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spodarczej doniosłych prac. Przedstawicieł Niemiec Breitscheid wysunął tezę, iż dziś żystanowi

podstawę

życia politycznego.

Mówca

ten

złożył

rezolucję,

do-

„Revue des deux Mondes“ w ostatnim
tyczącą wszystkich dziedzin życia gospodarczego łącznie z zagadnieniaini ceł i weterynaryjnemi. Delegat niemiecki zaznaczył, iż stały komitet ekonomiczny Ligi Narodów zgonumerze zamieszcza interesujący
ardnie z postanowieniami światowej konierencji gospodarczej powinien zajmować się rówtykuł b. ministra finansów Imperjum
nież sprawami rolniczemi, przyjmując za zasadę, że wszelka ciasno - nacjonalistycznie
Rosyjskiego hr. W. N. Kokowcewa o
pojęta polityka gospodarcza uważana być winna za szkodliwą. Nacjonalistyczna >
nowym
kryzysie
gospodarczym
w
ka agrarna jest niebezpieczna i jej następstwa nieobliczalne, Następnie delegat Niemiec
poruszył sprawę ograniczeń celnych i zagadnień racjonalizacji przemysłu.
Rosji Sowieckiej.
Hr. Kokowcew maluje obraz chaosu gospodarczego, jaki panuje obecnie w ZSSR i zaznacza, że jest on Jas
a Rady zafetwa.
Uk
największy z dotychczas notowanych
i może pociągnąć
bardzo
poważne
KOWNO. 21.9. (PAT). Elta donosi, że prezydent Smetona w dniu dzisiejszym podskutki. Bezrobocie wśród robotników
pis ał dekret, postanawiający utworzenie litewskiej rady państwa.
Główne zadanie rady państwa będzie polegało na kodyfikacji praw, na kontrolowasowieckich przybiera rozmiary coraz
niu, zgodnie z istniejącemi prawami, wydanych przez radę ministrów zarządzeń i instruwiększe. llość zatrudnionych robotnikcyj, wreszcie będzie jej zadaniem inicjatywa sprawozdawcza zmiana istniejących praw
ków od
października
1927
r. ido
a
państwa mianuje prezydent republiki.
Prezesa i członków rady
marca r.b. wzrosła z 2072600
osób
yriausybies Zinios* ogłasza ustawę o utworzeniu rady pańDziennik urzędowy „M
stwa. Ustawa określa, że zadanie rady państwa będzie polegała na uzgodnianiu praw.
do 2155000 osób, ilość zaś bezrobotPo skonstatowaniu przez radę państwa, że zarządzenia, postanowienia, instrukcje władz
nych
za ten czas
z 1708100
do
wykonawczych nie są zzosę z istniejącemi prawami, rada państwa komunikować ma
1482800 osób. Z tego na robotników
:
$
о tem radzie ministrów i odpowiednim ministrom.
praw, uzupełniania i
Rada państwa ma prawo opracowywania nowych zw
profsojuzów
przypada
250000 t. į.
państwa projekty ustaw, wnoszone przez rai zmiany istniejących dalej rozpatruje rada
wzrost o 83 proc. Powyższe cyfry doowie rady ministrów lub ich pełnomocnidę ministrów i instytucje prawodawcze. C:
tyczą jedynie bezrobocia
zarejestrocy przyjmują udział w posiedzeniach rady państwa. № żądanie prezydenta republiki
na u* wanego. Naležy“r6wniež mieč
rada państwa komunikuje mu swoje poglądy na zarządzenia i uchwały powzięte przez
i zwalnia
radę ministrów i przez instytucje prawodawcze. Prezydent republiki mianuje
wadze, że sowieckie giełoy pracy оprezesa rady państwa jego zastępców i członków rady. Liczba członków i ich wynamija minimalnie 1000000 robotników,

iana- konstytucji lifewskiej.

tak

że

możemy, uważać,

iż

bezrobot-

nych jest nie mniej 2,5 mil. osób.
Masy, oszczędzone przez bezrobocie,

przechodzą

również ciężki

i bezczynnem

położeniu,

dochodzi

do wniog

sku, że rząd sowiecki stoi wobec ciężkiego kryzysu gospodarczego, co po
10 latach rządów zadaje kłam wszelkiego rodzaju przechwałkom 0 jakoby
świetnym
rozwoju
czerwonego
przemysłu.
Dla władzy sowieckiej kryzys obecny, według słów hr. Kokowcewa, jest
tembardziej niebezpieczny, że wzrasta
on+nie w dziedzinie politycznej, lecz
wyłącznie
gospodarczej.
Kryzysów
politycznych rząd sowiecki
nie Obawia się. Nie
przedstawiają one dla
niego realnie namacalnego
niebezpieczeństwa. Sfery inteligentne zdeptano.
Ludność

Rosji

nie

rozporządza

Środ-

kami dla organizowania czynnej opozycji, rząd zaś
dysponuje niesłychanie silnym aparatem teroru i represji.
Przeciwnie, kryzys
gospodarczy może zniszczyć nawet
najsilniejszy aparat terorystyczny.

Autor kończy swój artykuł wskazówką na to, że kryzys
obecny bar-

dziej, niż kiedykolwiek wywołuje konieczność dla wszystkich krajów cywilizowanych
organizacji wspólnego
irontu
antysowieckiego i gospodarczej izolacji
sowietów
z tem, aby o
twardą barjerę rozbiły
się fale nie-

bezpieczeństwa komunistycznego,

re stale zagraża
Światu
rządu moskiewskiego.

ze

któ-

strony

podpisał

wna.

Z Kówna donoszą: Premjer Litwy prof. Wałdemaras wyrusza z Włoch
de Kowna 23 b.m. wieczorem.

Próba zmienienia konstytucji Gdańska nie powiodła się.

że

większość robotników woli nie korzystać z państwowej pomocy
lekarskiej i na swój
własny
rachunek
zwraca się z chorobą do lekarzy prywatnych.
Do tego należy dodać trudne warunki pracy.
Eksploatacja
fizycznej
energji robotnika doprowadzona
jest
do ostatecznych granic. Bardzo często są nieszczęśliwe
wypadki. Tak
np. w 1924 r. między górnikami na
1000 robotników wypadała
115 nieszczęśliwych wypadków, w 1925—131
a w 1927—180.

Hr. iKokowcew

ё

kryzys.

Zarobek i warunki bytu pozostawiają
wiele do życzenia. Tak np. uchwalona przez bolszewików pomoc
lekarska znajduje się obecnie w tak opłakanem

grodzenie będzie ustalone w osobnej ustawie.
:
Ustawa o radzie państwa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ustawę
prezydent republiki Smetona i pełniący
aakaj premjera minister skarbu.

GDAŃSK,

21.1X. PAT.

Na

dzisiejszem

posiedzeniu

sejmu

ustawy

go zakończono w trzeciem czytaniu obrady nad projektem

gdańskie-

w spra-

wie zmiany konstytucji wolnego miasta Gdańska.
Sprawa ta już po raz drugi była przedmiotem
obrad
sejmu
gdańskiego. Pierwszy raz projekt wniesiony przez senat upadł z powodu braku
kwalifikowanej większości głosów. Również na dzisiejszem posiedzeniu sejpomu gdańskiego senat nie zdołał zebrać dla swego drugiego projektu
trzebnej większości która wynosi 80 głosów, w głosowaniu bowiem wzięło
udział tylko 73 posłow.
Ustawa upadła z powodu opozycji nacjonalistów niemieckich i komunistów, którzy w tym wypadku szli ręka w rękę.

thorwagi coraz osirzej występują przeciw rządowi.
WIEDEŃ, 21. IX. Dzienniki donoszą z Zagrzebia, że komitet wykonawczy
koalicji chłopsko-demokratycznej proklamował bojkot towarzyski rządu i jego
zwolenników. Uchwała ta została ogłoszona w formie odezwy do Serbów,
Chorwatów i Słoweńców.
Odezwa
wskazuje, że naród chorwacki musi się
chwycić innych środków walki przez zerwanie stosunków towarzyskich z rządem i jego zwolennikami. Bojkot obejmuje także i tych, k'órzy dzięki swemu
stanowisku urzędowemu i kościelnemu popierają rząd obecny.

Sprawa Jakubowskiego się wyjaśnia.

Świadczący przeciw niemu, oskarzeni o krzywopr.ysięstwo
BERLIN. 21.9. (PAT). „Vossische Ztg”. donosi, że sędzia śledczy z Meklenburgu Hund, prowadzący śledztwo przeciwko aresztowanym w związku
ze sprawą

Jakubowskiego

Fritzowi

i Augustowi

Negensom

oraz robotnikowi

Karolowi Bloekerowi i Kreutzfeldiowi — ukończył śledztwo.
Przeciwko aresztowanym wytoczona będzie skarga o krzywoprzysięPozatem

stwo.

w zamordowaniu

jest © współudział

oskarżony

Fritz Negens

małoletniego Erwalda Negensa. Rząd meklenburski zezwolił ra opublikowanie
wyników dochodzenia, przeprowadzonego przez rzeczoznawcę Buengera w

sprawie procesu Jakubowskiego.

Tęnienie

komunizmu na kofwie.

RYGA, 21 1X. PAT.
Trybunał odwoławczy w Libawie wypowiedział
się za zamknięciem centralnego biura syndykatu kurlandzkiego oraz sześciu
syndykatów sprzymierzonych
z tem biurem.
Chodzi tu o komunistyczne
organizacje, które usiłowały wywołać strajk generalny w dniu 22 sierpnia.

Nowa

wyprawa

podbiegunowa.

NOWY - JORK. 21.9. (PAT). Kpt. Wilkins odpłynął dziś rano z dwoma aeroplanamii + pilotami do Montevideo, skąd na pokładzie statku uda się w kierunku wyspy Deception,

znajdującej

wiadczył,

że celem

się o 50 mił

jego

od

podróży

wybrzeża

lądu

podbiegunowego.

jest stwierdzić przy

pomocy

Kpt.

Kilkins

oś-

lotu ciągłość łańcucha

górskiego wzdłuż lądów podbiegunowych.

:

Zwolnienie Siinnesa za kaucją.
Przygofowania do zwołania
horu cerkiewnego.

50-

BERLIN, 21.IX. PAT. Hugo Stinnes zostal dziš na wniosek
obrony wypuszczony na wolność za kaucją miljona marek, którą złożyła

za niego

matka.

Maty pogromik.

_ W siedzibie metropolji prawosławnej w Warszawie rozpoczęły się obra-

dy komisji organizacyjnej dla zwołania soboru cerkwi prawosławnej
w
Polsce.
Obrady komisji toczą się pod,przewodnictwem arcybiskupa grodzieńskie-

go Aleksego, przyjmująw nich udział:
protojerej

Rogalski

tojerej Gruszko

z Równego,

z Chełma,

Kowsz z Wilna oraz

protojerej

pp. Komarewicz,

„Czarne
przez

Konsul meksykański wydał w ciągu ostatniego miesiąca 38 wiz wjado Meksyku.

Wizy

cyjne do Meksyku wydawane

emigra-

Są bez

ograniczeń.

Z Kowna

się

donoszą:

imakrykulacja

Wczoraj

od-

studentów

uniwersytetu
„kowieńskiego.
Ogólna
liczba
studentów
w r. b. dosięgła
5000, podczas gdy w roku
ubiegłym

nniw ersytet liczył 3.500 studentów.

zakończyła

donoszą: W Petersburgu

organizacji

—

W

Homlu

sensacyjna

się

na

Białorusi

na

sąd

sowieckiej

rozprawa

miano

noszącej

kontrrewolucyjnej,

członków tej organizacji

skazał 5-ciu

Kruki”. Sąd

rozstrzelanie.

karę

Śmierci

okręgowy

skazał

Garbuzowa
dwuch uczestników antybolszewickich organizacyj powstańczych,
i Marusowa na karę śmierci. Wyrok wykonano.
Jednocześnie donoszą, iż inna banda, złożona przeważnie z mieszkaficów
na przewodniczącego
dokonała zamachu
wsi Chiny pow. iRohaczewskiego,
„Siesowietu* wsi Stałpniąki, Jermalenkę. Napastnicy podpalili dom Jermalenki,

w którym on zginął żywcem.

5000 sfudentów w uniwersyfecie
kowieńskim.
była

Z Mińska

przeciwko antybolszewickiej

Emigracja do Meksyku.

Agencja Telegraficzna donosi, że w miejscowoś-

21.9. (PAT). żydowska

Terror i konfrrewolucja w Sowiefach.

рго-

| a Ostrowski i Własowski.

zdowych

WIEDEŃ.

ci besarabskiej Izmaił doszło do poważnych ekscesów antyżydowskich.
_ Kilkaset chłopów z okolicznych wsi, którzy przybyli na jarmark, pod wpływem agitatorów dokonali napadów na żydów. Tlum zdemolowal synagogę i krwawo pobił kilkudziesięciu żydów.

Spłonęły

jednocześnie

wszystkie

zabudowania

i cały żywy inwentarz.

Manewry w Mińsku.
Z Mińska donoszą: W tych daiach rozpoczną się ty wielkie manewry inscenizu-

jące wojnę chemiczną i napad lotniczy na miasto.
organizacja

„awichimu*, jak również

Us

towarzystwa komunikacyjne i Czerwony

W manewrach

straż ogniowa,

Krzyż. Całe miasto

bierze udziął wojsko

wojska

łączności,

oraz

ma być zarzucane bom-

bami chemicznemi, poprzerywana łączność telefoniczna i td. Normalny ruch uliczny w
znacznym stopniu zostanie zahamowany. W związku z tem ludność Mińska wykazuje
wielkie zaniep.kojenie i niezadowolenie.

ŠWIĘCIANY

POW.--Rynek

©.

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24,
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“,
WQOŁKOWYSK—Kiosk B. Gotembiowskiego

i

L

OGŁOSZEŃ:

Listy

Zgromadzeniu Ligi narodów delegat franLiga Narodów dokonała w dziedzinie go-

OSZMIANA—Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica: Polska St. Bednarski,
POSTAWY—j. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE --Księg. T-wa „Ruch“.

A]

Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. órożej. Zagraniczne
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyžrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowego 204:
CENY

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra| cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

GENEWA. 21.9. (PAT). Na dzisiejszym
Loucher zaznaczył, iż w roku ubiegłym

cie gospodarcze

NIEŚWIEŻ—
ul. Ratuszowa

ryczałtem.

Posiedzenie bigi Narodów.

ir. Kokowcewo kryzysie gospodarczym

Bolszewji.

redakcji

Smarzyński.

IWIENIEC-—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13,

NOWOGRÓDEK—Kiosk St. Michalskiego.
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28.

Wiersz

milimetrowy

jednoszpaltowy

na stronie

2-ej

i 3-ej

30 gr.

z Łotwy.

