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oświetleniu zastępcy Woldemarasa.

nału.
Doniedawna
podobne
do
Rady
państwa funkcje pełniło zgromadzenie radców prawnych, była to jednak
praca

dorywcza.

Członkowie rady państwa nie będą mieli funkcji kontroli, lecz
mają
prawo zwracania uwagi kierawnikom
poszczególnych instytucyj, jeżeli działalność ich rozwija
się z ogólnym
kierunkiem
ustawodawstwa. — Ргетуdent może
przekazać radzie
celem
ekspertyzy
przedkładane
mu
przez
gabinet
ministrów
projekty
ustaw.
Według wszelkiego
prawdopodobieństwa rada państwa będzie czynna już
1 października.
Rozmowa
dotknęła
pogłosek o
4porozumieniu rządu z opozycją.
Minister
Tubialis
stwierdził, że

podobny nastrój w kierunku zbliżenia

istnieje, szczególniej

zarysowuje

on w łonie partji ukuninku
Lecz żadnych
konkretnych

się

sajunga.
kroków

jeszcze nie poczyniono.
Zdaniem p. Tubialisa, między partją tantiniaków
i ukininku - sajunga
szczególnych
różnic
programowych
niema,

to też nie

wyklucza

się możli-

wości zbliżenia.
Przecież i w praktyce mówi
Tubialis - pracują oni z nami
i
zauważa

się

z

ich

strony

p.
nie

żadnego

sabotażu. W każdym razie czas pracuje na korzyść urzeczywistnienia podobnego zbliżenia.
Co do lewicy,
działalność komunistówi pleczkajtisowców
zmniejsza
się.

Prądy te nie mają poważnego
znaczenia i nie przedstawiają niebezpieczeństwa

Z

ie.

Sprawy

dla spokoju

kolei

rozmowa

ceł.

- Prawie we

i

ładu

na

przeszła

na

wszystkich

państ-

wach, w tej liczbie i w Niemczech,
we Francji i w Łotwie—oświadczył p.

Tubialis—stosuje się sytem

podwój-

-

są te czy

inne

HORODZIEJ—K.

to

jest

Odbije

przeciw

polskim

się to, rzecz pewna,

resach handlu

litewskiego,

towarom.
na

inte:

ponieważ

od handlowców będzie się wymagało

Budże

nna

Stary,

to też niema

nie podpisany, lecz
jest jeszcze układ
podstawy

do ska-

sowania maksymalnej taryty.
mo
dotyczy
Sowietów,
z
wkrótce podpiszemy układ.

To sa;
któremi

50 proc.

drożej.

Ogłoszenia

rok

przyszły.

Ligi Narodów

przystą-

Ligi Naro-

dów aczkolwiek nie zostało jeszcze
oficjalnie zamknięte, przestało
już z
wyjątkiem obrad lil komisji
(rozbrojeniowej) interesować opinję publiczną Europy. Powodem tego
są sprawy
trzeciorzędnego
znaczenia,
jak
sprawa osiedlenia uchodźców ormiańskich w Erywaniu, lub kontroli
nad
też budowy
nowego.
gmaMatadorzy
polityczni
rówopuścili
Сепеме.
Pierwszy
do swej ojczyzny
kanclerz

nie zamiast wyboru przez Radę.

Miiller,

gdzie go wołały pilne sprawy

Jak będą rozpatrywane zatargi międzynarodowe

wewnetrzne,

Ligi Naro-

dów, Międzynarodowego Biura Pracy oraz
3% Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej budżet Ligi Narodów wynosi okrągłe 27 milj. franków szwajcarskich przewidziany zaś był budżet w wysokości 26 mil.
tys. fr.

Komisja budżetowa postanowiła wprowadzić w życie od stycznia 1929 r. zmiany w
dokonywania wyboru członków komisji kontrolnej wybór przez Zgromadze-

na

Dalekim

następnie

Wscho-

opuścił

Ligę

cyfrowe

i tabełowe

o 25 proc. drożej.

formie projektu ustawy. W wypadku
gdy Reichstag odrzuci nastąpi drugie
głosowanie, które już zwyczajną większością głosów rozstrzygnie
sprawę
pancernika.
Wniosek
komunistyczny
brzmi:
„Zakazaną

jest

budowa

wszelkiego

rodzaju pancernikówi krążowników".
Agitacja, prowadzona przez
komuni-

zadowolenie w
:
"

Grecji z racji zawarcia
z Włochami

24.9. (PAT).

paktu

ła

Dzienniki tutejsze donoszą z Aten: prasa grecka wyraża

zadowolenie z powodu zawarcia paktu grecko - włoskiego. Jest on dowodem zaufania
jakie panuje obecnie między obu narodami. Kwestja Dodekanezu będzie narazie odłożona

We wszystkich innych punktach osiągnięto porozumienie. Pacyfistyczne cele polityki greckiej i program prezesa rady ministrów Venizelosa nie może być jednak skutecznym, dopóki nie będzie zawarty pakt przyjaźni b Białogrodem, Sofją i Angora.

U rządu kowieńskiego
24 IX. (Tel. wł.) Sekmadenis komunikuje, że

demarasa spodziewany jest w sobotę.
Wkrótce po jego powrocie będzie
sekretarza

na to stanowisko

ministerstwa

wymieniony

tychczasowy

sekretarz

litewskim

Waszyngtonie.

w

zadecydowana

spraw

jest

Bałutis,

powrót Wol-

sprawa

zagranicznych.

dyrektor departameutu

jak

wiadomo,

mianowania

Jako

kandydat

Zaunius.

mianowany

został

Do-

posłem

Niemcy obsfają przy kudowie pancernika.
Polska

mogłaby

zbiokować porty

Rzeszy!

BERLIN. 24.9. (PAT). Specjalny korespondent „Deutsche Allgemeine Zeitung” na
manewrach śląskich Reichswehry przytacza dzisiaj rozmowę między ministrem Reichswehry generałem Groeherem, a korespondentem prasy socjalistycznej który zapytał ministra © jego stanowisko w sprawie ewentualnego utworzenia urzędu cywilnego wice mi-

nistra w ministerstwie Reichswehry.
Generał

nominacji

że przeciwko

odpowiedział,

Greehner

cywilnego

- mini-

wice

stra Reichswehry prowadzi on wraz z prezydentem Hindenburgiem walkę i że prezydent
Hindenburg ani minister się nie zgodzą na utworzenie podobnego stanowiska.
W sprawie pancernika oświadczył minister Greeher, że ustąpić także nie może i
wraz z pancernikiem będzie stał albo upadnie, W rozmowie tej wziął udział następnie
znany pisarz wojskowy Kabisch, który w obecności ministra udowadniał korespondentowi na przykładach historycznych, jak to wskutek niedostatecznych sił zbrojnych niemieckie porty

mogły

być blokowane

w czasach

dawnych

wojen.

Kabisch

podkreślił. że dzi-

siaj naprzykład mogłaby Polska zamknąć porty niemieckie, jeżeli Niemcy nie będą miały
dostatecznej

siły: na morzu.

Po sfrajku w kodzi.

ŁÓDŹ. 24.9. (PAT). W dniu dzisiejszym we wszystkich fabrykach od
samego rana podjęta została praca. Tem samem strajk należy uważać za
całkowicie zakończony.

Co do zamierzonej podwyżki płac, to termin wypowiedzenia dotychcza-

sowych warunków upływa z dniem 1 października i dopiero po tym terminie
rozpoczęte będą pertraktacje w sprawie nowych warunków.

Ruchawka

chłopska kolo Wifehska.

Wiece religijne na rynkach— Mordowanie komunistów.
Z Mińska donoszą: Do Witebska
przybył
metropolita prawosławny Józef.
Organy komunistyczne zestawiają iakt
jego
przyjazdu ze
wzmożeniem agitacji religijnej
i antybolszewickiej. Chłopi z radością witają rozjeżdżających po prowincji
kapłanów
prawosławnych. Wśród włościan dał się zauważyć
poważny
ferment.
Całe wsie w rejonie Jezaryszczańskim,
Bieszankowickim. Czasz-

nickim

i Witebskim

wypadkach

pobito

decka zwołano

w

dnie

powali

odmówiły

uiszczania

poborców

podatkowych.

szereg wieców

targowe,

na

których

pod

popi prawosławni—rzecz
doszła

do

Po przemówieniu

odbyły

we

Władze

tebska.
ASS TIT NAT

Ostatecznie

się

wiece

komunistów,

rozgromił

bolszewickie

rozmowa

niebem

kierowniczkę

wysłały

TRIO

zeszła

W

rejonie

tłum

wystę-

bolsze-

koło cerkwi.
koło

Ru

Pokrowska-

włościan

rzucił

lokal organizacji

sekcji

ekspedycje

wielu

Horo-

i na rynkach

przemówieniami

Dabrygony

1

W

stwierdzają pisma

popa Kwiatkowskiego.

TIT

podatków.

wsi

„Bezbožnika“ i zamordował

Safanowa.

jak

niewidziana.

szczytu

gołem

z płonnemi

W rejonie Łoźniańskim

chawka

dostarczenie numeru

dowodoweyvo

204!

stów

w

Niemczech,

zatacza

bezbożników

karne

do

Wi-

ENTERTA

na bialis.—Należy oczekiwać

na rezulta-

perspektywy
rokowań
z Polską.— ty konferencji królewieckiej, która
Żadnej prognozy w kwestji tej Sta- kreśli drogę
dalszego
rozwoju
p. Tu- kwestji.
wiać nie można—oświadczył

na:
tej

dość

znaczną

różnicę

poglądów

Powrót

IX. 28.

ministra

Zaleskiego.

Dnia 23 b. m. zrana
pociągiem
paryskim powrócił do Warszawy minister spraw zagranicznych, p. August
Zaleski. Ministra oczekiwali na dworcu wyżsi
urzędnicy
ministerstwa
z
podsekretarzem
stanu
p. Alfredem
Wysockim na czele. Obecny był również ambasador Laroche
w imieniu
korpusu dyplomatycznego.

szerokie

*
kręgi. W wydanej odezwie C. K. nieWraz
z p. ministrem
Zaleskim
mieckiej partji komunistycznej m. in.
powrócili
wczoraj
pp.
radca
M.
Szumpisze: „Co oznacza budowa pancernilakowski, nacz. wydz. Adam Tarnowka? Pancernik—to nie zabawka.
To ski i nacz. wydz. prasowego
p. Stapierwszy z całej serji uzbrojony
we- nisław Grabiaūski,
dług najnowszych wymagań
techniki
statek wojenny. Niemiecka burżuazja
Rauf u p. Prezydenfa na cześć
potrzebuje floty wojennej niedlatego,
kawalerzystów.

Venizelos w Rzymie.

generalnego

Za

24.

min. Briand, dalej min. Zaleski, a ostatnio wreszcie doniosły depesze, że
i zastępca Chamberlaina lord Cuschen- aby się zabawiać w wojnę, ale dlatedune odjechał do Londynu.
go, aby
wziąć
udział
w przyszłej
Bilans sesji genewskiej poza
po- rozbójniczej wojnie w porozumieniu z
sunięciem naprzód
sprawy
Nadrenii innemi imperjalistycznemi państwami.
nie przedstawia się imponująco. We Pancerniki te powinny wystąpić przewszystkich
donioślejszych
sprawach ciwko proletarjackiemu Związkowi Sojak np. ustosunkowania się do Paktu wieckiemu jako część wojennej
floty
Kelloga, rozwiązania sporu
polsko- Ligi Narodów".
litewskiego czy też załatwienia — $ргаPancernik
„A
stanowi
nielada
ną instytuoję rozjemczą.
wy optantów węgierskich Liga zajęła gratkę dla demagogji komunistycznej,
O ile nie będzie innego postanowienia miarodajne będą
przy rozżastanowisko wyczekujące,
odkładając czego najlepszym dowodem jest przytrywaniu sporów postanowienia art. 38 statutu trybunału haskiego.
jak zwykle na później
załatwienie toczona odezwa, przeznaczająca panspraw, które są drażliwe i mogą wy- cernik „do floty wojennej Ligi", głoRZYM. 24.9. (PAT). Mussolini wydał uroczysty bankiet na cześć Venizelosa.
razie jakiego- sząca o jakiejś wojnie, którą szykuje
Wzięli w nim udział
OCE
ministrowie i szereg wyższych urzędni- wołać komplikacje w
ków. Mussolini wygłosił
toast w
SE: zaznaczył, że Grecja i Italja są źródłem kul- kolwiek bardziej zdecydowanego
wy- burżuazja niemiecka
przeciwko
Sotury i cywilazji ludzkości i że ta wspólna
przeszłość stanowi podstawę ich dzisiejszego
stosunku w głębokiem przekonaniu, że szczera w:
са dwóch państw będzie nie- powiedzenia się.
wietom. Rzecz jasna, że każdy choć
zwykle wydatna i przyjmie wkrótce charakter w:
racy dwu narodów.
Sprawa rozbrojenia,
która jesz- cokolwiek obeznany z międzynarodoOdpowiadając na toast Mussoliniego, Venizelos podziękował za dowody serdeczności — okazane mu we Włochech i dodał, że nawiązanie traktatu z państwami z któremi cze jest
w komisji Ill
wałkowana wą sytuacją polityczną wie, iż nigdy
łączą już Grecję serdeczne stosunki, wydaje mu się rzeczą niezmiernie pożyteczną.
Ve
bieżącej, sesji
za- żadna burżuazja niemiecka o wojnie
nizelos zakończył przemówienie wznocząc toast na cześć królestwa włoskich, Mussoli- również podczas
niego oraz za pomyślność Włoch.
łatwiona
zostanie
mglistą uchwałą. z Sowietami nie myślała i nie myśli,
RZYM. 24.9. (PAT). Venizelos został zaproszony przez króla włoskieDebata nad projektem
rezolucji za: a odwrotnie--swoje plany polityczne
go „który go przyjmie we wtorek w zamku Sanrossoro koło Pizy.
mykającej obrady Ill komisji ujawni- buduje na ścisłej kooperacji z MoGENEWA, 24—9. Pat. Połączone komisje prawnicza i rozbrojeniowa
obradowały w dalszym ciągu nad sprawą układu o pokojowem załatwianiu zatargów międzynarodowych.
Układ ten ma być również zaproponowany państwom,
nienależącym
do Ligi Narodów. W tym wypadku Rada Ligi Narodów będzie miała prawo mianować członków komisji pojednawczej lub rozjemczej
tylko wtedy,
gdy zainteresowane strony zarządają tego wyraźnie. Postępowaniu
pojednawczemu podlegać będą wszystkie spory jakiegokolwiek charakteru,
które nie będą mogły bvć ostatecznie załatwione na drodze dyplomatycznej.
O ile strony inaczej nie postanowią miejscem obrad komisji pojednawczej
będzie Genewa. Dla rozjemstwa powołany będzie zasadniczo
stały Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. jednakże strony będą mogły ustanowić
in-

KOWNO,

9.

