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Manewr sowiecki. 
Prasa sowiecka bije na alarm z 

powodu przemówienia, wygłoszonego 

przez wojewodę wołyńskiego p. Jó- 

zeiskiego, na posiedzeniu posłów i 

senatorów jedynki. „Izwiestja“ twier- 

dzą, że wojewoda Józewski, nawołu- 

jąc do oderwania Ukrainy od Z.S.S.R. 
(?) naruszył podstawy traktatu rys- 

kiego. Wystąpienie wojewody Józew- 

skiego „Izwiestja“ uznają za niebez- 

pieczne z tego powodu, że Świadczy 

ono jakoby o wzroście tendencyj 

agresywnych w dość wpływowych 

kołach polskich. Zdaniem „Izwiestij“ 

rząd polski nie może uchylić się od 

odpowiedzi w sprawie przemówienia 

wojewody Józewskiego. „Jeżeli woje- 

woda Józewski nie będzie zdezawuo- 

wany— piszą „Izwiestia“ — t. zn., že 

rząd polski solidaryzuje sie z ideami, 

które głosi p. wojewoda. 

Alarm sowiecki, podjęty bezpośred- 

nio po zakończeniu wielkich mane. 

wrów armji czerwonej pod Kijowem, 

ma na celu zatuszować wrażenie, ja- 

kie manewry te wywołały. Oskarża- 

jąc Polskę o zamiary agresywne, So- 

wiety pragną odwrócić uwagę opinii 

publicznej od swych dalekich od po- 

kojowości poczynań i zamiarów. Ma- 

newry kijowskie, zorganizowane z 

ogromnym nakładem środków miały 

poza swem wojskowem znaczeniem 

wybitny charakter polityczny. Na to 

wskazywały przygotowania i akcja 

propagandowo agitacyjna, prowadzo- 

na przez specjalne oddziały sowiec- 

kie w okresie ćwiczeń wojskowych. 

Prasa sowiecka, pisząc O narusze- 
niu podstaw traktatu.ryskiego, zapomi- 
na o przemówieniach Czubarów Za- 
tońskich i innych luminarzy sowiec- 

kich, których enuncjacje już dawno 

podstawy te naruszyły, a rząd Z.S.S.R. 
nie czuł się w obowiązku zdezauwo- 

wania tych oświadczeń. Jeżeli mowa 

o naruszeniu traktatu, warto przypo- 

mnieć niedawno zakończone obrady 

VI Kongresu kominternu, na których 

otwarcie dyskutowano plany i sposo: 

by prowadzenia roboty wywrotowej 

w państwach z któremi Z.S.S.R. chce 
utrzymywać  „dobrosąsiedzkie* sto” 

sunki. 

Robota sowiecka szyta jest biale- 
mi nićmi. Jasną jest rzeczą, że w 

czasie, gdy cały Świat znajduje się 

pod znakiem paktu Kelloga olbrzy- 

mie manewry nie są'chyba najlepszym 

wyrazem pokojowości. Projekty roz- 

brojeniowe, zgłoszone przez p. Litwi- 

nowa w świetle ostatnich manewrów 

nabierają właściwego znaczenia. Aby 

osłabić wrażenie swych przygotowań 
wojennych, bolszewicy uciekają się do 
oskarżeń i napaści na Polskę z po- 

wodu jej rzekomych lagresywnych za- 
mierzeń, które miały się ujawnić w 

Przemówieniu p. wojewody  Józef- 
skiego. 

Dla ścisłości trzeba dodać, że 

p. wojewoda przemawiał na zebraniu 
zamkniętem, a treść „jego przemówie- 

nia została na łamach niektórych 

pism zniekształcona. 
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Wychodźtwo do Stanów Zje- 
й dnoczonych. 

Konsulat Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej rozpoczął je” 
wydawanie wiz na poczet kwoty roku 
1928-9, 

Co miesiąc wydawane będą wizy 
w ilości nieprzekraczającej 10 proc, 

całej kwoty. Ogółem wydano „w. cią- 
gu ostatniego miesiąca 598 wiz wja- 
zdowych do Ameryki. 

Emigranci polscy bez bilefów na 
statkach „Krakus“ i „Uirginia“. 

PARYŻ, 17.9. PAT. Przy sprawdza- 
niu dokumentów pasażerów emigru- 
jących na statkach „Krakus“ i „Vir- 
ginia“ wykryto obecność na „Kraku- 
sie“ 10-ciu, a na „Virginji* 13-tu 
emigrantow bez biletow i paszpor- 
tów, Władze francuskie w  Havrze 
aresztowały ich. Prezes tow. opieki 
nad emigrantami Hieronimko, wyje- 
chał do Havru celem podjęcia wspól- 
nie z konsulem polskim  Winiarzem 
kroków dla uregulowania sytuacji 
aresztowanych emigrantów. 

ROK WII. Иг. 215 (1826) 

WILNO, Środa 19 września 1926 r. 
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Pienarne posiedzenie bigi. 
GENEWA, 18-IX. TAT. Po ośmiodniowej przerwie ogólne Zgroma- 

dzenie Ligi Narodów wznowiło swe obrady. Przedstawiciel Belgji Polin 
złożył sprawozdanie, dotyczące zawarcia układu międzynarodowego o po- 
mocy finansowej dla państw, które stały się ofiarami napaści wojennej. 
Zgromadzenie przyjęło rezolucję, w której prosi Radę Ligi Narodów o 
kontynuowanie prac, dotyczących pomocy finansowej na rzecz państw na- 
padniętych i o opracowanie odnośnego projektu konwencji. Projekt ten 
ma być przesłany rządom przez Sekretarjat Ligi. Komitet finansowy w 
pracach swych mógłby się kierować dyrektywami, zawartemi w złożonem 
przez Polina sprawozdaniu. Sprawa ta znajdzie ostateczne załatwienie na 
przyszłorocznej sesji Ligi Narodów. 

Sprawy niemieckie w Genewie. 
Co mówi o sytuacji kanclerz Mūller. 

BERLIN, 18.9. PAT. Kanclerz Miiller udzielił dzisiaj po swym  po- 
wrocie do Berlina wywiadu naczelnemu redaktorowi Biura Wolfia, 

Na zapytanie, jak dalece rokowania genewskie spełniły cele, zakreślo- 
ne sobie przez delegację niemiecką, kanclerz odpowiedział, że cały naród 
niemiecki jest zgodny co do tego a rząd przyznaje to otwarcie, że przy 
obecnych rokowaniach cel ich a mianowicie uwolnienie Nadienji nie został 
osiągnięty. Rząd Rzeszy podziela dlatego ciężkie rozczarowanie narodu 
niemieckiego z powodu odrzucenia jego roszczeń w Genewie. W każdym 
razie jednak oświadczył kanclerz pewien postęp został osiągnięty o tyle, 
że żądania niemieckie zostało zarejestrowane jako pierwsze z trzech, co.do 
których panuje dotychczas zgodność. Po raz pierwszy oficjalnie przyznano 
otwarcie rokowań przez przedstawicieli mocarstw okupacyjnych i Japonię, 
w przeciwieństwie do poprzednich zupełnie nie obowiązujących rozmów. | 

Ewakuacja Nadrenji nie może być uzależniana od sprawy reparacyj- 
nej. Zmobilizowanie większych sum nie jest możliwe, dopóki Niemcy nie 
będą wiedziały sumy ogólnej i całkowitej, którą muszą zapłacić. Otwarcie 
rokowań w komisji ekspertów w kwestji reparacyjnej stanowić będzie także 
wielki postęp. Sprawa komisji konstatacyjno - pojednawczej nie jest w 
związku z kwestą reparacyjną, jest to oddzielna sprawa bezpieczeństwa* 
wprowadzona do dyskusji przez Francję. 

Ameryka a reparacje i ewakuacja Nadrenii. 
BERLIN, 18 9. PAT. Całą prasa berlińska interesuje się niezwykle inten- 

Sywnie tem, jakie stanowisko zajmie w projektowanych rokowaniach reparacyj- 

no-ewakuacyjnych Ameryka. 
W depeszach z Ameryki, podkreśla prasa berlińska na zasadzie informa- 

cyj, pochodzących jakoby z departamentu stanu, Że rząd amerykański nie zgo- 
dzi się w żadnym wypadku na związanie spraw reparacyjno-niemieckich ze 
sprawą długów międzynarodowych, —Ameryka bowiem uważa sprawę tych dłu- 
gów za załatwioną i nie ma zamiaru wdawać się w dyskusję w tej sprawie przed 
ratyfikacją przez Francję umowy Meliona i Berangera. 

Jednocześnie w kołach departamentu stanu miano jakoby podkreślić, że 
przeprowadzenie jakichkolwiek zmian w pianie Davesa, szczególnie zmian, do- 
tyczących poszczególnych spłat niemieckich, nie może być dokonane poza Ame- 
ryką. Ameryka bowiem otrzymuje bezpośrednio z niemieckich spłat reparacyj- 
nych 2 i pół proc., przeznaczone na zaspokojenie pretensyj obywateli amery- 
kańskich do Niemiec. Gdyby więc spra*a spłat reparacyjnych Niemiec miała 
być regulowana nanowo, to Ameryka powinna być na tych naradach repre- 
zentowana i musi mieć możność bronienia swych roszczeń. 

Gkrady Polonii amerykańskiej. 
NOWY JORK, 18-9. Pat. Kongres Zjednoczznych komitetów  imie- 

nia Marszałka Piłsudskiego obradował przez dwa dni w Filadeliji, uchwa- 
lając m. i. utworzenie centralnego przedstawicielstwa Potonji amerykań- 
skiej. Projekt ten zeszłego roku do skutku nie doszedł. 

Skarbnik Związku Narodowego polskiego, Henzel, przybył na kon- 
gres, proponując współpracę w Związku zjednoczonych komitetów. Pro- 
pozycja ta została jednomyślnie przyjęta. Prezydjuin zjednoczonych komi- 
tetów w osobach prof. Siemiradzkiego, Błażewicza i Węgrzyka zostało wy- 
brane ponownie. 

Kongres uchwalił przesłać depesze hołdownicze do 
Rzeczypospolitej, do pana Marszałka Piłsudskiego i 
Bandurskiego. 

° proces przesiwko biskopowi marjawickiemu w Płocka. 
PŁOCK, 18-9. PAT. Dnia 18 b. m. w sądzie okręgowym w Płocku 

rozpoczęła się rozprawa przeciwko biskupowi marjawickiemu Janowi Ko- 

walskiemu. : ‹ 

Na rozprawę przybył prezes sądu apelacyjnego z Warszawy i proku- 
rator warszawskiego sądu apelacyjnego Rudnicki. Wezwano 99 Świadków, 
z których 14 nie stawiło się, będą sprowadzeni przymusowo. Mimo wnio- 
sków zarówno prokuratora, jak obrony o zarządzenie tajności rozprawy, 
sąd postanowił sprawę prowadzić przy drzwiach otwartych a tylko w 
momentach drażliwych zarządzać tajność obrad. ' : 

Przy drzwiach otwartych odczytał przewodniczący akt oskarżenia, 
ułożony na 23 stronicach. Przesłuchano dwóch Świadków byłych księży 
marjawickich, a obecnie księży katolickich Rydla i Modrzejewskiego. O g. 
6 min. 30 rozprawę odroczono do jutra. ‚ 

Powróf sfatków rafujących Nobile'a 
MOSKWA, 18—-9. Pat. Według doniesień ze Spitzbergu wszystkie 

parowce, które brały udział w poszukiwaniach rozbitków  ltalji, . opuściły 
już z wyjątkiem Krasina wody Spitzbergu. 

Rocznica zamachu sfanu uroczyście obchodzona 
w Hiszpanii. 

BARCELONA. 18.9. PAT. Odbyły się tu uroczystości w związku z 
rocznicą zamachu stanu. W uroczystościach tych wziął udział Primo 
de Revera, który w swem przemówieniu zaznaczył, że zamach stanu od- 
rodził Hiszpanię. 

p. Prezydenta 
do ks. biskupa 

Kafastrofa halonowa. 
MADRYT, 18. IX. PAT. Major Mola, który w sobotę dokonał wzlotu 

na balonie kulistym w celu pobicia rekordu wysokości spadł wraz z balo- 
neem na terenie prowincji Murcja i poniósł śmierć na miejscu. | 

Balon znaleziono opróżniony z gazu. Jak przypuszczają Major Mola 
udusił się w górnych sierach powietrza. Instrumenty, znalezione wśród 
szczątków balonu, poddane zostaną badaniu. 

Huragan szałał również na San-Domingo. 
NOWY-YORK, 18. 1X. PAT. Według spóźnionych, wiadomości otrzy- 

manych z północnej części Repukliki San-Domingo, przeszedł tam również 
huragan, który nawiedził zachodnią część republiki. Wiele gmachów zostało 
zburzonych. Zbiory poważnie ucierpiały. Wysokość strat narazie nie jest 

AA Granaf w mieszkaniu urzędnika. 
RYGA, 18 9. Z Kowna donoszą, że niewykryci sprawcy rzu- 

cili w dniu dzisiejszym do mieszkania kiejdańskiego naczelnika 

powiatu, Szabanowiciusa, granat ręczny, którego wybuch nie 

wyrządził jednak szkód. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot“, 
DUKSZTY-—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GLŁĘBOKIE—ui. Zamowa, W. Włodzimierow. ; 

T-wa „Ruch“ Н 
Smarzynski. į 

GRODNO- Ksieg, 
HORODZIEĮ 
IWIENEEC-—- A, Ossoling. 
KLECK—Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ-—-ul. Ratuszowa | 

    

    

  

NOWOGRÓDEK—kKiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28. 
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski. 
POSTAWY—J. 
STOŁPCE --Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIECIANY PO4 

Wojtkiewicz—Rynek. 

  

-Rynek 9. 
WILEJKA POW.—aul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK—-Kiosk B. Gołembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. ; 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego Ż0gr 

Ż cyklu nierealnej polityki 
W innem miejscu zamieszczamy 

wiadomość, że do Mińska przybył 

znany es-er białoruski Mamońko, dzia- 

łącz, który kilka lat temu z Kowna 

przybył do Polski, nie chcąc jak inni 

jechać do Mińska. Ostatecznie nie po- 

zostawało mu nic innego i on rów- 
nież znalazł się w „stolicy Białejrusi". 
Przyjęto go tam z otwartemi rękami. 

Jest to charakterystyczne dla tej re- 

duty czerwonego imperjalizmu, jak 

tam przyjmują każdego, kogo za real- 

ną siłę uważają, każdego, który się 

przydać może. Jak tam w Mińsku 

zapominają prędko o czyjejś „kontrre: 

wolucyjnej'* przeszłości. Jak tam skru- 

pulatnie, ziarnko do ziarnka zbierają 

całe zastępy ludzi w mniejszy lub 

większy sposób wiązanych z. Ziemią 

Wileńską. Liczba tych pionerów przy- 
szłej wymarzonej, rewolucyjnej, bol. 
szewickiej Zachodniej Białorusi i Li- 
twy rośnie nieomal z dniem każdym. 
Wieleż to nazwisk wymienić by można: 
Łastowski z całym sztabem kowień- 
skim swego rządu, Ćwikiewicz, współ- 
twórca konferencji berlińskiej Biało- 
rusinów, po której to uznano za 
„niepodległą* Sowiecką Białoruś, 
bywszyj baron Pillar z Mickun pod 
Wilnem, dr. Stanisław Matułajtis z 
Wilna, Mickiewicz Kapsukas, byly 
wileński dyktator bolszewicki. A wie- 
leż to dezerterów narodowego ruchu 
białoruskiego z Wilna, a wieleż, 
zwłaszcza ostatniemi czasy, komuni 
stów litewskich! 

Kilkakrotnie pisaliśmy,  piętnując 
krótkowzroczność kowieńskiej polity- 
ki, © przeoczaniu tego olbrzymiego 
niebezpieczeństwa, wspólnego, zarów- 
no dla Polski jak Litwy, większego 
być może dla Litwy, niebezpieczeń- 
stwa, którego siedliskiem jest Mińsk. 
Ostatnio zamieściliśmy dwa artykuły 
o stosunku Kowna do Wilna. Na 
kanwie tych rozważań wytkaćby mo- 
żna i wytknąć kowieńskim politykom 
fakt chociażby stosunku do Mińska. 
W jednej płaszczyźnie rozpatrywać 
należy zarówno ignorowanie samego 
Wilna w sporze  polsko-litewskim, 
przez kowieńskich mężów stanu, jak 
ignorowanie niebezpieczeństwa miń- 
skiego. Tem się nikt w Kownie nie 
interesuje. 