(Łotwa, która wierzy.
Wielka Wojna
Europejska była
wybuchem wulkanu,
który. wyrzucił
na
wierzch
nietylko
najmłodsze
warstwy
układów
socjalnych, ale i
najmłodsze lata Europy.
Pewnego
pięknego poranku
cała Europa znalazła się nagle pod
hegemonją młodzieży. W
epoce, w
której runęły
państwa i klasy o wielosetletnich tradycjach, nader szybko
rość
począł
młody las.
Europa wojenna nagle odmłodniała, a w młodym domu
młodzi
pań-

ligencji, która wierzyła ongiś w czasach przedwojennych w rzeczy zupełnie niemożliwe.
Kiedy rzeczy te ziściły się, przyszły, irrydenta umocniła
się jeszcze
bardziej w swojej wierze. Obok idealistów wyrósł cały las profesjonalistów, którzy ideały górne i chmurne,
wciągnęli na warsztat dnia codziennego, obrobili,
zorganizowali
z całą

systematycznością,
uczniów,
którzy
wyszli z dobrej
szkoły
niemieckiej,
tworząc zarazem elitę dzisiejszej pańStwa grają zawsze pierwsze skrzypce. stwowości łotewskiej.
Niewątpliwie ludzie ci potrafią odJeżeli wpływ młodych
pokoleń
jest
już dziś tak dominujący
w Polsce, powiedzieć na wszystkie pytania, dręktóra
nie wierzy”.
która nie obaliła starych warstw i sta- czące „Łotwę,
ale
rych firm przed ich zużyciem,
o ileż „Jesteśmy małoliczni,to prawda,
większym jest ten wpływ na Łotwie, jesteśmy dobrze zorganizowani". „Posiadamy
potężnych
sąsiadów,
ale
która ich nie posiadała zupełnie.
Ligi Narodów.
Czemże jest młodzież
łotewska? jesteśmy członkiem
Czyim wpływom ulega?
Jakie
kryje Oprócz tego jesteśmy w dobrychąstoBałw
Sobie zarodki?
Jakim
jest ma- sunkach z Polską i Państwami
terjałem niezależności? Odpowiedź na tyckiemi. A niewątpliwie nasi sąsiedzi
te wszystkie
pytania jest zarazem we własnym interesie przyjdą nam z
opowieścią
o Łotwie,
która wierzy. pomocą, skoro Rosja zechce
nas zalauDam kilka hipotez. Nie
potrzeba atakować". ,„Jeże!i nie zbieramy
chyba pisać o tem, że cała młoda rów na polu literatury i sztuki, zbiegeneracja
łotewska
ulega
tresurze ramy je nieraz w międzynarodowych
gdyż jesteśmy
szkół, hymnów narodowych i podręcz- zapasach sportowych,
ników patrjotycznych.
Tresurze
po- jednym z najbardziej wysportowanych
większą własdobnej
ulega młodzież
wszystkich narodów'. „Niszcząc
państw Świata z zastrzeżeniem, że w ność, osłabiliśmy nasze życie ekonoobecnej S.S.S.R. patrjotyzm Ów nazy- miczne, ale zato wzmocniliśmy równowa Się komunizmem.
Fundamentem wagę socjalną i polityczną, usuwając
latwizacji współczesnej
młodzieży przedmiot zazdrości i osłabiając wpływ
łotewskiej nie jest podręcznik,
ale żywiołów niełotewskich".
„„Jeżeli naregionalizm łotewski.
sza teraźniejszość ekonomiczna
jest
Łotysz - ojciec
widział w swo- ciężka, to w miarę tworzenia się klajem życiu nietylko Rygę i Mita- sy Średniej na wsi stanie się kiedyś
wę, ale i Petersburg,
a
nierzadko i lżejszą”. „Nie posiadamy kopalń, ale
Kijów i Moskwę. Zdawał sobie spra- posiadamy więcej niż inni morza”; i
wę nietylko
zapomocą
wyobraźni, ТОЕН,
Można by przytoczyć jeszcze kilale i oczu, że cała ludność maleńkiej
Łotwy byłaby się schowała w olbrzy- kadziesiąt aforyzmów z tego
„katemich czeluściach jednego
tylko
Pe- chizis* łotewskiego
niepodległościotersburga. Będąc nawet mieszkańcem wego optymizmu. Nie mamy
jednak
=-gGinikiem wsi Liflandzkiej, czy Kur- na to czasu, musimy bowiem przejść
landzkiej nie mógł nie zdawać
sobie do charakterystyki ludzi, którzy nietylko wierzą, ale i zarabiają na swosprawy z tego, czem jest Rosja.
Są to ludzie spotykani
Tymczasem dla całej młodej ge- jej wierze.
neracji łotewskiej utworzył się nagle zresztą wszędzie,
u których
źródła
mikroskopijny Światek,
wypełniający wiary znajdują się nie w sercu, ale w
pracowicie i całkowicie
jej niedługie kieszeni.
Każdy regjonalizm
pobudza
wyjeszcze istnienie.
Łączniki intelektualNiepodlegno —materjalne, łączące ongiś Łotysza rastanie ludzi tutejszych.
szereg
—ojca z „Jedziną—Niedzielimą", ustą- łość łotewska stworzyła cały
objętych
przez
synów
piły w Łotyszu — synie łącznikom ser- dygnitarstw,
cowo-ambicyjnym z własną
maleńką chłopskich z Kurlandji i Liflandji. Ba,
ojczyzną.
Życie z życia poziomów nawet potraiiła stworzyć swoje mikroKresy
t. j. Latgalję.
Cały
stało się nagle życiem pionów.
Za- skopijne
miast
geograijj
„Saratowskiej,
czy szereg awansów życiowych przesunął
Orenburskiej
gubernij*
nastała era jedyną
arystokracją
łotewską,
t. į.
opowieści
o Kurach
i Limonach, o proletarjat inteligencki ku górze. Maskandynawskich
sagach i szwedzkich ły urzędniczek pocztowy w Rosji stał
najazdach. To samo stało się nietylko się naczelnikiem
poczty.
Inteligentz duszą, ale i z ciałem. Šwiat gospo- niejszy chłop działaczem samorządojeszcze kupczyk
darczy i finansowy zmalał nagle, stał wym. Podlotkowaty
się światkiem o 6-cio godzinnym prze- prezesem kooperatywy. A cóż dopiebiegu kolejowym, Światkiem,
w któ- ro powiedzieć o dziennikarzach, polirym Ryga zajęła miejsce dawnego tykach i posłach, t. j. o kategorii lukarjer
wolność dePetersburga. Brak bezrobocia i różni- dzi, dla których
jest
zaiste
wszędzie
ca ustrojów, odcięły jak murem chiń- mokratyczna
skim młodziutką
Łotwą
od reszty deszczykiem majowym.
Świata. jeżeli dodamy do tego języJakkolwiek wiara człowieka, zwiąkową nacjonalizację młodej
Łotwy, zanego z państwem swoją karjerą,
utrudniającą
kontynuowanie
dwuję- nie należy do kategorji wiar najczyzyczności Państwa, tedy hypoteza na- stszych, nie należy jej jednak
lekcestępująca będzie się nam
wydawała ważyć. Wiara i idealizm jest szczupsłuszną:
lstotnym
twórcą
niepod- lejszą ilościowo, niż taka wiara
reaległościowego Światopoglądu dzisiej- lizmu. Nie należy też posądzać człona Nieszej młodej generacji łotewskiej jest wieka z ludu, zbogaconego
zaścianek
łotewski.
Będąc człowie- podległości, o wiarę udaną. Jest —
kiem o horyzoncie przebiegu
kolejo- to poprostu tylko cząstka naiwnego
wego Ryga
Indra,
czy Ryga—Rze- chłopskiego światopoglądu, który wieżyca Łotysz—syn czuje się człowie- rzy i pragnie zatrzymać to, co jest
kiem, zmuszonym do pionowego wy- dla niego korzystne.
Jakże się czuje
„szara masa",
rastania życiowego. Wzorowa
Osada
podatki
wycieńrolna, mleczarnia, drobny
urząd Sa- płacąca nadmierne
morządowy, czy administracyjny—oto czona ekonomicznie? Masa obdarzona
ostatnia stacja karjery
życiowej tej dobrodziejstwami szkoły powszechnei
młodzieży, której własna
niepodle- i pomniejszenie chlebam codziennego?
Nastrój takiej masy prostoludków
głość przecięła drogę
do karjer z
jest, przypuszczam, taki sam,
jak
kierunkiem poziomych.
ona doCzy zadowoli się ona tak skrom- wszędzie t. į. bierny. Wie
nym dystansem drogi życiowej?
Czy brze, że każde państwo jest dopustem
nie zatęskni do tego wymarzonego te- Bożym i że w państwie rosyjskiem w
będzie
strzelać
renu łatwych karjer, jakim była
„Je- czasie wojny trzeba
dinaja,
Niedzielimaja?'* Jest—
to istot- do Łotyszy, a w łotewskiem do Ro-.
i tu
nie problemat niebezpieczny, na który sjan. I tu nadstawiaj łeb i tam,
płać. Niechże
odpowiem w liście późniejszym
„O płać (podatki) i tam
więc już sobie będzie tak, jak będzie.
kryzysie ustroju”,
pomiędzy
starciu
„ Dziś zauważmy ogólnikowo, że o W nadchodzącem
nie
ile Łotwie, która wierzy, uda
się w Łotwą, która wierzy i tą która
porę zasymulować rządy we własnym wierzy, masa owa będzie prawdopokraju, będzie ona mogła
skierować dobnie tyłko biernym widzem.
parcie ambicyj swojej młodzieży
ku
Kazimierz Leczycki,
morzu. A morze to jest taki
wielki
ROSY PROCZ
ARO IEA
pochłaniacz energji, że mógłby
po- SVORIS
chłonąć energję i znacznie liczniejsze- Nowa placówka
konsularna.
go narodu.
Departament konsularny MinisterCharakteryzowałem dusze
Szere- stwa Spraw Zagranicznych projektuje
roku
budžegowców, którzy wierzą. Pragnąłbym otworzyć w przyszłym
to uczynić z duszami dowódców. Tłu- towym szereg nowych placówek konMiędzy inmaczenie patryjotycznej
irrydenty ło- sularnych na Wschodzie.
tewskiej na język polski jest jednem nemi otwarty ma być konsulat polski
z tłumaczeń najłatwiejszych. Była to w Charbinie, gdzie mieszka obecnie
taka sama grupka idealistycznej inte- wielu obywateli polskich,

21. 1X. 28.
Rozporządzenie Prezydenfa obdarza wolnością 3240 osób.
WARSZAWA.

21.9.

PAT.

Od

wejścia
w życie rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z dn.
19 stycznia
1927 r. „o zwolnieniu
przedterminowem osób, odbywających
karę
pozbawienia
wolności,
t. j. ой ата 1
lutego 1927 r.
do
1 lipca 1928 r.
zwolniono na podstawie
powyższego
rozporządzenia, po odbyciu 2/3 kary
ze wzgledu na
dobre
sprawowanie
skazanego,
rokujące poprawę—ogółem 3240 osób.

Wypadki

kolejowe.

WARSZAWA

21.9. PAT.

W dniu

20 września
w radomskiej dyrekcii
kolejowej między stacjami
Sienkiewiczówka
a Stojanowem
na szlaku
Zwiniacze-Horochów z powodu
usunięcia się nasypu
wywrócił się parowóz z pięcioma wagonami. Wypadek
nie pociągnął

za

sobą

strat

w

Uszkodzenia

odcinku
względu

potrwa
około
10 dni ze
na konieczność naprawy na-

znaczne.

Przerwa

sypu.
WARSZAWA.

taboru

ш-

dziach.

w

są nie-

ruchu na tym

21.9. PAT.

W

dniu

21 września o godz. 6,10 wileńskiej
dyrekcji kolejowej
między
stacjami

Zelwa: Wołkowysk

pociąg : mieszany

najechał na wózek
robotniczy, wskutek czego 5 robotników zostało zabitych, a 1 ciężko ranny.
Na miejsce
wypadku wyjechała komisja.

Zjazdy Bezpartyjnego Blo-

ku Współpracy z Rządem.
KRAKOW,

21. 9.

W

dniu.

20

września
odbył się w Brzeźnicy w
powiecie wadowickim zjazd działaczy
włościańskich
Bezpartyjnego
Bloku
Współpracy z Rządem.
organizatorem
Gospodarzem i
zjazdu był poseł Hyla.
Na zjazd przybył prezes
Bezpartyjnego Bloku, Sławek, szereg
posłów małopolskich, reprezentanci Banku
Rolnego,
okręgowego
zarządu
Związku
Legjonistów, starostowie z
okolicznych powiatów oraz liczni delegaci.
Zjazd otworzył poseł Hyla, witając przybyłych gości. Po referatach i
dyskusji

uchwalono

rezolucję,

w

któ-

rej przedstawiciele włościaństwa — роwiatów
nowotarskiego,
żywieckiego,
makowskiego, bielskiego, wadowickiego i myślenickiego wyrażają
przekonanie, że umocnienie niepodległości i
mocarstwowej potęgi państwa
dokonać

się

może

przedewszystkiem

na

drodze zmiany konstytucji w kierunku rozszerzenia
władzy
Prezydenta
Rzeczypospolitej i Rządu oraz usprawnienia metody pracy parlamentarnej.
Następnie
rezolucja
wskazuje,
że
jednym z głównych warunków — отоcnienia siły państwa jest odrodzenie
ruchu ludowego na drodze wyzwolenia go od szkodliwej demagogii oraz
skupienia wsi polskiej pod sztandrem
państwowym, dzierżonym przez Marszałka Piłsudskiego. Następnie zebranie przesłało p. Prezydentowi Rzeczypospolite
lgnacemu
Mościckiemu
oraz wodzowi
narodu
Marszałkowi
Jozeiowi Piłsudskiemu wyrazy głębokiego hołdu i wiernego oddania.
z

KATOWICE, 21. 9. Wczoraj Odbył się w Katowicach zjazd
politycz-

ny, zwołany przez senatora

ks. pra-

łata Londzina, posła Gresika i redaktora Kapuścińskiego.
Przedmiotem zjazdu,
na który z
całego terenu województwa przybyło
około 80 osób,
była sprawa politycznej organizacji społeczeństwa
pol-

skiego na Śląsku

w

myśl ideologji

Marszałka Piłsudskiego
współpracy z Rządem.

kilka referatów.

Po

i pod hasłem
Wygłoszono

dyskusji uchwa-

lono rezolucję o konieczności
miastowego przystąpienia do
zacyjnej

i konsolidacyjnej

łeczenstwa

Śląskiego

natychorgani-

pracy spo-

pod nazwą

rodowego Chrześcijańskiego

„Na-

Zjedno-

czenia
Pracy".
Zostanie
wybrany
główny komitet wykonawczy, komisja
rewizyjna i sąd organizacji. Prezesem

Rady Naczelnej został wybrany jednogłośnie ks. Prałat Londzin.

WSZĘDZIE

==

SŁOWO

Strajk O przemyśle włókienniczym © Łodzi,
40000 robotników porzuciło
pracę—akcję strajkową prowadzą komuniści
W związku z uchwałami delegatów
fabrycznych, proklamującemi strajk generalny w całym przemyśle włókienniczym polskim,
stanęło w czwartek
kilkanaście fabryk wielkiego przemysłu włókienniczego. Obecnie strajkuje
40000 robotników. W wielkim
przemyśle włókienniczym
pracują tylko
fabryki Poznańskiego
i Widzewska
Manufaktura. Przemysł średni pracuje
normalnie,
ponieważ
poszczególni
przemysłowcy nie wywiesili tabel kar,
które to wywieszenie, jak wiadomo,
stało się w wielkim przemyśle powodem akcji strajkowej.
We czwartek odbył się w
fabrykach szereg wieców, na których robotnicy żądali zespolenia postulatów
ekonomicznych,
t. j. podwyższenia
płacy

o 20

proc.,

z toczącą

się obec-

nie akcją protestacyjną przeciwko tabelom kar i regulaminom pracy.
W
godzinach
przedwieczornych
udała się do wojewody
Jaszczołta
specjalna delegacja związków zawodowych, która odbyła z nim dwugodzinną konferencję. Przedstawiciele .związków oświadczyli,
że robotnicy
nie
zwalczają regulaminów
pracy,
które
wprowadzone

zostały

ustawą

z roz-

porządzęnia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,
zwalczają
jednak
tabele
kar,

które

uwłaczają

czci

robotnika.