RRERUSREZE
PWT

opium

WIEDEŃ.

POW.—Rynek

WILEJKA POW.—ul. Mickiewicza 24.
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*.
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Gołembiowskiego

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne

dzie, czy
chu Ligi.
nież już
wyjechał

z

ŚWIĘCIANY

Ratuszowa 1

handlem

się na miejscowych

handlowy jeszcze
faktycznie ważny

NIEŚWIEŻ—ul.

262

IX Zgromadzenie

złoży sprawozdanie o budowie nowego pałacu Ligi, Ogólnym spra-

dzić. Zresztą niedogodności te najwyżej po dwóch miesiącach znikną. Lecz
nowa taryfa nie dotyczy naszych Sąsiadów, przedewszystkiem Łotwy co

układ

na

Komisja budżetowa Zgromadzenia

wozdawcą na plenum będzie bułgarski minister finansów Molow.
GENEWA. 24.9. (PAT). Po ostatecznem ustaleniu budżetu Sekretarjatu

wickie—dotychczas

nowy

Smarzyński.

Ossoling.

W perspektywie tygodnia

pa do rozpatrywania ogólnego sprawozdania, obejmującego wszystkie sprawy natury
inansoweji administracyjnej, omvwiane przez komisję. Prócz tego SEA
sprawo-

zdania prof.

W. Surwiłło.

St. Michalskiego.

Wileńska 28.

ILRO
A

24.9. (PAT).

zaświadczeniao przemysłowem i geograicznem
pochodzeniu
towarów.
Lecz trzeba będzie z tem
się pogo-

do Niemiec, to chociaż

drukarni

228,

243, administracji

od głosu.
GENEYA.

Berbeckiego

N.-ŚWIĘCIANY—ui.

KLECK—Sklep „Jedność.
LIDA—ul. Suwalska 13.

GENEWA.
Ligi Narodów przyjęła sprawozdanie Benesza o pracach przygotowawczych do konferencji rozbrojeniowej. Węgierski delegat zastrzegł sobie prawo wyjaśnienia
na plenum Zgromadzenia Ligi Narodów powodów wstrzymania się Węgier

towary

zagraniczne. W Litwie dotychczas sto+Sowano: jednakową
taryię.
Obecnie
Litwa również wprowadza podwójną
Тагу!е: maxymalną dla krajów, z któremi nie ma układów handlowych
i,
minimalną
dla
krajow,
z
któyremi podobne układy handlowe pod"pisano.
— Przedewszystkiem
skierowane

20 groszy.

Gen.

IWIENIEC—A.

Z komisji rozbrojeniowej.
24.9. (PAT). Komisja rozbrojeniowa Zgromadzenia

nego cła: maksymalnego
i minimalnego, zależnie od tego, z jakiego kra-

ju wwożone

OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PIŃSK—Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOLKPCE-—-Ksieg. T-wa „Ruch“.

Ostatnie prace Ligi Narodów

na Lifwie,

22 września został przyjęty w Kownie przez ministra skarbu,
zastępującego obecnie również
premjera, J.
Tubialisa, korespondent „Siegodnia'.
J. Tubialis
poruszył
szereg aktualnych kwestyj.
Przedewszystkiem
więc o Radzie
Państwa...
— Utworzenie
Rady Państwa
mówi Tubialis—nie hamuje obecnego
aparatu państwowego. Nadal pozostają istniejące przepisy
0 wydawaniu
ustaw, które przyjmuje gabinet ministrów i zatwierdza
prezydent
republiki. Zadaniem rady państwa będzie
kodyfikowanie i ujednostajnianie ustaw.
Obecnie na terytorjum republiki litewskiej stosuje
się 4 różne kodeksy:
stary
rosyjski,
kodeks
Napoleona,
specjalne
ustawy
bałtyckie
i nowe
ustawy republiki litewskiej. Nastręcza
to wiele trudności i nowy organ państwa będzie jedynie organem
kodytikacyjnym.
Kada państwa będzie miała prawo
inicjatywy
ustawodawczej
o tyle, o
ile tę inicjatywę
podyktuje
właśnie
praca kodyfikacyjna.
Rada państwa nie będzie
liczna.
Ostatecznie, rząd postanowił
narazie
uformować z 5 członków,
następnie
liczba ta zostanie
doprowadzona do
9, jeżeli zaś życie wykaże
konieczność, nastąpi dalsze zwiększenia jej
składu.
`
Pierwszymi członkami
będą
wybitni prawnicy litewscy. Radzie państwa będzie nadany wielki
autorytet
i członkowie
jej w republice litewskiej będą, jeżeli się tak wyrazić,
osobami pierwszej klasy, pensje
ich
będą najwyższe, przewyższając nawet
pensje członków najwyższego
trybu-

DUKSZTY—ul.

Opłata pocziowa ulszczona ryczałtem,
|
Recakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Aćministracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozimieszczenia ogłoszeń

4 zł. |

pocztowa

lub z przesyłką
PKO.

redakcji

od 9 do 3. Telefony:

4, otwarta

ul. Ad. Mickiewicza

NOWOGRÓDEK—Kiosk

GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow.
GRODNO--Ksieg. T-wa „Ruch“

WILNO, Wforek 25 września 1028 r.
Redakcja

BARANOWICZE—
ul. Szeptyckiego A. Łaszuk
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot.

skwą.

WARSZAWA,

24.1X. PAT. W dniu

dzisiejszym o godzinie 17 popołudniu
p. Prezydent Rzeczypospolitej
wydał
na zamku raut na cześć uczestników
międzynarodowych
konkursów
hippicznych.
Na raucie obecny był rząd in corpore,
przedstawiciele
dyplomatyczni
obcych państw, szefowie misji, uczęstnicy konkursu i zarząd
towarzystwa
międzynarodowych i krajowych zawodów konnych.

Marszałek 1. Piłsudski na meczu
pilki nożnej armia polska—armja
rumuńska.
Wczoraj został rozegrany w Bukareszcie mecz piłki nożnej pomiędzy
reprezentacją Armji polsk ej i Armii
rumuńskiej.
Mecz
zaszczycił swą
obecnością bawiący obecnie w Rumunji Marszałek Piłsudski. Po
zaciętej
walce mecz zakończył się wynikiem
remisowym

2:2,

Na meczu obecny
był
personel
poselstwa polskiego w _ Bukareszcie
oraz tłumy publiczności.

Sytuacja
socjalistycznego
rządu
Miillera jest w tych warunkach nie do
7 jednej
strony Mefronolita Szepfycki u p. premcjami państw skandynawskich, które pozazdroszczenia.
akcja komunistów posą pod wpływem hr. Bernsdorfa
de- demagogiczna
jera Bartla.
legata Niemiec w komisji. Projekt re- ważnie zagraża wpływom socjaldemoDnia 23 bm. o godz. 12 w poł.
zolucji
zaproponowany
przez Paul kratóww masach robotniczych, z dru- przybył do Prezydjum Rady Ministrow
ma szanse celem złożenia
Boncoura stwierdzał, że ukłąd mor- giej zaś plebiscyt, który
wizyty p. premierowi
dojścia
do
skutku,
gdyż
nietylko prof. Bartlowi, J. E. ks. metropolita
ski Francji z Anglją jest pożytecznym
przyczynkiem do sprawy
rozbrojenia komuniści będą za nim głosowali, ale Szeptycki i odbył z p. prezesem Rady
Ministrów półtoragodzinną
konferenOraz wzywał inne państwa do: zawie- i niektóre grupy socjalistów oraz ka- cję.
rania podobnych układóww spornych tolików mogą stać się powodem odmiędzy niemi sprawach. Po dyskusji” dania przez socjalistów portfeli miniprezydenta
w której delegat Niemiec wypowiadał sterjalnych do dyspozycji
się przeciwko takiej redakcji, zapro- Hindenburga.
nów.
Dalej długo mówiłw swym reponowano drugi projekt redakcji reKryzys
wewnętrzny
w Bol- feracie Kujbyszew o upadku dyscyplizolucji. Zawierał on ustępy
ustalają- szewji. Nadchodzące z Rosji Sowiec- ny pracy, co jest powodem, że przemysł
ce zależność ograniczenia zbrojeń od kiej wiadomości zgodnie stwierdzają, rosyjski nie może się dzwignąć.
Obraz
stanu
bezpieczeństwa
państw
oraz że Sowiety znajdują się w przededniu sytuacji, narysowany przez
ekonomisuwagę, że państwa, uznając swój stan ostrego kryzysu wewnętrznego.
Kry- tę sowieckiego,żjstotnie nie jest różobezpieczeństwa
za niewystarczająco zys ten,
którego
pierwsze
objawy wy. „Gigantyczne*
plany
gospodarzagwarantowany,
mają
możność łatwo można zaobserwować, rozwija cze w wykonaniu
nie
przedstawiają
wzmocnienia go dzięki pracom komi- się na płaszczyźnie stosunków gospo- się imponująco,
a grożą Sowietom
tetu bezpieczeństwa
i rozjemstwa, darczych. Zwykle
jednak przesilenia ciężkim kryzysem we wszystkich dziektóre w razie potrzeby
na żądanie państwowe biorą
początek
w kata- dzinach. Waluta sowiecka
utrzymuje
zainteresowanych
stron
mogą
być strofalnej lub trudnej sytuacji ekonosię jedynie wskutek policyjnych» rozwprowadzone w życie przy pomocy micznej.
porządzeń. Kurs czerwońca już -dawRady Ligi. Ustęp ten Bernsdort pragPrasa sowiecka mimo swego urzę- no na giełdach zagranicznych
stracił
nął usunąć, jako mający w pewnym dowego optymizmu stwierdza „pewne coś
o połowę
i wobec trudności
stopniu charakter zalecenia
zawiera- trudności położenia
gospodarczego", eksportu zboża ma słabe Szanse na
rania umów rozjemczych i układów o ale najbardziej druzgoczącą charakte- poprawę. `°
wzajemnej pomocy.
Dla całości obrazu
rystykę sytuacji dał ostatnio komisarz
dodać należy»
Nakoniec
projekt rezolucji wyra- Kujbyszew jeden z kierowników
po- że rozbita po XV zjeździe partyjnym
ża życzenie aby
komisja
przygoto- lityki ekonomicznej Bolszewji na ze- opozycja trockistów powraca
nanowo
wawcza
konierencji
rozbrojeniowej braniu aktywu partyjnego w
Peters- do głosu i w
раг
komunistycznej
zebrała się z początkiem
przyszłego burgu.
Według
Kujbiszewa w roku ferment stale wzrasta.
O ile przedroku.
obecnym trudności akcji skupu
zbo- tem
objawy
opozycyjne
ze strony
Za projektem tej rezolucji głoso. ża ujawniły się
niesłychanie
ostro. kierowników
partji sowieckiej były
Nie- Przemysł
wały wszystkie państwa oprócz
nie mógł zaspokoić zapo- ignorowane, o tyle teraz widocznie
miec i Węgier. Ponieważ tekst
rezo- trzebowań wsi.
Kłopoty wewnętrzne zyskały
one na sile, skoro
coraz
jucji nie wyklucza możliwości urzeczy- odbiły się poważnie
na eksporcie, częściej o nich mowa. Niedawno mówistnienia koncepcyj niemieckich, dele- którego zadania skomplikowane
zo- wił o opozycji podczas obrad kongre
gacja niemiecka ma na plenum
Ligi stały wobec
wycofwania zboża z su Kominternu
Bucharin, a ostatnio
wstrzymać się od głosu.
planu eksportowego.
Do
niedociąg- dużo miejsca
poświęcił jej prezes
moskiewskiej
Plebiscyt w sprawie
pancer- nięć bieżącego roku zaliczyć
również okręgowej
organizacji
Z przemówienia
nika. Powracającego z Genewy kanc- należy naruszenie proporcji pomiędzy partyjnej Ugłanow.
Według Ugłanowa dowiadujemy się, iż troclerza Miillera czekały w Berlinie kło- wzrostem płac a produkcją.
planu
przewidywano,
iż
płace.
robot- kiści stale prowadzą w
poty pancernikowe. Pancernik „A“—
sferach
koagitację,
oto największy szkopuł
wewnętrzny nicze powinny wzrosnąć O proc. 1,2 munistycznych
rozrzucają
Tymczasem odezwy,
broszury,
odbywają
w Niemczech. Komuniści podjęli żą- a produkcja o 17 proc.
tajne
danie plebiscytu w sprawie budowy jest inaczej.
W ciągu dziesięciu mie- zebrania. Ugłanow, powołując się na
pancernika i uzbierawszy w myśl kon- sięcy wzrost produkcji wyraża się rozmaite postanowienia władz partyjczłonków
stytucji 5 tysięcy podpisów wnieśli do cyfrą 13 proc., natomiast płace wzro- nych, wzywał
organizacji
do. posłuszeństwa
rządu o wszczęcie akcji plebiscytowej: sły o 11 proc., czyli o, 4,2 ponad moskiewskiej
i
żądanie ich zostało załatwione pozy- przewidywania.
Podobnież rzecz ma utrzymania dyscypliny partyjnej.
tywnie i w dniach 3-g0— 16:go paźd- się i z obniżeniem kosztów produkcji.
Fermenty w partji komunistycznej
ziernika ma się odbyc pierwsze gło” Plan w tej mierze nie został wykona- są najlepszym zwiastunem
nadchosowanie. O ile za wnioskiem komuni- ny. Zamiast przewidywanego obniże- dzącego kryzysu
wewnętrznego
w
stycznym wypowie się 10 proc. ogółu nia kosztów
0 6 proc.,
zniżono
je Bolszewji,
co dla nas, najbliższych
wyborców (4129000) wówczas sprawa tylko o 5 proc., a ta różnica w rub- sąsiadów, nie może być obojętne.
plebiscytu przejdzie do Reichstagu w lach wynosi bagatelkę...
100
miljoSz.
pomiędzy delegacją francuską angielską, polską a niemiecką i reprezenta-
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— Budowa świątyni. Znaczenie Kościoła wraz z promieniowaniem
parafji, wpływem proboszcza czy
Komitetu Kościoła lub
jeb jego zarządu, z bibljoteką
parafjalną,
bractwami, rekolekcjami,
misjami, wraz Ż