Zupełnie inną uprawia właśnie 
politykę Mińsk. Co to jest za polity- 
ka?—Polityka, której właściwie. :real- 
nem zadaniem jest posiadanie Wilna. 
Nie obchodzi nas w tej chwili, czy 
jest samodzielna polityka niepodle- 
głego państwa, które uważa to za 
zadanie ostateczne, czy też jeden z 
etapów wielkiej zaborczej polityki 
wielkiego państwa. Faktem jest jedy- 
nie, że ogromne siły, wyposażone 
dobrze moralniegi materjalnie, obej- 
mujące teren czterokrotnie większy 

od, naprzykład, republiki kowieńskiej, 
planowo, konsekwentnie, z wielką 
umiejętnością, olbrzymim nakładem 

energji i pieniędzy — dążą do zdoby- 

cia Wilna. W danym wypadku jest 
to taktyka diametralnie przeciwna 
taktyce Kowna: 

W Kownie nie mówi się o niczem 
innem jak tylko o Wilnie. W Mińsku 

nie mówi się wcale o Wilnie. Kowno 
opiera swe pretensje, wyzyskując za- 

sady historyczne, Minsk - współczesne 

życie bieżące. Ale 'Kowno w swych 

posunięciach zaprzecza samo sobie 
i do roli odzyskania Wilna įpowoluje 

jednostki najmniej właśnie ku temu 
się nadające, gdzie decyduiącym mo- 
mentem jest przynależność etniczna do 

narodu litewskiego i z tego względu 

samo przez się na plan dalszy odsu- 

wany jest element z Wilnem napraw- 

dę związany. W Kownie o Wilnie ga- 

dają zastępy całe działaczy, które 

Wilna często na oczy nawet nie wi- 

działy i nie czują, rzecz zrozumiała, 

do niego żadnego sentymentu we- 

wnętrznego. Mińsk „przeciwnie, nie 

wspominając słowem o historycznem 

Wielkiem Księstwie Litewskiem, usiłu- 

je zagarnąć te ziemie, opierając się 

właśnie i to najbardziej wszechstron- 

nie na elemencie, który ongiś stano- 

wił istotę ludności Księstwa. Ciasny 

nacjonalizm litewski, nienadający się 

wcale w zastosowaniu do ziem b. W. 

Księstwa Litewskiego, znajduje z prze- 

ciwnej strony rozwiązanie w komplet- 

nej równości językowej komunistycz- 

nego regime'u. % 

Reasumując zjawiska dwuch poli- 

tyk, dążących do jednego i tego sa- 

mego celu, rubasznie powiedzieć mo- 

żemy: z jednej strony widzimy - tylko 

słowa — z drugiej czyny. , 
Z došwiadczenia osobistego wiemy, 

jak ciąžy bardzo to bliskie sąsiedztwo 
gniazda wywrotowej propagandy, jaką 
jest Mińsk dla państwowości polskiej 
na terenie Ziemi. Wileńskiej. Przypu- 

szczalnie bardzo pouczającą byłaby 

statystyka porównawcza, gdyby ją 

można byłoby przeprowadzić, ile na- 

kładu pracy zużywa we wszechstron- 

nem tego słowa znaczeniu państwo- 
wość polska w obronie swych praw 

na granicy wschodniej i zachodniej 
Ziemi Wileńskiej. Musiałyby tu być 
policzone zarówno koszty administra- 
cyjne na ten cel przeznaczone, jak i 
lość wystrzelanych przez policję czy 

K.O.P. ładunków, czy ofiary padłych 

na posterunku policjantów, i pensje 

tropiących "afery szpiegowskie ajen- 

tów, i ilość afer antypaństwowych i 

straty poniesione przez dywersję i t. 
dit d 

Taka statystyka wykazalaby najle- 
piej, o ile silniejszą _jest akcja ze 
wschodu niż zachodu, prowadzona do 

tego samego celu. Nie znaczy to by- 

najmniej, iżby rząd kowieński unikał 

tego rodzaju metod aktywnych, a je- 

dynie słabość tej akcji. Mieliśmy na- 

przykład zatarg o las Podgajski i 

ciągłe wypadki na granicy. Lecz wła- 
Śnie charakterystycznem jest, że akcja 

kowieńska zdobyć się może jedynie 

na działanie, które zaczyna się i koń- 
czy z krańcem :wiech granicznych 
wzdłuż linji 6-tej brygady K.O.P. gdy 
tymczasem Mińsk potrafił mieć ułnas 
„Hramadę”, potrafił wewnątrz kraju 
tworzyć całe armje band  dywersyj- 
nych i t. d. 

Państwowości polskiej nie grozi z 

Kowna żadne niebezpieczeństwo. Mo- 

głoby grezić naprzykład z Genewy. 

Gdyby pewnego poranka Rada Ligi 
powiedziała: należy za wszelką cenę 

odebrać Wilno Polsce i oddać je 

Litwie. Możliwość jednak taka jest, 

jak wiemy dobrze, wykluczona. Gdy- 

by jednak tak mogło się zdarzyć, to 

— powtarzamy niebezpieczeństwo to 

pochodziłoby nie z Kowna. Ze strony 

Kowna nie groziłoby nam niebezpie- 

czeństwo, nawet gdyby ono wespół z 

innem państwem uderzyło na Polskę, 

nawet gdyby jego wojska weszły do 

Wilna. Gdyż Rosja Sowiecka, która- 

by w tym wypadku nie pozostała 

neutralną, Wilna Litwie utrzymaćby 

nie dała. Natomiast od strony Miń- 

ska grozi ciągle niebezpieczeństwo 

faktyczne. 

Mińsk obrasta już nie w pierze, 

ale groźne jastrzębie pióra. Zaczyna 

tworzyć wielką, poważną siłę, speku- 

lującą najbardziej na polsko-litewskim 

konflikcie. Czytelnicy nasi nie znają 

mińskiej gazety „Zwiezda”. Jest tam 

rubryka informacyjna: Polszcze, Zach. 
Biełaruś, Litwa, Rubryka ta zaopa- 
trzona jest w kliszę, wyobrażającą 
Polskę jako gmach więzienny, рглу- 

tem litera pierwsza P. tworzy szubie- 

nicę. Litwa—to też gmach więzienny 
a szubienicę zastępuje tu litera L. 

Ten drobny rysunek jest symbolem 

tej solidarnej nienawiści sowieckiej 
zarówno względem Polski jak Litwy. 

Możnaby te akcję przeciwko Polsce i 
Litwie razem prowadzoną ignorować, 

jak to czyni Voldemaras, który o- 

świadczył, że Litwa nie może zasta- 
nawiač się nad tem, jaki jej będzie 

stosunek w przyszłości do Rosji, po- 

nieważ narazie obchodzi ją tylko fakt, 

że Wilno znajduje się w rękach Pol- 

ski—gdyby niebezpieczeństwo grożą- 

ce Polsce i Litwie nie było poważne 

i gdyby obalić je można było w inny 
sposób, jak przez solidarną akcję Pol- 
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Za tekstem 10 groszy 

ARROŻAY 

18. 1X. 28. 

Powrót Marszałka Piłsudskiego. 

Jak się dowiadujemy, marszałek 
Piłsudski przedłużył swói pobyt w 
Rumunji, tak, że powrót jego do kra- 
ju nastąpi około 25 b. m.. 

Narata na Zamku. 

D. 17 b. m. o g. 4 pop. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął na Zam- 
ku premjera prof. Bartla i odbył z 
nim dwugodzinną konierencję. 

Powrót min. Mzyszfowieza. 

WARSZAWA, 18.1X. PAT. WĘdniu 
dzisiejszym o godz. 6 m. 45 rano 
powrócił ze Lwowa p. minister spra- 
wiedliwości Meysztowicz. 

Podróże min. Sfaniewicza. 

WARSZAWA. 18.9. PAT. Powró- 
cił do Warszawy minister reform 
rolnych prof. Staniewicz. P. minister 
w towarzystwie prezesa okręgowego 
urzędu ziemskiego w Grudziądzu, 
Dykiera, dokonał objazdu. szeregu 
rozparcelowanych majątków państwo- 
wych i prywatnych na Pomorzu, 

Nowy szef profokulu objął urzę- 
dowanie. 

W dniu dzisiejszym objął urzędo- 
wanie nowomianowany dyrektor pro- 
tokułu dyplomatycznego M. S. Z. p. 
Karol Romer. 

Przyjazdy z urlopów. 
Podsekretarz stanu w min. skarbu 

dr. Tadeusz Grodyński powrócił z 
urlopu wypoczynkowego i objął w 
dniu 17 bm. urzędowanie. 

* 

Podsekretarz stanu w ministerstwie 
Sprawiedliwości p. Stanisław Car po- 
wrócił z urlopu i objął urzędo- 
wanie. : 

Poseł Rauscher u p. wice-ministra 
spraw zagranieznych. 

Wiceminister spraw zagranicznych 
dr. Wysocki przyjął w dniu wczoraj- 
szym na audjencji posła Rzeszy Nie- 
mieckiej p. Rauschera. 

Bilans handłowy za sierpień. 
WARSZAWA. 18.9. PAT. Według 

tymczasowych obliczeń Głównego 
Urzędu Statystycznego, bilans handlo- 
wy za sierpień 1928 przedstawia się 
jak następuje: 

Przywieziono ogółem 422,256 ton 
wartości 258,774,000 złotych. Wywie- 
ziono zaś 1,911,202 ton, wartości 
196,333,000 zł. Bierne saldo bilansu 
handlowego wynosi więc 62,441,000 
zł., czyli o 24,232,000 zł. mniej niż 
w lipcu rb. Poprawa bilansu handlo- 
wego spowodowana została zmniej- 
szeniem wartości przywozu 0 
29,421,000 zł. Wywóz wykazuje rów- 
nież pewne zmniejszenie, wynoszące 
5,189,000 zł. 

Bankief w polskim konsulacie 
w Leningradzie. 

LENINGRAD, 18.1X. PAT. W kon- 
sulacie polskim w Leningradzie odbył 
się bankiet na cześć polskiej delega- 
cji przemysłowo-handlowej. Na ban- 
kiecie obecni byli przedstawiciele ko- 
misarjatu spraw zagranicznych, ko- 
misarjatu handlu i izby handlowej. 

Kafoliecy dziennikarze niemieccy 
w Poznaniu. 

POZNAN. 18.9. PAT. Dzisiaj ra- 
no przybyła do 'Poznania wycieczka 
sześciu katolickich dziennikarzy nie- 
mieckich, reprezentujących prowincjo- 
nalne pisma Bawarji i Nadrenii. 

Goście zwiedzili przed południem 
teren Powszechnej Wystawy Krajo- 
wej, a następnie drukarnię Św. Woj- 
ciecha. Dziennikarze niemieccy są w 
Poznaniu gośćmi Ligi Katolickiej. 

Zwycięstwo rofm. Anfoniewicza 
na Konkursach hippicznych w 

Łazienkach. 
WARSZAWA. 18.9. PAT. W dru- 

gim dniu konkursów hippicznych 
polska chorągiew wysunęła się na 

1 pierwsze miejsce konkursu między- 
narodowego dzięki wspaniałej jeździe 
rotmistrza Antoniewicza na „Banza- 
ju“. Oficerowie armji polskiej zajęli 
miejsca: 1, 5, 6, 1, 8, 9, 10 i 14-te, 
oficerowie armji włoskiej zajęli 
miejsce: 2, 3, 4, 12 i 13, irancuscy 
11 i 15-te, czechosłowaccy 16-te. 

ski i Litwy. Jednakże porozumienie 

polsko-litewskie jest w danym wypad- 

ku warunkiem pierwszym i nieodzow- 
nym. m.



ECHA KRAJOWE 
  

W obronie zabyfków. 
Od szeregu osób otrzymujemy zażalenia na systematyczne niszczenie 

murów z ruin Zamku Trockiego. Z chwilą ustalenia się drogi zimowej 
przez zamarznięte jezioro, okoliczna ludność zjeżdża saneczkami na wyspę 
by zaopatrzyć się w cegły. Siery, którym poruczono konserwację zabyt- 
ków łącznie z administracją powinny jaknajenergiczniej zapobiec 
barbarzyństwu. 

temu 

  

BIAŁYSTOK. 

— Pierwsza Wystawa Wojewódz- 
ka. W niedzielę 16 września nastąpi- 
ło otwarcie Wystawy rolniczo - prze- 
mysłowej. jednocześnie dają się sły- 
szeć głosy o zbyt wielkiej obfitości te- 
gorocznych wystaw: Wilno, Łuck, Bia 
łystok, Brześć. „Tego już za dużo na 
jedną i tak już zbiedzoną głowę'* skar- 
ży się rolnik i przemysłowiec. W ta- 
kiem ujęciu sprawy leży błąd zasad- 
niczy, gdy się zrozumie „iż wystawy 
tegoroczne są niejako treningiem do 
przyszłej Poznańskiej Olimpjady twór 
czej pracy naszego kraju', jak słusz- 
nie określa Komitet Wystawy  Biało- 
stockiej znaczenie wystawy tegorocz- 
nych, lustrujących oddzielne regjony 
państwa. A regjon Białostocki we 
wschodniej połaci państwa jest jedy- 
nym, w którym rolnictwo sprzęgło się 
w parze z przemysłem włókienniczym, 
garbarskim, metalowym i drzewnym, 
które stanowią poważną gałęź wywór- 
czości w gospodarce regjonu  Biało- 
stockiego. To też Wystawa, nad któ- 
rą protektorat przyjął sam minister 
rolnictwa Niezabytowski, stanowi bar 
dzo ciekawy przyczynek do zaintere- 
sowania nią szerszych warstw gospo- 
darczych. 

Projekt urządzenia Wystawy wy- 

szedł od p. p. Tadeusza Tenczyńskie- 

go , właściciela maj. Małyszki, preze- 
sa Rady Woj. Okręg. Tow. Rol. i Wi- 
tolda Pietraszewskiego, dyrektora Ra- 

dy Woj. Okr. Tow. Rol., a myśl tę 

przez propagandę wprowadził w czyn 

miejscowy Wojewódzki Związek Zie- 

mian. W tym celu został wyłoniony 
Komitet w osobach p. Zygmunta So- 
kołowskiego z Grabowa jako prezesa 
Wystawy, pułk. Ostrowskiego, prezy- 

denta miasta — jako wiceprezesa, ge- 
nerała Waraksiewicza, Tadeusza Ten- 

czyńskiego i Leona Polaka. Pozatem 

do sekretarjatu Komitetu weszli: p. p. 

Witold Pietraszewski dyrektor Rady 

Woj. Okr. Tow. Rolniczych i Tadeusz 

Szeller, kierownik Woj. Żw. Kółek Rol. 

niczych. Techniczną stronę Wystawy 
ujął w swe fachowe ręce p. inż. Wi- 

told Wieczorek. Honorowym prezesem 

Wystawy został Wojewoda Białostoc- 

ki, p. Karol Kirkst, który wpłynął na 

okazanie pomocy Wystawie przez wła 

dze administracyjne i samorządowe. 

Należy tu także podkreślić pomoc ma- 

terjalną okazaną przez p. Sokołowskie 

go, który na cele Wystawy udzielił kre 

dytu 20.000 zł. w Banku Gosp. Krajo- 

wego. 
Na pierwszy plan Wystawy wysu- 

wa się rolnictwo obficie demonstrowa- 
ne przez eksponaty w dziale hodo- 
wlanym bydła i koni. Bydła wystawio- 

no akoło 380 sztuk, w tej liczbie bar- 

dzo niewielki procent, najwyżej 10, 
stanowi rasa nizinna czarno - biała, 
reszta to przeważnie rasa czerwona 
polska, która bardzo poważnie repre- 
zentowaną jest przez oborę p. Bronin- 
sława Borkowskiego z maj. Szepie- 

tów. Uderza mleczność, wynosząca z 
poszczególnych sztuk 4000 litr. przy- 
zawartości tłuszczu 4,15%. Dział ko- 
nin reprezentuje 179 szt. i tu na czoło 
wysuwają się stajnie p. B. Borkow- 
skiego z Szepietowa z koni szlachet- 
nych półkrwi, pozatem p. W. Jakub- 
skiego i hr. hr. Starzeńskiego, Branic- 
kiego, Jezierskiego i p. |]. Szczuki. 
Dział owiec w ilości 100 sztuk, demon 

strowany jest przez 10 gospodarstw, 

AT SPD PACC EEEE RETE ЕЬ 

ŻYCIE WIDEŃSKIE, 
„Na własną rękę". 

Sporo znajdzie się dziś jeszcze 

osób wśród „najstarszych* wileńczu- 

ków lub ludzi „tutejszych“, którzy, 

choćby „jak przez mgłę", pamiętają 

istne dzikie pola zalegające tereny 

obecnej najwykwintniejszej dzielnicy 

Wilna — między Katedrą a mostem 
Zwierzynieckim. 

Teraźniejsza ulica Adama Mickie- 
wicza, założona jako Gieorgiew- 

skij Prospiekt, zwana po pol- 

sku ulicą Święto-Jerską (od stojącego 

od niej nieco w stronie kościoła Św. 

Jerzego) — nie istniała. Nie istniał 
gmach Banku Ziemskiego, nie istnia- 

ła Lutnia, założona przez Montwiłła, 

nie istniał hotel Saint-Georges zbudo- 
wany przez Rostworowskiego; nie 
istniał ani Czerwony ani Zielony 
Sztrall, nie istniał dom pani Jeleńskiej, 
tem mniej gmach Banku dyrektora 
Materskiego; nie istniał majestatyczny 
gmach Sądów obrócony irontem na 
Łukiski plac... 