Wojewoda
jaszczołt oświadczył,
że polecił już inspektorowi -pracy zrewidować

tabele

kar

i wydał

zarządze-

nie w razie stwierdzenia omyłek wycofania, względnie unieważnienia tych
tabel. Wojewoda „apelował do przedstawicieli organizacyj robotniczych, by
po otrzymaniu wyjaśnień
inspektora
pracy wstrzymali akcję strajkową, zapowiedzianą na piątek. Wojewoda Jaszczołt wskazał wreszcie, że robotnicy niepotrzebnie
powzięli
uchwałę
strajkową, ponieważ tabele kar
obowiązywać mają dopiero po 12 dniach
od dnia wywieszenia. Wycofanie tabel
kar mogłoby tem
samem
zlikwidować zatarg.

Proces

Drugi i trzeci dzień rozprawy.
wiście, nieporozumieniem,
albowiem: Stanowisko
przemysłowców.
W drugim i trzecim dniu procesu o czynach lubieżnych, jakich Kowalski
blera
i Grohmana,
Rossenblatta, 1) obecnie obowiązująca ustawa Ściśle
przeciwko „arcybiskupowi* Kowalskie dopuszczał się w stosunku do niej i jej
Przedstawiciele przemysłu podkre- mu, rozprawa toczyła
Hoffrichtera, _ Silbersteina,
Allarta precyzuje przewinienia,
za które rosię
przy koleżanek.
Rousseau,
Oszera,
Remischa,
B-ci botnicy mogą być karani, a więc usta- Ślają, że tabele kar są częścią regu- drzwiach zamkniętych. Zeznawały ofia
Mówiła przed sędzią, że była szczy
pracy, wprowadzonego, jak
Seibert, Freidenberga, Króniga, Eiser- wa wyraźnie
stwierdza,
że karność laminu
ry lubieżnych
praktyk
Kowalskiego pana w sposób drastyczny po całem
ta, Szmulowicza, Kindermana, Buhle- robotnika
dopuszczalna
jest w wy- wiadomo, rozporządzeniem Prezyden
Osinówna,
Tomasikówna i Fijałkow- ciele i całowana przez
Kowalskiego.
go, Dresimonta
i Motta, Leonarda, padku
stwierdzonej
złośliwości
w ta Rzeczypospolitej. Robotnicy, zwra- ska. Wszystko to są młode dziewczy- Powtarzało się to parę razy.
Stolarowa, Jarocińskiego
i wiele $in- pracy na niekorzyść zakładu przemy- cając się przeciwko tabelom kar, zwra- ny w wieku lat 17—19. Kuluary sądoprzeciwko ustanych.
Widywała również wychodzące od
słowego. Dawna ustawa dawała prze- cają się tem samem
we wypełnione ciekawskimi sensacyjObecnie zarówno związek klasowy mysłowcom znacznie szersze pole do wie. To stanowisko robotników musi nych zeznań wychowanek marjawitów, Kowalskiego koleżanki po całonocnej
przyczem
dziewczęta
„Praca” oraz Ch.-D. obraduje na te- dowolnego karania robotników,
bo- ulec zmianie. W każdym jednak wy- których usunięto z sali po ogłoszeniu tam bytności,
łączyć rozprawy przy drzwiach zamkniętych. mówiły, że czas spędzały na „nocnej
mat dalszej taktyki.
wiem pozwalała karać robotników za padku robotnicy nie powinni
ekonomicznych
z proteWieczorem
sytuacja uległa
dal- nieprawidłowości w
pracy.
Z tego postulatów
Pierwsza zeznawała Osinówna. Jest adoracji.
szemu zaostrzeniu,
przyczem
strajk wniosek,
że nowa
ustawa jest dla stem przeciwko tabelom kar, bowiem ona obecnie maszynistką. NiewysokieFijałkowska jest to panienka o dzie
objął jeszcze kilka fabryk, m. in. fa- robotników niewątpliwie zdobyczą; 2) termin odpowiedzi na wysunięte swego go wzrostu, zgrabna, dobrze rozwinię- cinnej twarzyczce, dobrze zresztą zbubrykę Geyera.
sumy, osiągane z nakładanych na ro- czasu żądania podwyżki upływa do- ta brunetka. Znać wyraźnie zdenerwo- dowana, jasna blondynka z obciętemi
1 października. Łączenie
tych wanie na ładnie
W czasie tych obrad
wieczorem botników kar ustawa
przeznacza na piero
zarysowanej
twa- włosami. Niebieskie
oczy
ocienione
do
strajku
przyłączyły się fabryki: cele kulturalno-ošwiatowe mas robot- dwóch spraw uważane jest przez prze: rzyczce.
ciemnemi rzęsami
patrzą z zalęknieza nieścisłe.
Steigerta, Markusą, Kohna,
Prusaka, niczych, z czego więc korzystają sami mysłowców conajmniej
niem.
Drugi świadek Tomasikówna, obec
uważają,
że przedeSteinerta, Hablera i Dobrzeka.
robotnicy; 3) ustawa nowa przewiduje Przemysłowcy
Ubrana jest w ciemny
płaszczyk
strajku, nie ekspedjentka, również ładna, wyCzynne są jedynie fabryki i zakła- również kary na przemysłowców za wszystkiem należy zaniechać
soka
szatynka,
wchodzi
po
paru
godzibronzowy
i
granatowy
kapelusik,
na
a
wówczas
będzie
można
pomyśleć
o
dy przemysłowe: Poznańskiego, Wid+ w stosunku
do robotnilikwidacji zatargu między przemysłow- nach na salę krokiem spokojnym. Na zgrabnych nóżkach lakierki. Jest spozewska Manufaktura Biedermana, przyw.
jej bladej twarzy
maluje się obo- kojna, gdy wchodzi na salę sądową.
cami i robotnikami.
czem w fabryce Biedermana
tabele
jętność.
Badanie
trwa
około
trzech goPo Fijałkowskiej zeznaje była zanie były wywieszone.
"dzin poczenr sąd „ogłąsza przerwę. .
konnica Helena Niewiadomska.
Późnym wieczorem w lokalu związBadanie świadków
zajmuje
cały
ku „Praca“ na zebraniu rady delegadzień.
Na
sali
sądowej
znajduje
się
natów
fabrycznych
uchwalono
strajk
Inspektor pracy uchyla tabelę kar. jako sprzeczną z denarką instytutu marjawickiego.
czelnik wydziału Bezpieczeństwa W.
powszechny w Łodzi od piątku rano.
Należała do 12 wybranych mando- Kawecki i naczełnik
wydziału
nakretem Prezydenta.
Ch.-D. podziela w zupełności
stanolinistek,
które
odwiedzały
biskupa
Korodowościowego
p.
Suchman
oraz
kilwisko „Pracy”. Na zebraniu
delegawalskiego. Odczytany onegdaj akt o0- ku duchownych marjawickich, których
į
ŁÓDŹ, 21—9. Pat. Sytuacja strejkowa w Łodzi uległa zmiatów związku klasowego
przyłączono
skarżenia DZYBCZĄ jej opowiadanie dopuścił sąd jako zaufanych.
9
nie.
się do decyzji proklamowania strajku
W
dniu
wczorajszym
strejk
ogarnął
około
30000
rokotnipowszechnego. Na
zebraniu rady
uchwaliły proklamować
delegatów związku
klasowego, ków, wobec czego związki zawodowe
na
dzisiaj,
piątek,
strejk
powszechny
w
przemyśle
włókienniktóre powzięło tę decyzję, obecni
czym.
W
związku
z
tem
przez
cały
wczorajszy
dzień
odbywały
byli komuniści, którym udało się
się
w
urzędzie
wojewódzkim
narady,
w
których
oprócz
wojewouzyskać większość. Komunistów
dy
łódzkiego
jaszczołta
i
przedstawicieli
związków
robotniczych
prowadził poseł Bittner.
i przemysłowych brali także udział posłowie Bezpartyjnego Blo-

fabryki: Zjednoczone Zakłady

Schei-

Likwidacja strajku na dobrej drodze--

Z wielkomiejskich sensacyj.

Rząd wobec

strajku.

ku Współpracy

z Rządem.

O godzinie 12 w nocy inspektor
pracy
okręgu
łódzkiego
Premjer Bartel
odbył w czwartek ogłosił komunikat, zawiadamiający, że inspektorat
postanowił
dłuższą konferencję
w. związku
ze uchylić ogłoszone przez zakłady przemysłowe
regulaminy prastrajkiem, który wybuchł w fabrykach cy i tabele kar, dopatrując się w niektórych
punktach sprzecz*
w Łodzi,

W

konierencji

wzięli

udział

minister spraw wewnętrznych gen. Sławoj - Składkowski oraz minister pracy i opieki społecznej dr. Jurkiewicz.
Po zapoznaniu
się z sytuacją
w
poszczególnych
strajkujących — оКгеgach,
na
podstawie
meldunków
z
urzędu województwa oraz od okręgowych inspektorów pracy
postanowie:
no

na wniosek

ministra pracy

wysłać

ności z przepisami

dekretu

Prezydenta

Rzeczypospolitej

z dnia

16 marca r. b.
Na skutek tej decyzji inspektora pracy
związki
robotnicze
zobowiązały się strejku powszechnego nie proklamować a trwający strejk częściowy zlikwidować. W dniu dzisiejszym robotnijednak
głównie
cy strejkują prawie we wszystkich
zakładach,
dlatego, że dotychczas.nie zdołano powiadomić wszystkich
delegatów robotników o decyzjach, które zapadły wczoraj
późną

nocą. Spodziewają się jednak powszechnie, że strejk
ziikwidowany i że już w dniu jutrzejszym
rozpocznie

zostanie

się

związ-

Radość sowiecka i obiefnica poparcia.

Biuro

ten

bowiem

ma

objąć

nietylko

ośro-

dek łódzki, lecz także wszystkie ośrodki prowincjonalne okręgu łódzkiego
oraz przemysł bielski i białostocki.
Stanęły

na

skutek

przez robotników

porzucenia

następujące

pracy

wielkie

r sąd
oglą za prze
Fiaikawski (5 cha EEE

„Mila

nor-

do Łodzi specjalną komisję. W skład malna praca w przemyśle włókienniczym.
komisji wchodzą: zastępca głównego
ków robotniczych oświadczyli, że o inspektora pracy inż. Gnoiński, naile do wieczora dzisiejszego otrzymaczelnicy wydziałów z min. pracy
p.
ją od inspektora pracy zawiadomienie
р
Ulanowski i radca Szymonowski. Koo unieważnieniu względnie wycofańiu misja ma na miejscu rozpatrzeć
WIEDEN, 21 IX. PAT. Telegrafem Union donosi z Moskwy, że ruch strej
sytabel kar,
będzie
można
mówić
o
tuację i wszcząć Odpowiednie
kroki, kowy w Łodzi Śledzony jest tam z wielką uwagą.
ewentualnem odwołaniu zarządzeń.
Międzynarodówka i Komintern przyrzekły strejkującym swoje poparcie.
zmierzające do likwidacji zatargu. MiPo tem posiedzeniu
w godzinach nister Jurkiewicz otrzyma od komisji Ma być ogłoszona wspólna odezwa do klasy robotniczej. Odbędzie się również
wieczornych odbyło się zebranie
ko- szczegółowy raport o sytuacji,
po- konferencja rosyjskich robotnikow tekstylnych w sprawie pomocy na rzecz
mitetu wykonawczego związku klaso- czem dopiero wydane zostaną odpo- strejkujących robotników w Łodzi.
"o
, wego robotników przemysłu włókien- wiednie zarządzenia ze strony rządu.
niczego.
Poniewąż nie otrzymano w
Sfery rządowe, które natychiniast
późnych godzinach wieczornych
żad- wkroczyły w tę sprawę, przypuszczanych informacyj od inspektora pracy, ią, że wszelkie niepotrzebne
zadrażzarządzenia strajkowe nie zostały wy- nie z którejkolwiek strony da się usu:
Zatwicrdzone przez M, S. Wewn.
cofane.
nąč.,
W związku z uchwałą
strajkową,
Żywioły komunistyczne, które, jak
w godzinach wieczornych odbyła się zwykie starają się wykorzystać wszelw urzędzie wojewódzkim
specjalna kie nieporozumienia,
by szerzyć zakonferencja przedstawicieli władz,
ia męt i zyskiwać nowych zwolenników,
STEFANA GRABOWSKIEGO
której
omawiano
sprawę
Środków zostaną drogą energicznych zarządzeń
bezpieczeństwa, które należałoby pod- władz usunięte od wpływów
w Wilnie, ul. Garbarska 1. tel. 82
na syjąć na wypadek strajku powszechne- tuację strajkową.
Przyjmuje nekrologi i ogłoszenia do wszystkich pism
go w przemyśle włókienniczym. Strajk
®
Na ten apel przedstawiciele

Marjawifów.

na warunkach bardzo dogodnych.

W
przemyšie
łódzkim
wybuchł
strajk z powodu
wywieszenia
przez
przemysłowców tabeli kar, opartej na

dekrecie Pana

Prezydenta

spolitej. Strajk

na tem

Rzeczypo-

tle jest, oczy-

Re klamowe

Kosztorysy

i oferty

na żądanie.

FAŁSZYWI
Policja
dwuch

warszawska

sprytnych

się za korporantów

w

REEMUGASCWYZO DEE ЕЧНОБ

НЕОЫНЕ ROZNIA WYK

CHŁAM

ALSS

„Batorji* wyłudzali

rze-

Warszawie.

Wniesione

przez

nich

poda-

Pierwszą wiadomość
otrzymała policja
od Bernarda
Kryszkiewicza, zam. w Kielcach, który doniósł, że Jerzy Dąbrowski, Leszczyńska 9 (jeden z „twórców'* wymienionej „korporacji“) szantażuje pod rozmaitemi
pretekstami syna jego Tomasza Kryszkiewi
cza
również „twórcę* z tytułu malwersacji

dokonywanych

w

„Batorji”.

Musieli wspólnicy pokłócić się przy podziale „zdobyczy*, skoro jeden groził drugie
mu ujawnieniem nadużyć i zdemaskowaniem
go. Kiedy w toku rozpoczętego dochodzenia
policja
domagała się od ojca wskazania,
gdzie jest syn, w którego obronie wystąpił
otrzymała odpowiedź, że wyjechał na kresy
w niewiadomym kierunku. Nici śledztwa zaczęły się rwać. Niebawem jednak afera wy-

płynęła na powierzchnię

i to w okolicznoś-

ciach nader sensacyjnych.
Mianowicie, w
końcu sierpnia rb. do posła Henryka Bruna zgłosili się wyżej opisani Dąbrowski i
Krzyszkiewicz, przyczem ten ostatni przedstawił się jako „Jerzy Kanigowski* sekretarz
korporacji „Batorja”.
к
Przybyli oświadczyli, że zostali wydele-

gowani

dla wręczenia p. B. dyplomu

hono-

rowego za zasługi położone dla akademików
— Już mamy gotowy dyplom, wypisany

na

SRS USNTKO SE

trop

podając

nie spotkało się z odmową, wobec protestów
ze strony akademików i sprzeciwu rektoratu uniwersyteckiego.
Niezrażeni odmową, korzystając z faktu
że w Wilnie istnieje pod podobną nazwą kor
poracja akademicka zalegalizowana i ciesząca się jaknajlepszą reputacją, założyciele fat
szywej
„Batorji*
nastawili całą baterję
którą puścili w ruch, napychając
sowicie
kieszenie swoje wymuszonemi
„ofiarami“,
puszczanemi następnie na kolację i hulanki.

nazwisko

szanownego

jeden

Treść dyplomu

om

na

którzy

komo na cele filantropijne większe datki pie
niężne.
Dwaj byli studenci niejaki Tomasz
Krzyszkiewicz i jerzy Dąbrowski jeszcze za
swych akademickich czasów usiłowali wciagnąć do swego grona
nieprzeczuwających
podstępu kolegów czyniąc jednocześnie starania o załegalizowaniu korporacji „Batorji*

powiedział
owcza

wpadła

oszustów

KORPORANCI

z nich.

pana.

następująca:

Proszę

—

„Warszawa

„BATORJE*.

dn. 30 sierpnia 1928 r. Dypłom
honorowy
polskiej akademickiej korporacji „Batorja” w
Warszawie. J.W. Panu Dyr. Henrykowi Bru

nowi,

w uznaniu

zasług

położonych dla Pol

skiej Młodzieży Akademickiej, zrzeszonej w
korporacji „Batorja”, ofiarowując niniejszy
dyplom honorowy, składamy wyrazy najgłęb
szej czci i wd zięczności, dziękując Mu staem „Bóg zapłać”. Prezydjum korji „Batorja”. Pieczęć. Podpisy: Prezes
zkowski Tomasz, sekretarz Dabrowski
Nie skończyło się jednak na tem, gdyż
po chwili „wyjawili” istotny cel swojej wizyty.
— Żądamy
drobnostki — oświadczyli.
Dowolnej ofiary na budowę domu akademików.
Przy tej okazji „zbieracze” pokazali długą listę ofiarodawców, statut, zawierający
motto: „Duch Narodu, aby się rozwinął w

pełni, musi dążyć do wydania z siebie twór, czego rozumu
świętości. Otóż
bohaterstwo z
(Prus).
. „Przejęci*
cją, podsunęli

twórczej woli, bohaterstwa i
świętość rodzi się z religji,
trudu, a genjusz z mądroci*
A
propagowaną przez nich akp. dyr. Brunowi przekaz cze-

kowy Nr. 17426 na P.K.O. dla „łaskawego*
wpłacenia zadeklarowanej kwoty.