wspólnemi przygotowaniami dia młodzieży,
do przyjmowania
Sakramentów świętych,

urządzaniem jasełek, grobów świętych, procesyj do sąsiednich parafij, i t. d. i t. d. staprzełomowej epoce, dła
je się w obecnej
tem donioslejszem, że
polskości na kresach
brak innych organizacyj
społecznych, dla
porozrzucanych na prowincji oddalonych sadyb polskich i zaścianków, któreby tak powszechnie i równomiernie zaspakajaiy narodowe i duchowe potrzeby miejscowe.

Dwory

szlacheckie,

te odwieczne

ogni-

wa i ostoje polskości na kresach, z czasów
przedwojennych i wojennych, na skutek po-

kruszą się i topnieją.

stępu ustawy agrarnej

Wraz z zanikiem pracy foiwarcznej, dworów
prowincji i promiei dworków, ustaje na
niowanie w duchu kultury polskiej. Jednocześnie systematyczna parcelacja obszarów
polskich Polesia postępuje, a rekrutuje swoich nabywców wyłącznie niemał z elemenruskich z potów obconarodowościowych

Polaków.

minięciem nabywców

Jako lawina wulkanu nieprzepartem panabywców
prawosławnych
smem obręcz

i pozostało-

szlacheckie zaścianki

zacieśnia

ści z dworskich ośrodków, ekonomicznie je
2.
н
dławiąc.
Bezpośrednim skutkiem tej akcji , jest
masowy wzrost ekonomiczny na prowincji
ruskich elementów i jednocześnie zmniejszenie na Rusi polskiej inicjatywy kulturałnej
3
i jej kierownictwa.
Masy ruskich wyborców półanaliabetów,
w decyzjach sejmików i rad gmin liczebnie
zachodnio polzwyciężają. Postęp kultury
RA:
skiej opóźnia się.
Daliśmy do rąk elementom półuświadoz tradycji jeszcze
mionym, instynktownie
obonam Polakom nieprzychylnym, miecz
sieczny w decyzji gospodarki wewnątrznej
wszelkiemi siłami staramy się by liczebnie ten wrogi czy obojętny nam element na
:
Polesiu rozpanoszył się.
i
Minęły już czasy, gdy Z pałacowych
wychodziły liczne
szischeckich folwarków
rzesze fachowych majstrów polskich kowali,
ślusarzy, stolarzy, cieśli, murarzy, zdunów,
strycharzy i t. d. i .t. d. wykształcając rok
rocznie nowe zastępy polskich rękodzielnigospodarków, dla zaspakajania potrzeb
czych odległych od miast „drobnych rolników. Dziś okrojone folwarki zmniejszyły do
minimum swoje budżety gospodarcze; zredukuje swoje potrzeby gospodarcze do wyrękodzielnik, fachowy
robów fabrycznych
majster Polak, straciwszy na miejscu chleb
swój z zarobkowania, przeniósł się do miast
zmniejszając kontyngens polzachodnich,
skości na Polesiu. A szlachcic zagrodowy,
ten najtrwalszy, rodzimy, „polski element,
niepopierany przez wyludniające się iolwarki, eksploatowany przez zażydziałe miastecz
zamierają
znajduje udchową podporę,
ka

w nim potrzeb

cych

i ideałów

narodowych

jedność

stanowiących dla niego

religijnych,

jedynie przy kościele i paraiji we współży:
ciu duchowem tam pozostałem.

Každa nowopowstala polska, katolicka
arafja łączność tę narodową wzmacnia, Uatwiając apostolstwo proboszczowi W Warunkach, gdy jak to bylo dotychczas, odle-

głość

rzadko

jednego
była

50—80

kilm.

zaspakajania potrzeb

pobudkami

Temi

i ideałów

duchowych

otoczenia,

dla swego

nie

drugiego,

od

kościola

polskich narodowych

został do

pobudzony

kościoła
czynu, powołany Komitet budowy
parafji, we
parafjalnego w nowopowstałej
Kamienia
wsi Wielkiej Głuszy, starostwa
Koszyrskiego, w starej osadzie umieszczonej u brzegów bagnistej Prypeci, wśród bagien, moczarów wysp rozsianych u źródeł

я

A

tejże rzeki.

Miejscowość ta dla nas nie jest bez historycznego znaczenia. Własność odwieczna
ongiś Sanguszków przechodzi w spadku z
początkiem XVI wieku do rodu Krąsickich.
W roku 1787 zostaje przywilejem króla Stado godności
nisława Augusta podniesiona
rządzonych w zakresie prawa
miasteczek,
samorządnie.
cywilnego i administruje się
oryginał tego królewskiego , przywileju, zachowany dotychczas u właścicieli majątku,
tym zwanym dotychnadaje „pustkowiom“
czas „Wielką Gluszą“ miano „Marji — po(u Marjampola). — Nazwa ta później
la*
za rządów rosyjskich systematycznie omijaWołynia, jest
na, w wykazach miasteczek
w przeciwstawieniem życzeń fundatora teposła i mów

Korylnickiego,

sickiego, starosy

Kra-

Stanisława

hrabiego

miasteczka

goż

cy z czasów Sejmu Czteroletniego i z przeciwstawieniem woli króla Stanisława Augusta, który w przywileju swoim nadawczym
z 1 stycznia 1787 r. powołuje się na koniecz
ność rozwoju miast i miasteczek dla dobra
„włościan', w tymże celu obdarza mieszkań
przywilejem,
ców tej dzielnicy obszernem
zaznacza to słowy następującemi.

„Aby

mywaniu

mieszkańcy

rozporządzeń,

w

dokładnem

sobie

utrzy-

nadanych,

Wschodu.
Dziś stosunki

ment

te

uległy

polski na dawnem

zmianie. —

siu, na skutek klęsk wojny, postępu reform
agrarnych zredukowany
został do nielicznych kolonij mazurskich,
osiadłych przed
wojną, do napływowego po miastach i gminach stanu
urzędniczego i do pozostałej
wśród niedostępnych kniej i uroczysk siedzib szlachty zaściankowej.
Twardy to element,
ta
zaściankowa
szlachta
„Maudow*
„Barczaków* i t. d.
Element rdzennie polski, umiał
przechować
skarby swej ojczystej mowy i wiary ojców
odpornie wśród prześladowań i klęsk 1830—

1863

r. i pozostał

niezmienny

w

swej

oddalonych,

gdzie

u wrót

kościoła

w Wielkiej

Głuszy.

i Administracji

Wiłeńskie

Odezwa

kościoła
Wielkiej

@та

nictwo i znaczenie kolonizacji na Rusi, nawet

przededniu

w

upadku

indeferentyzmu

powstałego

epoce

Rzeczypospolitej,

w

religijne-

go wiejącego z Francji. A skutkom tych pod

walin ustalonym przez rządy nasze zawdzięczamy odrębność i odporność Kresów na-

ESA

T

ACZ

TTK

Komitetu

budowy

na

trudności

techniczne

porozrzucanych

1928 r.
gminy

nionych rzeki
Prypeci, z lichych. gruntów,
dotychczas nie skomasowanych, przez większą część roku są
niedostępne, z powodu
nadmiernego nawodnienia i wystarczyć nie

są w

stanie

na

utrzymanie

nasze

i rodzin

w naszej produkcji
konsumpcji, pozba-

łaznej,
nieistniejących
przemysłu i handlu.

u

wieni jesteśmy

z powodu

odległej
nas,

z

pomoc

Rodaków

obszernej

i odległych

kilometrów

wane

i więcej.

na cmentarz,

od

plebanji

Lecz

coną,

plany

aż

złożymy

ONA
a

i kościoła

gotowe

wiatru

przez wszystkie
wydatki
kosztu

nie

mając

wystarczyć,

kwestę

za

źródło

niedzielną

w

przycho-

kościele

dobrowolne
samoopodatkowanie się parafjan, przy niezbędnych kościelnych rozcho-

dach

na

koniecznie

nabywanie

utensyljów

mentów

ne,

potrzebnych

do

i odprawiania

Prypeci

brzegów
nych

dakcji

haseł

kościelnych

nabożeństw

jak,

SA

ideałów narodowych i
polskiej ludności z nad

olesia,

bronionych

Pańskiej,

„Obrony

A

w

w

imię

szczyt-

czasopiśmie

wspólnych

Re-

naro-

TIA TIA

proces marjawicki, nie ma bynajmniej
swego źródła w rzadkiej drastyczności ogólnego zabarwienia,
tej zaiste,

niezmier- mocno niepospolitej

rozprawy

sądo-

nej! — całkiem
głuche,
głuche jak
pień...
Ale to, niestety, nie może być.
Jak fale dźwięków, choćby bardzo

wej. Bo przecie, jeślibyśmy ponure,
mistycznemi
oparami
wualujące się
wyuzdanie „arcybiskupa*
Kowalskie-

dalekich,

na cały
kler
marjawicki,
zawszeż
jeszcze cofnijmy się przed
piętnowaniem: świadomą
i nałogową
erotomanją... ot, chociażby tych wszystkich
księży, w ogromnej
większości
exkatolickich,
których
oto wizerunki

tak

przenika

ces
marjawicki
grubsze Ściany, przez

słony

do

dziś

pro-

przez
najgęstsze

mieszkań

najza-

jaknajbardziej

bronionych... przenika — 40 šwiadomości istot ludzkich wystrzegających
się choćby jak ognia wszelkiej zzewnątrz „zmazy“...
Jeszczeż jeśllbyśmy
sami w Wilnie

nie

mieli

marjawitów

—

go rozciągnęli niewiedzeć jak szeroko

mam

przed sobą

na kartach dużego,

suto ilustrowanego „Kalendarza Marja-

wickiego“ z roku

1909-g0 **).

jako

dziewiąte miejscowe wyznanie!
Ulotnili się ze Zwierzyńca,
gdzie przecie

była „jaczejka* marjawicka

*) Ks. Tułaba i ks. Furmanik wcale czę-

w postaci stymi bywali gośćmi w Wilnie — dojeźdża-

Śnipiszkach w latach
kaplicy; potem
mieli takąż swoją jąc do kaplicy na
1920-1922, dla odprawiania
w niej nabokaplicę na Śnipiszkach, daleko w głę- żeństw. Ks. Tułaba był jeszcze przed woj-

bi przedmieścia... Obecnie czy istnieje
jeszcze

w

Wilnie

jakie

skupienie

marjawickie, choćby minimalne —
umiem

powiedzieć.