W pięćdziesiątych latach ubiegłe- 

go XIX-go wieku nie było tu nawet 
żadnego przedmieścia: była szczera 

wieś. Gdzieniegdzie wyrastał z pod 

ziemi dworek drewniany oddzielony 
od drugiego płotem z żerdzi lub pa- 

ru morganii warzywnego ogrodu. Po 

stokach góry Boufałowej pasły się 

krówki, a do kościoła Św. Jakóba 

mało kto kiedy zajrzał „z miasta'; 

chyba na jaki osobliwy fest. 

Całą zaś tę połać podmiejskich 
gruntów zwano, bez ścisłego precy- 

  

  

świadczy o znacznie zmniejszonem za- 
interesowaniu miejscowego rolnictwa 
owczarstwem, które przed wojną sta- 
nowiło znaczny i poważny dia celów 
tkactwa Białostockiego dział hodowla 
ny. 

Tę moją krótką korespondencję za 
kończę opinją wyrażoną przez p. Cele- 
styna Galasiewicza naczel. Wydz. Sa- 
morządowego Woj. Białostockiego, 
charakteryzującą ogólny postęp gos- 
podarczy na terenie: „W ostatnich 
dwuch latach zrobiono wiele, śmiemy 
stwierdzić, że w ostatnim roku praca 
na terenie Województwa jest owoc- 
niejsza, niż w latach ubieg. Brak jedan 
jednak jasno skonkretyzowanego, real- 
go planu pracy na najbliższy okres, 
brak specjalizacji. Są dziedziny i tere- 
ny zupełnie zaniedbane, są dziedziny i 
tereny, w których dwuch lub wiecej 
współzawodników, których zasadniczo 
nic nie dzieli, toczą ze sobą bezceło- 
wą walkę. 

P. Pn. 

KRZYWICZE, (pow. Wilejski). 

‚ — Krytyczna chwila rolnika. Wiado- 
mość o odbytej w Województwie konferen- 
cji mającej na celu okazanie pomocy rol- 
nictwu, które z powodu braku paszy znaj- 
dzie się w najbliższych dniach w krytycz- 
nem położeniu, poruszyło wszystkich rol- 
ników miejscowych bez wyjątku. Niestety 
sprawa tegorocznego nieurodzaju, dość žy- 
wo poruszana wiosną, nieznalazła praktycz- 
nego rozwiązania, zdawało się, że nikt się 
nią poważnie nie zainteresował. Odzywały 
się nawet głosy, że EC jest rozdmu- 
chiwany przez rolników umyślnie. Nie wiem 
jak jest w innych okolicach, ale u nas w 
gminie Krzywickiej i sąsiednich, jest pod 
tym względem fatalnie. Więc przedewszyst- 
kiem kompletny brak słomy żytniej w go- 
spodarstwach, spowodowany  nieurodzajem 
żyta, a także poniekąd i zaoranniem tako- 
wego na wiosnę, dalej dzięki chłodnej wio- 
Śnie i latu trawy zupełnie nie wyrosły, a ko- 
niczyny nawpół  wymarznięte — zginęły. 
jedyną nadzieję pokłada dziś rolnik na 
względnie niezły urodzaj owsa i kartofli, 
które naturalnie dopiszą o ile jesień będzie 
pogodna i ciepła. Kartofle możnaby zacho- 
wać na paszę — ale tu znów zachodzi py- 
tanie, jak je zakopcować nie mając żytniej 
słomy? Na jednym owsie w przekarmieniu 
inwentarza polegać nie można. Już dziś ła- 
miemy sobie głowę jak wybrnąć z tej bar- 
dzo skomplikowanej kombinacji — i jedyną 
radę widzimy w zmniejszeniu inwentarza. 
Zatrzymując się na tej decyzji, nauczeni do- 
świadczeniem, rozumiemy, iż trzeba natych- 
miast do sprzedaży przystąpić — gdyż każ- 
dy tydzień zwłoki spowoduje obniżenie ce- 
ny bydła, a może też przyjść chwila maso- 
wej pk 

ozmawialem z gospodarzami wiosko- 
wemi, którzy dowodzą, że trzeba będzie 
zmniejszyć inwentarz o połowę. 

W takiej chwili niepewności co robić — 
nadchodzi do nas wiadomość o bardzo traf- 
nej djagnozie i pocieszającym rolnika pro- 
jekcie rozwiązania przez Wajewództwo te- 
gorocznej bolączki. W danym wypadku 
sprawę komplikuje to, że trzeba działać na- 
tychmiast, wprost błyskawicznie; inaczej 
pójdzie za bezcen inwentarz, kartofle, a w 
wielu wypadkach i len, którym zasiano odo- 
rane żyta. No i naturalnie skorzysta z tego 
pośredniczący żydek — gdyż żadnej orga- 
nizacji skupu nie posiadamy. 

Zapobiegliwy. 

OSZMIANA. 

— W sprawie niewyšwiecenia elektrow 
ni w Oszmianie. Otrzymujemy z miarodaj- 
nego źródła wyjaśnienie, że hydroelektrow- 
nia formalnie nie jest otwartą i pracuje na- 
razie na zasadzie tymczasowego  zezwole- 
nia na okres próbnych obserwacyj nad do- 
konanem spiętrzeniem  wodnem oraz nad 
sprawnością  turbozespołu. Do czasu więc 
udzielenia z województwa zezwolenia Ma- 
stratowi m. Oszmiany na stałe otwarcie ele- 
ktrowni, nie może być mowy o jej uroczy- 
stem otwarciu z wyświęceniem łącznie. 

Czy przy sposobności otwarcia i wy- 
święcenia mają być uskutecznione wydatki, 
czy też sprawa nie była zasadniczo rozpa- 
trywana. 

zowania granic: Łukiszki. Ucho- 
dziły za zapadły jakiś „koniec Świa- 
ta", dokąd nikt z wolnej i nieprzy- 
muszonej woli nie żaziera. Bo i któ- 
ry „z miasta'* mógł mieć jaki interes 
.. na Łukiszkach! Tak — nie przymie- 
rzająchistniała niegdyś pod Jerozoli- 
mą: Golgota, tak po hebrajsku zwa- 
na „Gołą Czaszką* od walających się 
zawsze po bezludnem wzgórzu czere- 
pów i kości traconych tam skazan- 
ców... 

Nie powiedziane jest Oczywiście 
przez to, że nasze Łukiszki były, choć 
kiedykolwiek, takiem podwileńskiem 
miejscem, na które nawet rosa z nie- 

ba nie padała, a które ludzie omijali 
z niesamowitą i zabobonną trwogą w 
duszy. Nie. Tak nigdy nie było. Tyl- 
ko to jest znanym i ustalonym fak- 
tem, że skazanych na Śmierć „po- 
wstańców" w latach 1863 i 1864 wy- 
prowadzano na Łukiszki i na 
Łukiszkach kaźniono, wieszano lub 
rozstrzeliwano. 

Na Łukiszkach... 
Tak, niezawodnie, na Łukiszkach. 

Lecz gdzie mianowicie? 
Gdy przecięła „Łukiszki* pryncy- 

palna ulica Wilna i dzięki ,zabudowa- 

niu się obu teraźniejszych ulic: 3-0 
Maja i Montwiłłowskiej utworzył 

się t.zw. Plac Łukiski — rzecz 
prosta, jasna i naturalna, że ustne 
podanie. wskazywało, pod sugestją 
tego nowego wyglądu Łukiszek: Ś r o- 
dek Łukiskiego Placu jako 
akurat to miejsce gdzie w 1863 i 
w 1864 r. odbywały się „egzekucje. 
Bo jakże? Jeżeli miały miejsce „na 
Lukiszkach“, to chybaż na środku 

a" SŁOWO 

Aresztowanie Polaków w Koszedarach. 
Z Kowna donoszą: Dnia I5 b. m. kowieńska policja polity- 

czna dokonała szeregu aresztowań wśród Polaków w Kosze- 

darach. 
Wszystkim aresztowanym zarzuca się rzekome uprawianie 

'szpiegostwa na rzecz Polski. Komunikat Rz stwierdza, że 
a m należeli oni do organizacji, której central eści się częściowo 

jw Wilnie częściowo w Trokach. 

Grozi Im kara śmierci. 

Aresztowano ogółem 7 osób. 
sąd wojenny i przewiezieni do certralnego więzienia w Kownie. 

Wszyscy oddani zostali pod 

Aresztowani nazywają się: Ostrasocki, Wysocki, Rokunda, 

Ignatowicz, Wojciecnowiczowa, 

„Potop ” 

Jankowski i Daniszewski. 

w Mińsku. 
Z Mińska donoszą: Dnia 14 b. m. spadł w Mińsku niewidzia!- 

nej dotychczas siły deszcz, który w przeciągu kilku minut Za- rozporządzeniem Prezydenta Rzeczy- 

mienił ulicę w rwące potoki wody. i 

Ulewa zalała piwnice większości domów, oraz mieszkania 

położone niżej. W wielu wypadkach woda zagrażała życiu IU- Nr, 38 z dn. 26 -|Il r b.) stwarzają 

dzi. Zerwane zostały połączenia telefoniczne i przewody elek- (ją tego wyznania trwale podstawy 

tryczne. Miasto pogrążone było przez kilka godzin w ciemno- dalszego istnienia i pomyślnego го- 

ściach. Na ulicach niżej położonych woda sięgała do pasa lu- zwoju, 

dziom. Wozy i przechodnie brodzili formalnie w wodzie. Wez- 

Sfafuf Košeiola Siaroobržędowego. 

W N-rze210 „Monitora Polskiego“ 
z dn. 12-g0 wrzešnia r. b. ogłoszone 
zostało Rozporządzenie Rady Mini- 
strów o uznaniu Statutu Wschodnie- 
go Kościoła Staroobrzędowego nie 
posiadającego hierarchji duchownej 
oraz tekst statutu. 

Z prawdziwą radością notujemy 
ten fakt dużego znaczenia ® proce- 
sie organizowania—i przystosowywa- 
nia się do nowych warunków bytu 
we wskrzeszonem Państwie polskiem 
istniejących na jego terenie różnorod- 
nych związków wyznaniowych. 

Wspomniane rozporządzenie włącz- 
nie z ogłoszonem już w marcu r. b. 

pospolitej o stosunku Państwa do 
Kościoła Staroobrzędowego (D.U.R.P. 

Statut Kościoła Staroobrzędowego 
wana straż pożarna i milicja ratowały bardziej zagrożone dziel- w swych 56-ciu paragrafach ujmuje 
nice miasta. 

Zamerdowanie działacza socjalistycznego w 
Estonji, 

16 b.b. w Pernowskim pow. dwoma strzałami z rewolweru przez Ok- 

no został zabity Jakób Soozi. Zabity był wybitnym działaczem partji 
cjalistycznej i jakiś czas zajmował w 

50- 
zarządzie gminy kierownicze stano- 

wisko. Panuje przypuszczenie, że zabójstwa dokonano na tle politycznem. 

Władze śledcze wszczęły energiczne dochodzenie. 
Socjaliści miejscowi, komunikując o zabójstwie, tytułują to jako te- 

ror polityczny w Estonji". 

w sposób zwięzły i wyczerpujący 
całokształt zagadnień i spraw związa- 
nych z życiem religijnem obywateli 
polskich wyznania staroobrzędowego 
podkreślając odrazu na wstępie 
(8.l-szy) autonomję kościoła i nieza- 
leżność jego od władz kościelnych, 
mających swą siedzibę poza grani- 
cami Państwa Polskiego; to nie prze- 
szkadza, iż rządząc się przepisami 
swego prawa kanonicznego Kościół 
Staroobrzędowy w Polsce stanowi 
zgodnie z brzmieniem omawianego 

STI ERASER WACC II IRAS Gtatutų „część powszechnego Wschod- 

Przemówienie Hindenburga na Śląsku. 
OPOLE, 18 - 9. Prezydent Hinden- 

burg, który rozpoczął w  poniedzia- 
łek podróż po obszarze przemysło- 
wym Górnego Śląska, zwiedził w 
ciągu dnia wczorajszego Zabrze, Gli- 
wice, Wielkie Strzelce i Opole. 

W Wielkich Strzelcach odbyła się 
na cześć prezydenta wielka maniiesta- 
cja, w której wzięli udział t. zw. 
strzelcy górnośląscy pod dowództwem 
byłego komendanta  Grenzschutzu, 
Hoófera. Wieczorem prezydent regen- 
cji Górnośląskiej, Proske, pogejmo- 
wał prezydenta Rzeszy bankietem, na 
którem prezydent Hindenburg wygło- 
sił mowę polityczną. 

W mowie tej, która była odpo- 
wiedzią na toast prezydenta regencji 
Proskego, prezydent Hindenburg, pod- 

nosząc ciężkie losy Górnego Śląsku 

i przywiązanie prowiucji  gornošlą- 
skiej do ojczyzny niemieckiej, —oświad- 
czył, że w manifestacjach obecnych 
widzi więcej, aniżeli uczczenie jego 
osoby, albowiem rozumie tę maniie- 
stację jako potężne wyznanie przywią- 
zania do państwa pruskiego i ojczyz- 
ny pruskiei, jako radosne podkreśle- 
nie przynależności ludności tego kra- 
ju do narodu niemieckiego i do kul- 
tury niemieckiej. 

Górny Śląsk — mówił prezydent 
Hindenburg—przezj dłuższy czas po 
wojnie znajdował się w niepewności 
co do losów swojej przynależności 
państwowej. „Powstania, podżegane z 
zagranicy i wnoszące niepokój,  nisz- 
czyły życie i mienie ludności niemiec- 
kiej, unicestwiły wiele istnień i wy- 
rządziły ciężkie szkody życiu gospo- 
darczemu. Wbrew temu ciężkiemu lo- 
sowi i nie zważając na łudzące obiet- 
nice, ludność Górnego Śląsku docho- 
wała w tych najcięższych czasach 

wierności swej ojczyźnie i zadeklaro- 
wała przed całym Światem swoją łą- 

czności z całością narodu niemiec- 
kiego wypowiadając się większością 
sześćdziesięciu procent za pozosta- 
niem przy Niemczech. 

Ta deklaracja wierności, mówił 
prezydent Hindenburg, za którą w 
tej chwili również dziękuję z całego 
serca wszystkim, którzy w niej brali 

udział, była w ciężkich czasach roku 
1921 jasnym promieniem i dawała 
    
   

  

Placu Łukiskiego? Wszystko składało 
się na to, aby wyobraźnię ludzką nie- 
jako przytwierdzić do obrazu szubie- 
nicy lub pala wznoszących się — w 
pośrodku, w samym środku Placu 
Lukiskiego. 

Pod rządami rosyjskiemi ;mowy 
być nie mogło o położeniu na ta- 
kiem miejscu choćby najskrom- 
niejszego kamienia pamiątkowego. 
Tedy dyskusji nie było: gdzie, Ściśle 
mówiąc, odbywały się egzekucje „na 
Łukiszkach*? Oczywiście było wielu 
ludzi, którzy pamiętali, dobrze pamię- 
tali; którzy własnemi oczami na egze- 
kucję tę lub ową patrzyli. Lecz ludzie 
ci żyli, żyli, żyli — i poumieral!. Inni, 
ręczyć można, pogubili się wśród cał- 
kiem nowej topografji dawnych Łu- 
kiszek z czasów powstania. A cóż 
dopiero mówić o tych, którzy tylko... 
słyszeli z ust naocznych Świadków, 
że tam a tam, w tej lub owej stro- 
nie Łukiszek miały miejsce egze- 
kucje! 

Powoli tedy zaczęła wytwarzać się 
— rozbieżność w opinii, w zdaniach, 
we wskazywaniach: oto tu  wiesza- 
no, a tu rozstrzeliwano. Piszący 
te słowa wielokrotnie, przed wojną, 
był świadkiem dość nawet ostrych 
na ten temat alterkacyj... nawet ludzi, 
których daleko. posunięta  siwizna 
starczyła za dowód, że aż nadto 
dobrze mogli sami być Świadkami 
prowadzenia na wileńską Golgotę bo- 
haterskich-skazańców. 

Tak np. żywą mam jeszcze w pa- 
mięci czyjąś ustną relację, że 
pierwszego, „którego „na Lukiszkach“ 
stracono, księdza Stanisława Iszorę, 

nam nadzieję, że w uznaniu prawa 
samostanowienia O sobie, tak pod- 
kreślanego przez przeciwników w cza: 
sach wojny, cały Górny Sląsk pozo- 
stanie przy Niemczech. Będzie to 
dla nas, Niemców, nazawsze niezro- 
zumiałem, że wbrew wynikom  ple- 
biscytu decyzja Rady Ligi Narodów 
w dniu 20 października 1921 przy- 
znała Górny Śląsk w. większej części 
Polsce i że „wbrew wszelkiemu sen- 
sowi gospodarczemu” jednolity, zroś- 
nięty z sobą zarówno pod względem 
narodowym, jak pod względem orga- 
nizacji przemysłu teren mógł zostać 
rozdarty na dwie nierówne części. 