Tym razem nie powiodło się im gdyż ob
darzony prze nich dyplomem przyjął akt i
przyrzekł, że sumę prześle. W następstwie
o całej tej „imprezie* p. B. powiadomił Komisarjat rządu na m. st. Warszawę, uprzed
nio sprawdziwszy w sekretarjacie uniwersy=
tetu, że korporacja „Batorja* nie istnieje i
ESEE
popełnili wiele już na-

użyć.

Dało to powód policji do kontynuowania roz
poczętych dochodzeń.
Okazało się że firma „Wedel* wpłaciła
na rzecz opisanego zrzeszenia 1000 zł., księżna Światopełk - Mirska właść. firmy „Fraget" 50 zł, konsul Norwegji Bolesław Krzy

żański 50 zł.

Pomysłowych

szantażystów

p { !

i oszustów

podszywających się pod imię akademika i
korporantę osadzono pod kluczem. Prowadzone śledztwo niewątpliwie ujawni jeszcze
niejeden szczegół z bogatej karjery kryminał
nej byłvch studentów i fałszywych „korpo-

rantów".

у

Równocześnie
niemal w Warsza- od strony Łap na tę propozycję odpo- go otrzymał pod Słonimem. Odtąd każ
da walka, każda potyczka lub starcie,
wie na skutek starań Komitetu Obro- wiedziały strzałami.
wych w jednym z ustronnych pokojów ny Kresów (K. O. K.) na czele z ks.
Oddziały Samoobrony zostają wcie przysparza pułkowi wawrzynów.
Kiedy wśród braci żołnierskiej w walwidzimy kpt.
Bobiatyńskiego,
Jan- Eustachym Sapiehą i wydatnej obywa- lone do litewsko - białoruskiej dywizji
kach
organipowstawało współzawodnictwo
tej
finansowej
pomocy
jako
pierwszy
bataljon
wileńskiego
czewskiego
por.
Wołłowicza,
Czyża
telskiej
W dniu dzisiejszym obchodzą
u- Bialy zrywat się do lotu. Historja pulczyj
roczyście swe święto pułkowe strzel- ku 85 strzelców wileńskich — to jed- ppor. Giedroycia, chorążych Kadenace zacji, rozpoczyna się tworzenie dywi- pułku strzelców i kadra drugiego. Do czyj pułk jest więcej waleczny,
Giedroycia,
Wołłowicza
i So- zji litewsko - białoruskiej. Organiza- Ostrowa przybyło 123 oficerów i 1169 zdobył sobie większą chwałę lub lecy wileńscy.
na z kart naszej ogólno - państwowej go,
Iwaszkie- szeregowych. Samoobrona
Przebieg
narady
jest cję dywizji prowadzi gen.
właściwie piej się zapisał w służbie Ojczyźnie,
Uroczystość ta ma nietylko
woj- 'historji zapisanej krwią
bohaterów z bolewskiego.
krótki. Wszyscy orjentują się doskona- wicz. Biura werbunkowe odsyłają za- dała zawiązek pułkowi i dlatego roz- ktoś o wileńskim
pułku mówił z
skowy charakter i nietylko wojskowi Słonima, Szczapry, Baranowicz, Leple. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że ciągniętych ochotników do Zambrowa, kaz z 19 grudnia 1918 r. polecający przekąsem, Oczywista nie bez pewnej
wezmą w niej udział. Jest ono świę- la, Radzymina, Wilna i Rykontów.
zbliżają się gdzie wyznaczono siedzibę organiza- pułk.Skrzyskiemu
formowanie pułku, nuty gdzieś głęboko ukrytej
zazdroMamy oto wrzesień 1918 roku. W dni okupacji niemieckiej
tem całego społeczeństwa wileńskiego,
jest tylko aktem formalnym. Wcielone Ści: „co tam, wileńskim pułkiem jakiś
nawała
od cyjną dywizji.
z którym pułk 85 strzelców tylu wię- Wilnie, pozostającem
pod
okupacją ku końcowi, a groźna
Wschodu zaleje Wilno i ziemie wscho
sytuacja z oddziały Samoobrony dopiero stworzy doktór dowodzi”.
Była to wyraźna
Tymczasem w Wilnie
wojny aluzja do dowódcy
dnie o ile nie powstrzyma ją mur pier- każdym
jaskrawym ły pułk, który w ciagu całej
mjr.
Bobiatyńulegała
dniem
si żołnierskich. Postanowiono zowiązać zmianom. Potworzyły
się: obozy. Na polsko - bolszewickiej i w okresie walk skiego.
związek Polaków
wojskowych i po- Wroniej rezydowali
bolszewicy,
na
prowadzić akcję werbunkową.
dworcu kolei żelaznych — Niemcy, na
Mija kilka tygodni pełnych wyda- Zarzeczu i Królewskiej — Samoobroewakuowali
rzeń, które Wilno całe przeżyło gorącz na. Niemcy pośpiesznie
kowo. Pierwsza manifestacja w dniu co się da.
Nowy Rok przyniósł Wilnu pierw20 października, brutalnie
stłumiona
sze
aczkolwiek bardzo krótkie dni raprzez Niemców. Pierwsza krew...
Listopad niesie wielkie wydarzenia. dości. Samoobrona zdobywa „wronie
Klęska państw centralnych, rozbraja- " gniazdo”, opanowuje Dworzec i przez
nie Niemców w całej Polsce, powrót 4dni pięć jest panem sutuacji w Wilnie.
Marszałka Piłsudskiego z Magdebur- Ale już w dninu 3-go stycznia dochoga, rewolucja w Niemczech i rozkład dzą wiadomości, że bolszewicy są w
w armji niemieckiej na Wschodzie, ma $pobliżu Nowej Wilejki. Padają pierwsowy pęd nach Vaterland
żołnierzy sze strzały. Teren walk przenosi się na
niemieckich potęguje chaos, z którego Pośpieszkę, gdzie do ostatniego nabowyłaniają się pierwsze zręby państwo- ju wytrwale bronią się spieszeni utani
Rachunek sił i troska
wości polskiej. Tu w Wilnie
wszy- Dąbrowskiego.
stko to znalazło swój szczery i entu- o miasto, któreby w razie dłuższej 0bolszewizjastyczny oddźwięk. Powstaje Samo- brony padło ofiarą terroru
obrona Wileńska. Tworzą się jednost- ków, skłoniły Samoobronę do nieprzeki bojowe. Ułani Dąbrowskiego rezy- ciągania beznadziejnej walki. Piątego |
dują na Pośpieszce, zaciąg
ochotni- stycznia, wieczorem, ruszyły oddziały
ków idzie pełną parą. Brak tylko kara Samoobrony w kierunku Landwarowa.
znane.
są
binów, amunicji i ekwipunku. Ale za- Dalsze losy Samoobrony
Część jej z mjr. i rtm.
Dąbrowskimi
pał pokrywa te braki.
nie złożyła broni, reszta zaś oddziały
W grudniu mamy już zawiązki or- piesze, załadowane zostały w Landwa
Major Bobiatyński z dowódcami bataljonów: kapitanami
Sztandar Wileńskiego pułku strzelców ofiarowany
ganizacyj.
Oddziały ochotników
two- rowie do pociągu, który miał ich przeWojtkiewiczem i Downar-Zapolskim. Stoją adjutanci: por.
przez Wilno.
Trubicki i podporucznicy barafjanowicz i Mackiewicz.
rzą pułki piechoty, l-szy wileński na wieźć do Łap. Broń złożona w Landwa
rowie,
miała
być
zwrócona
w
Łapach.
czele z ppułk. Zubryckim, 2-gi lidzki
związany. W niemiecką znać już drgnienia wielkich na czele z gen. Mokrzeckim, a majo- Jednakże
odpowiedź
Niemcy
złamali umowę a Litwy Środkowej, zdobył sobie zasłu- ‚ № to najlepsza była
zami serdecznemi jest
późniejszego
do- podczas przejścia oddziału Samoobro- żone uznanie dowódców i zyskał szcze jaką dał gen. Szeptycki, ówczesny dodniu tym uroczystym nie będzie niko- załamań dziejowych na Wschodzie i ra Bobiatyńskiego
wódca frontu,
gdy mu ktoś coś postrzelców
wileńskich, ny przez Narew, jeszcze raz wykazali rą sympatję społeczeństwa.
go, ktoby się myślą nie przeniósł w Zachodzie. Niedługo już samo Wilno wódcę pułku
Pierwszy chrzest bojowy wileński, dobnego powiedział:
odległe już i zatarte z przed lat 8-miu stanie się osią wydarzeń. 10 września którego
fama
żołnierska
nazwała swoją perfidję, żądając za przepuszcze
konspiracyjne „krwawym majorem“ widzimy na sta- nie rozbrojonego
bataljon
— „Dajcie mi 20 takich doktorów,
9-ciu wielkie wydarzenia, kiedy Ojczy- odbywa się pierwsze
oddziału
oddania a właściwie jego pierwszy
Bobiatyńskie- a wojnę pomyślnie zakończymy”.
mostu kolejowego. Posterunki polskie pod dowództwem mjr.
zna nasza rwała pęty niewoli a Orzeł zebranie byłych wojskowych z korpu- nowisku inspektora samoobrony.

Strzelcy

Wilenscy

su Dowbora Muśnickiego. Na Jagielloń
skiej

w

klubie

pracowników

handlo-

*

S

ŁO
w O
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Święfo 85 pułku Strzelców Wileńskich.

Wyjaśnienie Raratorjnm Wileńskiego
kręgu szkolnego.

W dniu dzisiejszym rozpoczynają
W dniu tym kinematograt miejski
się uroczystości Święta pułkowego 85 organizuje
przedstawienie
dla żołpułku strzelców wileńskich. Uroczys- nierzy.
W poniedziałek na boisku pułkotości poprzedzi msza żałobna za duWilejce
odbędą
się
szę poległych
żołnierzy i toficerów wem w Nowej
pułku.
zawody sportowe,
a wieczorem bal
Jutro o godz. 9 rano w Katedrze organizowany
przez korpus oficerski
J. E. ks. Biskup Stanisław Gall cele- pułku.

Chevrolet posiada zalety i wygląd najbardziej luksusoweji
drogiej
maszyny przy za-

brować

dziwiająco nizkiej cenie

będzie

Mszę

Świętą,

podczas

której dokonane zostane poświęcenie
Sztandaru pułkowego, poczem
odbędzie się uroczyste
wbijanie
gwoździ
pamiątkowych w drzewce
sztandaru.
Po nabożeństwie odbędzie się de-

tilada,

;

O

godz.

nym Targów

1.30

w pawilonie

Północnych

głów-

spożyty zo-

stanie obiad
žolnierski,
wieczorem
zaś w Salach kasyna oficerskiego odbędzie się raut.

Podaje

się

do

wiadomości

Kuratorjum Wileńskiego Okręgu
Szkolnego nadsyła nam
następujące
wyjaśnienie:
W związku z przeniesieniem p. Stanisława Starościaka, inspektora szkolnego w
Oszmianie na równorzędne
stanowisko do
Wilna w „Słowie* Nr. 205 z dnia 7 września

rb. oraz Nr. 213 z dnia 16 września r. b. zo-

uczest-

stały umieszczone artykuły, z których treści wynika, że p. Starościak, pozostając na
stanowisku inspektora szkolnego w Oszmianie, po ujawnieniu karygodnego czynu: ze
strony b. nauczyciela publicznej szkoły powszechnej w Oszmianie, p. Adama Królikowskiego, wykazał w stosunku do niego pobłożliwość, czy też małą energię w przeprowadzeniu wstępnego dochodzenia, że w sto
sunku do jednej z nauczycielek, która za-

ników Święta pułkowego 85 p. strzelców wileńskich, że w dniu 24 wrzešnia b. r. będą do dyspozycji Szanownych

gości

autobusy,

samochody

i

konie oczekiwać przy
dworcu w Nowo-Wilejce,
od godz. 20-е] do 24-ej.
Pociągi odchodzą z Wilna do Nowo-Wilejki:
o godz.
20-ej,
21,20 i komunikowała o tem p. Starościakowi, miał
22,20. Autobus
z Wilna odchodzi o zastosować represję i że Sąd Okręgowy skie
rował odpis protokułu przewodu sądowego
godz. 21-ej i 23-ej.
do Komisji Dyscyplinarnej przy Kuratorjum
O.S.W. w celu pociągnięcia p. Starościaka
do odpowiedzialności.
Wobec tego Kuratorium wyjaśnia co następuje: Sąd Okręgowy w Wilnie w piśmie
swem z dnia 12.8. 28 r. N. K. II. 194 - 28,
zaadresowanem do Komisji
Dyscyplinarnej

Przyjazd ministrów Meysztowicza, Niezabytowskiego i Staniewicza na uroczy
stości poświęcenia sztandaru 05 p. p.
Na uroczystościach obchodu

Idealne
wyglądu

pięknego

połączenie

J. E. ks. biskup polowy

zadziwiająco przystępną ceną
(o

model Chevrolet posiada wszystkie zalety wymagane
od dużej, współczesnej luksusowej
maszyny.
Przepiękna karoserja, wygodne sie-

zasobom technicznym General

Mo-

tors
i masowej produkcji, luksusowy
ten samochód mógł być wypuszczony na rynek po tak zadziwiająco

nizkiej cenie.

wszelkich

niespodzianek

jazdę,

Upoważnłone

Zastępstwo

W. „POLSCE,

Zach. sł. o g. 18 m. 08

z dnia - 21-1Х

WARSZAWA

Cisnienie
j
średnie w m. ]
Średnia

ul. Wielka

LECZY

©

HEMOGEN
prastwóe zalnaa

14 tel. 952

przyjmuje ubezpieczenie od wylosowania amortyzacyjnego obligacji 4 proc. prem. pożyczki inwest. z r. 1928
mającego się odbyć dnia 1-go października r. b

Tendencja

8

Informacje

od

11-ej

- 1 i od

5 pp.

_
_

*

J
|

bez zmian.

barometryczna:

Posiedzenie

komitetu

Franciszkańskiego.

W

odzyskania

ubiegłą

nie-

Otrzymano na sezon bieżący
duży
wybór kapeluszy i ubrań dziecinnych.
Tamże przyjmują się obstalunki.

S-10 Jakóbska 6—L

NISKIE.