Wszelako

oddziały

wciąż

inżynieryjne

nowych trupów.
zmasakrowane.

z reflektorami,

Zwłoki

wskutek

zatruwać okoliczne miasteczka i wsi.
W okrędu Delitsch robotnicy zajęci w połu

dowych ideałów „na wschodnich Kresach".
i udajemy się do was Panie Redaktorze z proś

W tym ucisku i trosce o dobro społeczmy zarząd Komitetu budowy kościoła,

jako przedstawiciele
potrzeb duchowych

zostały

gdyż

straszliwie

zmiany

przy
przecałą dziel-

kierunku

musieli zaniechać

urząd

górniczy

pracy,

licz:

do jaknajrychlejszej

odnośne instancje.
zapoczątkowania

dotychczas, nf: jest w sta-

jedynie

wezwane

niejsze zażalenia ludności która wzywa
interwencji.

budowy

zatwier-

Komitet budowy
du

pomocy

gdyż pojawiły się u nich objawy zatrucia. Do władz napływają coraz

wypła-

z kosztorysem

udały

się w ciemnościach.

nicę miasta Halle, poczęły w ostatnich dniach

giem leżą, gdyż pomoc rządowa w budowlanym materjale leśnym z dalekich lasów
nam przyobiecana wraz z pożyczką w go-

plebanji

czele

HALLE, 24—9. Pat. Wydobywające się z kopalni Alwina
rabianiu węgla na paliwo, gazy które przed 10 dniami zatruły

podaro-

być nam

na

dział w nabożeństwach i poświęceniu
sztandaru 85 pułku z okazji święta pułkowego, poczem udali się da Sali Śnia-

deckich U.S.B. na uroczystość otwar-

cia I Zjazdu Komendatów.
Na uroczystość tę przybyli przedstawiciele władz duchownych
cywilnych i wojskowych oraz przedstawiciele
społeczeństwa, a w pierwszym
rzędzie JE. ks. arcybiskup Metropolita
R. Jałbrzykowski, witany przez przedstawicieli Związku Młodzieży Polskiej
przy wejściu do Uniwersytetu przy udziale kompanji honorowej hufca S.M.
P. i dzwiękach orkiestry. Przybył też
pan naczelnik mjr. Kirtiklis w imieniu
pana wojewody wileńskiego, pan prezydent Folejewski, pan prezes Dyrekcji kolei Staszewski,

p. kurator O.S.W.

Pogorzelski, p. prezes Giecewicz, prze
dstawicieł Państwowego urzędu Wychowania
Fizycznego kpt. Żelazny,
przedstawiciele D.O.K. II! z panem pjr.
S. G. Okulickim, oraz kpt. Skwarnickim na czele, oficerowie P. W. pułków
wileńskich, przedstawiciele
organizacyj

P.W.

kół',

jak Związek

Dowborczycy

Strzelecki,

i szereg

„So-

innych.

Otwarcie Zjazdu dokonał

p. płk.

Wł. Piasecki — prezes Rady Związko
wej, proponując wysłanie depesz do
p. Prezydenta Rzeczypospolitej i I Mar
szałka Polski, Józefa Piłsudskiego, co
uczestnicy Zjazdu przyjęli przez oklaski i powstanie.
Treść depesz podajemy niżej.

bą

o pomoc

w

pracach

naszych,

na

widocznyem

miejscu

poczytnego

cie,

by

za

pańskiego,
naszą

pańskim
„Słowa'*

odezwę.

Jednocześnie

dozwolenie,

by

zezwoleniem

Wileńskiego,
я

prosimy
Szanowna

mianowi-

umieścić
pisma

niniejszą
е

Pana o uprzejme
Administracja

nie

na cele objęte

W przekonaniu że Szanowny
Redaktorze nie odmówi nam

Pan, Pażyczliwej

swojej pomocy i umożebni Komitetowi
trwać w pracy ciężkiej dni obecnych,

TIT

ISI

ka Głusza,

Województwo

prze
pro-

IT T I

Poleskie, dla Ko-

mitetu budowy kościoła na ręcę ks. proboszcza Witolda Kowalskiego.
(—) Komitet budowy kościoła w

Głuszy Wielkiej

te-

goż pisma przyjęła na siebie pośrednictwo
w przyjmowaniu ofiar i składek przysłanych
do Redakcji pod jej adresem
niniejszą odezwą.

simy otrzymywaną gotówkę w miarę wpływów ofiar i składek, uprzejmie przesyłać
pocztą pod adresem: Agent. Pocztowa
Wiel

OD
Przejęcie

do

REDAKCJI.
serca

odezwą

Komitetu,

nawołujemy czytelników do składania ofiar
na tak szczytny cel, jak budowa świątyni
w zapadłych katolickich okolicach
Polesia,
otwierając jednocześnie w „Słowie* rubrykę
składek: „Na budowę
Giuszy na Polesiu“.

I I

I

VT

kościoła

w

Wielkiej

zes Smilgiewicz;

„Sokota“

czący

zamknął

p. Aleksan-

der Marcinowski i Związku Strzeleckiego — p. kmdt Muzyczka, oraz w
imieniu
Zjednoczenia Młodzieży Polskiej p. Wiesław Jaroszewski z Pozna-

Rezolucja.
I Zjazd Komendantów
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej z terenu D.O.
K. III stwierdza konieczność prowadze
nia i propagowania
w Stowarzyszeniach Młodzieży Polskiej
przysposobienia wojskowega w myśl ustaw S.
M.P. oraz wytycznych i wskazań Państwowego Urzędu W. F. i P. W.i podległych mu władz.
Stwierdza
obowiązek
pracy nad
młodzieżą
zrzeszoną w Stowarzyszeniach ze strony oficerów rezerwy dla
przygotowania
jej do obrony granic,
utrwalenia w niej ducha państwowotwórczego i wpajania jej miłości Boga

„Komendanci Stowarzyszeń Młodzieży
Iskiej, zebrani na
pierwszym Zjeździe

do U.S.B.

przez

wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, składają Panu Przydentowi wyrazy hołdu i wie
czności względem Najajśniejszej Rzeczypospolitej,
niej

kropli

Prezes

karabinami hufca S.M.P.
Przybyłych

dostojników

Stowarzysze-

krwi

bronić

Związku

jej

granic.

Młodzieży Polskiej
WŁ. Piasecki płk.

du, czci i oddania i zapewniają O wytężonej pracy w dziedzinie PW i WF. dla dobra
Kraju.

iasec

> wszystkie
Film, który
umysły i serca!
Arcydzieło
pg słynnej sztuki
Lwa
Urwancewa

„WIERA
MIRCEWĄ”
w rolach głównych
ROZENEL - ŁUNACZARSKA

żona sowieckiego komisarza oświaty,
Marja Jacobini i Grzegorz Chmara.

DZIŚ

państwo-

ITT

„HELIOS*

w kinie

a
к

z

wych przywitał przewodniczący Zjazdu p. Józef Domagała, wice - prezes
Rady Związkowej.
W dalszym toku obrad referat na

IS

iż

„Komendanci Stowarzyszeń Młodzieży Po
Iskiej zebrani na Zjeździe w Wilnie składają
Pierwszemu Marszałkowi Polski wyrazy hol-

refe-

|

stwierdzają,

Marszałek Józef Piłsudski
WARSZAWA-Belweder

wypona-

honorową

oraz

nia Młodzieży Polskiej zawsze wiernuie stać
będą pod szatndarem Ojczyzny i do ostat-

2 ZEE
OFE R"
SZE

przy dźwiękach

kompanję

Po
ze

Prezes Związku Młodzieży Polskiej

przerwy przybyli na obrady p. Wojewoda Raczkiewicz i p. Generał Litwinowicz, D-ca O.K. III,
witani przed
orkiestry

:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
WARSZAWA.

ratem na temat: „Postulaty ideowe i
organizacyjne S.M.P.* poczem podczas

wejściem

dziękując wszy

Tekst rezolucyj i depesz z I Zjazdu
Komendantów W. F. i P. W. Stowarzy
szeń Młodzieży Polskiej:

nia.
JE. ks. biskup Bandurski, nie mogąc
być na otwarciu Zjazdu z powodu
jazdu na uroczystość odsłonięcia
mnika zwycięstwa w Czarkowej —
dał serdeczną depeszę.
Dalsze obrady rozpoczęły się

obrady,

stkim, którzy je zaszczycili swą obecnością.
O godzinie 20-ej w Sali T-wa Techników z okazji I Zjazdu Komendantów odbył się bankiet, w którym udział wzięli wszyscy komendanci, oraz
zaproszeni goście na czele z JE. ks. arcybiskupem R. Jałbrzykowskim, JE ks.
biskupem K. Michalkiewiczem, p. Wojewodą Wł. Raczkiewiczem, i przedsta
wicielami władz wojskowych.
W miłym nastroju bankiet przeciągnął się do godz. 22 i pół, poczem wszy
scy biesiadujący udali się do Domu Оficera Polskiego na raut, zaproszeni łaskawie przez prezydenta miasta p. Folejewskiego.
Podnieść należy niezwykle serdecz
ną atmosferę jaka panowała podczas
całego Zjazdu będąca wynikiem nader
harmonijnej i życzliwej
współpracy
przedstawicieli
władz wojskowych z
poczynaniami
Wileńskiego
Związku
Młodzieży Polskiej.

i Ojczyzny.

Gazy trujące w okolicach Halle

plebanję i kościół odło-

tówce, nie wcześniej może

na

do

o 10—15

grunty,

komendantów,

Katastrofa kolejowa w Kutnie.

na-

szej Ojczyzny i współudział ludzi
dobrej
woli, którym nie są obojętne ideały nasze
narodowe. A nie mało nam gotówki zbierać
potrzeba nawet na zapoczątkowanie pracy.
Nic bowiem gotowego na miejscu nie zastaliśmy.
'
Dziś wprawdzie nabożeństwo na miejscu w Głuszy już mamy wzorem współrodaków wygnańców
Syberji,
odprawiamy
Mszę św. w izbie odstąpionej nam przez
szkołę powszechną; dokąd zbieramy się w
niedziele i święta, z dalekich
naszych za-

ścianków

się odprawa

Przemówienia powitalne rozpoczął
JE. ks. arcybiskup Metropolita Wileński R. Jałbrzykowski,
poczem zabrał
głos p. naczelnik mjr. Kirtiklis, który
koszt miz sta.
w niezmiernie
pochlebnych
słowach
Na pogrzebie będą obecni wszyscy członkowie rządu.
scharakteryzował żywą działalność $.
M.P. na terenie województwa. Ponadto
przemawiali: imieniem
Państwowego
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przy
WARSZAWA, 24.IX. PAT. Dnia 23 b. m. o godz. 19.40 w warszawskiej
rekcji kolejowej na stacji Kutno pociąg pośpieszny, zdążający
z Gdańska
sposobienia Wojskowego i jego dyreWarszawy, najechał na 5 wagonów towarowych, które zostały całkowicie roz- ktora p. płk. Ulrycha — p. kpt. Czebite i zatarasowały oba tory. W pociągu pośpiesznym uszkodzona została lokomotywa oraz 2 wagony. Z pasażerów nikt nie odniósł szwanku. Na miejsce sław Żelazny, imieniem D.O.K. III —p.
wypadku przybyła lotna komisja dyrekcyjna. Ruch został podjęty na tej
inji mjr. Okulicki; od m. Wilna —p. prepo obu torach
nia 24 bm. o godz. 7 rano.
zydent Folejewski;
imieniem polskiej
Macierzy Szkolnej p. prezes Węsławski; Związku Dowborczyków — p. pre

my gotówki siłami własnemi, bez której i
rozpocząć budowy kościoła nie sposób. —
Rozpoczynamy jednak to dzieło ponad siły nasze budowy
kościoła,
zdając sobie
sprawę z jej pożytku duchowego i znaczenia dla zbawienia dusz naszych, ufni w ła-

Bożą,

Riwera

3
Pewien młody człowiek odnalazł w trupiarni
swą żonę, 3 dzieci i 6
innych krewnych. Jest wielu rannych, którzy otrzymali uderzenie nożem
w
plecy bądź też zostali pogryzieni. Na sali teatru znajduje się jeszcze 2 metrowa powłoka gruzu. Ogień tli się ciągle.
Artyści z wyjątkiem pewnego chórzysty wyszli cało.
Liczba rannych
przekracza 400 osób. Pogrzeb ofiar odbędzie się jutro o godzinie
11
na

W tych
warunkach
my
parafjanie
Wielkiej Głuszy, niewiele przysporzyć może

skę

de

Przed-

niezwykle trudne, gdyż ciała są straszliwie zmasakrowane.

kolei że-

zarobków

Primo

ratunkową.

teatru
Dotychczas z pod gruzów spalonego
MADRYT, 24. 9. PAT.
wydobyto 42 trupy, z tego 11 dzieci, 24 kobiety i 27 mężczyzn. Przypuszczają, że liczba zabitych znajdujących się jeszcze pod gruzami
przewyższa
100 osób.
Główny elektrotechnik oświadcza, że nie sądzi, ażeby przyczyną katastrofy było krótkie spięcie. Większość odnalezionych ofiar poniosła Śmierć
od uduszenia, pozatem na ciele ich widoczne są liczne obrażenia,
będące
rezultatem zdeptania przez setki uciekających.
‚ — Dotychczas zdołano rozpoznać 34 trupy. Rozpoznanie większości jest

zabag-

naszych.
Zredukowani
do potrzeb miejscowej

amfiteatru, znaleziono 25
znajduje się także pewna
do
których
dostęp jest

24.IX, PAT. Akcja ratownicza w spalonem teatrze trwa.