Prezydent Hindenburg podniósł 
dalej, że po tem wszystkiem, co wi- 
dział i styszał na Górnym Śląsku, 
może z zadowoleniem stwierdzić, że 
w ciągu niewielu lat dokonano na 
Górnym Śląsku olbrzymiej pracy od- 
budowy. Działalność techników  nie- 
mieckich, przedsiębiorczość kupca nie 
mieckiego, wysoki poziom pracy nie- 
mieckich robotników i rzemieślników, 
wytrwałość niemieckiego rolnika, po- 
parte przez tak zwaną pomoc gra- 
niczną ze strony Rzeszy i Prus, do- 
konały w krótkim czasie rzeczy zdu- 
miewających. Ze szczególnem zado- 
woleniem podniósł prezydent Hinden- 
burg odbudowę narodową Górnego 
Sląska i cieszy go to, że część lud- 
ności Górnego Sląska, mówiąca po 
polsku, aczkolwiek ulegała w czasie 
plebiscytu często obcym wpływom, 
obecnie znów złączyła się w przeko- 
naniu wewnętrznem z większością 
ludności Górnego Sląska. 

Ludność mówiąca po polsku mo- 
że być pewna, że rząd niemiecki uwa- 
ża za Swój obowiązek szanowanie 
zawsze nietylko praw mniejszości 
zagwarantowanych przez ustawy, lecz 
także pragnie wszystko to, co dzi- 
siejszy Świat kulturalny uznaje za 
ogólne prawo mniejszościowe dać tej 
ludności i mniejszość traktować na- 
równi z wszystkimi innymi obywate- 
lami. Prezydent Hindenburg zakoń- 
czył swą mowę oświadczeniem: Tego 
co od nas oderwano, nie możęmy za- 
pomnieć i nie można tego przeboleć, 
jednak cośmy objęli chcemy dalej 
popierać i rozwijać, 

wyprowadzono na miejsce kaźni z 

więzienia w murach kłasztornych po- 

Dominikańskich i prowadzono przez 

całe miasto, w biały dzień, bynaj- 
mniej nie zapobiegając zbiegowisku. 
Później jak mi mówiono — wła- 
Śnie dlatego aby z egzekucyj nie ro- 
biono manifestacyj i demonstracyj, 
skazańcy prowadzeni byli przed 
brzaskiem dnia „na Lu- 
kiszki“, _ 

Nieodżałowany dr. Władysław Za- 
horski, który więcej się musiał na- 
słuchać tych wszystkich ustnych  tra- 
dycyj niż każdy z nas, gdyż nikt jak 
on tak nie wytężał ucha na lada 
choćby tylko szmer Starego Wilna — 
wymienia w swoim „Przewodniku po 
Wilnie" (Wydanie 3-cie, uzupełnione, 
z 1923 r.) jako rozstrzelanych: ks. 
Iszorę, ks. Ziemackiego i Tytusa 
Dalewskiego, zaś na szubienicy mieli 
zginąć, według Zahorskiego; Bolesław 
Kołyszko, Laskowicz, żlgnacy Zdano- 

wicz, bracia Rewkowscy, 4Dorminow- 

ski, Konstanty Kalinowski — fi oczy- 

wiście Zygmunt Sierakowski. Wszy- 

stkich straconych — pisze Zahorski 

było 37 osób. 
Cóż mówi Zahorski o miejscu 

gdzie tracono więźniów? „W. miejscu 
— pisze —gdzie znajduje się zachodni 
róg gmachu Sądowego nieco wgłąb 
ulicy Ofiarnej stawiano szubienice a 
zaś przy wzgórzach za Sądem wyko- 
nywano wyroki rozstrzelania". Tegoż 
zdania jest i p. Karol Wikszemski, 
powołujący się na własne osobiste 
wspomnienia z epoki powstaniowej. 

Tymczasem jednak idąc po linji 
ogólnikowej tradycji powszechnej Ma- 

niego Kościoła Staroobrzędowego". 
Zwierzchnią władzą Kościoła Staro- 

obrzędowego sprawuje Sobór ogólno 
polski złożony z duchownych i przed- 
stawicieli gmin  staroobrzędowych. 
Decyduje on w sprawach wiary i mo- 
ralności i wewnętrznego zarządu Ko- 
Ścioła oraz przedstawia władzom 
państwowym _ potrzeby i postulaty 
wyznawców Kościoła Staroobrzędo- 
wego w dziedzinie społeczno-religijnej, 
oświatowej i filantropijnej. Organem 
wykonawczym Soboru i zarazem naj- 
wyższą _ reprezentacją  nazewnątrz 
Kościoła Staroobrzędowego jest Na- 
czelna Rada z siedzibą w Wilnie wy- 
bierana na Soborze na okres lat 5-ciu 
w składzie 21 osoby. Dodajmy do 
tego Sąd Duchowny, rozstrzygający 
bieżące zagadnienia natury kanonicz- 
nej i religijno-moralnej, oraz komisję 
rewizyjną i oto mamy 4 najwyższe 
władze Kościoła Staroobrzędowego 
przewidziane w Statucie. 

W ten sposób Kościół, w którego 
założeniu tkwił tragizm, polegający na 

braku najwyższego autorytetu hierar- 
chicznego wobec oderwania się Koś- 
cioła Staroobrzędowego od swojej 
macierzy w okresie gwałtownych re- 
form nikonowskich, stworzył sobie 
nie naruszając w niczem swej podsta- 
wy i zasady kanonicznej, tak niezbęd- 
nej dła trwałości i ciągłości rozwoju 
życia religjnego, najwyższy i nieomyl- 
ny autorytet w postaci Soboru i jego 
uchwał, obowiązujących . wszystkich 
wyznawców kościoła Staroobrzędowe- 
go, zamieszkałych w granicach nasze* 
go Państwa. 

Podobnie jak konkordat, tak też 
obie wspomniane wyżej normy praw- 
ne, regulujące stosunek państwa do 
wyznania Staroobrzędowego, i ustrój 
wewnętrzny tego Kościoła przenika 
duch szczerej tolerancji i liberalizmu, 
którego wyrazem jest [, Konstytucja 
Marcowa. 

Państwo zastrzega sobie tylko wy- 
rażenie zgody na ogłaszanie przez 
Sobór uchwał, które nie dotyczą wia+ 
ry i moralności, zgłaszanie w 30 dnio- 
wym terminie sprzeciwu przeciwko 
kandydaturom duchownych wybiera- 
nych przez gminy, legalizację samych 
gmin przez rejestrowanie ich w try- 
bie przepisanym, wreszcie wymaga 
Państwo od członków Rady Naczei- 
nej przysięgi, od duchownych zaś — 
przyrzeczenia—sumiennego i zgodne- 
go z prawem wykonywania obowiąz- 
ków duchownego i obywatela. 

Kościół Staroobrzędowy, prześla- 
dowany od wieków przez oficjalną 
cerkiew moskiewską, szykanowany 
przez biurokrację rosyjską, dowiódł 
swem Świeżo ogłoszonem i uznanem 
przez Rząd Statutem, że jest instytu- 
cją żywotną i pełną sił twórczych, 
jego wyznawcy, zamieszkali na zie- 
miach naszych, którzy dzielili z nami 
dolę i niedolę i tę ziemię krwią swo- 
ja i potem zraszali, otrzymują dziś 
niczem nieskrępowaną możność $ро- 
kojnego pielęgnowania i rozwijania 
swego życia religijnego zgodnie z 
rodzime:ni, odwiecznemi, a dla nich 
tak drogiemi tradycjami. 

Obecnie sprawami Kościoła Staro- 
obrzędowego kieruje Tymczasowa Ra- 
da Naczelna, wyłoniona na wszech- 
polskim zjezdzie staroobrzędowców 
odbytym w Wilnie w grudniu 1927 r. 
z p. Arsenjuszem. 

Pomienionym pracom i wysiłkom 
nad opracowaniem ;nowego ustroju 
kościelnego i uzgodnieniem jego ze 
stanowiskiem Rządu zawdzięczać na- 
leży  defenitywnie  ukonstytuowanie 

się Kościoła Staroobrzędowego w 
Polsce. A. M. 

LDSS TSKKK IKI AK OOOO EEE O EO RZZOARE OOO SRS TSS A 

biewenstein nie był ofrufy! 
Sprawozdanie lekarzy z sekcji zwłok zaginionego bankiera. 

Tajemnicza śmierć miljonera Lówen- 
steina w nurtach oceanu na skutek wy- 
ślizguięcia się z samolotu, wywołała wiel- 
kie poruszenie w świecie finansowym Euro- 
py: Wobec niepomyślnego stanu interesów 
zmarłego, przypuszczano początkowo, iż 
popełnił on samobójstwo, później irozpow= 
szechniły się pogłoski o rzekomem zatru- 
ciu finansisty belgijskiego przez konburen- 
tów. Po odnalezieniu trupa Lówensteina do 
konaną została sekcja zwłok, której wy- 
nik zadał kłam wszelkim sensacyjnym po- 
głoskom. W drobiazgowo — оргасомапет 
sprawozdaniu, zawierającem 200 stron pisma 
maszynowego i liczne ilustracje, wybitni 
lekarze francuscy stwierdzają, iż żądnych 
śladów gwałtownej śmierci nie znaleziono. 

  

PROF. 

Informacje od 11-ej -- 1 i od 

gistrat wileński, porządkując Plac - 
kiski i usunąwszy z niego targowisko, 
przeciąwszy go drogami komunika- 
cyjnemi, akurat w pośrodku Placu, 

na skrzyżowaniu rzeczonych dróg po- 

łożył kamień pamiątkowy 
wyrywszy na nim jedną tylko datę, 

jakże wiele, jakże aż nadto mówiącą, 

historyczną datę: „1863. 
Kamień leży na rodzaju usypane- 

go wzgórza niedużego, na cemento- 

wym jakby postumencie, mającym w 

stylu coś, dyskretnie, pomnikowego. 

Kamień jakby leżał na gęstem wezgło- 

wiu ciemno-czerwonych astr. Okalają 
go żwiry dróżek; gdzieniegdzie dawka 

zaprasza do spędzenia tu chwili za- 

dumy. 

Estetyczne to, ładnie pomyślane i 

wdzięcznie wykonane. 

Jest to jakby zapoczątko- 
wanie pomnika, który tu, — „na 
Łukiszkach* — pierwej lub później 
stanąć musi. 

+ 

Gdy atoli to się stało; gdy tak 
składnie i ładnie Magistrat nasz nie- 
jako fundament położył pod całą 
sprawę—rozpoczęła się, comme de 
rais on, -....typowo wileńska historja 

Na terenie Województwa Wileń- 
skiego opiekują się grobami poległych 
dla sprawy narodowej i w pamięci 

Indzkiej utrzymują cześć dla nich 
wdzięczność wiekuistą: specjalny Ko- 

mitet wojewódzki (instytucja państwo- 

wa) oraz wileński oddział Polskiego 
Towarzystwa Opieki nad Grobami 

Badania wykazały natomiast, iż w chwili 

zetknięcia się ciała miljonera z wodą, Lówen 
stein jeszcze żył. Świadczy o tem charak- 
ter ran, powstałych ed uderzenia o wodę, 

stwierdzający jeszcze krążenie krwi, jako- 

też napełnienie płuc zmarłego wodą mor- 

ską przez wdychanie. Lekarze przypuszcza- 

ją, iż spadając z wysokości 4 tysięcy stóp 
Lówenstein stracił przytomność. Być może, 
iż strącił on przytomność jeszcze w samo- 

locie, dzięki czemu nieopatrznie uchylił 

drzwi i wypadł? W każdymbądź razie wdo- 

wa po Lówensteinie oraz Syn miljonera 

odziedziczą nietylko majątek zmarłego, lecz 

iwysoką premję asekuracyjną, z którą to- 

warzystwa asekuracyjne zwlekaly do otrzy- 

mania wiadomości © wyniku sekcji zwłok. 

Lekcyj muzyki 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 
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Bohaterów (instytucja społeczna). *) 

O! Jeślibyż oba te organy pie- 
tyzmu narodowego działały w ścisłem 
ze sobą porozumieniu, wzajemnie sie- 
bie wspierając w  najpiękniejszem, 
najwznioślejszem dziele! Nie, Działa- 
nie „na własną rękę" zbyt głęboko 
tkwi w naturze każdej polskiej orga- 
nizacji. 

Nawet we Lwowie, gdzie z pew- 
nością istnieje stała opieka nad gro- 
bami poległych zarówno państwowa, 
jak społeczna, istnieje specjalne 
Towarzystwo Straży Mogił Polskich 
Bohaterów opiekujące się specja lk 
nie mogiłami Obrońców Lwowa, 
urządzające cmentarz, budujące 
kaplicę... Niewątpliwie jednak choćby 
tylko za wiedzą tamtejszego Komite- 
tu wojewódzkiego i tamtejszej « filji 
Towarzystwa. 

W Wilnie Oddział Towarzystwa 
postanowił „na własną rękę*  upa- 
miętnić nie masakry polskich patrjo- 
tów „na Lukiszkach“ lecz spe- 
cjalnie miejsce gdzie... wznoszono 
szubienicę! Dla ścisłości! | przez źle 
pojętą ambicję przelicytowania w pie- 
tyzmie i patrjotyzmie tych, którzy ka- 
mień pamiątkowy w pośrodku Placu 
Łukiskiego położyli! 

Czy porozumiano się primo 
loco zp. prezydentem miasta? Nie. 
Czy z p. Wojewodą? Też nie uwa: 
žano za wskazane, Czy może naresz” 
cie spytano p. prezesa Sądu Apela- 
cyjnego, czy pozwoli w Ścianę gma- 

*) Nie licząc nieocenionego, niestrudzo- 
nego Lucjana Uziębły, który ileż to zasług 
położył ratując od zagłądy lub niepamięci 
mnóstwo drogich nam mogił! 

a- 

—



Podaizk dochodowy Z 
Przy określaniu podatku docho- 

dowego z gospodarstw rolnych dotąd 
często rolnikom stawała się krzywda, 
bowiem często władze szacowały do- 
chód zawysoko. Aby uniknąć nie- 
równomiernego szacowania dochodu, 
Ministerstwo Skarbu przypomina wła- 
dzom skarbowym, aby dokonywały 
szacunku dochodu na podstawie ksią- 
żek rachunkowych i dowodów pie- 
niężnych rolników, zaś szacunek „na 
Oko" może być robiony wówczas, 
gdy gospodarstwo żadnych rachun- 
ków” nie prowadzi, przyczem powinno 
być przeprowadzone dochodzenie przy 
pomocy świadków, rzeczoznawców i 
osób wiarogodnych i dopiero na pod- 
Stawie zebranych tą drogą danych 
można ustalić wysokość dochodu i 
odatku. Gdyby jednak i tą drogą 

nie można było zebrać potrzebnego 
materjału do ustalenia podatku, to 
dopiero wówczas władza skarbowa 
może ustalić dochód przeciętny, jed- 
nak należy postępować bardzo ostroż- 
nie, biorąc pod uwagę różne warun- 
ki, w jakich się znajduje gospodar- 
stwo (jakość gleby, oddalenie od ko- 
lei, jakość dróg, zadłużenie płatnika 
st p.) 

Specjalnej uwadze władz skarbo- 
wych Ministerstwo poleca gospodar- 
Stwa, dotknięte klęską nieurodzaju lub 
klęskami żywiołowemi (powódź, ро- 
żar, gradobicie i t. p.). W tych go- 
Spodarstwach nie powinny być stoso- 
wane ustałone normy dochodowości. 

W gospodarstwach uprzemysło- 
wionych władze winny ustalić rzeczy- 

'Poza akcją rządu, mającą na celu 
doraźne uregulowanie zagmatwanych 
Spraw polityki zbożowej, prowadzo- 
na jest na szeroką skalę planowa 
działalność zapobiegawcza, której ce- 
lem jest raz nazawsze uregulowanie 
kwestyj, związanych z przemysłem 
zbożowym, najważniejszym bodaj z 
przemysłów w kraju rolniczym, jakim 
jest Polska. 

Jednym z etapów polityki rządo- 
wej, mającym na celu uregulowanie 
<en zboża w kraju, zahamowanie nad- 
miernego importu, jest utworzenie 
specjalnego przedsiębiorstwa państwo- 

| wego p.n. „Państwowe Zakłady Prze- 
mysłowo-zbożowe" w Lublinie. Akcja 
tego przedsiębiorstwa, zakrojona na 

, Szeroką skalę, wiąże się Ściśle z akcją 
tworzenia państwowych rezerw zbo- 
žowych. Jednem z pierwszych zadań 
przedsiąbiorstwa przeto będzie ukoń- 
czenie budowy wielkiego elewaiora 
zbożowego, skonstruewanego według 
najnowszych wymagań techniki, o po- 
įemnošci 24 tys. ton, oraz eksploata- 

  

-
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gospodarstw rolnych. 
wisty dochód, nie stosując norm ogół- 
nych. 

W gospodarstwach dzierżawionych 
musi być ustalony ogólny dochód, a 
z niego potrącona tenuta dzierżawna 
i inne Świadczenia dzierżawy i dopie- 
ro reszta dochodu podlega opodatko- 
waniu. 

W przypadkach stosowania norm 
dochodowości z i ha gruntu zasad- 
niczo nie powinna być określana wy- 
żej 4 i pół centn. metr. żyta z wy- 
jątkiem drobnych rolników, dla któ- 
rych norma 4 cent. z 1 ha nie może 
być przekroczona. Przekroczenie gra- 
nicy (4 i pół centn. metr. żyta) może 
nastąpić tylko w przypadkach wyjąt- 
kowo pomyślnej konjunktury gospo- 
darczej, co wiano być wyczerpująco 
uzasadnione w protokule posiedzenia 
komisji szacunkowej. 

