiące naszych uczniów, którzy 
ukończyli Kursy listowne, otrzymało 
doskonałe posady w handlu, przemy- 

śle, administracji i t. d. 
  

Tysiące pracowników umysłowych 
dzięki odbyciu naszych Kursów pod- 

niosło znacznie swoje zarobki. 

Wyciąć i posłać jako druki. 

Do Kursów Handlowych SEKUŁO- 
WICZA Warszawa, Žėrawia 42. 

' Proszę o nadesłanie programu i wa- 
runków listownych Kursów Handlo- 

wych.     

    

  
WĘGIEL opałowy, kowalski i drze- 

wny. 
z kogalń Górnośląskich z 
dostawą własnym taborem 
w każdej ilości. 

Wszelkie materjały budowlane, jak to: 
cegłę, wapno, papę, smołę, blachę, 
gweździe, okucia okienne, drzwiowe 

ipiecowe poleca. 

D. H. K. Zdanowski i S-ka 
Wilno Mickiewicza 34. Tel. 370. 

RI GAJ WOS "REY WE WIE UD ED VP REY CY GEY WY WY 

R © x n 

e s * o @ 

s słynna Chiromantka Wróżka = 8 
M przepowiąda przyszłość, sprawy są- B 
K dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od z 
m 10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- m 
M przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 s 
& m. 6, w bramie ną piawo schody. — @ 

SOLEDPY PATYK CEZZYREA ОО -; Ср ССБ ROA 

Bakszta 2. Rest. „О А #2 А“ 

a 
; Balet i 

/ 8 

Od dziś dnia 16 września zupełna 
Nr. 13 artystycznych Nr. 13 

na czele z humorystą piosenkarzem T. GAJEWSKIM 
Początek o godz. 1l wiecz. 

zmianą programu. 

Girlsy 

Gabinety. 

3 
Ё 
i 
8 

ов 
# 

ME TAMORPMOSA 

GRYGTY, ZETDEW" SZCZAW I IDO 

| ROERAEWAEKAE TOSZAEKYECZEZE 1" SOTO С CT ATA RRKKTKA) 

MPAGYŻŹGIIWE USUO PIES, 

  

| Lentnze emygci 
BZZIGZZERZE 

Lekarz-dentysta 
R. Rotnicka 

ul. Ludwisarska 7, m.6 
Przyjmuje od 11-1 
i od 4—7 w. —0 
W. Z. P. 3418-1V. 

BWAWAWE . 

i LEKARZE @ 
SAWAWAB 

h. 

MARYA 

  

nie zębów bez lu. 
DOKTOR Porcelanowe i złote wpobli - pobliżu rzeka z || sowo - Handlowe, 

D. ZELDOWIEZ |korony, Sztuczne zę Poszukuję | miejscem na młyn || Mickiewicza — 21 
z z rzędnikom i uczącym posady gospodyni do | "miast dogodnie |-E5Ż =ё 
sytilis, narządów | sję zniżka. Ofiarna 4lednej lub dwuch | D .H.-K. „Žachęta“ 
moczowych, od 9 
—1,od$ 8wiecz. |g" 1; gd 4 7. 

  

Kobieta-Lekarz 

„i. Leldowiczowa Lekarz-Dentysta 

RYCZNE, NARZĄ- | bh. Krasnosielski 
ul. Wielka 21. Wzno- 
wił przyjęcie, od 10 
do 2 i od 4 do 7 м. 

DOW MOCZOW, 
od 12—2i Od 4--6, 
ul. Mickiewicza 24, 

chalterji, 
wości kupieckiej, ko-11_zrana. | 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 

grafji, pisania na ma- 
szynach, towaroznaw- 
stwa; 
francuskiego, niemiec- 
kiego, pisowni (orto- 
grafji). Po ukończe- 
niu świadectwo. 
dajcie prospektów. 

3116— 

- п]'(спі(ек& 
ukończoną 

Lekarz-Dentysta podchorążych poszu- 
kuje posady admini- 

Ożyńska-Smolska żę mami. 
Choroby jamy ustnej. dobre referencje, ul. 

.. Plombowanie "e Jagiellońska 6-4. 
43 

  

. 5. Przyjmuje: od OSól 
8 Ja ferencje' Zarzecze 20 

Wydz. Zdr. Nr. 3 m. 18. 