Wydąbywanie

przewyższa-

po obszarach

odbyła

W niedzielę,
dn. 23 września br.
ofiar nie jest uczestnicy
Zjazdu gremjalnie wzięli u-

liczba

MADRYT, 24.1X. PAT. Jak donoszą pisma w ciągu poranka z pod gruzów
spalonego teatru wydobyto 45 zwłok. Liczba rannych określona jest na 350
osób. Ogólna liczba ofiar nie jest jeszcze znana z tego powodu, że gwałtowne
gorąco nie pozwala zbliżyć się do niektórych części spalonego gmachu.
Pożar objął 4 sąsiadujące z teatrem domy, przyczyniając w nich znaczne
szkody. Teatr został spalony w ciągu godziny. Przyczyny kątastrofy nie są dotychczas znane.

siły nasze.
Warsztaty
pracy naszej składają się
przeważnie z drobnych
gospodarstw rol-

nych,

udało

Dalsze szczegóły.

jące

K

Wiele osób chciałoby niewątpliwie
aby w chwili obecnej mury
naszego

starości

Do

Przystępując na chwałę Bożą, ku czci
Najświetszej Maryi Panny, Królowej Korony
Polskiej i na pożytek
nasz duchowny do
budowy parafjalnego kościoła w nowopowstałej parafjj w gminie Wielkiej Głuszy na
Połesiu
napotykamy na wstępie prac na-

szych

i lóż parterowych

zupełna ciemność, panująca w niektórych częściach spalonego teatru, utrudnia
niezmiernie pracę. Władze prowadzą Śledztwo w sprawie wykrycia przyczyn
wypadku.

czasopisma

parafji

po-

sięz niezmierną szybkością,

Dokładna

Akcja ratownicza odbywa
MADRYT,

parafjalnego

w nowopowstałej
Głuszy na Polesiu.

olbrzymi

temat: „Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe w Stowarzyszeniach P. W.* — wygłosił p. mjr. Skwarczyński.
Bezpośrednio po referacie głos zabrał p. gen. Litwinowicz i w dłuższem
przemówieniu
podkreślił
zasadnicze
postulaty pracy W. F. i P. W. i rolę
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej na
tym terenie, życząc dalszega rozwoju
rozpoczętej akcji.
Wytyczne pracy, oraz wskazówki
praktyczne na rok 1928 - 29 referował
komendant Związku Wileńskiego.
Po przyjęciu rezolucji przewodni-

OIS

—

KROJU, S
IA i modelowa:
nią S$. Stefanowiczówny,
ul.

Wielka 56—3. Zapisy codziennie na WJ
BLT

dzienne i wieczorowe.

ce kończące

otrzymują

Uczeni- 8

świądectwa

szkolne i cechowe. Uczą opracoWowywać samodzielnie
kroje według gą
ostatnich mód. Mieszkanie dla przyjezdnych

IT TT

zapewnione,

STR ETZ SĄCZ)

Kalendarz prezentuje nam, oOczy- rzyć
człowiek
przytomny — jak Związku, czy zgoła sekty marjawickiej urodziła sie w roku 1840, czyli że w
ostatnich
czasach do dość nawet
chelpli- potrafi choćby udawać, że wierzy!
częstego zjawiska na ulicach Wilna *). wiście nie bez zrozumiałej
była—nieżyjąca już obecnie — Felicja 1872 miała lat 32). Osiada w majątsporą,
zadziwiająco
sporą
Z pod ścisłej analizy psychologicz- Ki ozłowska.
Interes, który
budzi tak żywo wości,
ku pana E. K.
doprowadza
go do

Na marginesie głośnego
PFOCESU.
Wilna były — od

stawiciele władz z generałem
się na miejsce wypadku.

Pro-

1 września

szerzyły

jeszcze niemożliwy, jest ich zapewne więcej.
Wojsko i żandarmerja prowadzą
akcję

Oświetla ona stan istotnych warunków
naszych Polesia i jest wysoce charakterystyczna.
Wincenty Lubieński.

Redakcji

jednak

jeszcze znana.
.
Na schodach, prowadzących
do
trupów, na parterze prawdopodobnie
ilość ofiar, zaś na wyższych
piętrach,

bezpośrednio po niniejszym liście moim.

Do

wieczorem

publiczności z parteru

płomienie

80 osób jest niezmiernie groźny.

szony przez Zarząd Komitetu, bym odezwę
tę w czasopismach kilku umieścił, uważam
za swój obowiązek
korespondenta, przesłać Szanownej Redakcji takową na pierwszem miejscu z prośbą o umieszczenie jej

„Słowo*

W niedzielę

Pierwszy Zjazd Komendantów W.
Е. 1 P. W. Stowarzyszeń
Młodzieży
Polskiej Związku Wileńskiego z terenu D.O.K. Ill
zgromadził w Wilnie
przeszło 30-tu komendantów
okręgowych prowadzących w S. M. P. akcję
wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Reprezentowane
były wszystkie powiaty rozległego zw.
młodzieży Polskiej w Wilnie.
W sobotę dnia 22 września r. b.

przybyli z Warszawy w imieniu
ogarniając wewnętrzną drewnianą konstrukcję teatru. Orkiestra którą
p. płk. Ulrycha, Dyrektora Państwowepragnąc przyczynić się do utrzymania porządku, nie przestawała
go Urzędu W. F. i P. W. p. kpt. Czegrać.
ozpoczęła się okropna panika, w krótkim
czasie
ogień sław Żelazny, oraz przedstawiciel Zje
ogarnął cały gmach.
dnoczenia Młodzieży Polskiej (ogólno
Pubiiczność rzuciła się do nielicznych wyjść, tłocząc się tak,
polskiej centrali S.M.P.)
p. Wiesław
że kilkaset osób
pozostało
w
płonącym?
gmachu.
Działy si &
8
Jaroszewski z Poznania.
przerażające sceny. Osoby, którym udało się uratować, widziały
Odprawa trwała dzień cały, mając
śmierć około 30 widzów, rzucających się w płomienie w poszu- charakter
organizacyjno - instrukcyjklwaniu wyšcia.
ny, przyczem zostały
uwzględnione
Jeden z obecnych, wzywający członków swej rodziny został sjecjalne postulaty praktyczne w celu
na miejscu zadeptany przez kilkaset osób.
Pomiędzy dym iącem
skoordynowania
całej akcji z ogólną
szczątkami leżą dotychczas trupy.
Niemal
wszystkie instytucje
strukturą organizacyjną i zadaniami $.
ratownicze zajęły się ratunkiem
rannych,
których
liczba prze- M. P.
kracza 200 osób. Trzy osoby z pomiędzy rannych zmarły.
Stan

swojego

lichtautrzy-

ły Kościoła Rzymsko - Katolickiego na Rusi".
królowie nasi posłanTak pojmowali

się uciec,

Kościoła jedynie
znajdował
zaspokojenie
swych potrzeb narodowych i religijnyc
Ciężkie przechodzili oni dni i pokus
czekali się jednak jutrzenki, w errekcji w
swojej
gminie własnej parafji i przyjazdu
swojego proboszcza na miejsce.
Fakt ten niespodziany
zastał paraijan
nie przygotowanych. — Instalacja probóstwa i niezbędne połączone z tem parafjalne
rozchody przechodzą
zakres sił ich płatniczych i zdolność do ofiar, Ziemia ich licha
ledwie wystarcza na przeżywienie rodzin —
Brak rękodzielni, fabryk, zarobków, w rozparcelowanych dworach, i wyciętych podczas wojny lasach, tamuje dopływ wszelkiej gotówki
Braki te jędrnie i malowniczo odźwierciadla świeżo ogłoszona odezwa
Komitetu

budowy

24,9. PAT.

antraktu. Części

tra-

dostatkom pobliższych włościan pokup @а- szaty, bieliznę kościelną, chorągwi,
a to dla sławy naszej królewskiej, rz, obrazy, przyozdobienie lichtarza,
wali...
dla dobra całej Rzeczypospolitej i dla chwa- manie
it. d.

wzrost

MADRYT.

uduszonych, rozdepfanych

ludzi.

żar zniszczył całkowicie teatr Novedades,
położony
w najbardziej ożywionej dzielnicy miasta.
Teatr ten byl największym w Madrycie.
Liczył on 6 pięter.
W chwili wybuchu pożaru o godz. 20,30
w teatrze znajdowało
się 3000 osób. Ogień wybuchnął
na scenie w, czasie ostatniego

dycji ojców i wierze Kościoła katolickiego,
który idee za jedno identyfikuje.
Do dni ostatnich pozbawiony był on
w swych zagrodach cmentarzy,
zmuszony
był on odwozić zwłoki swych nieboszczyków do odłegłych parafij o 40—60 kilome-

trów

Śefki spalonych,

Pole-

sakra-

kwitnięciem,

Panika 3000 widzów.

Ele-

Wołyńskień

udzielania

troszcząc się własnem

Największy feafr spłonął w przeciągu godziny.

nie

szary

habit marjawickiego księdza jest nam
względnie dobrze znany. Należał w

ną proboszczem
parafji
marjawickiej kowieńskiej oraz jakby proboszczem wszyst=
kich marjawitów narodowości litewskiej.

**) Rocznik drugi, Łódź. Nakład ks. Jana Kewalskiego, który wówczas nosił tyRA
eneralnego Związku
Marjawitów.

liczbę parafij
marjawickich nej jeszcze się ta sekcja qmarjawicka
rozsianych po ziemiach polskich już wymyka.,.
w 1909 roku. Opis, dzieje powstania,
Proces płocki zdawałoby się, że
ją pogrzebać
zdjęcia fotograficzne — niczego
nie powinien
doszczętnie
braknie. Rozumie się nie braknie, pod gruzami niesłychanego skandalu...
ilustrowanego fotografjami rozgłośne- A pewności niema, że tak będzie. Jest
go, swojego czasu „zajścia'* w Lesznie. w marjawityzmie coś, co jeszcze
Owóż jednak — nie da
się w czam- rozumieniu ludzkiemu urąga.
buł każdemu z tych księży, budują®
cych kościoły, zakładających warsztaty rzemieślnicze, zajętych najgorliwiej
Wspomnieliśmy przed
chwilą
o
krzewieniem po wioskach
oświatyi „Kalendarzu Marjawickim*. Traf zdakatechizacją dziatwy, nie da się prze- rzył, że wespół z nim ocalały nam z
cie każdemu z nich przypisać,
jakby dewastacyj bolszewickich niektóre machoć na ten lub ów
rytualnych... dwunastu
mandolinistek terjały, mogące
księdza „arcybiskupa"
Kowalskiego! szczegół
procesu marjawickiego
A z drugiej strony, patrzysz, oglą- rzucić informacyjne światło.
dasz ten cały zastęp
ludzi bezwątOto np. spore wyciągi z tego, co
marjawityzmu
pienia Światłych
i przy zdrowych pisał o początkach
zmysłach
(niektórzy mają wyższe „Miesięcznik Pasterski Płocki*z 1906
stopnie teologii) i we łbie
się nie roku; oto egzemplarz trzeciego wydaPasterskiego o. Jana Mamieści! Jak
mogli
tacy
ludzie nia „Listu
przystać do niesłychanej
do g ma- ryi Michała biskupa marjawitów'* (Kotyki marjawickiej,
przypisującej np. walskiego), datowanego z Płocka 31
mateczce Kozłowskiej atrybuty (Panie grudnia 1909 r. a drukowanego w
Boże, odpuść bluźnierstwo!) Najświęt- Łodzi.
Szej Maryi Panny! I te brewerje filaPowojenne pokolenie wie tyle tyldeltijskie, i te małżeństwa mistyczne! ko i to jeszcze „jak przez mgłę", że
Jak potrafi w takie humbugi
wie- założycielką Zakonu Marjawitów czy

Co to była

za

osoba?