Dla zachowania równomierności 
w Opodatkowaniu gospodarstw ro'- 
nych, Min. Skarbu określiło na pod- 
stawie urzędowych danych statysty- 
cznych Średnią cenę za 100 kg. żyta 
z okresu gospodarczego 1926—27 na 
37 zł., z roku zaś kalendarzowego 
1927 na 40 zł. Według tych cen ma 
być przeliczony na złote dochód, 
określony w centnarach metrycznych 
żyta na podstawie norm orjentacyj- 
nych. Zastosowanie jednej z poda- 
nych cen zależne powinno być od 
tego. czy opodatkowanie następuje 
według wyników roku gospodarczego, 
czy też według wyników roku kalen- 
darzowego. (a) 

Howe przedsiębiorstwo państwowe. 
cja budowanego obecnie wielkiego 
młyna, który przerabiać będzie 8 wa- 
gonów ziarna na dobę. 

Zarząd przedsiębiorstwa już jest 
ukonstytuowany. Na czele rady admi- 
nistracyjnej stoi naczelnik wydziału 
administracyjnego min. spraw wewn., 
Szwalbe, zastępcą jest dyrektor Ban- 
ku Rolnego, Narbutt. W skład rady 
wchodzi pozatem przedstawiciel rol- 
nictwa—Chojer, skarbu Skrzetuski, 
przemysłu i handlu — Wcisło, min. 
spraw wojskowych płk. Kania, oraz 
członek zarządu spółdzielni spożyw- 
ców— Jasiński. 

Wykończenie budowy wielkiego 
elewatora powierzone zostało spe- 
cjalnemu komitetowi, na którego cze- 
le stoi z nominacji min. spraw wewn., 
inż. Kalinowski. Odpowiednie fundu- 
sze na budowę zostały już przyzna- 
ne. W najbliższych dniach odbędzie 
się specjalne posiedzenie, omawiające 
prace nad kontynuowaniem rozpoczę- 
tej już budowy. 

| RTN IE TT NET TEVA TTA TIE TS SENATOR 

| Iny tysiące pięćset fałszywych akcyj Modrzejowa w bankach wileńskich. 
Aresztowano dwie osoby. 

Nie raz już jeden jedynie . dzięki wy- 
, padkowifwykryte zostały nadużycia, mal- 

wersacje lub afery. Niejeden pomysłowy 
oszust jedynie przypadkowi zawdzięcza, że 

! siedzi w więzieniu. | 3 
, Sprawa, o której będzie mowa, ujaw- 

niona zostąła też dzięki przypadkowi, a 
‚› przebieg jej był następujący. Do kilku 
, miejscowych banków, a mianowicie: B-ku 

_ Zw. Spółek Zarobkowych i B-ku Towarz. 
, Spółdzielczych zostawione zostały przez 

firmę „Spółka dla handlu Inem* (Poznań- 
ską 2) akcje zakł. górniczych „Modrzejów* 
Część akcyj tych przesłano do centrali 
i tam ujawniło się, że są one podrobione. 
Powstał popłoch. Nominalna wartość akcji 
wynosi obecnie około 50 zł., nic więc dziw 

ЧООа аСТЕЧПРСУ EKT INTA DISKO 

Klasa gry fortepianowej znakomitego pianisty 

Ė JOZEFĄ ŠLiWEKSKIEGO 
przy Kons. Muz. w Wilnie. 

udziela sekretarjat Konserwatorjum (Dominikańska 5) od 

godz. 4 7 po poł. Zapisy tylko do dnia 21 września. 

informacyj 

chu, gdzie jest gospodarzem, wmuro- 
wać tablicę pamiątkową? 1 to nie. 

Szast... prast... mularzy na drabinę i 
tablica już jestt Fait accompli 

dokonany. A zważywszy na 'obowią- 
zującą każdego „cześć dla Bohaterów 
Narodowych”, któż zaryzykuje pro- 
testować? Nikt się nawet nie odezwie! 

Rachuby nie zawiodły... Uroczys- 
tość poświęcenia i odsłonięcia tablicy 
w dniu 10-tym b. m. odbyła się na- 
wet z nielada ostentacją. Nie obeszło 
się bez rzetelnego skandalu (możliwe- 
°) tylko chyba w Wilnie, zabitem 
deskami od cywilizowanego Świata), 
że p. wojewoda—najwyższy przedsta- 
wiciel u nas majestatu Państwa! — 
zniewolony był... czekać, nawet 
sporo czasu, na. rozpoczęcie się 
użoczystości, zaaranżowanej z rzadką 
niezdarnością, niesłychaną bezcere- 
monjalnością i zdumiewającym bez- 
taktem. Ale — j. E. ks. arcybiskup 
dokonał poświęcenia tablicy i sam 
przemówił, p. wojewoda uratował sy- 

tuację podnosząc pełną polotu swa- 

dą poziom całego obchodu; na zalm- 

prowizowanej trybunie oglądano u 
stóp tablicy ma gmachu Sądowym 
przybyłego ad hoc z Warszawy pre- 
zesa Towarzystwa Opieki nad Groba- 

mi w całej Rzeczypospolitej!.. Saluto- 

wano sztandar weteranów... Młodzie- 
ŻĘ szkolnej paliły się oczy. 

( .. Raz jeszcze, jak tyle razy: zwy- 
, «ciężył nastrój. Zatryumiował, przy- 

| <iszając rozdzwięk wszelki. 

_ Pozostała na placu tablica pa- 
miątkowa—z wysokości swej na šcia- 

nie gmachu Sądowego neutralizująca 

nego, że Banki nie były zadowolone z prze 
prowadzonej „tranzakcji*, zwłaszcza, że 
Bank Tow. Spółdzielczych nabył 800 akcyj 
a Bank Zw. Sp. Zarobkowych 2700 sztuk. 
Zawiadomiono policję, która wszczęła do- 
chodzenie. Porozumiano się z zarządem 
„Modrzejowa*, a następnie po zbadaniu 
sprawy aresztowano dwie osoby: Mendla 
Szkolnikowa i Bratkowskiego (tego osta- 
tniego w Warszawie), którzy jako współ- 
właściciele firmy składali w Banku akcje. 
Daisze dochodzenie ustali, jakim sposobem 
podrobione akcje znalazły się w rękach 
aresztowanych i kto był ich wykonawcą. 
Sprawa ta, ze względu na osoby, zamiesza- 
ne do niej, budzi żywe zainteresowanie w 
świecie handlowym. 

   

   о— 262% 
efekt kamienia leżącego w pośrodku 
placu. 

Stała się rzecz w 
niewłaściwa jak niepożądana. Wraże- 

równej mierze 

nie, które będzie wywierał przy- 

szły monument wznoszący się 
„na Łukiszkach* (w pośrodku Placu 
Łukiskiego), osłabiać będzie wieku- 

iste przypominanie že—a jednak 

miejsce egzekucyj było gdzieindziej! 
A przedewszystkiem, jeżeli się 

wmurowało tablicę gdzie stawiano 

szubienice, to dlaczegoż nie upamięt- 

nić również miejsca „przy wzgórzach 

za gmachem Sądowym", gdzie wyko- 

nywano wyroki przez rozstrzelanie? 
Niczem jedno pamiątkowe miejsce 

nie ustępuje chyba drugiemu? 
Zawiele jest w naszem Wilnie— 

gospodarzy. A raczej, każdy goSspo- 
darzy w naszem Wilnie na własną 

rękę. Jak we własnym domu. 
Gži 

E 

Wydrukowany w odcinkach „Stowa“ 

cykl „Uwag obserwatora z lądu* stanowi 

całość notat w kwestjach żeglarstwa hand- 
lowego i sportowego, które wyszły z pod 

pióra wytrawnego znawcy. Niestety,] przez 

niedopatrzenie kolejność tych uwag i ich 

tytuły zostały zmienione ze szkodą dla ich 

jasności. Pierwszym w cyklu jest „Kwestja 

żaglowców”, drukowana w Nr Nr z 13i 14 

września, drugim „Nasz sport żeglarski wód 

słodkich”, odcinek z dnia 2-go sierpnia, któ 

rego zakończenie pt. „Terminologja żeglar- 

ska" wydrukowane było 14 sierpnia, trze- 

cim „Nasz yachting morski* z dnia 8-go 

sierpnia i wreszcie „Polska podróż naokeło 

świata* z dnia 9-go sierpnia. 

  

$ о % © 

Rodzina żydowska przeszła na łona kościała 
kafolickiego. 

Na pegraniczu polsko-litewskiem zaszedł ciekawy wypadek: Oto w miej- 
scowości Girkanie przeszedł na łono kościoła katolickiego 40-letni żyd Abram 
Joffe, wraz z żoną i 5-ciorgiem dzieci. 
w obecności ciekawych tłumów. 

Chrztu dokonał miejscowy proboszcz 

bitewskie sfacje podsiuchowe. 
Z pogranicza donoszą: litewska straż graniczną w kilkunastu miejscach założyła 

kilka stacyj podsłuchowych dla przełapywania rozmów telefonicznych, prowadzonych 
pomiędzy posterunkami polskiemi. Władze KOP-u zdołały już dwie tego rodzaju 
stacje unieszkodliwić, przerywając połączenia. 

Mamońko 
Niedawno przybył do Wilna z Kowna es-er białoruski, 

Mamońko. który opuścił Litwę razem z innymi Białorusinami. 

w Mińsku. 
znany działacz 
Po konferencji 

berlińsk.ej nie udał się sg prosto do Mińska, a zatrzymał się w Wilnie. Tu 
Mamońko zamierzał za ożyć stronnictwo. Po różnych nieudanych próbach, 
w sierpniu rb. Mamofńko wyjechał na Łotwę. Tam został aresztowany, gdyż 
jak się okazało w r. 1917, podczas rewolucji, pełnił funkcję prezesa „Rady ro- 
botników i żołnierzy”. Po krótkim pobycie w więzieniu, wypuszczony stamtąd 
udał się natychmiast de Mińska. Według nadeszłych wiadomości, owacyjnie zo 
stał tam witany przez przedstawicieli władz i związków zawodowych. Mamoń- 
ko zapowiedział szereg odczytów © Polsce. Pierwszy odczyt wygłosi dnia 20-g0 
września r. b. 
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Sposirzeženis meteorologicznė 

Zakładu Meteorołogii U. 5. В. 

z dnia — 17-1X 1928 r. 

Ciśnienie j 772 
średnie w m. | 

Temperatura Į ® 
średnia į 145 

Opač 12 do- ! 2 
bę w mm. | 

wo i Południowo -zachodni 
przeważajęcy 1 

Uwagi: pół pochmurno, mgła. 

Minimum za dobę —9C- 

Maximum na dobę 19°С. 
Tendencja  barometrycz5a: 

cisnienia. 
RI 

spadek 

MIEJSKA. 

— (v) Posiedzenie komisji radzieckiej do 

likwidacji angielskiej poyczki. We wtorek dn. 
25 bm. o godz. 8 wieczór.pod przewodnic- 
twem prezydenta m. Wilna mec. Folejewskie 

go odbędzie się posiedzenie specjalnej komi- 

Sji radzieckiej do zlikwidowania pożyczki 
angielskiej zacniągniętej przez miasto Wilno 

w 1912 r. : 

W skład tej komisji wchodzą radni: pp. 

Wanńkowicz, Jundziłł, Korolec i Szpiro. | 

— Subweincja Min. P. i O. S. dla Wil- 
ma. We wrześniu r. b. Ministerstwo Pracy i 
Opieki społecznej wyasygnowało na ręce p. 

Wojewody Wileńskiego 11.325 zł. na wyży- 

wienie bezrobotnych 2.000 zł. na akcję żyw- 

nościową dla dzieci bezrobotnych oraz 11 

tysięcy zł. tytułem powyższych subwencji 

nadzwyczajnej dla instytucji opiekuńczych 

w Wilnie. Podziału powyższych sum doko- 
nai P. Wojewodla Wilenski. 

— Jedna z bolączek Wilna. Prawdziwą 
plagą  przechodlniów ul. Wielkiej Kaj się 
przedstawicielki „lekkiego zawodu”, które 

nie bacząc na obowiązujące przepisy zacze- 
piają przechodniów. Ostatnio miał miejsce 
fakt pobicia przez nie przechodzącej kobie- 
ty, która oburzona zaczepianiem uczni gło- 
śno wyraziła swoją w tym względzie opinię. 
Policja (tuż obok stoi posterunek) powinna 
by energiczniej zająć się prawą tą. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Wybory przewodniczących Rady 

i Zarządu gm. żydowskiej m. Wilna. Na po- 

siedzeniu Rady gminy żydowskiej m. Wilna, 
odbytem w dn. 17 września, zostały doko- 

nane wybory przewodniczących Rady i Za- 

rządu. Na przewodniczącego Rady obrano 
d-ra J. Wygodzkiego, na zastępcę p. G. Żu- 
ka, na przewodniczącego Zarządu p. Ł. Kru- 

ka, na zastępcę p. M. Zajdsznur. 

Po zatwierdzeniu wyborów przez Staro- 

stę Grodzkiego, wymienione osoby obejmą 

urzędowanie. 
— (0) Przed wyborami do Izby Prze- 

mysłowo - Handlowej w Wilnie. Dziś, dnia 
19 września, nastąpi pierwsze spotkanie prze 

dstawicieli kupców i przemysłowców chrze- 

Ścijan i kupców i przemysłowców  żydow- 
skich w sprawie ustalenia wspólnej listy kan 

dydatów do Izby Przemysłowo - Handlowej 
w Wilnie. = 

— (o) Sprawy budżetowe. Wydział po- 
wiatowy sejmiku Wileńsko - Trockiego przy 
stąpił do układania preliminarza budżetowego 
na rok 1929 - 30. Również zostało wydane 
zarządzenie do gmin, aby przystąpiły do opra 
cowania preliminarza na rok budżetowy 1929 
—10930. W końcu września, względnie na 
początku października będzie zwołane po- 
Siedzenie sejmiku, na którem wydział powia- 
towy złoży sprawozdanie z wykonania. bu- 
dżetu za rok 1927 - 28. 

— (o) Posiedzenie Wydziału powiato- 
wego. Posiedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku Wileńsko - Trockiego zostało prze- 
niesione z 18 na dzień 25 września. Na po- 
rządku dziennym sprawy bieżące. 

(o) Nadużycia w gm. Trockiej. W 
tych dniach zawdzięczając wejrzeniu w go- 
spodarkę gminy Trockiej przez starostę Wi- 
ieńsko - Trockiego, p. L. Witkowskiego, zo- 
stał stwierdzony szereg nadużyć, popełnio- 
nych przez b. wojta, obecnie ławnika gm. 
Trockiej, Kazimierza Mickiewicza i pisarza 
Konstantego Wierszulisa, Nadużycia polega 
ją na braniu łapówek za załatwienie spraw 
urzędowych. Oprócz tego Mickiewicz nie 
wyrachowywał się z sum, sciągniętych po- 
dczas 
Wymienieni na skutek dochodzenia wstęp- 
nego zostali niezwłocznie usunięci przez p, 
starostę ze służby, sprawę zaś skierowano 

do prokuratora. Ё Ž 
Jak się dowiadujemy, Mickiewicz zajmo- 

wał stanowisko wojta gm. Trockiej z ma- 
łemi przerwami od roku 1924 do lipca 1928 
pisarz zaś Wierszulis został mianowany w 
r. 1919. Łapownictwo było ARA od 
dłuższego już czasu. Miejscowa ludność wy- 
raża wdzięczność p. staroście za usunięcie 
łapowników. 

POCZTOWA. 
— (o) Nie wolno ieczętować paczek 

monetami. Min. Poczt i Telegrafów zwróci- 
ło uwagę urzędom pocztowym, by nie przyj 
mowano do wysyłki żadnych paczek prywat 
nych, które są pieczętowane godłem państwo 
wem przez odbicie na laku monet i bilonu, 
co często się zdarza. Nadawcy pieczętowa- 
nych w ten sposób przesyłŁek będą pocią- 
gani do odpowiedzialności karnej w myśl 
przepisów, Ścigających nadużywanie godła 
państwowego.   

urzędowania na stanowisku wojta. - 

SZKOLNA. 

— (0) Stypendja szkolne. Wydział po- 
wiatowy sejmiku Wileńsko - Trockiego przy 
znał na rok szkolny 1928 - 29 31 stypendję, 
z czego przypada 23 na szkoły ogólnokształ 
cące, 4 na państwową szkołę ogrodniczą 
w Wilnie i 4 na inne szkoły zawodowe. 

— Zamiast gimnazjum — szkoła powsze 
chna. Na wniosek Władz wojewódzkich wła 
dze centralne wydały decyzję, mocą której 
białoruskie gimnazjum w Rakowie zostało 
zlikwidowane. Równolegle z tem uwzględnio 
no podanie b. senatora Własowa, któremu 
zezwolono na otworzenie siedmio - oddzia- 
łowej szkoły powszechnej w Rakowie. 

— Egzamin dla eksternów. Egzamin dla 
eksternów z kursu sześciu klas gimnazjum 
rozpocznie się 1 października 1928 r. w gm. 
Gimnazjum Państwowego im. Z. Augusta w 
Wilnie (Mała Pohulanka 11). 