B 
4 

andlu, prawa, kali- 

angjelskiego, 

а- 

Technik 

szkolą 

majątkiem, 
Posiada 

06-0 

b, dam dobre re- 

—0 

LOKALE @ 
: В 

Poszukuję 

Prawdziwa 
tanio gabinet, sypial- 
nię, salon mahoniowy, 
salon pod mahoń га д 
450 zł. otomany, fo- 
tel, 4 taborety i stół, 

litewskim 
artystycznie 

wykonane. Przyjmuję 
zamówienia 

mea NA gabinety klubowe. 
40 letnia praktyka w 
swoim zakresie. Ma- 

lat 38 ; kowski, Zawalna 15. 
O-L81P 

M ątek odl. od 

XVI 

również 

chowe koresponden- wynajęcia. Biskupia 14 
Zakłady Akumulatorowe i Ele- cyjne prof. Sekuło- Kremer. — 
a ktrotechniczne wicza, Warszawa, Żó- Sprzedaje sli się 

ektro- i rawia 42. ursa wy- "R A 
Technik Michal Girda uczają listownie: bu-Sypialka i żyrandol. 

rachunko- Witoldowa 8, od 8 do 

stylu 
w. 

st. kol. pół 
klm., obszaru oko- 
ło 90 ha. Ziemia b. 
dobra. Zabudowa- 

nia kompletne 

Mickiewicza 42 
tel* 9-05. 0—zlęp 

bliżu centrum 
o 8 mieszkaniach 
i dom drewniany o 
17 mieszkaniach z 
placem 1200 sąż. 
kw. sprzedamy za- 
raz za 7.000 dolar. 

amienica -wpo-H 

E Is A I] 

Bez ryzyka, | 
lecz praca i kapitał 
mały potrzebne. Do- 

Gwiedz.: biuro podań 
OKAZJA! „Nasza Pomoc*, ul. 

Sprzedaję W. Puhulanka Nr 7, 
od g. 8 rano do 5 pp. 

0—1627 

ożyczki  zalat-8 
wiamy dogodnie 

w każdej sumie i 
szybko 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. „221 

  

oszukujemy do 
ulokowania za- 

raz na dobre Za- 
bezpieczenie 500 
1.000, 2.000 5.000 
dolarów u osób 
majętnych i so- 

lidnych 
Wil. Biuro Komi- 

8 nie 

Garaż 
do wydzierżawienia, 
Wilno, ul. Witoldowa 
34. 4290-0 

3 

    

STENOGRAFJI | 
listownie najszybciej 
wyuczamy. „Stenograf tel. 277. mieszkania 2—3 po- sr pa Е 

WE NTT AINA ISVIS kojowego z kuchnią, | D. H.-K. „Zachęta* | Polski", miesięcznik 
-. Zdr. Nr. 152. ROZPO Oferty o Sloga oe t m: tut Ga 

od „Mieszkanie“. -0! tel. 9-05, o__glep | ROSri WR R 
Doktór Medycyny BB AKUSZERKI GB erkė k WO: 3035-8 
ŁUKIEWICZ DRA EISS w srodmieściu 5-cio REA PH 
POWRÓCIŁ SEEREMEZME"  „okojowe duże miesz- Sala ielski 

GRA feet zaa AKUSZERKA kanie ze wszelkiemi ac. k Angie 5KI6g0 
skórne i płciowe, u i 6d- „1; p Н 

Mickieyicza 9, wejscie W. Smiałowska wygodmi, z „ogoję.| Placu około 400 |ięzyka „i, literatury 
z uł. Śniadeckich 1, przyjmuje 9d godz. 9 Oferty do Adm. „Sło- ME Se (ton "GSO 

—7 р.р. — Apės a , 
MT SS av ustępstwa. dla „Przedszkola“.—E | tel. 9-05. 0- »19p | анн ^ „а буС” 
DOKTOR Z. P. Nr 6. POM. 

K. Sokołowski 
choroby skórne i we- 
neryczne, ul. Wileń- 
ską 30 m. 14. Przyjm. 
od g. 9-12 r. i 5-7 w. e POSAD "a 
W. Ž. 2 XI27 r. № 160 i 
— госе BBI ZEE 

Br. POPILSKI RUTYNOWANA pra- 
choroby skórne i we- SA cowniczka biuro- 

neryczne. Przyjmuje wa» b. nauczycielka 

od godz. 10 do 11 od szkoły” ludowej i za- 

peja 

  

Bkwizyforzy-ki 
sprzedawcy potrzebni 

5—7 p.p. W.Pohulan- wodowej poszukuje 
ka 2, róg Zawalnej Zajęcia _ biurowego 
40 W.Z.P. | względnie jako nau- 
ZE czycielka. _ Posiąda 

' znajomost = języka 
Dokfór-Medycyny irancuskiego i może 

A LYMELER dė lekcje Paca 
e e roszę kiero- 

choroby skórne, we- wąć SĄ enas No- 
neryczne |  moCZO- wo - Święciany, ul. 
zj, „Elektrotera: Košcielna, Wi. Har- 
pia, słońce górskie к 
djatermja. Mickiewis mm 
czą 12, róg Tatar- 
skiej 9--2i5 -8. 