Wilnie

w

gromadząc

17

0-9Lpp

wozdanie

dotychczasowych

o przebiegu

sta

rań

że Wasza

krwawa

codzienny

trud

praca,

:i znój

że

Wasż

przyczyniły

się

kach. TO też czas ten w całej
, wykorzystano aby uzupełnić
wyszkolenia,

które

były

być, gdyż pułk, walcząc

pełni
braki

i musiały

stale o każ-

osji

olbrzymie

wojsk, zachęcane
ży i rabunku,

masy

perspektywą grabie-

runęły

Pułk wileński

czerwonych przerzedzone szeregi strzelców wileń-

do

ataku.

strzelców, gdy Sta-

skich. Idą na iront
litewski
bronić
Wilna przed zalewem
nacjonalizmu
szowinistów kowieńskich, którzy nie
pomni swietnej tradycji Unji z Polską

nął w dniach sierpniowych pod WarSzawą, Jiczył zaledwie
18 oficerów podjęli bratobójczą walkę. Zbliża się
i 520 szeregowych. Cyfra ta świadczy zima. Już śnieg
przystroił w srebną
najlepiej o pracy
pułku.
Niesposób szatę pola nasze, biała
kapa
zimy
wymienić wszystkich bitew, wypadków zasłania czarne kałuże krwi, rozlanej
kontrataków i potyczek, jakie w ciągu pod Trokami, Czerwonym
Dworem i
cofania się pod Warszawę
pułk wy- Rykontami. Następuje rozejm.
konał, ile sytuacyj uratował, jak silnie
Dzieje wojenne pułku, pełne chwaplany nieprzyjaciela pokrzyżował. Gdy ły i blasku, bohaterstwa i poświęceń
stanął pod Radzyminem, wyższe do- —skoriczone.

dą piędź ziemi, nie mógł, ani nie miał
czasu zająć się szkoleniem żołnierza. wództwo zdecydowało, że pułk powiNastepuje normalna pokojowa praOchotnicy
— żołnierze uczyli się sztuki nien mieć choć dni kilka odpoczynku. ca; jej dewizą naczelną, hasłem, które
jeszcze chwila
wojennej w walce
z wrogiem,
przy- Nie nadszedła jednak
każde poczynanie otwiera, są słowa

, kład starszych kolegów

był dla nich odpoczynku.

Ojczyzna wzywała swych
"synów
do dalszej walki.
najlepszym nauczycielem. Stan pułku wiernych
Ptzed rozpoczęciem ofenzywy majo- Więc poszli ochoczo i,ofiarnie zaściepola Radzymińwej sowieckiej wynosił 46 oficerów i łając swemi trupami

1761 szeregowych.
Ofenzywa

przez

majowa,

przeciwnatarcie

skie,

powstrzymana

1-szej

armii

rezerwowej, była jak wiadomo, demon-

pojąc

krwią

swą

we piaski Mazowsza.

czerwoną

pło-

— W morderczej bitwie pod Warszawą — pisał w swym rozkazie Do-

wyryte na sztandarze
czyzna“.

DIE

„Honor

i

Oj-

uznania główna

prawa

Dyrekcji

Poczt

Koła

Polskiej

Macierzy

KOMUNIKATY

Oszmiańskiego

YTY

ESTATE

`

Ч

EsAA

Białoruskiego

wieczornicę.

w sali gim-

(Ostrobramska

Nr

9)

Na program się składa: a) przedstawie
teatralne „Surdut i siermięga* — obraz dra
matyczny w 3 aktach Wł. Gutowskiego, b)
deklamacje wierszy i monologów, c) chór i
d) tańce do godz.
4-ej rano.
Początek o
godz. 20-ej. Zysk przeznacza
się na cele
Związku.

RÓŻNE.
—

Morze i flota dla Polski wyzwolonej
mają dziś pierwszorzędne znaczenie. Kto interesuje się przyszłością naszego
państwa
i jego wzrostem w potędze
mocarstwowej

nący oddech zależą od wadliwej czynności
przewodu pokarmowego
i że
Cascarine

Leprince; w

chodzącą

niedzielę,

o godz.

12-ej

w

połud-

nie w sali kina „Heljos* i zainteresuje słuchaczy tembardziej, że prelegent przybył z

Zachodniej

Polski.

Również

i radjosłucha-

cze będą mieli niespodziankę, bo w streszczeniu przed mikrofonem Radja wileńskie-

go, prelekcję swą red. Stacherski wygłosi w
sobotę

—

o

godz.

19-ej.

Wszechpolski zjazd fizyków w Wilnie.

W czasie od 28 bm. do
rb. odbędzie się w Wilnie
zjazd fizyków.

1-g0 października
48ty wszechpolski

Na zjazd ten oczekiwany jest przyjazd
do Wilna profesorów fizyków ze wszystkich
wyższych uczelni Rzeczypospolitej.
—

Nagrody

dla strażaków

miejskich.

Ma

gistrat m. Wilna wyasygnował w dniu wczo
rajszym 150 zł. na nagrodv dla strażaków
miejskiej straży ogniowej, którzy w czasie

ostatnio odbytych pokazów strażackich są
specjalnie wyróżnione.
й
— Uchylenie przymusowego zarządu pań
stwowego
nad mieniem b. banków rosyjskich. Ostatnio ogłoszone zostało rozporzą-

dzenie

w

sprawie

uchylenia

przymusowego

zarządu państwowego nad znajduiącem się
w Polsce mieniem b. rosyjskiego Piotrogrodzkiego Międzynarodowego Banku Handlo-

wego

oraz przymusowego

zarządu

TTE

państwo

VVS VA

2

wczorajszym

(Nabożeństwo z okazji święta

dawkach

po 1 lub 2 pigułki

wieczorem podczas jedzenia usuwa szybko
i niezawodnie wszystkie powyższe dolegliwości. Sprzedaż we wszystkich aptekach.

ionierencja gospodarcza W Urzędzie
Wojewódzkim.
sfer

Wczorajsza konferencja - przedstawicieli
gospodarczo - rolniczych, jaka miała

miejsce w Urzędzie Wojewódzkim miała za
cel poczynienie kroków dla pobudzenia inicjatywy i wzmożenia prdac organizacyj społecznych jak: towarzystw i związków rolniczych, Kas Stefczyka, spółdzielni mleczarskich i t. p. aby instytucje te mogły. wziąć
na swoje barki obowiązek podniesienia dobrobytu kraju. Dotychczas wszystkie projekty oraz znaczną część prac
opierano w
nacznej
mierze na państwowej pomocy finansowej, co musi ulec zmianie.
Konierencja dała możność
uczestnikom
jej zapoznania się ze stanem prac w poszczególnych
powiatach oraz przyczyni się
niewątpliwie do nawiązania
porozumienia
poszczególnych organizacyj.

znajdzie wiele ciekawych szczegółów

z historji i rozwoju obecnego morza polskiego w odczycie red. „Nowego Kurjera* Józefa - Stanisława Stacherskiego z Poznania. Odczyt ten wygłoszony będzie w nad-

TATTOO

A kids AA A Aukų

Należy pamiętać, że utrata łaknienia,
bezsenność, niezdolność do pracy, cuch-

500 zł., 3) ma-

Zjazdu
sprawie
w
komunikatem
W związku
Młodzieży
Polskiej,
Komenda
Komendantów
Stowarzyszeń
iż Nabożeństwo
będzie
do wiadomości,
Związkowa podaje
o godz.
odprawione nie w kościele św. Anny, lecz w Bazylice
9-ej rano.
z

tość i energję. Sprawa więc jest wyczerpana i załatwiona całkowicie. Jednego tylko nie można zrozumieć, dlaczego na wyjaśnienie jej trzeba było aż
tyle czasu, artykułów i listów osób postronnych ogłaszanych w prasie i zaostrzających sprawę podczas gdy wyjaśnienie władz miarodajnych
odrazu
położyłoby kres zbędnej dyskusji.

gistrat m. Oszmiany 50 zł., 4) gm. Polańska

w sobotę dnia 22-go września,

twie

wywiązał się należycie z ciążących na
nim obowiązków, wykazując sprężys-

na rzecz L.O.P.P.: 1) wydział powiatowy
sejmiku Dziśnieńskiego 1.000 zł., 2) wydział
sejmiku

na przewodzie sądowym

rdząc jednocześnie, że zarzuty podniesione
przeciwko p. Starościakowi w
protokule sądowym były niesłuszne i
że p. Starościak na stanowisku swojem

na wi-

o zwolnienie kościoła.
у pow. Oszmiańskiego 150 zł., 5) gm. Solska
Po skończeniu sprawozdania zgromadzeni
pow. Oszm. 200 zł., 6) gm. Kucewicka pow.
uchwalili wysłania odnośnej petycji do Mar Oszm. 100 zł., 7) gm. Krewska pow. Oszm.
Piłsudskiego, aprobując zarazem te- 50 zł, 8) gm. Graużyska pow. Oszm. 100
szałka
kst jej, podpisany przez 20 zgórą organiza- zł, 9) gm. Holszanńska pow. Oszm. 50 zł.,
cyj społecznych m. Wilna.
В
10) gm. Dziewieniska pow .Oszm. 150 zł.,
Obrano również delegację dla doręczenia
11) gm. Smorgońska pow. Oszm. 150 zł.
odpisu petycji p. Wojewodzie wileńskiemu
—Wieczornica białoruska.
Zarząd AkaW. Raczkiewiczowi w skład której weszli demików Białorusinów U.S.B. w Wilnie dziś

W tym samem czasie każdy opłacający
świadectwo przemysłowe może wnieść do
miejscowej komisji wyborczej (pisemnie lub
ustnie) popartą odpowiedniemi
dowodami
reklamację z powodu
pominięcia na liście
kogokolwiek
z uprawnionych do głosowania, we własnem lub cudzem imieniu, oraz
przeciwko wpisaniu osoby nieuprawnionej.
Posiadający prawo wybierania
_więcei
niż w jednej grupie lub kategorji wyborczej
Jma prawo w czasie wygłoszenia listy uprawnionych do głosowania zawiadomić
miejscową komisję wyborczą, do której z nich
życzy sobie być zaliczonym.
Osoby, posiadający
prawo wybierania,
w kilku obwodach, mogą zawiadomć główną Komisję Wyborczą w Wilnie, w którym z

ruszoną

i Telegrafów

‚ — Subwencje na rzecz L.O.P.P. Z okazji 5-go tygodnia lotniczo - gazowego паstępujące Samorządy przyznały
subwencję

— ten

o niew-

zainteresowanych.

Komisja wybor

zainteresowanych.

organizuje

sprawozdania

ж + +
Wyjašnienie powyžsze drukujemy 2
całą przyjemnością.
Wyczerpuje ono
całkowicie sprawę p. Starościaka po-

dokonać

Do przedszkola uczęszczają dzieci robotników, rzemieślników, drobnych urzędników.
którzy pragną by dziatwa w czasie nieobecności rodziców znalazła opiekę i wychowanie domagając się rozszerzenia przedszkola.

nazjum

mu

waniu sprawy oraz traktowaniu osób w niej

sobie

Przedszkoie

pow.

złożeniu

gło-

Prezes

—

wódca 1-szej Lit.Białoruskiej Dywizji prezes komitetu mec. Engiel gwardjan O.O.
gen. Rządkowski po skończonej wal- Franciszkanów O. Feliks, oraz d-r E. Mance, składając swoich najdzielniejszych cewicz.
Oryginał petycji doręczyć ma Marszałko
na ofiarę wojny,
rozbiliście wroga, wi brat
jego sędzia |. Piłsudski.
który chciał wydrzeć Wam
wolność.
URZĘDOWA.
Przejdą do historji Wasze zmaga— Audjencje u p. Wojewody
W dniu
nia się w Tłuszczu pod Radzyminem, wczorajszym p. Wojewoda Raczkiewicz przy
Ciemnem,
Kraszewem i Helenowem, jął Kuratora Okręgu Szkolnego p. Stefana
Pogorzelskiego i Dyrektora Lasów Państwona
które z
zapartym
oddechem wych p. Szemiotha.
х
patrzała cała Polska, bo przebieg ich
— Posiedzenie komisji emerytalnej.
Na
lekarskiej komisji emerytalnej
posiedzeniu
rozstrzygał o całym naszym losie.
w skład której weszli: zastępca starosty pow.
Zwyciężyliście, rozgromiony wróg Wil.
- Trockiego p. M. Łukaszewicz, Inspenastępnie w ciężkich walkach dwudzie- nad rzeką Czernicą. Od tej chwili wy- w panice opuścił linje Wisiy i Bugu". ktor Szkół powszechnych tegoż powiatu p.
stego roku dotkliwie dawały się w padki potoczą się już z zawrotną
Zwycięstwo pod Warszawą otwie- Kaczorowski oraz lekarze pp. ]. Sumorok,
szybkością: Jak przed burzą panuje ra nową kartę w dziejach pułku. Wi- Rutkowski i Borysewicz (ten ostatni z raznaki strzelcom.
mienia Dyrekcji Kolejowej) zbadano pięć oStyczeń dwudziestego roku zastał chwila ciszy tak przed
każdem wię- leński pułk strzelców
bierze czynny sób oraz akta ich. Ubiegającemi się o przypułk na odcinku lepelskim. Pierwszy kszem działaniem wojennem jest mo- udział w pogoni za rozbitym nieprzy- znanie emerytury był urzędnik kolejowy oraz
uspokojenia.
Jest to ostatnie jacielem. W połowie września
rok wolności minął w ciężkim i krwa- ment
biorą cztery nauczycielki. Wyniki komisji nie są
wym znoju. „Rok — głosił rozkaz zaczerpnięcie tchu przed walką. Ci, strzelcy wileńscy wybitny udział w jeszcze wiadome.
SAMORZĄDOWA.
Naczelnego Wodza Józefa Piłsud- którzy byli na wojnie, znają i rozu- bitwie nad Niemnem, po której w dniu
0) Przed wyborami do Izby Przemyskiego, — podczas którego każdy z mieją doskonale tę chwilę ciszy, o 1-go października ruszają na Wilno. słowo - Handłowej w Wilnie. Jak już donomożna powiedzieć, że Dziewiąty października— Wilno znowu siliśmy, główna komisja wyborcza do Izby
nas w swym
zakresie
miał złożyć której tylko
Takim chwilowem w rękach polskich. Lecz nie przestały Przemysłowo - Handlowej w Wilnie uchwadowód, do czego jest zdolna Polska, jest złowroga.
liła, że listy
uprawnionych do głosowania
czy ma Świat zmuszać do
Szacunku zaciszem był czas od bitwy nad Czer- leszcze
terkotać
karabiny,
żołnierz wyłożone będą w lokalach miejscowych konicą do rana 4-go lipca, kiedy
Ścią- broni złożyć nie może, więc ciągną misyj do publicznego przeglądu w czasie
czy lekceważenia.
z najrozmaitszych zakątków Się przez Wilno zmęczone wilniani, od dnia 1 do 14 października 1928 r. |
„ Żołnierze! Rad jestem stwierdzić, p

znakomicie do utrwalenia naszej swobody i podniesienia wartości Polskiw
| Świecie".
Ka
Pierwsze miesiące roku dwudzie, stego nie obfitowały w większe wydarzenia wojenne.
Komunikały
sztabu
mówiły o lokalnych walkach i potycz-

|

6.

ubrań

Pułk wileński strzelców pod dziel- stracją, odciągającą
siły polskie z
nym dowództwem mir. Bobiatyńskie- pod Kijowa. Armje sowieckie,
które
go nie spoczął ani na chwilę.
Stale prowadziły przygotowania, reorganina różnych odcinkach naszego frontu zowały się i uzupełniały swoje stany,
północno-wschodniego znajdowały się nie były jeszcze gotowe
do podjęcia
jego jednostki.
Rok 1919, spędzony planu Tuhaczewskiego
marszu
na
w warunkach
zwycięskich walk,
po- Warszawę. Dopiero w końcu czerwca
zwolił na ostateczne
zorganizowanie dowództwo wojsk czerwonych uznało
pułku jako normalnej iednostki
bo- za odpowiedni
moment
do podjęcia
jowej, a wśród żołnierzy wyrobił am- oienzywy. Pierwszą jej jaskółką był
bicję, która niejednokrotnie służyła bój, stoczony przez dywizję Lit.-Biaim za naboje i braki materjalne, jakie łoruską, w
dniach 24 i 25 czerwca

|

,

i dziecinnych

ul. Gdańska

CENY

,

(p)

ciak po

razie zaniechania rozstrzyga we-

życzą
W

p.

lašciwem postępowaniu nauczyciela Adama
Królikowskiego z ciążących na nim obowiązków, wynikających z przepisów i zajmowane
go stanowiska inspektora szkolnego, wywiązał się należycie, wykazując sprężystość, energję, a jednocześnie objektywizm w ujmo-

Szkolnej im. T. Kościuszki na Nowym Świe
cie przy ul. Turgielskiej 12 pod kierownictwem p. Konopińskiej cieszy się dużą frekwencją i uznaniem ze strony rodziców, na
żądanie których została uruchomiona, w roku bieżącym druga grupa. Jednak zadośćuczynić całkowicie żądaniom
mieszkańców
dzielnicy Zarząd nie może ze względu na
brak środków.
Do Zarządu Koła Macierzy wpłynął memorjał podpisany przez przeszło 120 osób z
żądaniem uzyskania pomocy od Magistratu
Wspomniany memorjał został przesłany do
Wydziału szkolnego Magistratu, od decyzji
którego będzie uzależnione zaspokojenie żą-

1100.

osób.
komitetu, przeW zastępstwie prezesa
wodniczył posiedzeniu o. Feliks, gwardjan
O.O. Franciszkanów, on też wygłosił spra-

„„RARIA““

KONSERWATORJUM
4 —

+

Franciszkańskiego

kapeluszy

po-

SZKOLNA.