Podania i załączniki: życiorys własnorę- 
cznie - napisany, metryka urodzenia, 
posiadane świadectwa szkolne, dwie niena- 
klejone fotografje, i trzydzieście złotych, ja- 
ko opłatę za egzamin, należy składać do dn. 
25-go września r.b. na ręce przewodnicze- 
go Komisji Egzaminacyjnej, p. Leona Stępiń 
skiego, nauczyciela gimnazjum im. Z. Augu- 
sta w Wilnie. 

— (0) Zakaz wpuszczania młodzieży na 
dancingi. Wskutek interwencji władz szkol- 
nych, ma być wydany wkrótce zakaz admi- 
nistracyjny wpuszczania do dancingów i sał 
tanecznych młodzieży szkolnej zarówno płci 
męskiej, jak i żeńskiej. Zakaz ten obejmie 
młodzież do lat 18. 

KOMUNIKATY 

— Wydział Wykonawczy Komitetu bu- 
dowy pomnika na Rossie ku uczczeniu pamię 
ci straconych w Dynaburgu w maju 1919 r. 
za sprawę wyzwolenia Wilna podaje do po- 
wszechnej wiadomości, że już przystąpiono 
do przygotowania robót dla ustawienia po- 
mnika 

Jednocześnie Wydział prosi poszczegėl- 
ne osoby, posiadające listy składek, o łaska 
we wniesienie w najbliższych dniach, zebra- 
nych pieniędzy na ręce Skarbnika Komitetu, 
p Zygm. Nagrodzkiego, Zawalna Nr. Па 
-— Śkiad Rolniczy, lub Przewodniczącemu 
Wydziału Kazimierzowi Stefanowskiemu, Do 
minikańska 15 Kasa Chorych, oddział Apte- 
czny — w godzinach biurowych. 

Wydział Wykonawczy ponownie zwraca 
się z gorącym apelem do całego polskiego 

społeczeństwa w Wilnie i  Wileńszczyznie, 
aby swym datkiem dało możność rozpoczę- 

te dzieło uczczenia pamięci naszych bohate- 

rów jeszcze w tym roku pomyślnie doprowa- 
dzić do końca. 

Oprócz list składek u poszczególnych о- 
sób, redakcje pism: „Dziennik Wileński", 
„Słowo” i „Kurjer Wileński" przyjmują ofia 
ry na powyższy sel. 

Wydział Wykonawczy Komitetu. 
— Walne nadzwyczajne zgromadzenie 

Stow. Kupców i Przemysłowców chrześci- 
jan w Wilnie. W dniu 21 września r. b. o g. 
7 w pierwszym terminie i o 8 w drugim w lo- 
kalu Stowarzyszenia (Bakszta 7) odbędzie 
się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sto 
warzyszenia Kupców i Przem. w Wilnie z 
następującym porządkiem dziennym. 

1) Wbijanie do sztandaru pamiątkowych 
gwoździ, ofiarowanych prze różne organiza- 
cje: 

2) Sprawozdanie ze zjazdu regionalnego 
kupiectwa polskiego czterech północno - 
wschodnich województw odbyte w Wilnie 
w dniu pierwszego września r. b. do Izby 
Przemysłowo - Handlowy w Wilnie. 

3) Sprawozdanie ze zjazdu Naczelnej Ra 

dy w Wilnie. 
4) Wolne wnioski. й a= 
—- Posiedzenie sekcji organizacyjnej 

Woj. Komitetu P.W.K. Dziś o godz. 6 wie- 
czorem odbędzie się posiedzenie sekcji or- 

ganizacyjnej Wojewdzkiego Komitetu Pow- 
szechnej Wystawy Krajowej. 

Posiedzenie te odbędzie się w gmachu 
Urzędu Wojewódzkiego. 

— Podziękowanie. Wszystkim, co w ten 
czy inny sposób przyczyniali się do Loterji 
na rzecz odnowienia świątyni  Ostrobram- 
skiej wyrażam serdeczne podziękowanie — 
„Bóg zapłać”. A więc najprzód paniom о- 
fiarnym co fanty źbierały , również wszyst- 

kim ofiarodawcóm tak ze wsi jak i z miasta, 

następnie tym co urządzali loterię. niemniej 

i tym co ułatwili jej rozegranie. Chcę tu 

szczególnie podziękować p. Sztralowej za 

łaskawe udzielenie ogrodu i werandy. Trzem 
zespołom orkiestrowym: kochanym „Lelewe 
lakom*, „Sokołom* i Stowarzyszeniu Mło- 
dzieży Męskiej, a takożipp. Dyrygentom o- 

rkiestr. Przepraszam wszystkich za braki 

przy rozegrywaniu losów, . dziękuje za szła 

chetną _ wyrozumiałość. Niech Najświętsza 

Matka Ostrobramska — wynagrodzi wszy- 

stkich. Loterja dała piękne wyniki. 
Po fanty nie otrzymane w dzień Loterji, 

proszę zgłaszać się do Parafjalnej Sali Ostro 
bramskiej (ul. Ostrobramska Nr. 14) do dn. 
22-g0 bm. w godzinach od 2-ej do 6-€ pp. 

RÓŻNE. 

— Komisja sanitarna zbada teren pow. 
Wil.- Trocki. Z rozporządzenia Min. Sprow 
Wewnętrznych w dniu dzisiejszym wyjeż- 
dża na teren pow. Wil - Trocki specjalna 
komisja sanitarna celem sprawdzenia w ja- 
kim stopniu wykonywane są zarządzenia 
sanitarne Ministerstwa. 

W skład tej, ad hoc stworzonej komi- 
sji, weszli p.p. radca wojewódzki Reiss, dr. 
J. Sumorok i komendant policji powiatowej 
podk. A. Dubrowski. 

— Zakaz wypieku chleba pszenno - żyt- 
niego. W najbliższych dniach zostanie ogło- 
szone rozporządzenie zakazujące wypiek chle 
na pszenno - żytniego. Zarządzenie to ma 
na celu z jednej strony obronę spożywców 
przed nadużyciami, potęgującemi na tle zbyt 
małej zawartości mąki pszennej w pieczy- 
wie, z drugiej zaś oszczędne gospodarowa- 
nie mąką pszenną, tak aby można było u- 
niknąć jej importu. 

  

$ P. 

józef Monkiewicz 
RADCA WOJEWÓDZKI 

zmarł 18 września 1928 r., przeżywszy lat 47. 
. Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 46 do 

kościoła św. Jakóba nastąpi we środę dnia 19 września o godz. 5 po 
południu. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 20 września o godz. 7 rano 
i w tymże dniu o godz. 4-ej po południu nastąpi 
Bernardyńskim. 

O powyższem zawiadamiają 

pogrzeb na cmentarzu 

Wojewoda i Urzędnicy Wileńskiego Urzędu Wojewódzkego 

— Z państwowej Komisji egzaminacyjnej 
dla kandydatów na nauczycieli szkół šred- 
nich. Egzaminy dla kandydatów na nauczy- 
cieli szkół średnich (normalne i uproszczone, 
w okresie jesiennym r. b. odbywać się będą 
od dnia 19 do dnia 27 października. Kandyda 
ci którzy pragną przystąpić do egzaminów 
klauzurowych i ustnych w tym okresie, win 
ni zgłosić się w tym celu pisemnie do Komi- 
sji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 6 
października, składając jednocześnie przepi- 
saną opłatę, która wynosi za egzamin nau- 
kowy (klauzurowy i ustny) 50 zł. 40 gr., za 
egzamin PE YEN 28 zł., za egzamin u- 
proszczony 22 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 
dane do wiadomości zainteresowanych dro- 
gą ogłoszenia w lokalu Komisji egzaminacyj- 
o a ul. Uniwersytecka 3, Il pię- 
tro). 

— Szkoły tańca podlegają podatkowi. 
Ministerst«wo Spraw Wewnętrznych nade- 
słało do Magistratu pismo, w którem wy- 
jaśnia, że szkoły i sale tańca, nie należy tra 
ktować jako szkoły zawodowe, ponieważ 
w rzeczywistości są to przedsiębiorstwa roz 
rywkowe i z tego powodu należy, aby pła- 
ciły miejski podatek widowiskowo - rozry- 
wkowy. 

— Trzy wysiedlenia obcokrajowców. O 
negdaj w trzech punktach na pograniczu li- 
tewskim dokonano wysiedlenia obcokrajow- 
ców, których przebywanie na terenie Polski 
uznane zostało jako wysoce nieporządane. 

Na pododcinku Kazaczyna wysiedlono Ja 
na Romejko w pobliżu zaś Kołtynian Olino- 
wą Genowefę. Oboje wysiedleni zostali na 
mocy pisma p. starosty święciańskiego. Pod 
Wejżanami wysiedlono na mocy orzeczenia 
Sadu Pokoju Kona Bentalał 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sała „Lutnia*) „Panien- 
ka bez znaczenia”, komedja Hennequina i Co 
ilusa, mając wielkie zalety, jako widowisko 
rozrywkowe, a pdrzedewszystkiem wyróż- 

niające się prawdziwym humorem, grana bę- 
dzie dziś i jutro. 

— 100-a rocznica urodzin H. ibsena. W 
piątek najbliższy Teatr Polski poraz pierw- 
szy wystawia sztukę Ibsena „Podpory spo- 
łeczeństwa”, pragnąc w ten sposób uczcić 
100-ą rocznicę urodzin wielkiego dramaturga 
Przed rozpoczęciem widowiska prof. ]. Wie- 
rzyński wypowie kilka słów o twórczości 
Ibsena. Teatr Polski dokłada starań, aby wie 
czór ten, rzadki w naszych stosunkach te- 
atralnych, wypadł jaknajlepiej. 

„Podpory społeczeństwa” grane będą ty- 
1lko jeden raz. @ 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Samobójstwo 65 - letniego. We wsi 
Charaże gm. Rakowskiej w celu pozbawienia 
się życia powiesił się 65-letni Michał Kamiń- 
ski. Przyczyna samobójstwa. 

Przyczyna samobójstwa milość. 

RADJO. 

Środa dnia 19 września 1928 r. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

17,00 - 17,15: Odczytanie programu dzien 
nego i chwilka litewska. 

17,15—17,30: Komunikat Związku Mło- 
dzieży Polskiej. | 

17,30—17,55: „Żabia mamusia* — bajkę 
opewie Eugenją Masiejewska. 

18,00—19,00: Recital fortepianowy Ta- 
deusza Raczkowskiego. Fortepian "z firmy 
A. Drygas w Poznaniu. W programie utwo- 
ry Chopina: 

Część I — Mazurki: as:'dur i a-moll; 
nokturn g-moll; preludjum g-moll, walc 

h-moll. : 
Część II — Ballada as-dur; Scherzo cis- 

moll; Polonez as-dur. 
19,00—19,25: „Co to jest Eszeranto?"—- 

odczyt wygłosi Michał Józefowicz. 
19,30- 19,55: Transmisja z Warszawy: 

„Wycieczki do Kazimierza nad Wisłą* od- 
czyt wygł. Stanisław Lewicki. 

20,00 — 20,25. „Aleksander Fredro“ od- 
czyt wygłosi Józef Wierzyński. 

20;30—22,00: Transmisja z Warszawy: 

Koncert solistów. Wykonawcy: Eugenia 
Umińska- Jaworska (skrzypce), Zofja Dobro 
wolska-Pawłowska (sopran) i prof. Ludwik 

Urstein (akomnp.) W programie utwory Gold 

marka, Massenet'a, Paganini'ego i in. 

22,00--22,30: Transmisja z Warszawy. 

sygnał cząsu, komunikaty, P.A.T., policyjny, 

sportowy i inne. 

L KAROWA KARE GRZE TA 

Czołowy erotyczny superfilm 

prod. francuskiej 

„Cienie haremu" 
sukces wszechświatowy 
Dz ho ; ś „Helios“, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 września 1928 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,96 

Belgja 123.94 124.25 123,63 

Holandja 357.40 358.30 356.56 

Stokhoim 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 3474 

Praga 26,42 26.48 26.36 

Szwajcaria 171,62,5 172.05 171.20 

Wiedeń 125,62 125.93 125.31 

Włochy 46,62 46,74 46.50 

Marka niem. w obrotach nieoficjal. 212.43. 

   

  

to będzie ma terenie Targów 
„ Północnych. 

. Targi się skonczyły. Co będzie na tem 
miejscu gdzie się rozbiera i zdejmuje upię- 
kszenia, trawniki i wszelkiego rodzaju „atra 
kcje', przez tyle tygodni cieszących wzrok 
wilnian? Oto pytanie, które interesuje każ- 
dego. ŹZwróciliśmy się w tej sprawie do 
władz miejskich z prośbą o udzielenie nam 
informacy, 

Prócz głównego pawilonu i budynku Dy 
rekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, który 
obecnie przeszedł na własność miasta — 
wszystkie inne urządzenia jak poszczegól- 
ne kioski, szopy i t. p. zostaną zupełnie znie 
sione. 

Ogrody zaś stanowiące dotąd teren wy- 
stawy po zupełnem uporządkowaniu ich drze 
wostanu, klombów, trawników i t. d. będa 
połączone w jeden duży ogród miejski pod 
nazwą Bernardyński. W skład tego miejskie 
go spacerowego parku wejdzą: dotychczaso- 
wy ogród Bernardyński, przyłączony. do te- 
goż ogródu teren wystawowy no i Park Że- 
ligowskiego. Sprawa Cielętnika została na- 
razie niezdecydowana. Pozostanie on praw- 
dopodobnie w swoim obecnym stanie t. j. 
oddzielony od ogrodu Bernardyńskiego ale- 
ią Syrokomli, która tworzy połączenie ko- 
munikacyjne między ul. Królewską i Anto- 
kolską. Główne wejście do ogrodu Bernar- 
dyńskiego stanowić będzie nowo - wybudo 
wana brama u wylotu ulic Królewskiej i 
św. Anny. Nadto. utrzymane pozostanie wej 
ście do ogrodu od strony Zarzecza między 
Wilenką i kościołem Bernardyńskim. 

Następnie według projektu gmach głów- 
nego pawilonu wystawowego, który pozo- 
staniew ogrodzie dla następnych ewentual- 
nych wystaw ma być zużyty na schronisko 
dła wycieczek zwiedzających Wilno, zebrań 
i innych imprez społecznych. Sprawa bu- 
dynku pocztowego została narazie nie prze 
sądzona.  Zamieszka tam prawdopodobnie 
jakiś dygnitarz miejski, któremu powierzony 
zostanie nadzór nad ogrodem Bernardyńskim 

Pozatem na miejscu kina wystawowego 
Magistrat zamierza urządzić drugie boisko 
dia gier sportowych jak tenis, piłki koszyko 
wej i t. p. również i gmach teatru letniego 
doprowadzony będzie do stanu normalnego. 

— A jak się hodują łabędzie? 
— Aby tym pięknym ptakom, które samo 

rządowi miejskiemu ofiarował prezydent m. 
st. Warszawy — zapewnić dach nad głową 
Magistrat postanowił wybudować przy sta- 
wie odpowiednie schronisko zimowe. 

Poważną bolączką dla wszystkich spa- 
cerowiczów jak i przechodni jest nieskanali 
zowany ustęp pomieszczający się przy Aleji 
Syrokomli, który swoimi wyziewami zatru- 
wa całe powietrze zwłaszcza nową uliicę wio 
dącą do Klubu Szlacheckiego. Magistrat ma 
jąc na względzie tysiące skarg mieszkańców 
Wilna zdecydował nareszcie ubikacje te zu- 
pełnie zlikwidować. 

Tyle narazie dowiedzieliśmy się o najbli 
ższych losach naszych ogrodów miejskich. 

   

Ofiarności Sz. Czytelników polecamy. 
zredukowanego niższego funkcjo” 
narjusza kolejowego, chorego naj 

|Capžios, obarczonego rodziną. Ła- 
skawe ofiary przyjmuje adm. „Słowa” 

  

Lo mówi p. Nemezjusz 
Kiemens Ogórkiewicz 0 
kobieiach wileńskich. 
Po ostatniej wizycie p. Nemezjusza Ogór- 

kiewicza minęło sporo szasu. Byliśmy już nie 
co zaniepokojeni ze względu na silne zdener- 
wowanie, jakiemu uległ p. Nemezjusz z po- 
wodu pewnego kościoła i malarza w tym 
kościele, ale wczoraj ku wielkiej naszej ra- 
dości odwiedził nas znowu w samo połud- 
nie, ażeby wygłosić swe przydługie nieco 
sentencje i rozmyślania o kobietach wiłeń- 
skich a które my, nie zważając nawet na 
brak czasu, wysłuchaliśmy cierpliwie; prze- 
konaliśmy się bowiem że każde słowo jego 
jest głębokie i wzbogaca skarbiec aforyzmów 
wileńskich. 

A więc: 
W Wilnie są kobiety, żydówki i Józe- 

fouweczka. Pierwsze są młode, przystojne i 
eleganckie. Drugie bywają również takie 
ale o nich się nie mówi. 

Józefouweczka zaś o sobie mówi 
dużo i wszędzie. 

. Czasem łączą kobietę z winem i dancin- 
giem, naprzykład w teatrze, — ale wtedy 
teatr zamienia się w kryminał, w którym ze 
względów zrozumiałych nie powinny się znaj 
dować ani kobieta, ani wino, ani dancing. 