__W.Z.P_43. 

wygodami 

oszukuje  mieszka- — 
nia z 4—5 pokoi z 

w okolicy 

| pod Wil- 
nem o gobrej 

  

Jagiellońskiej _ Po-| glebie, = obszaru 
hulanki. Mogę zapła- koło 20 ha, od 
cić komorne za roką kolei 4 klm. zaraz 
zgóry do 3.500 zł.| Sprzed. niedrogo 
Pośrednictwa pożąda-| Wil. Biuro Komi- 
ne. Adres Małą Po-| sowo - Handlowe, 
hulanka 16 — 9 od g.| Mickiewicza 21, 
10—12 i od 4—7- tel. 152. Z 

0—1eZp" A 

Koda nem i 
SKL E P ha do sprzedania 

spożywczy z mieszka* | z jnwentarzem, na 
niem do odstąpienia ! głuższe spłaty; 
od zaraz. Dowiedzieć niedrogo 
się: Mickiewicza 22 
m. 23, od 8-9w.- 0 

Wil. Biuro Komi- 

AWAWAWA 

sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

KUPNO | SPRZEDAŻ * 
WAWAAWA 

  
  

    
tel. 152. kC 

  

M. Wilenkin i 5-la 

  

Wilno, ul. Tatarska 

szukuję int. panna za 
pokój i obiady. a 
lepsze rekomendacje. 
Ludwisarska 5 m. SA 

Lektyj 
kiej 
udzieli osoba w śred- 

'nim wieku z wyższem 
wykształceniem 
pokój z utrzymaniem. 
Oferty nadsyłać do 
redakcji 
wersacji“. 

  

pisania na maszynach. 
Orzeszkowej 11 m. 16. 

Spółka z ogr. odp. aj ceb 

Lekcje "zeaktykaj * i 
początki muzyki po- 

Naj- 

  — EP 

konwersacji 
|. angielskiej, 

Irancuskiej i niemiec- 
oraz muzyki 

za 

  

dla „Kon- 
15 1089 

  

Nauka 

M się od 
-ej do 7-ej. |—0167 DOKTOR zaraz na. prowincji. AWYGOREZESZK 

Oferty pismienne 10, dom własny. 
i L. GINSBERG składać: Rice >: DQ. ana od 1548 R иииа м НЛа В СУ 

choro weneryc2ne niczne Wilno, ul. Wi- abryka i skła - mie a 
syfilis eko Wil- leńska 15. —1 MARYROWANIA у mebli: | ZGUBY Ė maniu. Zgłoszenią 
no, ul. Wileńska 3, e- "== "O iai tym celu |Jadalne, sypialne, Zarząd Dóbr 
lefon *567. Przyjmuje specjalny w ty salony, _ gabinety, | CEZUBNOREUSECNNAU 

Służąca od 8 do 1iod4 do8. 
młoda potrzebna do 

  

  

dwojga państwa, Wy= > sy, stoły, szafy, 
Be. M WOLFSOŃ magane świadectwa R. В biurka, ki przez P. K. U. 
weneryczne, moczo- luk rekomendacje: B-iia GiolębioWst A iaaĖ it Žo Wilno rocznik 1906, 
ciowe i skórne, ul. Zgłaszać się od 4-tej 
ileńska 7, tel. 1067. po południu Kalwaryj- 

= LSL ska Nr !1 m. 7. -© 

ocet spirytusowy i 
inne dodatki polecają 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

godne warunki i ul. Trocka 3, tel. 757 
na raty.   
  

gubioną książkę 
Z wojskową wyd, 

na imię Władysława 
Klucznika unieważnia 

m się. pni 0—S0eh 

Zaaklimatyzowane, 

WILNO, Zawalna 6—2, 

CENY PRZYSTĘPNE. ocizy 

ARTRETYCY - REUMATYCY 

  

LINOLEUM | DYWANY krajowe i zagraniczne 

GERATĘ meblową, stołową i inną 

EREZENT nieprzemakalny i plandeki 

GOBELINY do mebli i drillich do materaców 
GHODNIKI kokosowe i jutowe | 

WBILBK ao drzwi 

poleca wyłącznie po cenach fabrycznych 

I. WILDSZTEJN 
WILNO, Rudnicka 2. 

  