KOŚCIELNA.

sklep

p. Wąsowska

Polski.

zytację wszystkich urzędów i agencyj pocztowych rozlokowanych na terenie wojewó
dztwa Nowogródzkiego. Powrót p. prezesa
z wizytacji nastąpi prawdopodobnie w dniu
dzisiejszym względnie jutro.

:

dzielę w murach. Franciszkańskich przy ul.
Trockiej o godz. 5 po południu odbyło się
kościoła
posiedzenie komitetu odzyskania

JÓZEFOWICZ

ją z więzienia.

w Wilnie p. inż. Żółtowski wyjechał

dań

kościała

PROF.

j

1928 r.

Uwagi:
Pochmuino.
Minimum za dobę — OC.
Maximum na dobę 14-C.

3

FORTEPIAN
i TEORJA

wróciła na teren

szkolnego

Ponieważ jednak na str. 9-ej, nadesłanego przez Sąd Okręgowy protokułu zaznaczo
no, że Prokurator prosił ażeby
„w związku
ze sprawą Błażewiczowej odpis protokułu
skierowanano do Komisji Dyscyplinarnej przy
Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego**
przeto Kuratorjum rozpatrzyło sprawę poruszona.na przewodzie sądowym przez prokuratora i na podstawie przeprowadzonego do
chodzenia oraz zebrania szczegółowych materjałów stwierdziło, że p. Stanisław Staroś-

POCZTOWA.

Wiatr
Ть
Ше‘.…"сц J Cisza.

—

į Lekcyjudzielamuzyki
MICHAŁ

+į

Opad za dobę w mm.

KOWY

R. Klech i J. Ledin
Wilno,

kiejkolwiek
winy inspektora
Stanisława Starościaka.

— Wizytacja urzędów i agencyj pocztowych na terenie województwa Nowogródz-

meteorologiczne
Spostrzeżenia
Zakładu Meteorologii U. $. B.

®

wypuścić

dniu wczorajszym

kiego.

Temperatura

BAN

W

dług swego
cza.

(Lina m.Tekij

MOTORS

dalszego urzędowania, nie wymieniając zupełnie nazwiska ani też nie podkreślając je-

Interwencja rodziny
i władz odniosła
skutek dopiero na osiemnasty
dzień. Zde-

cydowano

Wilnie zazna-

Adama Królikowskiego,
skazanego z art.
513 cz. I i 515 cz. I. K.K. do wiadomości i

strażnicy odesłana do Koszedar, gdzie osadzono ją w więzieniu.

sowania.

jutro

CHEVROLET
DOM

obywatelka

Wschód st. g. 5 m. 06

Tomasza.

dają się na idealną całość, pod żadnym

GENERAL

dniami

obwodów

| SOBOTA |
ZZ Dzis

»*AUTO:GARAŻE«, JAN "OBECKI,
Wilno, Wileńska 26, tei. 451.

skła-

kilkunastu

O. S. W. w

cza tylko, że w myśl decyzji swej z dn. 10
sierpnia r.b. przesyła w załączeniu protokut
rozprawy sądowej w sprawie b. nauczyciela

"KRONIKA

Wyrób General Motors.

dzenia, szerokie drzwiczki, specjalnie
silnie skonstruowane podwozie, po-

tężny i oszczędny silnik, gwarantujący szybką, bezpieczną, wolną od

przy Kuratorjum

Gall.

ziemska z pow. Wilejskiego
p. Aniela Wąsowska, uzyskawszy zezwolenie
od władz
polskich i litewskich udania się
na teren
Litwy, celem odwiedzenia krewnych, przeszła granicę litewską.
Po przejściu
kilkudziesięciu
kroków
p. Wąsowska
została
aresztowanai po zbadaniu
w
najbliższej

względem nie ustępującą znacznie
droższym maszynom.
3
Tylko, zawdzięczając niesłychanym

i szybkością oraz

po

Szykany nad ohywafelką Polski.
Przed

z wytrzymałością

10-cio lecia 85 pp. (Wileńskiego pułku strzelców)

łączonych z poświęceniem sztandaru pułkowego mającą się odbyć w Wilnie w niedzielę
dnia 23 b.m. Prezydenta Rzeczypospolitej zastępować będzie wiceminister spraw wojskowych gen, Konarzewski i Marszałka Piłsudskiego gen. Rydz - Smigły. Zapowiedzieli
również swój przyjazd do Wilra ministrowie: sprawiedliwości p. Aleksander Meysztowicz, Rolnictwa p. Karol Niezabytowski,
reform rolnych p. Witold Staniewicz orazso

pułkowego 85 pułku).

A ski,

A AA 653

NB

b.

nad

znajdującem

się

w

Polsce

mie-

Banku Rosyjsko - Azjatyckiego.
— Podziękowanie.
Niniejszem składam

najserdeczniejsze podziękowanie doktorowi
M. Obiezierskiemu za wyleczenie mej żony z
bardzo ciężkiej choroby,
która niechybnie
skończyłaby się śmiercią, gdyby nie wiedza
i niesłychanie troskłiwa i sumienna opieka
doktora Obiezierskiego, Jemu tyłko zawdzię-

czam życie i zupełne odzyskanie zdrowia żo
my, za co z głębi serca „Bóg

żam.

Stanisław
TEATR

zapłać*

wyra-

Makowski.

I MUZYKA.

— Teatr Polski (sala „Lutnia*) Dziś wra
ca na repertuar dowcipna i zabawna „Panienka bez znaczenia” której poprzednie prze
dstawienia odbywały się przy ustawicznych

wybuchach śmiechu na widowni.
— Przedstawienia, dla młodzieży.

Teatr

Polski o g. 5-ej pp., oraz jutro o g. 3-ej pp.
daje dwa przedstawienia komedji Bałuckiego „Grube ryby”, przeznaczając je specjal-

nie dla młodzieży

szkolnej.

Ceny

najniższe.

—

Popołudniówka niedzielna. W niedzie
lę o g. 5-ej pp. grana będzie świetna komedja „Prawo
Pocałunku*, nie nadająca się
swą treścią dla młodocianych widzów. Ce-

ny zniżone.
— Wznowienie

sztuki „Pociąg - widmo*

W poniedziałek wznowiona będzie rekordowa sztuka „Pociąg - widmo“.
— Koncerty Namysłowskiego. Ponieważ

obydwa

wyznaczone

koncerty

w

„Reducie

orkiestry Namysłowskiego
zapowiadają się
świetnie, dyrekcja PE
na prośbę Teatru Polskiego, zdecydowała się dać jeszcze
jeden koncert - poranek w Teatrze Polskim
w niedzielę o godz. 12-ej w południe, przez

naczając

go dla młodzieży

szkolnej.

— Reduta na prowincji. Dziś w Baranowiczach tragedja
Stefana . Żeromskiego
p. t. „Sulkowski“.

4

SŁOW

WYPADKI
I KRADZIEŻE.

— аоаа

gimnazjum

go, który

Jezuitów

niejakiego

:

rze

arg

Państwowy

Bank

Jeleniewskie

6`

KOPIOWANIE
Wilnie, podaje

do

Rolny,

Oddział

publicznej wiadomości,

że w dniu 15 października rb. o godz. 12-ej
w lokalu Oddziału,
ul. Wielka Pohulanka
24, odbędzie się powtórny przetarg na sprze
daż lasu na wyrąbw maj. Budy (odl. od st.
kolejowej Wilno 26 kim.,
od rzeki spław-

nie

nej Wilji 18 klm.)

na

pąwierzchni

$

tea

' mieszkania

ŃRVPOWIES

i|w

srodmieściu

ina

5.

prod. francuskiej

królewska

|

„Białe

Ks „Dolonja“
A.Mickiewicza 22.

5-cio

1928

para: Louise

niewolnice*

—

—

i
66 potęż
„„LIEBIE MAIEMU
wschodn.

29 r.

Lagrange

Haremy.

i Leoa

Mathot.

Wnętrza

jn

ni

domów

roskoszy.

haremów w całym ich
życia i użycia wschodnich
.
й

— Niewidziany dotąd luksus
wszechświatowy. Seansy_o_g.

Dziś! Rewelacyjny film. Potężny
|

Góry* w 1 akcie Orkiestra

pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, wniedziele i święta od od g.
3 m. 30 Początek seansów od g. 6-€ej, w niedziele i święta od g. 4-ej.Następny program: „INGA
JEJ TRZEJ OJCOWIE“.
4
Czołowy erotyczny superfilm
szlagier,
odsłaniający
tajemnice

|

Teatr „Aolios
Wiłeńska 38.

Potrzebne

Mojgogodniej

Ostrobramska

Kino-

wa” dla M, W. TU 0

%

an

——--———

Około

3-pokojokuchnią.
do „Słu-

wego
Z
Zgłoszenia

id

Vilas

imac 06 MEW

ul.

| Szukam

PLANOW.
$ WIĄTŁODRUKI

w

j;

roli
Stoloff,
Ben głównej:

aktach: W
dramatMix.w 7 Reżyserował
Tom

ii d “

Nad program: 1) „W obronie ukochanej” kom. w 2 akt. 2) „Święte

Kulturaino-Ošwiatowyį
SALA MIEJSKA

Blooma meza

:

„CJI l T ona

wrzesnia 1928
do 23wyświetlane
Od dnia 18będą
filmy:r.
włącznie

Miejski Kinematograf

LOKALEmj |a

„m
E

Usiea 12-29
DOBRA

z
esny.

prawdopodobnie zbiegł na Litwę.

Dowiadujemy się o drugim wypadku. Bronisław Honwalt zamieszkały przy ul. Lwowskiej zameldował w dniu wczorajszym policjj że syn jego Saturnin lat 14, uczeń 3
kl. gimnazjum jezuitów zbiegł w niewiadomżym kierunku zabierając ze sobą ubranie,
pantofle gimnastyczne i książki.

Wszelkie poszukiwania za zbiegami
dały dotąd żadnych rezultatów.

ae

ER

ZZEONA

IRACEBA
>

gimnazjum JezuUcieczka w ucznia
‚itów.— Zaledwie
numerzez wczorajszym pedawaliśmy o ucieczce 13 letniego ucznia z

O

66W rcląch

rol.

fe,

i
izmi
magnatów,Asuką

4, 6, 8 i 10.15.

ńwi

W

głównych:

pi

ina

„ dramat miodych dusz i ciat „0
[ZEM
SIĘ NIE
MÓWI
rodzicom... Vanna
AGE
okej
Mad
Cienie i światł,
zakazanej miłości. Najbardziej dyskretne przeżycią naszej młodzieży.
Wielki dramat z życi:
młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając
na mogące
wyniknąć
konsenkwencje,
ulega
podszeptom
zmysłów i naraża się lekkomyślnie na tysiączne niebezpieczeństwa, Początek o_god. 4-ej, ostatni 10.25.