Z

jakiej

rozwiedzenia się z żoną

wyzby-

i do

sfery? Genjalna jakaś indywidualność? cia się (Niemcowi) rodzinnej wioski.
C zy nienormalna jakaś
iluminatka- Przenosi się z nim, w charakterze czy.
wizjonerka? Czy oszustka, jakiej Świat
nie widział?
Krąžyty o niej przed wojną wręcz
piramidalne opowiadania, a i pisano
o niej po gazetach niestworzone rzeczy. Conajmniej połowa
a może
i
więcej było w tem wszystkiem zmyślenia. A z pewnością, nie dobyto
na
Światło dzienne tego, co właśnie mo-

raczej pod tytulem
„siostrzyczki“ do
Gniewa gdzie p. E. K. nabył dworek.
Tam go rujnuje do reszty. Wówczas

Alfonsa Chmielewskiego. Wymieniam
nazwiska. Wszelką odpowiedzialność
na nie składam.

jedna

Kozłowska

—podobno — przenosi się

aż gdzieś do gubernji Smoleńskiej nę
wieś, do jakiegoś generała
hulające"go nazabój w swoim
majątku
aby
po tylu to a tylu latach przywieźć do
Pełplina
dwie
małe
dziewczynki.
gło docna marjawityzm — skompro- Wszyscy— jakoby — domyślali się, że
mitować i ośmieszyć.
to są własne dzieci Kozłowskiej. Podw 1892 r.
Mamy trafem wi ręku
wycinki z czas bytności w Toruniu,
dokumenty
„Dziennika Poznańskiego" z 1906 r. — gdy przyszło okazać
że
z artykułami
d-ra Wolszlegera i p. legitymacyjne _ wyszło na jaw,

z

tych

dziewczynek

jest

rodzoną
córką Kozłowskiej, — Маrynią, mającą już 15 lat. JW jakiś

czas potem, w tymże Toruniu ową
Według tych relacyj miała później- Marynię Kozłowską
uwiódł głośny

Sza „mateczka"
rozpocząć
swoją
„karjerę“ w Prusach Zachodnich, zameldowana policyjnie jako
„F r A u-

lein

Josephine

(tak)

von

wówczas

cą

na całą Polskę

hipnotyzet

a i zagranie

i spirytysta

Czyński

(obecnie, mówiąc nawiasem,
trudni
się praktykami
okultystyczno-wizio-

Kozłowska
Lehrerin
aus nersko-wróżbiarskiemi pod przybranem
Warschau”, mniej więcej w 1872 imieniem indyjskiego fakira, a przyroku. (Jeżeli wierzyć innym żródłom, najmniej tą płatną „praktyką* zajmo-

REESEA,

GŁUSZA,

Młodzieży Polskiej Związku Wileńskiego.
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Štrasznų pożar © Madrycie.

szych, w stuletniej
walce, w jakiej
idee
kultury zachodniej wzmagały się z nawalni-

Lisf z Polesia.

I Zjazd komendafów P. W. i W. F. Siowarzyszen
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Święto 85 p. Strzelcūw Wileūskich.
kowi tłumnie obległała wszystkie chodniki podziwiając sprawność żołnierzy
O godz. 1 30 w głównej Hali Targów
Północnych wydany został przez Komitet Chorągwiany obiad żołnierski.
U
wejścia do ogrodu po - Bernardyńskie
go
p. Prezydent
Folejewski p. płk.
Wciślak witali na czele korpusu oficerskiego pułku przybyłych gości. Hy
mnem narodowym powitany został reprezentujący p. prezydenta Rzeczypospolitej p. gen. Konarzewski,
Władze duchowne reprezentowali
JE. ks. biskup S. Gall oraz występujący w imieniu JE. ks arcybiskupa R.
Jatbrzykowskiego,
JE. ks. biskup K.

Wczoraj Wilno uroczyście obchoziło święto dzieci wileńskich — 85
:
„ strzelców wileńskich.
Uroczystości odbyły się przy liczprzedstawicieli władz
nym udziale
wnych oraz publiczducho
i
świeckich
pośpieszyła
gromadnie
ności, która
aby zamanifestować swoje przywiązanie i wdzięczność dla bohaterów z pod

Słonima, Lepla i Rykont.

Punktualnie o godz. 9-ej rozpoczęcelebrowa

J. E. ks. biskupa

na przez

Polowego

przez

wysłuchana

Stanisława Galla,

f

św.

Msza

ła się w Katedrze

przedstawicieli władz z p. Gen. D. Konarzewskim, reprezentującym majestat
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej na cze Michalkiewicz.
Władze administracyjne reprezento
wileńskiego i
le, oddziały garnizonu
nowo - wilejskiego oraz tłumy poboż- wał p. Wojewoda Raczkiewicz w otoczeniu pp. starostów W. Iszory i L. Wi
itych.
katęWśród przybyłych widzieplacu
na
tkowskiego.
nabożeństwie,
Po
dralnym odbył się akt poświęcenia i liśmy konsula Łotewskiego p. Donasa.
Sztanwręczenia nowopoświęconego
Podczas obiadu, wygłoszono szedaru. J. E. ks. Biskup Gall po dokona- reg przemówień Rozpoczął
je p. Prezy
zgrodo
przemówił
niu poświęcenia
dent
Fołejewski
nawiązując
do histomadzonych na placu żołnierzy, w go- rji pułku ściśle z Wilnem
związanej.
rących słowach przypominając im za- Przemówienie swoje zakończył p. Pre
pułk. Z kołei
przez
sługi położone
organi- zydent okrzykiem na cześć Pana Preoraz
pułków
przedstawiciele
Dowódca
gwoździe zydenta Rzeczypospolitej.
wbijali
zacyj społecznych
pułku — płk. Wciślak dziękował w gopopamiątkowe w drzewce sztandaru
rących słowach za okazane
pułkowi
czem vice - minister Spraw Wojsko- serce poczem
wzniósł
okrzyk
„Marwych p. gen. D. Konarzewski wręczył szałek Piłsudski niech żyje”. Gen. Kop
półku
dowódcy
sztandlar klęczącemu
narzewski dziękował za wniesione 0Wciślakowi — korpus oficerski krzyki poczem wniósł okrzyk na cześć
płk.
oraz żołnierze pułku złożyli następnie duszpasterzy JE. JE biskupów Galla i
sztandarowi.
wierność
przysięgę na
przemówił Michalkiewicza.
Po złożeniu przysięgi
Z kolei przemawiali: w imieniu JE.
płk. Wciślak, wzywając żołnierzy, by
ks.
arcybiskupa — JE. biskup Michalwypisanych
haseł
w potrzebie bronili
na sztandarze — Honor i Ojczyzna — kiewicz, podnosząc zasługi pułku, dzię
do ostatniej
kropli krwi. Z honorami ki dzielności którego wyzwolona zoprzeniesiono sztandar
na
specjalnie stała ziemia wileńska oraz uratowane
gen. Litwinowicz
zbudowane podjum
(przy placu im. świątynie Pańskie,
Orzeszkowej) gdzie p. gen. Konarzew wzniósł toast za zdrowie wysoce zasłu
ski w asystencji wysokich przedstawi- żonego dla pułku b. dowódcę jego p.
Bobiatyńskiego,
przedstawiciel
cieli władz
wojskowych i cywilnych płk.
przyjął defiladę wszystkich oddziałów Zw. Oficerów rezerwy — za zdrowie
wreszcie
garnizonu. Wśród obecnych na podjum gen. Lucjana Żeligowskiego
znalezli się przybyli specjalnie na uro- jeden ze strzelców w krótkiem przemóczytości gen. gen. Lucjan Żeligowski, wieniu podkreślił z dumą radość z poTokarzewski Dowódca OK III Litwino wodu przydziału go do tak zasłużonewicz, płk.
Prystor,
który w okresie go pułku jakim jest'pułk Strzelców wi
walk o niepodległość Polski razem z leńskich. Najjaśniejsza Rzeczpospolita
bohaterskim pułkiem strzelców Wileń- niech żyje — zakończył swoje przemó
skich przeżywał
ciężkie dni głodu i wienie dzielny wojak.
chłodu, a zahartowani w wielu bojach
Wieczorem w salonach Kasyna Ofi
zajęli czołowe miejsce w Armii Pols- cerskiego odbył się raut, którego nakiej. Publiczność, wierna swemu puł- strój cechowała serdeczność.
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stopnia

służbowego.
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„daci, którzy pracowali w szkolnictwie
YE

ZE AEROROSE
Na Ya
m]

Ważne
Suknie

rozplisowane

nie

poprawią się. Przyjmuje
zowanie.

Ul. Jasińskiego

się

dekaty-

1

2. Pliso-

wanie od 2-ch zł. spódn.

—1

" Ważne

dla pań!

Przerabianie swetrów. Podeszewki do
najcieńszych pończoch.

Garsonki

we-

dług wymaganych wzorów i t.d. Pra„„cownia Koła Polek, ul. Jasińskiego 1-2.

oaz NUTY na wszystkie
instrumenty.

zagraniczne

Książki

na

żądanie

w najkrótszym czasie.

A JEDNAK...
najkorzystniej
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o
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„— Ulepszenie

na-
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Mianowicie

URZĘDOWA.
w Urzędzie Wojewódzkim

Nominacja

kierownictwo

poruczył

Wojewoda

działu Ogólno - Administracyjnego

Od-

w Urzę-

dzie Wojewódzkim p. Radcy Michałowi Pawlikowskiemu. Z tytułu zajmowanego stanówiska p. Radca Pawlikowski zastępować
jego

podczas

Konierencja

—

Administracy|-

Wydziału

Naczelnika

nieobecności służbowej.

w sprawie

aprowizacji.

dniu wczorajszym pod przewodnictwem
y odbyła się w Urzędzie WoWojewod
.
P
jewódzkim konferencja poświęcona sprawom
aprowizacji miasta Wilna i skoordynowania
w tej akcji działalności władz wojskow ch
i magistratu. W _ konferencji wzięli udział
W

między

innymi:

winowicz,

OK. III gen. Lit-

Dowódca

Folejewski,

prezydent

wice - pre-

zydent Czyż i pułk. Burgiełł - Mączyński.
Wojewoda informował obecnych
Pan

o

krokach poczynionych przezeń w celu uzyskania potrzebnych kredytów na zakup zboża interwencyjnego. Starania w tej sprawie
skutkiem.
zostały uwieńczone pomyślnym
Magazynowanie zboża nie będzie miało na
celu obniżania usprawiedliwionych gospodar

w

czeństwa karaimskiego
nych pozdrowień.
Kancelarja Cywilna

oby-

Polsce i serdecz-

Prezydenta

Rzeczy-

pospolitej przesłała na ręce p. Wojewody z
Rzeczypospolipolecenia Pana Prezydenta
tej
podziękowanie za uczucia
wyrażone
przez przedstawicieli społeczeństwa karaimskiego w związku z ingresem Hachana Se-

raja Chan
—

Szapszała.

MIEJSKA.
Stan robót przy ul. Trockiej. Trwają-

ce od dłuższego czasu roboty nad uregulowaniem ul. Trockiej mają się ku końcowi.

Jeźdnia zgodnie z zasadami urbanistyki
współczesnej, została zredukowana do szerokości wystarczającej dla swobodnego wy
minięcia się dwu wozów, całą zaś zasadnirozszeżenia

przestrzeń

dość

wązkich

chodników.
Dzięki niejednakowej

wykorzystano
przy

tej ulicy

szerokości ulicy na

rozmaitych jej odcinkach, szerokość chodników ulega znacznym różnicom; zwłaszcza
szerokie są u wylotu ul. Trockiej na Zawal-

W

sterskiego“.

Z niezwykle interesujących,

tem to właśnie miejscu

w utworzo-

nym przez załamanie domów trójkącie, zapowiada od paru lat Magistrat urządzenie
skwerku. Podczas robót obecnych pragnąc
widać nareszcie zrealizować te zapowiedzie

nawieziono tu sporo czarnoziemu, ale ponieważ przez niedbalstwo nie ogrodzono tego skwerku mieszkańcy okoliczni i dziatwa
ubili ten przyszły trawnik na grudę i wą: cić
należy czy Co na niej wyrośnie!
Warto tu podkreślić wybitnie ospałe tempo robót, wlokących się w nieskończoności
dotkliwie
tamujących ruch na tej ruchliwej
ulicy.

nych tam

w roku

1906-tym,

ksyjnego

loński proboszcz płocki.

łów do sprawy „mankietników*,
jak popularnie zwano wówczas marja-

zarozumiałą, upartą, mściwą,
się do „szerszych zadań”.

witów, pozwalamy
sobie
stępujące szczegóły.

przy parafji płockiej

wyjąć

па-

*

*

Według

„Miesięcznika

miała Felicja Kozłowska

na stałe

w Płocku

Płockiego"

zamieszkać

jeszcze

w

1884

roku—urodzona 44 lata temu w gub.
Siedleckiej z ojca Jakóba, najprzód
leśnika w lasach

kierunku

Kozłowska, biskupowi płockiemu Szembekowi tuna
za

prywatnych

a później

rękodzielnika w Warszawie,

z matki

Mianowany

został

"US,

usunięciu

a w

przez

oświetlenia

zamiast

Kasę

samem

wysy

ul. Jagielloń-

Obrady

z wiązanych

sprawy

na podstawie

komu-

z nieurodzajem

jewództwa.
Stwierdzone

nikatów

się dokoła

zostało

obecnych

-

na

W odniesieniu do jarzyn i kartofli w najgorszej sytuacji znajdują się powiaty północne:
Brasławski, Dziśnieński, Święciański i Postawski. Tu istnieje obawa, że jarzyny z powodu późnego siewu nie dojrzeją a ziemniaki
w
wielu miejscach
zgniją. Zbiór siana w
Województwie nie przekracza połowy nor-

malnego.

_ W związku z tem rozważane były na posiedzeniu sposoby przyjścia z pomocą poszkodowanej ludności, Po przedyskutowaniu
wniosków
wysuniętych przez Naczelnika
Wydz. Rolnictwa i Weter. p. Szaniawskiego

Sekcja uznała za bezwzględnie wskazane:
1) zastosowanie pewnych ulg podatkowych
Dziśnieńskiego,
go
30

powiatów:

Brasławskiego,

Święciańskiego i Postawskie

gdzie niedobór ziemiopłodu
proc. normalnego urodzaju,

przekracza
2) zastoso-

wanie zniżek taryfowych dla wwożonych

do

Województwa
zbóż, paszy i łubinów, 3)
zwiększenie i udostępnienie kredytów na pa-

szę treściwe oraz kredytów hodowlanych, 4)
magazyowanie

zboża

w celach

intewencyj-

nych.