KUNEDZSOOSANEBRZNENAZEDNANENSZZSCUNNAGESAĄ 

Najwyższe nagrody na Targach 
Północnych w Wilnie — 

ma K. Dąbrowska. z'Lzz 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów,Ę 
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe. u 

Mit TT TTT TTT LLTI LT TTT 

r ai i ar op"; 

jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie 
agrest, porzeczki, maliny oraz ozdobne. 

wyhodowane na miejscu w 
szkołach 

Nowy wielki dobry wykór 
Są do nabycia w Szkółkach Mazelewskich przy 

Kolonii Wileńskiej 

| 

    
   bierzcie za wodę © 

  

z naturalnego Źródła Rządu Francuskiego 
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MAURYCY LEBLANC. 

Agencja „Barnefti Spółka”. 
Pani baronowo, proszę mi ufać. 

Krok za krokiem postępujemy naprzód. 
Przedewszystkiem pozwolę sobie uło- 
żyć pewną hipotezę. Jest to najlepszy 
sposób prowadzenia śledztwa. Otóż, 
przypuśćmy żemąż pani: baronowej mi 
mo choroby zdołał dowlec się owej 
nocy ze swego pokoju aż tutaj, że przy 
świecając sobie świecą, otworzył skryt 
kę w ścianie, a potem niezręcznym ru- 
chem wywrócił szafkę i uciekł prędko, 
by nie być przyłapanym przez panią 
na gorącym uczynku. W takim razie 
cała sprawa przybiera inny charakter. 
Jasnem staje się dlaczego nie udało się 
odkryć najmniejszych śladów wejścia, 
lub wyjścia kogoś obcego. Jakże na- 
turalnym wydaje się fakt, że skrytka 

* została otwarta tak, że nie było śladu, 
skoro pan baron Asserman w okresie 
gdy pozwolonem mu było wchodzić 
do apartamentów szanownej pani, był 
zapewne nieraz obecny przy otwiera- 

niu owej skrytki i zapamiętać musiał 
jej wszystkie tajemnice. 

piękną Walerję, twarz jej bladła coraz 
bardziej, w miarę jak słuchała słów je- 
go. Zdawało się, że budziły one w jej 
mózgu jakieś obrazy, wspomnienia. 

Zupełnie zmieszana, wyszeptała 
wada 

eż pan zwarjował! Mój mąż 
nie jest zdolny do czegoś podobnego.. 
Jeśli ktoś mógł się dostać owej nocy 
do skrytki, ta nie mógł być mój mąż... 
To jest zupełnie niemożliwe. 

Jednak detektyw nie  odstępował 
od swej hipotezy. 
fAzseu 083 Eldoy trerujst Aj) — 
nika? 

— Owszem... Mój mąż kazał ją 
wykonać na wszelki wypadek, było to 
przed czteroma laty. 

— Gdzie ona jest? 
— U mego męża, — odrzekła bar- 

dzo cicho. 
Jim Barnett krzyknął wesoło: 
— Oto właśnie mamy ową kopję! 

To ona została położona na miejsce 
prwdziwych pereł, które zabrano. Ale 
w jakim celu została popełniona ta kra 
dzież? 

Fortuna, jaką rozporządzał baron 
Asserman,stawia go ponad wszelkie 

Hipoteza Jima Barnetta przeraziła podejrzenia, co do materjalnych pobu- 

„dek kradzieży, a więc musimy się za- 
stanowić nad innym, bardziej intym- 
nym podłożem tej sprawy... może cho- 
dziła tu o zemstę, zrobienie pani przy- 
krości, może miał to być rodzaj kary? 
Nieprawdaż? Kobieta tak piękna może 
popełnić szereg błędów zupełnie 
dopuszczalnych zresztą i nieszkodli- 
wych, ale należących do tych, które 
mąż sądzi bardzo surowo... Pani baro- 
nowa mi wybaczy... Nie mam prawa 
wnikać w tajemnice małżeńskie, prag- 
nę jedynie szukać, wspólnemi siłami, 
naszyjnika pani baronowej. 

— Nie, to nieprawda! — krzyknę- 
ła, cofając się baronowa. — Nie, nie! 

Nagle podejrzane indywiduum wyda 
ło jej się wstrętną, nieznośną osobli- 
wością. Ten człowiek z iście djabel- 
skim sprytem, umiał po kilku chwilach 
rozmowy, sięgnąć do najgłębszych jej 
tajemnic i tonem drwiącym i żartobli- 
wym odkrywał przed nią przepaść nad 
którą stała. Nie mogła już dłużej słu- 
chać jego sarkastycznego głosu: 

— Nie, nic podobnego! — powta- 
rzała uparcie. 