najszybciej po- | pokojowe duże miesz— Uprawianie
tajnego gorzelnictwa w 45 ha (przeważnie świerku zdatnego na pae EWA
kanie ze wszelkiemi
sie. W dniu wczorajszym miejscowe wła- pierówkę). Przetarg rozpocznie się od sumy
wia ; wygodami
z
ogróddzy
bezpieczeństwa publicznego w czasie wywoławczej 41,000 złotych.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaD. H.-K. „Zachęta" kiem na Przedszkole.
patrolowania wykryły w lesie Iwienieckim
Dziś! Epopea największej miłości! Najcudowniejszy film! Rapsodja braterska! „BRATERS
*
Oddziału lub do PKO.kon- | Mickiewicza
1, Oferty do Adm. „Słow pobliżu pogranicza polsko - sowieckiego cenia do kasy
Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Francuskiej
:
oai
Legji
Cudzoziemskiej. VW m
rolach glównych
09gp—0
wa*
Mickiewica
dwie tajne gorzelnie urządzone na większą to Nr 30390 tytułem wadjum 2050 zł., win- | tel. 9-05.
4,
Wieika 30.
Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskach
Sahary i pałacac
skalę. Jedna z tych gorzelni była w tym cza ny być składane w Wydziale Agrarnym Od- ***
Ś
©
“ dla „Przedszkola“.—o
arystokracji angielskiej.
działu do godz. 1l-ej dn. 15 października.
sie w stanie czynnym.
Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo Po otwarciu ofert PBR.
ma prawo zarzą(Kiedy
Dziś! Aukšta
Po raz taj)
pierwszy
Sw Wilnie! Wielki erotyczny
yczny aramat
ara!
życiow
yciowy w 10 wielk.
i
akt.
akt.
ujawniło że właścicielem tych gorzelni jest dzić przetarg ustny. Reflektant, utrzymujący
pięknej i naiwnej
siedemnastolatki,
która
wpadła
handlarz drzewem i właściciel się przy kupnie, winien niezwłocznie dopełmiejscowy
1
IUW
sidła uwodziciela
Helena Chadwick. W roli zdradzonego męża i
ni
į
10 proc. zaofiarokarczmy niejaki żyd Zabłocki, który fabryko- nić złożone wadjum do
WIELKA 42.
Wiljam Russel. Lzieje kobiety, którą męczyły pokusy wielkiego
miasta
która, aa
poszłą za głosem
zmysłów;
które pozostanie jako Pgwawaną we własnej gorzelni wódkę szmuglo- wanej sumy,
przeżyła szał miłości i wreszcie doszła do Opamiętania. Akcja rozgrywa się na tle dwóch wielkich pożarów»
Podczas rewizji rancja zawarcia umowy w przeciągu tygował do Rosji sowieckiej.
przeprowadzonej
u Zabłockiego znaleziono dnia od daty przetargu.
nowi Łubkowskiemu przy ul. Suwalskiej 7. Józef Andrzejewski
DOKTOR
35
większą ilość gotowego towaru oraz cały
Bliższych
informacyj
udzielą Wydział
zbył swe udziały na rzecz pozostałych wspólników Bronisłaszereg przyrządów potrzebnych do fabryka- Agrarny Oddziału PBR. w Wilnie.
=
Do sprzedania
wa Bielunasa i Ludwika Niecieckiego i wystąpił ze spółki, nacji wódki. Po skonfiskowaniu towaru i wszy
plac 460 kw. sążni z
stępnie zaś Bronisław Bielunas zbył swe prawa do przedsię-_
stkich dowodów rzeczowych
pomysłowego
A
weneryczne,
domem
murowanym
biorstwa ną rzecz
Stanisławy-Marji Łubkowskiej.
Wszelkie
tajnego fabrykanta aresztowano do dysposytiliss А narządów | pietrrowym.
p;
у
ieDowie
dokumenty, wydawane w imieniu spółki posiadać muszą dwa
zycji odnośnych władz.
Do
Rejestru
Handlowego
Sądu
Okręgowego
w
Wilnie
wciągBOOK
od 9 łdzieć się na miejscu.
podpisy — jeden Ludwika lub Leokadji Niecieckich, drugi zaś
—Sto tysięcy drzew wywróconych przez
nięto następujące wpisy:
:
—1, od 5-8 wiecz. | Kalwaryjska 154 u S.
Stanisławy - Marji lub Adama - Jana Łubkowskich. 1281 — VI.
burzę. Jak nas informują teren cięć drzewo
Robót
Urząd Wojewódzki — Dyrekcja
а
Wasilewskiego. z-z8bb
Dział
A
w
dniu
28-VII
28
r.
stanu na terenach woj. Wileńskiego i NowoKobieta-Lekarz
Publicznych w Nowogródku
ogłasza przegródzkiego zostanie w tym roku znacznie targ ofertowy na budowę piętrowego gma8404. I. A. „Zawadzki Piotr* przy st. kol. Gudogaje, gm.
| Za 8.000 złotych
W dniu 24-VII 1928 roku.
NSA
ponieważ Ministerstwo Rolnic- chu Sądu Grodzkiego w Baranowiczach o ku
Polańskiej, pow. Oszmiański, bufet kolejowy. Firma istnieje od
i sprzedamy działkę
twa i D.
P. okólnikiem swym zaleciło włą- baturze 5400 m3. i przy nim parterowego
KOBIECE, WENE- jbez
‚ ‚ 83885. I. A. „Pilecki Antoni* w Gudogajach, gm. Polań1927 r. Właściciel Zawadzki Piotr, zam. tamże.
1267 — VI
zabudowań,
czyć do „cięć etatowych* drzew uszkodzo- budynku aresztu o kubaturze 1473 m3.
skiej, pow Oszmiańskim, sklep spożywczy i piwiarnia. Firma
RYCZNE, NARZĄ- i obszaru około 80
nych przez burze. W roku bieżącym drzew
MOCZÓW.
istnieje od 1928 roku. Właściciel Pilecki Antoni, zam. tamże.
8405. I. A. Žodziski Jankiel“ w Solach, pow. OszmiańSBE doris kamień i cegła będą prze- | DOW
ba. z lasem 10 ha,
wywróconych przez burze około stu tysię- kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu.
| о4 12--21 ой 4--6,
1282 — VI
skim, sklep galanterji i żelaza. Firma istnieje
od 1928 roku.
odl. od
spławnej
cy.
+ al. Mickiewicza 24,
rzeki 6 klm.
Właściciel Żodziski Jankiel, zam. tamże.
1268 — VI
Oferty należy
składać w zapieczętowa— Porwanie
konia przez żołnierzy so- nych kopertach do dn. 25 września r.b. do
tel. 277.
i = HLC. „Zachęta
wieckich. Zamieszkały przy granicy sowiec8386. I. A. „Pryboda Romuald“ w Iwju, pow. Lidzkim, |
8406. I. A. „żuk Franciszek“ w Cudzieniszkach, gm. Poodz. 12-ej
w południe w Dyrekcji Robót
kiej w pobliżu Krasnego por. rezerwy Wiszwi niarnia. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Pryboda Ro- |
ublicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6. Do
iańskiej,
pom.
Oszmiańskim,
sklep
spożywczy.
Firma
istnieje
:
[ёокток
9-05.
' | tel. 1.9-05.
o -' gey | od 1926 roku. Właśsiciel Żuk Franciszek, zam. tamże. 1269—VI
niewski zawiadomił władze, że z pastwiska oferty należy dołączyć wadjum w do
muald, zam. tamże.
1283 — VI
odległego od granicy o 50 - 70 mtr. dwaj ści 3 proc. od zaoferowanej sumy.
Otwarżołnierze sowieccy uprowadzili mu konia.
8387. 1. A. „Rafał Chona“ w Iwiu, pow. Pidziiną, sklep
8409. 1. A.
„Szmuel Fejgelson — POGOŃ* w Wilnie,
cie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 13.
gotowego ubrania. Firma istnieje od 1928 r. Właściciel Rafał
weneryczne Wyborowe!
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta choroby
ul. Rudnicka 27. Fabryka mydła i pracownia świec, oraz hanChona, zam. tamże.
1284 — VI
syfilisi skórne. Wil- śledzie _ królewskie del wyrobami tych przedsiębiorstw. Firma istnieje od 1920 r.
oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia
no, ul. Wileńska 3, ©- „Large
Matjes* już Właściciel Fejgelson Szmuel, zam. w Wilnie
ul. Zawalna 27.
dodatkowego przetargu ustnego.
nadeszły.
NAJBLIŻSZE IMPREZY,
1270 — VI
Ceny winne być podane na jednostkę ro- lefon '567. Przyjm je
8388. I. A. „Boruch Reches w Wilnie, ul. Rudnicka 8,
nd 8 do 1 i od 4 doR.
Sklep
Zapowiedziany na dzień dzisiejszy przy- boty na podstawie ślepego kosztorysu, któsklep galanterji. Firma istnieje od 1928 r. Włościciel Reches
„Pozry
można
otrzymać
w
Dyrekcji,
gdzie
także
8410.
I.
A.
„Hodes
Gurwicz
—
KONFEKCJA*
w
Wilnie,
piłkarskiej
drużyny
jazd poznańskiej
Boruch, zam. tamże
1285 — VI r
nania” został na czas pewien odłożony
i na będą podane warunki techniczne co do wyul. Wielka 50, handel
gotowemi ubraniami. Firma istnieje od
B.
SYMELER
ul.
Trocka
3,
tel.
757.
konania
robót.
miejsce spotkań drużyn naszych z „Pozna1928 roku. Właściciel
urwicz Hodes, zam. w Wilnie, ul. Sa„8389. I. A. „Rogoł
Mejer" w
Dziewieniszkach, pow.
Dyrektor (—) inż. A. ZUBELEWICZ.
nią* odbędą się następujące mecze.
Oszmiańskim, sklep gotowego ubrania i manufaktury. Firma
choroby skórne, we<SERSGA wicz 11. Prekurentem jest Józef Szczybuk, zam w Wilnie, uł.

Kea „Wanda

SWAWAWA —
iSVAVAWB LA

g BERARŽĖ

pry I SPREŹ

Kino „Piccadilly“ į Neczennita zmysłów

Rejestr Handlowy.

n.ZELDOWICZ

REBCEKAKSSRECHZ
Ogioszenie o przetargu

Dr. Zeldowiczowa

PW
„

e

G a

GINSBER

SPORT.

Boktór. Medycyny B-ti Gołobiowskich

Dziś gra mistrzowska drużyna 1 pp. Leg.

z wice - mistrzem Makabi; jutro Makabi z
AZS'em. Specjalnie ciekawym będzie spotkanie dzisiejsze gdyż Makabi zechce zapewne pokazać Wilnu, że jakkolwiek oddała ty-

nadal

tuł miasta jednąk

dniach 29 i 30 bm. Wilno przeżywać

będzie nielada wzruszenia sportowe wywołame odbywającym się
dziesięciobojem lek-

koatletycznym o mistrzostwo Polski. W tych

*eż dniach odbędzie się mecz lekkoatletyczny Warszawa - Wilno. Z okazji tych dwuch
prez będziemy mogli obserwować czołowych łekkoatletystów stolicy, a wśród nich
olimpijczyków. Zawody te odbędą się prawdopodobnie na nowowybudowanym stadjonie ośrodka Wychowania na Pióromoncie.
Październik przyniesie nam turniej pił-

karski o puhary Wil. O. Z. P. W'u i Pol. Czer
wonego

Krzyża.

ARRAS
TEKSTAI
RAD
Sobota dnia 22 wrzešnia 1928 r.

Urząd Wojewódzki—DyNowogródzki
rekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg
na wykonanie kapitalnego remontu w pałacu w Snowiu, pow. Nieświeskiego.
Oferty należy składać w Dyrekcji przy
ul. Grodzieńskiej Nr. 6. do dnia 25 b. m. do
godziny 12-ej z załączeniem wadjum w wy
gosokošci 3 proc. zaoferowanej sumy w

lub

towižnie

kwitem

Skarbowej.

Kasy

Nowogródek,

45—XI

—

2

dn.

15. 9. 1928

18,00: Odczytanie
programu na
komunikaty.
19,00 Transmisja
z
Krakowa:
dzieci i młodzieży. „Bogaty kra

marz Par*, tłum z niem.

Romowicz,

konaniu

Miejskiego.

artystów

Teatru

w wy-

19,00 19,30: „Morze i flota jako czynnik mocarstwowy Polski* odczyt wygłosi
red. józef Stanisław Stacherski.
19,30- 19,55: Transmisja
Z Warszawy:

„Radjokronika* — wygłosi
powski.
.
19,55—20,20:

dr. Marjaa

„Odczuwanie

Stę-

dzieł sztuki”

odczyt il-gi z cyklu „Źródła sztuki* wygłosi prof. USB,; Juljusz Kłos.
20,20.
: Komunikaty.

sygnał czasu, komunikaty:

cyjny, sportowy
neczna.

RZE

TE

i

inne,

Warszawy:

oraz muzyka

łciowe i skórne,

neryczne,

ul.

i we- dawać

Wileń- Oferty

i

piecze-

a
i

i
d

GRA (IA (CA SED. ETA SZA

opałowy, kowalski

KOKS

wny.
z kopalń Górnośląskich z
dostawą własnym taborem

i drze-

w każdej ilości.
Wszelkie materjały budowlane, jak to*
wapno,

papę,

smołę,

blachę,

fi gwoździe, okucia

okienne, drzwiowe

g

poleca.

ipiecowe

D.H.

poli-

ta-

K. Zdanowski

jako nauPosiada
języka

i może

muzyki.

lekcje
proszę

kiero-

- LOSE Iung.

Dr. POPILSKI

WĘGIEL

biurowego

ska 30 m. 14. Przyjm. wać w|g adresu: Nood g. 9-12 r. i 5-7 w. wo-Święciany, | ul.
w. Z. 2 XI27r.Nr 160 Kościelna, Wł. Har-

nie, krwawienie, swędzenie,
zmniejszają guzy (żylaki).
8 POEP
Sprzedają apteki i składy apteczne:
WETO
СОНМЕ ЕСАН аСЫ CGZ PCBC
BER SEA GA KTW EB, EIA KT

i za-

poszukuje

francuskiego

Sokołowski

K.

choroby skórne

GĄSECKIEGO

ból,

nauczycielka

czycielka.
znajomość

DOKTOR

biuro-

ludowej

Rak

warszawianka,

ka-2,

róg

SA

AKOSZERKI

1

i S-ka

Wilno Mickiewicza 34,
Tel. 370. B
EE UD UIS URI VAN UEI US VRS VD VII UNO KAY GEY

Posiada

Frebla.

8412. 1. A. „Poleski Abram*
sklep

żelazny.

ski Abram

zam.

Firma

w

od

istnieje

Lidzie,

istnieje od

sklad šledzi“ w Wilnie,

roku. Wła66—12.

ul. Zamkowa

roku.

Właściciel

16.

a

Pimonow

T"

Firma

6, olejarnia.
jerzy,

zam.

w

Wilnie,

1928

od

istnieje

ul.

A.

1274 —

TADEUSZ

starych

futer.

Firma

istnieje

od

1928

ciel Potruch Eljasz, zam. w Wilnie, ul. Niemiecka
8415. I. A.
sklep spożywczo

W dniu

16-VIII

VI

ICAO

1. 1275 — VI

Benedyktyńska
m. .103

Nr 2,
=1

I. A.

"R

—

tamże.

1928 r. Właściciel Dyszkiewicz Jan, zam.
в

1278

—

opalowy, kowalski
i koks

B

najlepszych gatunków.

i k

RÓŻ

Ri

в

.М. „WILDPAL

E

yczniowa

RO
alice:

`

3

ННЕЗ Н

dzielnie
zin
KOSY

Ę

ЫНО 628 52 Н КЕ2 ВЕ 2 () КБ

Perimuffera

8419. I. A. „Szejna żak* w Wilnie, ul. Wielka 6, sklep
towarów piśmiennych. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel
1279 — VI
Żak Szejna, zam. w Wilnie, ul. W. Stefańska 14.
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R

Iš

nauczycielka
Handlowej»

Ignacowska 2
L

Francūz-paryžania °

Ulframaryna

Z wyzszem

jest. bezwzględnie
najlepszą i najwydatniejszą farbą do bieliznyi celów malarskich. Odznaczona
na wy-

ceniem

w Brukseli i Medjolanie
złotemi medalami
Biura Fabryki Ch. Perlmutterą,
Lwów, Słoneczna 20.

może

też

prowaśŚzić

korespondencję

hand*

lową. Przyjmuję tłu*
maczenia,
ul. Wileń”
5Ка 32 - 3, tel. 10/8;

do nabycia.

od 3.30-5

Dział A. w dniu 25-VIII 28 r. dodatkowy.
107. Il. A. „Pierwsza Wileńska Spółka przetworów owo-

wyksztal“

i długoletnią

praktyką pedagogicz”
ną,
udziela
lekcyj
języka
francuskiego,

stawach

Wszędzie

»

angielski,

francuski,

i niemiecki,ach udziela
@
lub
od*

3.

3

Sfycznio

66

E

ana
ięzyki

Ė

natychmiastowa.