Powyższe wnioski będą przedłożone p.
Wojewodzie z prośbą o poczynienie kroków

u Władz

Centralnych.

Omówienie

września

1928

r. (czwar-

odbędzie

się w

hodowlanych.

do celów

ty

Mi-

hodowlanych

sprawy

skupu inwentarza w związku z wyzyskiwaniem sytuacji przez handlarzy zostało odłożone do czasu zebrania odpowiednich materjałów czego podjął się p. senator Trzęciak

jedno dzież arcybisk
warszawskiemu
osobę memorjał Felicjiupowi
Kozłowsk
iej. Rozwirwącą

jała w nim ona całą ideę swego zgromadzenia oraz celów. Zgromadzenie

wikarjuszem
akademik peter- to przybierało już od sześciu lat real-

widzenie 2 Bsierpnia
1893 roku, w
którem „polecono jej aby pod nazwą

biżuterji

bę-

rolnicze.

Do okręgu hodowlanego bydła jednomaścistego polskiego (w odmianach od czerwonej do mysza tej)
zalicza się: w woj.
białostockiem i nowogródzkim — oraz wszy
stkie powiaty: brasławski, dzisnieński, mołodeczański, oszmiański, postawski.
— (o) Karty
rzemieślnicze.
Większa
część zarejestrowanych w myśl nowej ustawy przemysłowej rzemieślników nie odebrała jeszcze z wydziału przemysłowego Magistratu dowodów zarejestrowania się, t j.
tak zwanych kart rzemieślniczych,
wobec
czego nagromadziła się znaczna ich ilość (z
ogólnej liczby 4800 rzemieślników w Wilnie
nie odebrano 3700 kart).
Przypomina się zainteresowanym aby po
špiszyli się z odbiorem tych kart, gdyż nie ma
jąc na miejscu powyższych dowodów, nie
będą w możności
wykazywania się niemi
przed funkcjonarjuszami policji państwowej,

narki.

wszystkich zakładach
są one zarejestrowane.

wkrótce

—

SKŁAD

JUBILERSKI.

przeznaczonej

na

sprzedaż

w

na

Wyjaśniło

strych

się, że włamywacze

poczem

przy

pomocy

я

dostali się

wywierce-

nia otworu w suficie przeniknęli do składu
mebli, a następnie tym samym
sposobem
mieli trafić do sklepu p. Lewina.
, Robotę utrudniła im grubość sufitu (sklepienie) czemu jedynie
zawdzięczać należy
uratowanie towaru znajdującego się w sklepie. Pracowali oni starym i wyprobowanym

sposobem „z parasolem“. System ten polega

na tem, że po wywierceniu niewielkiego otworu wsuwa się doń parasol, który chroni
od stuku padających odłamków muru.
Sposób pozwolił włamywaczom przedostać się do. sklepu mebli jednak ślepy traf
w postaci niespodziewanego powrotu Szteinhaurea zmusił ich do ucieczki. Funkcjonarjusze urzędu śledczego prowadzą obecnie śledztwo. Z systemu pracy włamywaczy oraz
narzędzi jakiemi się oni posługiwali wniosko-

we

czy

wać należy że jest to robota przybyłych z
Warszawy „na gościnne występy* włamywa

Zamknięcie Wystawy Regjonalnej. Do

czy. Przypuszczenie te potwierdza jeszcze
fakt aresztowania wczoraj w Wilnie znanego
warszawskim wywiadowcom
włamywacza

należy,

Dyrekcja

się,

że

że

rychło

Targów

nej wiadomości

ści osób,
my

NA

na robocie

sprawdzanie

p

termin

stawy Regjonalnej
naczony na dzień

oraz

go

rzemieślniczych,

wiadujemy

rozpoczną

galopu-

przyprawiły

sklepie. Bandytę ujęto w rezultacie jednak
gawiedź a może pomocnicy zrabowali część
zawartości rozsypanej paczki.
W dniu
wczorajszym
p. Lewin znów
miał możność przekonać się, że jest objektem zainteresowań złodziei - włamywaczy.
Właściciel sklepu z meblami położonego
o piętro wyżej, od sklepu p. Lewina, Sztejnhauer, pomimo uroczystego święta, wszedł
do sklepu aby zabrać paczkę pozostawiona
przez nieuwagę. Jakież było jego zdumienie,
kiedy w sklepie zastał kilku nieznanych mu
mężczyzn, z których jeden zajęty był wierceniem dziury w podłodze. Nie mając wątpliwości, że ma tu do czynienia ze złodzieja
mi, p. Sztejnhauer zaalarmował policję.
Zanim przybyła policja złodzieje zbiegli
pozostawiając bogatą kolekcję narzędzi do
włamywania (raki, bory i t, p.) oraz mary-

goście miłe widziani.

Ustalenie okręgów

którzy

posiedzeniu, że niedobór żyta wynosi w tym
roku około 30 proc. urodzaju normalnego.

w tych gminach

27

na

które

Prżed kilkoma zaledwie miesiącami Sąd
Okręgowy w Wilnie rozpoznał sprawę b. 0ficera armji rosyjskiej
Adamowicza, który
dokonał napadu na powracającego ze sklepu właściciela zakładu
jubilerskiego p. t.
„Diamand* Wielka 50 p. Lewina i wyrwał
mu paczkę zawierającą cenniejsze przedmio-

Uniwersyteckiej Bibljotece Publicznej w Wil
nie 55 (pierwsze powakacyjne) zebranie ogólne członków, koła poświęcone zwiedzaniu otwartej tam wystawy książki, przyczem
p. St. Lisowski wygłosi odczyt p.t. „Stare
druki na wystawie uniwersyteckiej bibljoteki publicznej”.

ganizacje

na terenie Wo-

z terenu i obserwacji

Dnia

zachorował
gardła,

ZAMACH

z pp. pracodawców

o godz. 8 wieczorem

P'u,

suchoty

Warszawscy Włamywacze
w Kilnie.

dą buhaje należące do rasy właściwej dla da
nego okręgu hodowlanego, zupełnie zdrowe,
mające conajmniej 15 miesięcy i zapisane
do ksiąg
rodowodowych,
prowadzonych
przez izby rolnicze lub przez społeczne or-

SAMORZĄDOWA.

toczyły

tek)

O.

(ALTAS
LOS ET EAST TENS

Wileńskie koło związku Bibljotekarzy

za odpowiednie

— Z posiedzenia Sekcji Woj. Kom. Regjonalnego.
W.
ubiegłą sobotę
w Urędzie Wojewódzkim
odbyło się posiedzenie
Sekcji Rolniczej
Wojewódzkiego Komitetu

kiewicza.

—

polskich.

polskiej

oddziałów KOP'u.

nisterstwo Rolnictwa wydało ostatnio zarządzenie
ustanawiające okręgi hodowlane
bydła rogatego.
W myśl tego zarządzenia

čznika 1907, który
wiosną rb. stawili się
przed komisją przeglądową i uzyskali kategorję A. Narazie wcielony zostanie I turnus,
drugi turnus wcielony
zostanie na wiosnę
1929 r. Osoby, które otrzymały karty powołania, obowiązany są stawić się do formacji w dniu wyznaczonym.
W. przeciwnym

wice

Każdy

armji

chowany zostanie w Warszawie.
Na pogrzeb Kolegi wyjeżdżają delegacje

spra-

RÓŻNE.

dotychczasowych

przewodnictwem

3)

szeregach

w

o śmierć. Jako syn Ziemi Warszawskiej po-

jest obowiązany, stosownie do rozesłanych
orzeczeń Zarządu, uiszczać miesięczne składki bez napomnień.

—

WOJSKOWA.

pod

łane nie będą.

Wprowadzeni

przystąpiono do
sposobu oświetbardziej udosko-

prezesa Wil. T-wa Rolniczego pana Z. RuSzczyca i w obecności p. Wojewody Racz-

K.
jące

administracyjne.
— Kasa Chorych m. Wilna zawiadamia,
że od składek za m. sierpień 1928 r. niewpła
conych do dnia 30 września 1928 r., będą
pobierane procenty zwłoki, oraz po tym terminie zaległe składki będą ściągane w drodze egzekucji z procentami zwłoki i kosztami egzekucyjnemi.
Listy płatnicze za służbę domową i dozorców domowych nadal przez Kasę wysy-

— Powołane do szeregów rocznika 1907.
W tych dniach władze wojskowe rozpoczęły doręczanie kart wcielenia poborowych ro

Regjonalnego

mózgowego.

w

Sp. kpt.

kompanji

nie liczył się nigdy
ze
zdrowiem, nadwerężając je w
służbie Ojczyźnie, ostatnio
zaś pełniąc
ciężką
służbę
w
szeregach

Lekar24).

wy

słupów metalowych przy chodnikach, lampy
elektryczne zostaną zawieszene na drutach
nad samym środkiem ulicy, tak jak to jest
na ul. Mickiewicza.
Ta zasadniczo pożądana akcja budzi jednak pewne zastrzeżenia, a to ze względu
na niedostateczne oświetlenie tej ulicy, dzięki któremu w najbliższym czasie ilość punktów świetlnych na niej będzie musiała być
powiększoną, co spowoduje przesuwanie za
wieszonych z niemałym wysiłkiem obecnie
lamp na nowe miejsca, chyba że oświetlenie
tej ulicy wzmożonoby podwójnie, czego się
jednak trudno spodziewać.

razie grozi kara.

Walczący

1) prof. M. Eiger i dr.

nowotworu

śmierć

1

oraz przed powstaniem jej w 1 korpusie gen,
Dowbór-Muśnickiego,
śp. kpt. Markiewicz

zamknięcia

został ostatecznie wyzjutrzejszy. Przypuszczać
po

zamknięciu

i Wystaw

cyfrowe

poda

kasowe.

Wystawy

do ogól-

dane dotyczące

które zwiedziły Targi

wyniki

Wy-

Pobocznie

się że ilość zwiedzających

ilo-

i Wystawy

dowiaduje-

przewyższy-

ła 250 tys. osób, że w rezultacie Targi i
Wy
stawy dały czysty zysk. Sprawy te żywo interesują szeroki ogół to też trzymanie prawdy w tajemnicy nie wydaje się nam celowe a:ili pożądane.

—

Od

administracji.

Do

niniejszego

nu-

meru „Słowo*
załączamy dla wszystkich
naszych prenumeratorów cennik firmy Zygmunt Nagrodzki w Wilnie na maszyny i narzędzia rolnicze sezonu zimowego.

TEATR

I MUZYKA.

— Teatr Polski (sala „Lutnia*) Dziś powtórzenie wieczoru Ibsenowskiego z okazji
100-ej rocznicy urodzin wielkiego poety, dra

maturga i myśliciela na którem dane będą
„Podpory społeczeństwa. Na piatkowej pre
mjerze „Podpory społeczeństwa*
zdobyły
sukces zupełny, a oklasków nie było końca;
wbrew przewidywaniom na premierze Teatr był pełen.
— „Pociąg - widmo". Wznowiona w poniedziałek sztuka Ridley'a „Pociąg - widmo*
nie przestaje być atrakcyjną dla Wilna; mimo poniedziałku, Teatr był pełen. Jutro poraz drugi „Pociąg - widmo”.
— „Pieniądz leży na ulicy". oto tytuł sensacji, która się ukaże w Teatrze Polskim w

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

WYPADKI I KRADZIEŻE.
SZKOLNA.
— Kradzież w Synagodze. S. Rozenowi
— Szkoła Rzemiosł RR
wileńhotel „Bristol*) w synagodze przy ul. ŻyPlastyków,
Gdyby nie wspomniana ślamazarność i skiego Towarzystwa Artystów
lowskiej wyciągnięto z kieszeni 800 zł.
codziennie od godz. 6-ej
opieszałość robót, zwłaszcza z przebrukowa- przyjmuje zapisy
dd uderzenia pioruna. Dn. 21 b.m. we
niem mogłyby one być całkowicie ukończo- do 8-ej wieczorem w lokalu szkoły ul. św.
ne już w ubiegłą sobotę tak mało bowiem Anny 7. Od kandydatów wymagane świade- wsi Bojarsk gm. Krewskiej wskutek uderze
spalił się dom mieszkalny B.
pozostawało tam do zrobienia, w obecnych ctwo z ukińczeniem 7 oddziałów szkoły
po- nia pioruna
jednak
warunkach
potrwają one jeszcze wszechnej lub 4 klas gimnazjum. W tychże Makieja. Straty wynoszą 6000 zł.
W m. Krewie ŚR: się stodoła ze zbogodzinach są przyjmowane zapisy na kursy
przez dni kilka.
— Ochrona miejska dla chłopców. Magi- wieczorowe:
rysunku odręcznego, rzeźby, żem na szkodę A. Budaja.
— Zaduszony w synagodze. Dn. 23 bm.
strat m. Wilna nosi się z zamiarem wybudo malarstwa, krawieczyzny i haftu artystyczwania specjalnej ochrony dla chłopców bie- nego. Do szkoły i na kursy zapisy tylko do w Synagodze żydowskiej w tłoku zduszono
Zelika Brumberpa Pogotowie udzieliło pomo
dnych rodziców
zamieszkałych na terenie dnia 1 października. rb.
— Kursy dokształcające tla
Budowa tej ochrony w której
M. Wilna.
młodzieży cy.

m
,
Pa- wał się niemi gorliwie np. prałat We- duszom nadawał—złożył ówczesnemu

poda- wzrostu Średniego, blada,
uchodziła
materja- oko cierpiąca,

nadal

skiej. W dniach ostatnich
zamiany dotychczasowego
lania ul. Jagiellońskiej na
nalony.

aras

nego

Porządek dzienny:

Mejszagole,

domowych

posiedzenie wil. Towarzystwa
w lokalu własnym (Zamkowa

przedwczesną

St. Markiewicza, dowódcę
Rudziszkach,

Czarnecki — wpływ układu nerwowego rošlinnego na powstawanie nowotworów doświadczalnych (pokaz zwierząt). 2) dr. A.
Wirszubski — pokaz chorej po operacyjnem

łane nie będą, Każdy z pp. pracodawców
jest obowiązany stosownie do rozesłanych
orzeczeń Zarządu, uiszczać miesięczne skła
dki bez napomnień.