Detektyw ukłonił się nisko. 
— To wszystko zależy od pani ba- 

ronowej. Myśl dokuczania i narzuca- 

* „„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Wvydyfo. 

nia się swoją osobą jest mi daleką. Je- 
stem tutaj by służyć pani, jeśli takie 
są jej życzenia. W tej chwili jestem 
przekonany, że pani baronowa da już 
sobie rady bezemnie. Tembardziej, że 
niemogąc wyjść, pan baron nie popeł- 
nił zapewne nie ostrźności powierze- 
nia komuś pereł, wobec czego musiał 
je ukryć gdzieś tutaj. Starannie i meto 
dyczne poszukiwania nie zostaną bez- 
płodne. Mój przyjaciel Bechoux wyda- 
je mi się bardzo odpowiednim do te- 
go rodzaju poszukiwań. Jeszcze słów- 
ko jeśli będę mógł służyć pani baro- 
nowej, proszę zatelefonować do naszej 
Agencji dziś jeszcze między dziewiątą 
a dziesiątą wieczór. Sługa, pani baro- 
nowej. 15 

Po raz drugi podniósł do ust jej 
rękę, lecz i tym razem nie miała odwa- 
gi zaprotestować . Poczem wyszedł kro 
kiem posuwistym, kołysząc się na bio- 
drach z widocznem zadowoleniem. Za 
chwilę rozległ się trzask zamykanych 
drzwi. Tego samego dnia, Walerja 
wezwała inspektora Bechotx, cieszą- 
cego się wielkiem uznaniem pulicjan- 
ta, który ogólnie przyjętą malodą po- 
dzielił całe mieszkanie na kilka „kwar 
talow“ i rewidowal je kolejno z wiel- 

ką pedanterją i starannością. Naszyj- 
nik składający się z trzech sznurów 
pięknych pereł, nie jest rzeczą łatwą 
do ukrycia, przed okiżni tak zdolnego 
fachowca. A jednak po ósmiu dniach 
bezpłodnych usiłowań, gdy nawet noc 
ne poszukiwania podczas mocnego 

snu barona, sprowad”onego przy po- 
mocy narkotyków, nie dały żadnega 
rezultatu, i nie znaleziono pereł nawet 
w jego łóżku, inspektor Bechoux stra- 
cił nadzieję odnalezienia ich. 

Mimo wielkiej obrazy, jaką czuła 
piękna Walerja myślała nieraz o zwró 
ceniu się o pomoc do Agencji Barne- 
tta. „Cóż to szkodzi. że to nieznośne 
indywiduum pozwala sobie całować 
mnie w rękę tak poufale? Jeśli może 
odnaleźć moje perły!'* — myślała nie- 
raz. 

Ale nadeszła chwila, dawno już 
spodziewana, a mimo to wydała się 
niozo91M odoumaq  "tuzmorzpodsalu 
kamerdyner barona przybiegł drżący 
do pani: mąż jej był umierający. Zna- 
lazła go przed progiem łazienki, duszą 
cego się w agonii. Zmieniona strasz- 
nie twarz świadczyła o męce, którą 
przechodził. 

Przerażona Walerja zatelefonowa- 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie' ul. Kwaszelna 23, 

ła po doktora. Mąż szeptał coś zsinia- 
łemi ustami: 

— zapóźno.... zapóźno... » 
— Ależ nie, — uspakajała,—przy- 

sięgam ci, że wszystko będzie dobrze. 
Próbował się podnieść, lecz bez- 

skutecznie. 
Pić... — błagał, wyciągając ręce 

w stronę łazienki, * 
„ — Dam ci wody z karafki, mój dro 7 

gi. 
— Nie... nie... nie tej... 
— Cóż to za kaprys? 
— Chcę pić tamtą... z kranu... 
Opadł ciężko na dywan, szybko о- 

tworzyła kran, który jej wskazał i po- 
biegła po szklankę, lecz gdy napełnio- 
ną podała mu, odmówił. Nastała dłu- 
ga chwila ciszy. Z niezamkniętego kra 
nu płynęła woda. Twarz umierającego 
stawała się coraz bledsza. Zrobił znak 
że chciał coś powiedzieć. Nachyliła się 
Lecz nie chcąc widocznie, żeby lokaj 
słyszał rozkazał: 

— Bliżej.... bliżej,... 

(D. N.)- 
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