Dostawa

i
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MAURYCY LEBLANC.
dowodem ich winy, lub niewinności? łu szafirowym ołówkiem dopisano a— Jak widzę, pan nie jest bardziej dres: „Grand Hótel Vendome Paryż".
od nas zaawansowany, — zauważył z
Sędzia i inspektor spojrzeli na sieradością p. Formerie.
bie ze zdumieniem. Bechoux był roz— Przeciwnie, o wiele więcej!
Bechoux przedstawił Jima Barnepromieniony. Lecz p. Leboc nie zmie— W takim razie, może
zechce szał się bynajmniej i zawołał:
tta sędziemu śledczemu, który Słysząc
o nadzwyczajnych zdolnościach jego, pan podzielić się z nami swem odkry— Mój Boże! A ja tak szukałem
tej kartki, razem z biednym moim przy
jako detektywa, nie mógł powstrzymać ciem?
— Uczynię
to w
odpowiedniej jacielem Vancherelem.
się od pytania:
się jedynie
— W jakim celu poszukiwał pan
— Bardzo zawikłana sprawa, nie- chwili. Dzisiaj zadowolę
:
weo
sędziego
jej?
prawdaż? Co pan myśli a tem?
tem, że poproszę pana
— 0, tego nie mogę powiedzieć, za
— Tak, niech pan powie swe zda- zwanie jeszcze jednego świadka.
— Nowego świadka?
dużo pan żąda odemnie, panie sędzio.
nie! — wtrącił żywo Bechoux, przy— Tak.
Widocznie mój przyjaciel potrzebował
pominając surowem spojrzeniem obiet
— Jak się nazywa? Gdzie mieszka? tego adresu.
nicę, daną mu przez Jima.
— A te cztery dziurki?
zbity z tropu p.
Detektyw w milczeniu przysłuchi- — pytał, zupełnie
wał się śledztwu i wszelkie pytania in- Formerie.
'
— Zaznaczałem w ten sposób wyspektora Bechoux zbywał
niewyraź— Nie wiem tego.
grane przezemnie punkty przy grze w
często razem Z
— (o? €o pan mówi?
Grywališmy
karty.
nem mruknięciem i wzruszeniem ramio
przez nieuwae
P.
Formerie
zaczynał
się
obawiać,
widoczni
Vancherelem,
nami.
Teraz zdobył się jednak na uprzej- że sławny detektyw pozwala sobie na gę, włożyłem tę kartę do pugilaresu.
niestosowne żarty. Bechoux był paważ
Wyjaśnienie to wydało się zupełmą odpowiedź:
nie
zaniepokojony.
zawikłabardzo
nie zadawalniającem, to też p. Forme— Istotnie jest to
Wreszcie Barnett
nachylił się do rie pokiwał głową potakująco. Interena sprawa panie sędzio!
— Nieprawdaż? Właściwie możli- sędziego i szepnął mu do ucha, poka- sowało go teraz jedynie, skąd Barnett
wość zbrodni jest z obu stron jednako- zując na p. Leboc, który w odległości mógł wiedzieć .o istnieniu tej karty w
wa. Z jednej strony mam niezaprzecze kilku kroków, z niezachwianym spoko- ukrytej kieszonce pugilaresu, należącenie alibi p. Leboca, który w ciągu c”- jem w obliczu, palił swą fajeczkę.
go do człowieka, którego w tej chwili
— W skrytce w pugilaresie p. Le- ujrzał poraz pierwszy w życiu. Ale Jim
łego dnia nie opuszczał swego domu,
z drugiej zaś
strony,
opowiadanie boc znajduje się kartka wizytowa, na nie był skory do wyjaśnień. Uśmiechał
trzech braci wydaje mi się zupełnie której zobaczy pan cztery małe dziur- się uprzejmie i nastawał na koniecznoLovendale za
wiarogodne.
ki. Znajdziemy na niej adres o który ści wezwania Elżbiety
— Tak, wydaje mi się wiarygodne, nam chodzi i nazwisko nowego świad świadka. Zgodzono się więc na jego
żądanie. Panna Lovendale wyjechała z
— powtórzył Jim. jedno jest pewne, ka.
Nadzwyczajna
ta wiadomość nie Paryża i zjawiła się po ósmiu dniach.
że mamy
doczynienia z obrzydliwą
się naprzód w
komedja, odegrywaną przez zbrodnia- dodała bynajmniej aplombu p. Forme- Śledztwo nie posunęło
rza. Czyżby niewinność i prawda by- rie, ale inspektor Bechoux nie wahał ciągu tego tygodnia, mimo, że p. Forły po stronie trzech podejrzanych rda- się długo. Bez słowa wyjaśnienia, za- merie nie żałował fatygi i pracował z
bów, o twarzach pełnych fałszu i zwię żądał od p. Leboc pugilaresu, po zre- zapałem, a wspomnienie o prywatnym
rzęcości, a wirmym miał być ów uśmie widowaniu którego, znalazł kartę wi- detektywie Barnecie, zwiększało prachnięty i różowy staruszek,
którego zytową z czterema małemi dziurkami, gnienie jego, zdobycia śladów morderoczy zdają się być pełne
słodyczy?
na której było wydrukowane nazwi- cy.
Może odwrotnie twarze tych ludzi są sko panny Elżbiety Lowendale, a u do— Zrobił mu pan
prawdziwy a-

Фе!|е|
2

AL

się z licytacji na rozbiórkę w dniu 2 cowych Ludwik
rzedmiot
Nieciecki i S-ka".
i — produkcja
października 1928 r. Wszelkie odnośne wszelkiego rodzaju przetworów owocowych, jak to: wina nainformacje udziela Dyrekcja Lasów, ul. turalnego, marmolady, kompotów, suszonych owocówi t. p.
Wielka 66, Oddział Budowlany»
oraz sprzedaż napoi wyskokowych i towarów kolonialnych.
Wspólnikami obecnie są zam. w Wilnie: Ludwik Nieciecki —
—0
Dyrekcja L. P.
przy ul. Jagiellońskiej : 6 i Stanisiawa-Marja Lubkowska —przy
w Wilnie:
ul. Suwalskiej 7. Udzielono łącznej prokury: zam.
Leokadji Niecieckiej — przy ul. Jagiellońskiej 6 i Adamowi-Ja-

Redaktor odpowiedzialny Witotd Woydztm.

Ё

z
wychowawczyni
dłuższą ргаКФуКа ро= — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Dział B. W dniu 3-VII 28 r. dodatkowy.
szukuje posady, Mickiewicza 44- 15.
.
47. I B. „Towarzystwo Poznańskie spółka z ograniczopowołano zam. w
0—óLbt ną odpowiedzialnością”*. Na likwidatorów
Wilnie Henryka Przeždzieckiego — przy ul. Jakóbskiej 16 i
Witolda Chylewskiego — przy ul. Portowej, 28—5. Zgłoszono
1280 — VI
likwidację spółki.

Bamas aazMas
OGŁOSZENIE.
Pawilon Leśny z Wystawy sprzedaje

Agencja „Barneft i Spółka”.

e

1276 — VI

WILEŃSKA AGENCJA REKLAMOWA” biuro reklamowe i po- —
dań. Firma istniej od

A. Michałowskiego

1928 r.

dniu 23-VIII. 1928 r.
„Biuro Reklamowe Jana Dyszkiewicza
W

8418.

LR
>

Warszawy

Zgłoszenia na lekcje gry fortepianowej
przyjmuje
Księgarnia Stow. Nauczycielstwa Polskiego,
Królewska 1, tel. 314.
0-022+

Właści-

„Herc Rapoport*
w Wilnie, ul.Sadowa 13,
1928 roku.
- owocowy. Firma istnieje od

Właściciel Rapoport Herc, zam. tamże.

z

uczeń prof.

22.

roku.

RACZKOWSKI

Pianista

Ba. |. A. „Potruch Eljasz* w Wilnie, ul. Kopanica, 14,

farbiarnia

Mejer, zam. tamże.
1286 — VI

64,

Właściciel

Mickiewicza

'Rogoi

Pole-

"

roku.

Właściciel

‚ ‚ 8390. I. A. „Rudeński Berko* w Smorgoni, pow. Oszmiańskim, sklep ubrań. Firma istnieje od 1928 r. Właścicieł
Rudeński Berko, zam. tamże.
1287 — VI

VI

w Lidzie, ul. Rynkowa
1928

1918 roku.

ul.

TT šia. L A. „Olejarnia Jerzego Pimonowa* w Wilnie, ul.

Rossa,

Przygotowuje

w. Smiałowska Nauczycjelka

T

s „„awca Stanistaw Mackiewicz.

—

VI

1272 —

jucuski | metodę

AKUSZERKA

„r.

I. A. Izaak Monko

Zawalna 45, sklad šledzi. Firma istnieje od 1928
Ściciel Monko Izaak, zam, w Wilnie, ul. Zawalna

do-

i

Bf do gimnazjum,
wyjedzie na wieś. Adres:

PZA
Od godz. 9
Mickiewicza
DZE
46 m. 6. Niezamożnym ustępstwa.

1271 —

wychowawczyni - na8416. I. A. Abram Taraszydski“ w Wilnie, ul. Zarzecze i,
Firma istnieje
uczycielka poszukuje piwiarnia ze sprzedażą wyrobów tytoniowych.
posady do młodszych A „AR roku. Właścicieł Taraszyński Abram,
EE
m. w
1277 —
dzieci z całodzienną ul. Zarzecze 3.

Zawalnej opieką.

W.Z.P,

Uno
ГЕИ

(z kogutkiem) usuwają

b.

ul. wodowej

Z ZSRR

Ot-

©
s
hemoroidalne

cowniczka

ileńska 7, tel. 1057. zajęcia

SO

я &

w

KS

wa,

22.

8411.

MOCZO- szkoły

| gamesaaisimų,

Warszawy:

P. A. T.,

6. WOŁFSON

weneryczne,

24

Czopki

Końska

i

ROTYNOWANA, prac

›

choroby skórne i weneryczne.
Przyjmuje
od godz. 10 do li Od
5 7 p.p. W.Pohulan-

cegłę,

20,30—22,00: Transmisja z
Muzyka operetkowa.
>
22,00- 23,30; Transmisja z

Pr.

r.

17,25-17,50: Transmisja z Warszawy:
Odczyt pt. „Typy radjostacyj odbiorczych
+ telesraficznych“ wygłosi kpt. St. Noworolski.

17,50
niedzielę i
18,00
Audycia dla

Ko WE:

ZUBELEWICZ.

inż. A.

i

djatermja. Mickiewi- gf” POSADY u
czą 12, róg
Tatarskiej 9 215 В.

warcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie
SG
yrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na wynik przetargu.
Warunki szczegółowe oraz ślepe kosztorysy można otrzymać w Dyrekcji.

Dyrektor (—)

12.00—13.00: Muzyka
z płyt gramotonowych.
13,00—13,10: Transmisja
z Warszawy:
3ygnał czasu, hejnał z Wieży Mariackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
17,00 - 17,15: Odczytanie programu dzien:
nego i chwilka litewska.
17,15
17,15: Odczytanie
programu
na
następny tydzień.

neryczne i
moczoPai
S
a
pia, słońce
górskie

Ogłoszenie o przetargu

jest przeciwnikiem

niepokonanym.

W

Nowogródek, dn. 15. 9, 1928 r,
44—XI, — 2

p. p.

Zz.óbbi
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KUTSY

nia $.

Wielka

56-3.

kursa

dzienne

ce kończące

TH szkolne
a wywać

i

Stefanowiczówny,

Zapisy

i wieczorowe.

otrzymują

cechowe.

samodzielnie

W

codziennie

ZGUBY

na

WT"

Uczeni- A

świadectwa

Uczą

gubione kwitylom*

opraco-

bardowe

kroje według gą

ostatnich mód. Mieszkanie
AEE
ezdnych zapewnione,

(Bisku“

pia 12) Nr 22822

dla przy-

i Nr 22824 unieważnić
się.
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front, jest tak przygnębiony, że był już dać jej pytanie oszołomiła wszystkich cego! Stalibyśmy się sławni, bogaci i
utytułowani!
|
bliski wyrzeczenia się pańskiej współ- potokiem słówz
, Elżbieta Lovendale westchnęła i
— Ach, biedny p. Vancherel! Zap racy. — rzekł Bechoux do Barnetta,
gdy spotkali się znów w domu zamor- mordowany! Taki porządny człowiek i ciągnęła dalej swe opowiadanie o ten
dowanego, by usłyszeć
zeznanie p. taki ciekawy człowiek! Panowie chcieli c usiłowała przekonać pana Vanchewiedzieć czy ja go znałam? Nie bar- rek;
Lovendale.
|
dzo. Byłam tutaj raz tylko w pewnej
— Czy mam się usunąć?
— I oto panie Vancherel, po trzyodkupić od niego dziestu latach poszukiwan, dowiedzi2
-—- Nie. Są pewne nowe poszlaki. sprawie. Chciałam
pewną
rzecz.
Ale
nie
mogliśmy
się łam się, że sprzedano czternasty tom
rodzaju?
— Jakiego
— `Мат wrażenie że p. Formerie zgodzić, co do ceny. Miałam zobaczyć Richardsona na jakiejś publicznej wy”
:
się z nim po naradzeniu się z braćmi. przedaży. Pobiegłam
do
bukinistyr,
ma już jakąś hipotezę.
ta Moi bracia są bardzo
znani!.. Są to który kupił, a on odesłał mnie do pana
jest
że
Ręczę,
lepiej.
—_— Tem
hipoteza bez najmniejszej wartości. Bę najwięksi... jak to się mówi?... najwięk mówiąc, że wczoraj sprzedał tę książ”
kę panu.
si piekarze w Londynie...
dzie dużo śmiechu.
P. Formerie spróbował uregulować
— W istocie, — odrzekł ten dobry.
—- Proszę tylko nie zapominać o
nieco ten potok wymowy:
: p. Vancherel, — mam czternasty tom
obietnicy, że będzie pan uprzejmy.
— (Co mianowicie pragnęła
pani Richadsona, — Uprzejmość i bezinteresowność
— Niech pan poszuka, w oprawie:
obiecuję to panu uroczyście. Nasza a- kupić?
maleńki musi tam być list Nr. 14.
pracy
— Kawaleczek papieru...
gencja opiera się na zasadzie
dzisiaj
— Spojrzał, zbladł i pyta:
gratisowej.,, Nic w ikeszeni i nic w rę- karteluszek... który niema już
ten
znaczenia.
że
przyznać,
— Ile pani daje za ten list?»
kach“. Ale muszę
—
wasz Formerie denerwuje mnie.
Pan Leboc oczekiwał już od pół tość?

godziny na rozpoczęcie śledztwa, Panna Lovendale właśnie wysiadła z samochodu. Za nią przybył p. Formerie,

A

jednak

posiada

jakąś

war-

— Dla mnie ołbrzymią. Zrobiłam
głupstwo, że powiedziałam mu: Dowie

się pan, panie

Vancherel,

że matka

już z

mojej babki,
piękna Dorota, do licznych swych wielbicieli zaliczała króla

— Dzień dobry, panie Barnett. Czy
przynosi nam pan co ciekawego?
— Być może panie sędzio.
— Doskonale, ja również... ja również! Ale najpierw musimy skończyć Z
pana świadkiem i to prędko! jest to
strata
świadek bez znaczenia, tylko
czasu, nic więcej. Zaczynajmy!
to stara
Elżbieta Lovendale była
rozczoszarych,
włosach
o
Angielka,
manjechranych, o ekscentrycznych
rach, ubrana skromnie. Język trancuski znała doskonale, lecz mówiła tak
prędko, że trudno było ją zrozumieć.
zdołano zaJuż wchodząc, zanim

Jerzega IV, od którego odebrała osiem-

pełen humoru
daleka:
,

i nadziei,

wołając

naście
listów i przechowywała je w
osiemnastu tomach wydania dzieł Ri-

chardsona... po jednym

liście w każ-

dym tomie... Otóż po jej śmierci rodzina znalazła wszystkie listy, prócz jednego — czternastego, najciekawszego,
gdyż wiedziano, iż był on dowodem,
iż piękna Dorota zapomniała o swych

—

jakie

Dopiero

nie była

bry

panie

Vancherel,

jak

bardzo

Drukarnia

Gdybym

książkę za pięć, dziesięć franków, te”
raz zaś ofiarowałam tysiąc. Dobry p.
Vancherel zaczął się trząść i zażąda
dziesięciu tysięcy. Zgodziłam się i nó

to. Wtedy on stracił głowę. Ja również:

Dwadzieścia, trzydzieście tysięcy. jak

na licytacji. Wreszcie zażądał pięćdzić
sięciu tysięcy, a krzyczał, jak warjab
czerwony, aż mu krwią nabiegły oczy”

— Pięćdziesiąt, ani grosza mniej!
Będę miał za co kupić wszystkie książ
ki, najpiękniejsze...

Pięćdziesiąt

enie

cho-

„Wydawnictwo

zrozumiałam”

głupstwo.

mówiła o liście, dostałabyńt

obowiązkach dobrej żony, właśnie dzie
więć miesięcy przed urodzeniem najstarszego syna.
Widzi więc pan dodzi mnie o ten list! Lowendalowie —
potomkami królów! Kuzynami panują-

wtedy

popełniłam

“ч

Wileńskie*

uj. Kwaszelna

23.

tysię”

I

4