Jeżeli przeczytamy słowo „kobieta* z 
prawa na lewo to otrzymamy nowe słowo 
„ateibok“, co po polsku nic nie znaczy. Je- 
żeli zaś słowo „ateibok* przeczytamy z pra- 
wa nalewo — to otrzymamy słowo „kobieta'* 
co po francusku znaczy tam, po rosyjsku 
żenszczyna. Kryje się w tem jakaś zagadka, 
jakaś masonerja. A wogóle ani kobietom, ani 

sama 
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SPORT. 
Pilka nožna. 

Pogoń — A. Z. S. 4:3 (2:0) 

Niedzielny mecz, mimo złośliwego dzie 
sięciominutowego deszczu należał do bar- 
dziej udanych imprez sezonu. Zasługa to 
wyłącznie ;Pogoni, która zasilona dwoma 
nowymi doskonałymi graczami, pokazałą 
grę ładną i zgoła niepodobną do zwykłej 
mistrzowskiej kopaniny. AZS. gral stabo i 
nieambitnie, widzowie chętniej obserwowali 
żwawych Poganiaczy, niż ociężale wlokących 
się po boisku azetesiaków. 

Gra stała pod widoczną przewagą Po- 
goni; do przerwy atak, pracując dość chao- 
tycznie, zdobywa dwie bramki przez Koby- 
lańskiego i Pawłowskiego. Po zmianie pól 
środkowy pomocnik Pogoni (ten nowy) prze 
chodzi na środek atąku—akcje czerwonych 
stają się bardziej przemyślane— groźne mo- 
menty pod bramką AZS-u mnożą się zastra- 
szająco. Wspaniały strzał w górny róg cen- 
tra ataku i wynik brzmi 3:0. Wkrótce po- 
tem Pawłowski dobija czwartą bramkę. 

Pod koniec meczu, AZS. z dwuch kar- 
nych za dwie wyraźnie nastrzelone ręce i 
wątpliwej oceny przejścia piłki za linję 
bramkową, poprawia nieco wynik. 

Oceniając graczy, trzeba przedewszyst- 
kiem podkreślić zjawienie się dwuch nowych 
nabytków Pogoni. Centr ataku, świetną grą 
głową, przebojami (niewyzyskanemi ale groź 
nemi), dobrą techniką i roztropną grą za- 
imponował wszystkim. 

Lewy pomocnik, malutki, szybko prze- 
bierającj nóżkami, istny Fatty grubasek, 
wyróżniał się celnemi podaniami (wileńscy 
pomocnicy grają—aby dalej) i zmysłem tak- 
tycznym. Te dwie jednostki były najjaśniej- 
szymi punktami na boisku. Pozostali gracze 
Pogoni wykazali również niepoślednie umie 
jętności. Kozłowski, Puno i Pawłowski gra 
li bardzo dobrze. jako całość, Pogoń przed 
stawia się dodatnio, trochę więcej „głowy* 
i rutyny, a wyniki nie dadzą na siebie 
czekać. 

W AZS, obok graczy dobrych, jak Le- 
piarski i Mackiewicz, są jednostki wzbudza- 
jące politowanie. Taki Wirowski, Godlew- 
ski II, nie powinni przekraczać kiasy C. 
Kto umie tylko biegać, albo tylko strzelać 
gdy mu nikt nie przeszkadza, nie może być 
owocną jednostką w drużynie, podobnie jak 
bezużytecznym byłby człowiek umiejący, 
dajmy na to, tylko... stopować. 

Sędziował dobrze p. Wiro-Kiro z AZS-u 
potwierdzając jednak znaną zasądę, że na- 
wet najbardziej bezstronnie usposobiony 
gracz, nie może ustrzec się stronniczości w 
sędziowaniu skoro jego drużyna m“ 
grywa. » 

GYRK. 

     

Ogloszenle o przetargu. 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Sądu Grodzkiego w Nieświeżu o kubatu 
rze 4175 m3. i przy nim parterowego budyn 
ku aresztu o kubaturze 1690 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze- 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu. 

Oferty należy składać w zapięczeętowa- 
nych kopertach do dnia 21 września r. b. do 
odz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
ublicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 

dzieńskiej Nr. 6. Do oferty należy dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa- 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będa podane warunki techniczne co do wy- 
konania robót. 

Za Dyrektora inż. W. W. SROKA. 

PRZETARG. 
Dyrekcja Dróg Wodnych w Wilnie (ul. 

Mickiewicza Nr. 23) na dzień 1-go padzierni- 
ka 1928 r. ogłasza przetarg pisemny na dosta 
wę następujących maszyn 1 mechanizmów: 

a) 3) agregaty ropowe o 6 KM. z gene- 
ratorem prądu stałego na 220 volt, z deską 
rozdzielczą i przyrządami. ° 

b) 1 tokarka DociagoNA o rozpiętości kłów 
1,5 mt. i wysokości kłów nad łożem do 240 
milimetrów. 

c) 2 tokarki pociągowe o rozpiętości kłów 
1 mtr. i wysokości kłów nad łożem do 200 
milim. 

d) 2 strugarki poprzeczne do metalu o 
skoku do 200 mm. 

e) 1 wiertarkę kolumnową do otworów 
do 25 mm. ; 

1) 4 dysze kowalskie angielskie. 
g) 2 wentylatory odśrodkowe dla ognisk 

kowalskich z rurą wydechową ze średnicą 
100 mm. 

„h) 2 toczki z korytami żelaznemi o napę 
dzie mechan. 

i) 2 silniki elektryczne prądu stałego o 
3 KW i 220 volt. 

Oferty na wszystkie mechanizmy lub też 4 
osobno na niektóre z nich przesyłać w za- 
pieczętowanych kopertach z nadpisem: „Ofe 
rty na mechanizmy dla Dyrekcji Dróg Wod- 
nych* z dołączeniem wadjum w sumie 5 
proc. od oferowanej sumy do dnia 1-go pa 
ždziernika 1928 r. godz. li-ej rano. 

W dniu tegoż 1-go października o godz. 
12-ej nastąpi otwarcie ofert. Dyrekcja za- 
strzega sobie prawo wyboru ofertanta nie- 
zależnie od oferowanej ceny. 

З 

Ogłoszenie o przetargu, 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza  prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Urzędu 1 Kasy Skarbowej w Stoipcach 
o kubaturze 2900 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu, 

Oferty należy składać w zapieczętowa- 
nych kopertach do dnia 21 wrzenia r. b. do 
odz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
ublicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 

dzieńskiej Nr. 6. Do ofert należy dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu,, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne co do wyko 
nania robót. 

Za dyrektora inż. W. W. SROKA. 

ЕОа ОНО ОО соо НЛ ИЛЕЗЕОто 
Ogłoszenie o przetargu, 
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja Robót 

Publicznych w Nowogródku ogłasza prze- 
targ ofertowy na budowę piętrowego gma- 
chu Sądu Grodzkiego w Stołpcach o kuba- 
turze 4580 m.3 i przy nim parterowego budy 
nku aresztu o kubaturze 1566 m3. 

Przygotowane kamień i cegła będą prze- 
kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu. 

Oferty należy składać w zapięcz ętowa- 
nych kopertach do dnia 21 września r. b. do 
godz. 12-ej w południe w Dyrekcji Robót 
Publicznych w Nowogródku przy ul. Gro- 
dzieńskiej Nr. 6. Do oferty nałeży dołączyć 
wadjum w wysokości 3 proc. od zaoferowa- 
nej sumy. Otwarcie ofert nastąpi w tymże 
dniu o godz. 13-ej. 

Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta 
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia 
dodatkowego przetargu ustnego. 

Ceny winny być podane na jednostkę ro- 
boty na podstawie ślepego kosztorysu, któ- 
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także 
będą podane warunki techniczne co do wy- 
konania robót. 

Za Dyrektora inż. W. W. SROKA. 
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Miejski: Kihematograi 
Kulturalno-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5.   

Od dnia 18 do 23 wrzesnia 1928 r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 
Nad program: 1) „W obronie ukochanej* kom. w 2 akt. 2) „Święte Góry* w 1 akcie. Orkiestra 
poż dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, wniedziele i świętą: od od g 

m. 30 Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i Swieta od g. 4-ej.Następny program: „INGA 

„Ty Toma Mina“ dramat w 7 aktach: W roli głównej: 
Tom Mix. Reżyserował Ben Stoloff. 

i JEJ TRZEJ OJCOWIE*. 
  

Ki it 
Te „Kelios 
Wileńska 38. 

Seas „Polonia“ | 
A.Mickiewicza 22. 

Teat „NORÓA 
Wielka 30. 

PREMJERAI Czołowy 
prod. francuskiej 1928 

królewska para: Louise Lagrange i Leon Mathot. Wnętrza 
„Białe niewolnice“ — Haremy. — Niewidziany dotąd luksus życia i 

Dziś! Rewelacyjny tilm. Potężny 
dramat młodych d 

erotyczny superfilm 66 
— 49 r. „О harem 

ha 

wszechświatowy. Seansy_o_g. 4, 6, 

usz i ciał y 

Le 

arystokracji angielskiej 

0 ciem się nie mówi rodzitom 
Cienie i światł, zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne przeżycia naszej młodzieży. Wielki dramat z życii 
młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając na mogące wyniknąć konsenkwencje, 
zmysłów i naraża się lekkomyślnie na tysiączne niebezpieczeństwa, Początek o god. 4-€j, ostatni 10.25. 

Dziś! Epopea największej miłości! Najcudowniejszy film! Rapsodja braterska! „BRATERSTWO KRWI“ 
Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Francuskiej 
Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskach Sahary i pałicac 

    

    
   

  

     

   

  

potężny szlagier, odsłaniający  tajemni 
wschodn. domów roskoszy. W rol. głów. 
remów w całym ich przepychu i realizmi 

z nes wschodnich magnatėw, Sukc 
1 „13. 

46W rclach głównych: piekna Nin 
wo Vanna oiaz Andrzej — МаНопй 

ulega podszepto 

(Beaf 
gji Cudzoziemskiej. W rolach glównyc 

  

Kimo „Picadilly“ | 
WIELKA 42. 

BMWAWAWB 
j LEKARZE I 
BAWAWAKG 

DOKTOR 
B.ZELŁDOWICZ 
chor. weneryczne, 
sytilis, narządów 
moczowych, od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

  

Kobieta-Lekarz 

Dr. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12-+2 i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel, 277. 

0 czem się ię mówi 

; Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Cała Polska jednogłośnie uznała, że najlepszym filmem polskim jest, był 0 
będzie—wybitnie sensacyjny erotyczny dramat życiowy według genjalnego utworu GABRYELI ZAPOLSKIE 

Historja wałki 2 płci dramat krwi I łez w 8 akt. z prologiem. Rzecz dzieje się 
Warszawie i ilustruje bagno wielkomi 

    
ejskie i tragedję dziewczyny, która chce 

prowadzić życie uczciwe, lecz kajdany, któremi kala ją rozpusta wielkomiejska trzymają na uwięzi. W rolach” 
głównych Jadwiga Smosarska, Kazimierz Justjan, Wandą Siemaszkowa i Stefan Jaracz. 
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$\м!е20 — ойтетол'о- 
wany z.sadem Ow0- 
cowym, do sprzedania 
w N. Wilejce, ul. 3-go 
Maja Nr 8, informacje 

i E ania ECA 
ao gros 
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BN zupełnie cicho pi 

KUPNO | SPRZEDAŻ 
WAWAAWA 

Po że 
kierowni 

na miejscu. 0 g 
szych działach i pi 

EEDRE EB BO brak mieszkań nar 
B a B МАВУМО АНА maniu. Zyloszenia 

Zarząd D6br £ POSADY 
ВОЕНОНАаа 

  

specjalny w tym celu 
ocet spirytusowy i 
inne dodatki polecają 

  

  

    

  

    

  

Jedyna amerykańska maszyna do pisania z łożyskami 

Ządajcie oferty. 

GREEN 1 s- ka 
Wilno, Wielka 56, 

B AZNIINAUGINAI NN BZINNATDANITNI 
DOM AWAWAWA fm 

(obora i trzoda chlewna) 
z wyższem wykształceniem rolniczem, praktyką w powyż- 

   

    

   

     

   
    

    

   

milh- Bros 
kulkowemi, 

sząca, najlżejsze uderzenie. 

a 

Poirzebny jesf 

k działu hodowlanego < 

V с Ze względu na 
azie przynajmniej na kawalerskim utrzy- 
nadsyłać: 
Wielkie Soleczniki poczta w miejscu. 

oważnemi referencjami. 

  

    

  

  

  

      

Ceny na maszyny i mechanizmy należy RES R AED 3 
podawać loco stacje kolejowe według adre WTA NI"TEZ" WPUTYNOWANA pra- я ajdogodniej i| Szukam 

Wyniki walk. sów Zarźądów Dróg Wodnych , a mianowi- Ko R cowniczka biuro B-tla Gołębiowscy najszybciej po- | mieszkania 3-pokojo- RÓŻ M A 
Wczoraj w przedostatnim dniu turnieju 2) Wi Rz 5 Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO Doktór Med wa, b. nauczycielka życzki niskopro” | wego z | kuchnią. oraj w prz 2 i ie] a) Wilno, Drohiczyn i Iwacewicze, b) (z-kogotkiem)>asnwaja. ból: śbiecze* r Medycyny szkoły ludowej i za- ul. Trocka 3, tel. 757] centowe załatwia Zgtoszenia do „Si- EEE A US A UE 

оо AS sai palce Niemiec Schulz ju BB, Sese Augusto 0) В nie, krwawienie, swędzenie, žmniej- 4 | BUKIEMIIGS | vodowei poszukuje WBJ | acjcząchsta” | wa” dla M W." -2 1 walce i Wilno, wacewicze, у + o p ieci i ickiewi $ 2 - a 
w 7 minut powalił mistrza Europy Ducma- dysze do Iwacewicz i Augustówa, g) Gr „Szają guzy (żylaki). 8'+OLP dia aka, ais Tako nad pz : al, 0 GO Pa. załat- 

na na łopatki. 2 czewicze i Augustów, h) Iwacewicze i Au- Sprzedają apteki i składy apteczne. Ą skórne i płciowe, ul czycielka Posiada arcelę pod Wil- | ———— — wiamy dogodnie 
_ W drugim rewanžowem spotkaniu mistrz gustów, i) Iwacewicze i Wilno. Mickiewicza 9, wejście znajomość języka | 5 mem © gobrej W pensjonacie | * każdej sumie i 

świata Garkawenko w 22 m. pokonał ży- DYREKCJA. Suk Śniadeckich anonakiėzo p ze | glebie, | obszaru OM drewniany ‚ zy DkO СЕ 
dowskiego szampiona Helczera, paradą z 1370 — VI. przyjmuje od 1 Ź dawać lekcje muzyki. |Koł0 20 ha, od || BB parterowy o 2 Gywińskiei a Biuro Koka 

R Saias ae nioji Walce +SżCZEr= SZNIKZCZESEANNENESZZESZZEGEJ | ŁADOWANIE i NAPRAWA į i od EU RD Ą9099 Oferty proszę kiero- A ate Keip = Benedyktyńska 2—5 iekiewicza zt 
biński pokonał brutalnego Rasso w 29 min. : AKUMULATO RÓ w ara zs rę wać wlę adresu: NO- I Wil. Biuro Komi- |; cem sprzedamy |BOKO IE JAM map! teh IS 2 
młynkiem. Publiczność, która wypełniła Ogioszenie Kościelna, Wł. Har-| S9v0 - Handlowe, || natychmiast | za jęcia na doby i WE a 
Cyrk po brzegi, nagrodziła Szczerbińskiego . TANIO, FACHOWO, SZYSKO, BE AKOSZERKI 88 ać › * BIE _| Mickiewicza 21, 1.500 dolarów SES z utrzyma- pozzuksiemy do 
niemiłknącą burzą oklasków. Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie o- Tanie i najtrwalsze akumulatory ano- ina tel. 152. —2 || D. H.-K. „Zachęta” | niem. Tamże wydają ulokowania za* || 

„, Dziś ostatni dzień turnieju oraz rozda- gląsza na dzień S-go października 1928 ro- |] dowe, katodowe, samochodoweiinve. B ‘БВИРС ООО hcesz otrzymać Z; Mickiewicza _ 1,|się dobre, zdrowe| [37 14 dobre za- 
nie nagród zwycięzcom. „ ku przetarg ofertowy na dostawę 2290 m. Zakłady /Akitnalaiorowei.Elex posadę? Musisz Šiai m 4 wiej łtel. 9-05.  6677-0 OBIADY na maśle. bezpieczenie 500 
| Zaznaczamy, że wraz z końcem turnie- sześciennych bali i desek dębowych do robót FORUM р AKUSZERKA ukończyć kursa fa- AEK Doli 1.000, 2.000 - 5.000 
ju Cyrk zamyka swoje podwoje na czas wagonowych. Elek kięotECTnicZNE W. Smiałowska chowe koresponden-| pa go” 60 i 140 | E 2 _SSEP| golarów u osób 
krótki, celem przeprowadzenia koniecznych | Szczegóły w Wydziale Zasobów Dyrekcji Faekte Michał Girda przyjmuje od godz. 9 cyjne prof. Sekuło-| ha, „do sprzedania | jest do odstąpienia majętnych i so- 
PA K. P. wWilnie ul. Słowackiego Nr 2—3-e 1 “ do 7. Mickiewicza wicza, Warszawa, Ž6-! Apijaga gola | Wilezek p e „ Jiduych | 

pietro, pokėj a 6 e aka Wilno, Szopena $. (przy dworcu) Ą 46 m. 6. Niezamoż- rawia 4 Kursa "T. A a» cztkrdiekleczii MO OSZURUJĘ EL 
a = sp: k ją li ie: bu-| „. @ : ‹ Мо- пр жа ло < - we, 

Ai SESI SSD TA TOS J Kimi uROSES i S ago a Wil. Biuro Komi- | stowa 7 m. 3 od 12 Mieszkania 2.3 PO-| Mickiewicza 21, 
i 4 wości kupieckiej, ko- | wo - Handlowe, |do 2-ei p.p. 1-ZSEŁ Oferty "do  „Słować (el 152. = a SINE O GAR е ® ® ВОЛНО НА respondencji handlo- Mickiewicza 21, ой Miekakanjės 5 

' МШН‘ШПШ wej, stenografji, nauki LTS! 192е (A mam S mama a—auaazs 
„ SUPERFOSFAT LE Ranalu, prawa; kali- - zy 

* 16 proc. i 18 proc. a grafji, pisania na ma-| FĄOM _ murowany B LOKALE Ё Potrzebne ZGUBY 
B Ę НОО szynach, towaroznaw- 3-piętrowy o 12 iešci i 

poleca firma S. Wil- skład fortepianów egzystuje od 1838 roku przy RAR A RERNEDRICZO mieszkaniach. Pla- оат на ост i * к“."‘“"‘%“;“ Ś-cIO anga a RES 
aaa Rash ul. Bonifraterskiej 10. Lekarz-dentysta francuskiego, niemiec” cu około 300 sąż. p Eu šė wszejkięsii gubiono książk 
Szwarcowy _ 1 (Wiel- Posiada wiełki wybór instrumentów pierw- R. Rotnicka kiego, pisowni (orto-| Kw. sprzedamy na- rzyįmę wygodami z ogród: wojskową „wyd. 
ka 15) Skład na SŁorzędnych fabryk zagranicznych, krajowych i ul. Ludwisarska 7, m.6 grafji) Po ukończe- Wah Ee 3-y studentki z cało-kiem na Przedszkole. przez P. K. Us 
rynku Snipiskim. koncertowy C. Bechsteina SPA у Przyjmuje od 11—1 niu świądectwo. Žą- Wiekiewicza 1 = dziennem _ utrzyma- Oferty do Adm. „Sło- Wilno Nr 854|Nr 10 

E | —1 Gierwiatowski. 2 i od 4- 7 w. —o dajcie prospektów. 9—05. 2 » niem. Pląc Napoleona wa* Mickiewica  4,na imię Sergjusza Li< 
A EE EE Nirn W. Z. P. 3418—1V. 3116—8 19—05. 019%) 18 m. 10. | |- pogpdla „Przedszkola“.—6 piūskiego. | O- 966V 

MAURYCY LEBLANC. — szepnęła... Pan znał prawdę? — „Lobuz“ cudowne słowo!..— ro tysięcy franków. no ści, by przeszukać pokój pani mę- Jim Barnett, tymczasem wyszed 

Agencja „Barnefti Spółka”. 
Najwidoczniej Jim Barnett bawił 

się doskonale, śmiał się coraz głośniej 
i opowiadał. 

Otóż udało mu się doskonale odna- 
leźć miejsce, w którem mógł ukryć per 
ły. Zdaje mi się, że słyszę dialog, po- 
między panem baronem a owym robot- 
nikiem: „Spójrz - no przyjacielu, na tę 

rurę, którą ścieka woda do kanału, 
masz mi zrobić tutaj takie wycięcie, 
jakby mały woreczek metalowy, w któ 

rymby można było ukryć jakiś przed- 

miot na krótki czas. Gdy woda zacznie 
przepływać napełni ten woreczek i po- 
ciągnie za sobą do kanału ów. ukryty 
przedmiot. Czy rozumiesz mnie, przy- 
jacielu, wyświdrujesz tu dziurę o śred- 
nicy jednego centymetru i zamkniesz 
kauczykowym korkiem. A teraz, gdy 
już tego dokonałeś, masz ci podzięko- 
wanie za pracę. Ale przedewszystkiem 
ani słowa o tem nikomu, milczenie jest 

twoim obowiązkiem. Oto pieniądze na 

bilet do pośpiesznego pociągu, do Bru 

kseli, wyjedziesz dziś wieczór. A tutaj 

trzy czeki, na które będziesz mógł pod 

jać pieniądze raz na miesiąc, po trzech 

miesiącach możesz wrócić. Dowidze- 
nia”, I tejże samej nocy, gdy panią ba- 
ronową zbudził szmer w  buduarze, 
perły zostały złożone w skrytce przy- 
rządzonej specjalnie w tym celu w ru- 
rze. I gdy czując że śmierć nadchodzi, 
pan baron woła: „szklankę wody, pić 
daj mi wody z łazienki'.— a pani wy- 
konywa rozkaz... nadchodzi chwila 
zemsty, kary wymierzonej własnoręcz- 
nie, , wchwili gdy woda płynie z kra- 
nu wzdłuż rury. Perły odpłyną do ka- 
nału wraz z wodą, a zachwycony ba- 
ron szepcze: „Słyszysz? one giną, pa- 
dają w przepaść”. 

Baronowa słuchała tega opowiada- 
nia w milczeniu nie mogąc opanować 
nerwowego drżenia rąk. Lecz poprzez 
przerażający obraz okrutnej nienawi- 
ści męża, przedarła się jedna myśl ze 
zdumiewającą jasnością. 

— Więc pan to wszystko wiedział? 

  

   

  

— Phi, — gwizdnął, — to należy 
do mego fachu. 

— | nic pan nie mówił! 
— Jakto! przecież pani niedała mi 

wypowiedzieć wszystkiego, co wie- 
działem, lub czego dowiedzieć się by- 
łem bliski. Pani baronowa pożegnała 
mnie tak nagle.. Jestem człowiekiem 
dyskretnym więc nie chciałem doku- 
czač. A zresztą trzeba przekonać się. 

— I pan się przekonał?! 
— O tak, przez zwykłą ciekawość! 
— Kiedy? 
— Tejże nocy, po naszej pierwszej 

rozmowie. 
— Tejże nocy udało się panu do- 

stać się do naszego domu? Ależ nikt 
nic nie słyszał! 

— praca w ciszy należy do mych 
zwyczajów... Pan baron również nic 
nie słyszał, a przecież... 

— Przecież?... 
— Aby sprawdzić swe podejrze- 

nia, rozszerzyłem otwór w rurze... pa- 
ni rozumie?... ów otwór, przez który 
zostały tam włożone. 

Walerja drgnęła. 
— I c0, i co pan zobaczył? 
— Widziałem je. 
— Peńy? 
— Tak, leżały tam perły. 
Walerja szepnęła ledwie dosłyszal 

nym głosem: 
— A więc skoro tam były, pan 

mógł... je zabrać... 
Z uśmiechem wyznał szczerze: 
— Mój Boże, przypuszczam, że 

gdyby nie ja Jim Barnett, perły te spot 
kałby los srogi, który im zgotował ba- 
ron Asserman. Szkodaby było gdyby 
zemsta jego osiągnęła celu. Taki pięk- 
ny naszyjnik... Cudowna rzecz! 

Baronowa nie była z natury gwał- 
towna i rzadko się niewała nie było to 
w jej stylu, ale w tej chwili ogarnęła 
ją wściekłość rzuciła się ku Barnetto- 
wi, probując chwycić go za kołnierz. 

— To kradzież! Jesteś awanturni- 
kiem... A, domyślam się tego... Awan- 
turnik, łotr... łobuz! 

Słowo „łobuz 
dzieńca. 

zachwyciło mło- 

  

ześmiał się. Ale to nie zatrzymało po- 
toku słów baronowej. Drżąc ze złości 
chodziła szybko po pokoju i krzyczała: 

— Nie pozwolę na to! Musi mi pan 
oddać natychmiast te perły! W prze- 
ciwnym razie dom znać policji. 

— Ach, co za brzydki pomysł! — 
zawołał Barnett. jak mógł on przyjść 
do główki tak pięknej kobiety, jak mo- 
gła ona okazać tak mało delikatności 
względem człowieka, oddanego i ucz- 
ciwego. 

Wzruszyła ramionami i rozkazała: 
— Mój naszyjnik! 
— Ależ jest do pani dyspozycji, 

czy pani podejrzewa Jima Barnetta, że 
potrafiłby okraść kogoś, kto mu zau- 
fał? Do piorunów, coby się stało z 
Agencją „Barnett i Spółka”, której za- 
sady opierają się na bezinteresowno- 
ści absolutnej? Ani grosza nie przyjmę 
od kli enta, ani jednego grosza! Gdy- 
bym zatrzymał perły pani baronowej, 
byłbym złodziejem, łobuzem. Lecz ja 
jestem uczciwym człowiekiem. Oto na- 
szyjnik z pereł droga baronowa! 

Wyjął z kieszeni duży worek jed- 
wabny, w którym były perły i złożył 
go na stole. 

Zdumiona „droga barono wa”, po- 
chwyciła skwapliwie naszyjnik, ważąc 
go w drżących dłoniach. Nie mogła 
uwierzyć własnym oczom.Wydało się 
jej nieprawdopodobieństwem, by to 
indywiduum mogło oddać jej włas- 
ność. Ale, widocznie przyszła jej nagła 
myśl do głowy, że mogła być chwila 
szlachetnego uniesienia, skoczyła więc 
ku drzwiom, nierównemi nerwowemi 
krokami, usiłując się wymknąć bez sło 
wa podzięki. 

— Pani tak się śpieszy! — zauwa- 
żył Barnett, uśmiechając się znowu. — 
Nawet ich pani nie policzyła! jest ich 
trzysta czterdzieści pięć. Nie brakuje 
ani jednej... I tym razem, są to praw- 
dziwe.... 

— Tak, tak... — mruknęła barono- 
wa, — wiem o tem.... 

— Pani jest tega zupełnie pewną, 
nieprawdaż? To są te same perły, któ- 
re jubiler pani ocenił ocenił na pięćset 

— Tak... te same. 
— Pani może ręczyć, że tak jest? 
— Tak, — brzmiała odpowiedź. 
— W takim razie kupuję je. 
— Pan kupuje? Co to ma znaczyć? 
— To znaczy, że będąc pozbawio- 

ną środków do życia, pani zmuszoną 
bedzie sprzedać je. Lepiej więc jest 
załatwić tę sprawę ze mną, skoro ofia- 
rowuję pani sumę, przewyższającą 
dwadzieściakrotnie ich wartość. — za- 
miast pięciuset tysięcy franków ofiaru- 
ję pani dziesięć O Widzę, że 
pani jest zdumiona! Dziesięć miljonów 
to poważna suma! 

— Dziesięć miljonów! 
— Czyli wartość całej fortuny, po- 

zostawionej przez barona Assermana. 
Walerja stała zdumiona, nie mogąc 

zorjentować się, o czem mówił dete- 

ktyw. 
— Fortuna mego męża? Nie rozu- 

miem jaki to ma związek... Proszę ta 
jaśniej wytłomaczyć. 

Jim Barnett zaczął mówić dobitnie 
i wolno: 

— Uczynię to w kilku słowach. 
Pani musi wybrać: naszyjnik, lub spa- 
dek po mężu. 

— Naszyjnik, lub spadek?... pow- 
tórzyła, wciąż jeszcze nie rozumiejąc. 

— Ależ tak, to takie jasne! Spadek 
zależy od dwuch testamentów, z któ- 
rych pierwszy jest dla pani korzystny, 

drugi zaś wydziedzicza panią, na rzecz 
dwuch kuzynek, bogatych jak Krezus, 
a złych jak czarowni ce. Jeśli „drugi 

się nie znajdzie, pierwszy jedynie bę- 
dzie miał znaczenie. 

Odrzekła głucho: Žau 
— Jutro zdejmą pieczęcie i otwo- 

rzą biurko. Testament musi się zna- 
leźć. 

— Znajdzie się, albo i nie, — za- 
śmiał się Barnett. Nawet muszę wy- 
znać, że według mego skromnego zda- 
nia, testamentu tam nie znajdą. 

— Czyż to jest możliwe? 
— Najzupełnniej... prawie pewne 

nawet... Zdaje mi się, że przypominam 
sobie, iż owego wieczoru, gdy odna- 
lazłem perły, skorzystałem ze sposob-- 

  
ża. Wszakże spał tak dobrze! 

— | pan zabrał testament? — za- 
pytała drżącym głosem. 

— Tak mi się zdaje. Zdaje się, że 
to właśnie ten świstek? 

Rozłożył papier, na którym pozna- 
ła odrazu charakter pisma baro na 
Assermana. Baronowa przeczytała na- 
stępujące zdania: 

— Ja niżej podpisany, Leon-Józef 
Asserman, bankier, z pewnych wzglę- 
dów, których moja źona nie zapomnia- 
ła, oświadczam iż wydziedziczam ją 
1 ze... 

Nie skończyła, głos odmówił jej 
posłuszeństwa. Blada i bezsilna opa- 
dła na fotel, jęcząc:; 

— Pan ukradł ten dokument! Nie 
chcę być wspólniczką  kradzieży!... 
Ostatnia wola mego biednego męża 
musi być spelnioną!.. Tak być musi! 

Jim Barnett zrobił gest zachwytu. 
— Jakże to pięknie powiedziane, 

droga przyjaciółko! Obowiązek pro- 
wadzi poprzez drogę poświęceń, mu- 

szę przyklasnąć pani... tembardziej, 

że jest ta wyjątkowo ciężki obowią- 

zek. Bo właściwie te dwie kuzynki nie 
są godne takiego poświęcenia. A pa- 

nią co spotyka zbyt ciężka kara za kil- 
ka drobnych błędów młodości. Jakże 
tu przyjąć bez słowa taką niesprawie- 
dliwośc ? Piękna Walerja zostanie 
pozbaw iona luksusu do którego ma 
prawo, czeka na nią nędza! To też pro 
szę panią, o wydanie wyroku po dłuż- 
Szym namyśle. Niech pani zważy do- 
brze, jak ważnym jest ten krok. Jeśli 
pani wybierze naszyjnik, to znaczy, by 
postawić sprawę jasno, jeśli naszyjnik 
wyjdzie z tego pokoju, to jutro zosta- 
nie złożony u rejenta drugi testament, 
a pani będzie wydziedziczoną. 

— A jeśli nie wyjdzie? 
— Wówczas zniknie drugi testa- 

ment i pani zosanie jedyną spadkobier 
czynią, dzięki Jimowi Barnett. ы 

Głos jego brzmiał  sarkastycznie. 

Walerja czuła się bezsilną wobec nie- 

go. Wiedziała, że prośby nie mogą 

wpłynąć na niego. 

na chwilę i powrócił wycierając z twa 
rzy resztki szminki. Z pad pokładu ro- 
zmaitych barw, ukazała się inna zu- 
pełnie twarz: młodsza o wiele, o ce- 
rze zdrowej i rumianej. Elegancki kra- 
wat zastąpił brzydką kokardę, starą 
marynarkę — nowy zgrab nie skrojo- 
ny. surdut. Zachowanie jego cechował 
spokój niezamącony żadną obawą 
zdrady. Wiedział, że baronowa nie od- 
waży się nigdy opowiedzieć tej sceny 
nawet inspektorowi Bechoux, 

Nachylił się ku niej i rzekł, śmie- 
jąc się: 

— No cóż, mam wrażenie, że pani 
zorjentuje się w tej sprawie nieco le- 
piej. Doprawdy, kto się domyśli, że 
bogata pani Asserman nosi fałszywy 
naszyjnik? Żadna z przyjaciółek nie 
posądzi o to. W ten sposób wygrywa 
pani podwójną bitwę, zachowując ma- 
jatek i naszyjnik. Czyż życie nie wy- 
daje się pani znowu pięknem? Czyź 
nie pociąga panią to pełne awanturek 
życie, wesołe i bogate? | 

W tej chwili nie miała ochoty my- 
Śśleć o awanturkach. Rzuciła na Jima | 
Barnetta spojrzenie pełne nienawiści jA i 
wściekłości, wstała i z dystynkcją 
światowej damy wyszła, zostawiając 
na stole torebkę z perłami. 

— Oto, co się nazywa uczciwą Ko- 
bietą! — zauważył Barnett, krzyźttjąc 
ręce na piersiach z oburzeniem. Mąż: 
wydziedzicza ją za karę, a ona niechce. 
być posłuszną jego woli. Podeptała 
prawa, skrzywdziła stare kuzynki! Jak- 
że piękną jest rola człowieka, który 
wymierza sprawiedliwość! 

Szybko wsunął woreczek z perła- 
mi do przepaścistej swej kieszen 
i pogwizdując wesoło, zbiegł ze sch. 
dów na ulicę. 

  
  

(D. N.) 
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