Minimum za co6ę —0C.
Maximum na dobę 16°С.
barometryczna:
Tendencja
stępnie wzrost ciśnienia.

będzie

czajne
skiego

— Kasa Chorych m. Wilna zawiadamia,
że od składek za m. sierpień
1928 r. niewpłaconych
do dnia 30 września 1928 r.,
będą pobierane procenty
zwłoki, oraz po
tym terminie zaległe
składki będą ściągane
w drodze egzekucji z procentami zwłoki i
kosztami egzekucyjnemi.
disty płatnicze za służbę domową i do-

>

Uwagi:

Pan

innej

stratę przez

KOMUNIKATY

centrum dwustotysięcznego miasta! Skandal!

erzeważający |

—

czy

Szósta Brygada KOP'u, a z niąi cała
Polska poniosła wczoraj niepowetowaną

— Posiedzenie Wil. Tow. Lekarskiego.
Dnia 26. bm. o godz. 20-ej odbędzie się zwy

Dzieje się to wszystko nie w jakichś Ły-

dla niezamożnych księży. W 1906 r. gdzie z matką przebywała przez czas niektórymi księżmi; zrodziła się myśl
doskonałą znajo- utworzenia stowarzyszenia, którego
'miała znajdować się przy niej
już pewien, wyniosła
> miała być sama
Koztowjako przy boku „mateczki“ marja- mość rosyjskiego języka. W młodym
a.
wickiej—Marynia Kozłowska w cha- wieku została tercjarką; oddawała się
rakterze... matki antychrysta, mające- później usłudze chorych:
była
jakiś
W 1901 roku ks. Leon Gołębiowo półtrzecia roku i hodowanego czas w Przytulisku. W Płocku prowa- ski — neurastenik, bardzo pobożny
dziła wraz. z innemi tercjarkami szwal- lecz łatwowierny, usunięty w nastędzieś w Saksonii...
z
corychlej
się
nię,
w której zakres wchodziły hafty pstwie z urzędu ojca duchownego w
dobądźmy
Lecz —
kościelne. Dobrzy ludzie seminar
na ląd możliwie i roboty
tych trojga dziwów
ortodojum dla zbyt mało
najbardziej pewny i stały, to znaczy na wspierali pobożne szwaczki; opiekojaki niektóry

„Miesięcznika

szkół powszechnych. Kursy są zatwierdzone
przez Kuratorjum okręgu szkolnego Wileńskiego, obejmują. program pełnej 7-mio klasowej szkoły powszechnej i zakończone będą egzaminami z zakresu programu 2, 5 lub
7-mu klas szkoły powszechnej. Zapisy przyj
muje kancelarja kursów w godzinach 11-13
w lokalu szkoły powszechnej Nr. 24 Mostowa 7.

był

(p) Ogród czy gajówka? Mimo że od

ntupach

i

średnia

1928 r.

wał się jeszcze podczas okupacji nie- Anny z Olszewskich, niewiasty gru- ciszka, utworzył się grunt, na którym
bych obyczajów. Panna Felicja ukoń- wysoko sięgające dążenia Kozłowskiej
mieckiej w Warszawie).
Z Torunia przeniosła się Koziow- czyła w Warszawie kilka klas szkol- zaczęły mieć widoki realizacji. Rozposka do Płocka zakładając tam traktjer nych, a z pewnego domu rosyjskiego częły się jej niezliczone konferencje z

szpalty płockiego

zmuszony

zamknięcia wystawy upłynęło już pół miesią
ca, a więc niezgorszy kawał czasu, wszystkie niezliczone prowizoryczne stajnie i obory na terenie ogrodu Botanicznego dotychczas nie zostały zburzone, a fenomalne wręcz
ilości gnoju fermentują w dalszym ciągu!

meteoroiogiczne
Spostrzeżenia
ji 5. 5. В.
rolog
Zakładu Meteo

ną.

mira KSIĄŻKE |
qe. Wszystkich dziedzia

uciekać

znajdzie pomieszczenie przeszło 100 chłopców ma się rozpocząć z początkiem przyszłego roku.
budowy wyniesie
kilkadziesiąt
Koszt
tysięcy zł.

"WTOREK

dla

prując,

mogąc

NIKA

czą w ten sposób

dla pańl

i nie

poddać się. Pozostali przemytnicy pozostawili 12 blaszanek napelnionych spirytusem.
Rannego odesłano do najbliższego ambulansu poczem przekazany
zostanie władzom
bezpieczeństwa.

knęli się w pobliżu Wiżaju na grupkę przemytników skradających się rowem. Zobaczywszy żołnierzy, przemytnicy poczęliuciekać,
Wślad
za nimi posypały się strzały, w rezultacie których jeden z uciekających został

nowi Karaimskiemu za złożone wyrazy uczuć obywatelskich oraz o wyrażenie p. Hapracy dla społechanowi życzeń owocnej

posadę ubigać się mogą
osoby posiąadające samodzielną praktykę biurową i znajomość
rachunkowości.
Pierwszeństwo będą mieli ci kandy-

Józelu ZAWADZKIEGO

ranny

nat-

watelskich. Pan prezes Rady Ministrów nadesłał na ręce p. Wojewody pismo z prośbą o podziękowanie w jego imieniu Hacha-

potrzebny do
Państwowej
Szkoły
Technicznej w Wilnie z uposażeniem

według IX

KOP

ujawnienia tendencyj spekulacyjnych.
— Podziękowanie za wyrazy uczuć

KONSERWATORJUM
4 —

żołnierze

czo cen lecz wyłącznie interwencje w miarę

i TEORJA

4

Patrolujący- granicę

Ś p. kpt. St. Markiewicz.

i dorosłych im. Adama Mickiewicza
przy
Stowarzyszeniu Shrz. War. Nauczycielstwa

Zajście z przemyfnikami.

Sprawa”

była

rozpatrywana

w

Powietrze, którem oddychamy W - Пszych kinach i teatrach,
Na propozycję

Sekcji

stratu pp. caud. medyny
ski i Dominik Kossakowski

Zdrowia _ Magi-

Marjan Gąssowbadali powierze

w kinach i teatrach tutejszych w przeciągu
lutego, marca i kwietnia b. r. Analiza odbywała się w ,zakładzie higjeny U. S. B. (dyrektor prof. Karaffa - Korbutt).
Wskaźnikiem zanieczyszczenia
powietrza, jak wiadomo, jest zawartość w niem
bezwodnika kwasu węglowego
C02, któ-

rego ilość w mieszkaniach
nie
przekraczać 1 pro mille. Już przy

powinna
zawarto-

ści 2 pro mille kwasu węglowego,
powietrze wydaje się ciężkiem, działa przykro na
powonienie, wywołuje uczucie zmęczenia i
inne objawy zatrucia.
Wynik badania by następujący: Zawar
tość CO2 przy szczelnie wypełnionych salach wahała
się w
granicach od 2,89 do
6,85%!, przy średniem
zapełnieniu od 1,8
do 4,5%! W tych samych salach przed prze
dstawieniem, a więc bez publiczności, z wyjatkiem 2 sal, zawartość
CO2 sięga liczba
powyżej 1%!

Przebywanie
parogodzinne w takiem
powietrzu działa bez wątpienia bardzo tjemnie na zdrowie.

Wentylacja w
omieszczeniach
jest
zupełnie niewystarczająca. Wobec
zbližającej się zimnej pory roku, kiedy wentylacja
naturalna za pomocą otwierania okien nie
daje się zastosować, kina i teatry, winne urządzić wentylację sztuczną dla przewietrza-

nia szybkiego widowni,

OFIARY.
na grób

Zamiast wieńca

Radcy

Woje-

wódzkiegog śp. Monkiewicza Józefa—90 zł.

składają na ręce wdowy
rostwa

Brasławskiego:

po urzędniku Sta-

Jankowski

starosta

Dziśnieński, Kowalewski starosta Oszmiański, Piekutowski starosta Mołodeczański,
Witkowski starosta Wil.-Trocki, Nitostawski starosta Wilejski, Januszkiewicz. staro-

sta Brasławski,

Myójarz starosta Święciań-

ski, Iszora starosta grodz. w Wilnie,
dźwiecki starosta Postawski.

nie: z jakiego źródła płynie

Nie-

godność

drobiazgowo. arcybiskupia ks. Kowalskiego?
Kozłowska,
„marjawitów”, pod opieką Najś. MaRzecz się ma tak.
do Rzymu w
ryi Panny Nieustającej Pomocy, założyła zgromadzenie
kapłanów. Mają
rok
później
W
pierwszych dniach września
4 sierpnia 1909 roku odbył się w Wiedniu konbyć też siostry marjawitki;
ma
być
dodatkowy zakon Świecki.
Kierunek
audjencji
u gres kościołów
Staro - Katolickich
wewnętrzny dusz kapłanów — podług Ojca św. Pomimo otrzymanego
bło- istniejejących, jak wiadomo, w Ho„objawienia" — należeć ma do Ko- gosławieństwa a nawet fotografji z landji, w Niemczech i Austrji. Oprócz
złowskiej, która ma być „mistrzynią podpisem, dnia 4 września 1904 roku tego należy do nich Kościół ChrześciSzembeka jańsko-Katolicki w Szwajcarji
i matką”; wyraźnie, nie żadną
prze- nadeszła na ręce biskupa
i Kołożoną łecz mistrzynią. A że właśnie odpowiedź z Rzymu nakazująca roz- ściół Katolicki
Polsko-Narodowy w
marjawickie
stowarzyszenie. Ameryce Północnej.
wtedy
Leon XIII wyda!
encyklikę o wiązać
W Wiedniu naNajświętszym Sakramencie, memorjał Uległość swą tej decyzji stwierdziła stąpiło zjednoczenie
się „Kościoła
11 Marjawickiego* z Kościołami StaroKozłowskiej wskazywał jako jeden z Kozłowska podpisując deklarację
głównych celów dla zakonu: kult eu- stycznia 1905 r. Jedni kapłani-marja- Katolickiemi.
Wyrazem
tej jedności
dzie- było udzielenie święceń biskupich ks.
charystyczny.
wici poszli za jej przykładem;
oparło się wyraźnej Kowalskiemu.
innych
więciu
Aktu konsekracji dopodziemną konałw Utrechcie (Holandja) 5 paźBiskup
Szembek, ' otrzymawszy woli Rzymu i rozpoczęło
utrzymania dziernika
nietylko
około
memorjał, zaprosił do siebie Kozłow- robotę
1909 r. w katedrze Św.
za- Gertrudy arcybiskup Utrechtu Gerard
ską
i indagował
ją w obecności przy życiu stowarzyszenia, recłe
dwuch kapłanów. Wyjaśnienia zostały konu, lecz i około możliwie najszer- Gu! w asystencji i przy współudziale
„mateczki'* biskupa Haarlemu, biskupa Deventeru
spisane protokularnie. Następnie cały szego rozwinięcia dzieła
t. zw. adorator- oraz biskupa
memorjał wraz z dodatkowemi proto- Kozłowskiej. Kółka
Niemiec
Demmela
i
kułami, przetłumaczony na język !a- skie samowolnie tworzono i szerzono. biskupa Anglji Mathew'a.
ciński,
przesłał ks. biskup
wraz z
Rychło nastąpiło zupełne zerwanie
Cz. J.
oryginałem polskim do Rzymu.
TaKatolickie bowiem sprawy podlegają decyzji marjawityzmu z Kościołem
kim.
Taki
był marjawityzmu poŚw. Kongregacji Inkwizycji, której pre-

sburski, magister teologji ks. Kazi- ne kształty jako formalny zakon, obpewne
nazewnątrz
mierz Przyjemski liczący niewiele po- serwujący nawet
plackiem
padanie
jak
zakonne,
formy
wyżej trzydziestu
lat. Po przybyciu
zupełna od
na ziemię, abstynencja
ks. Przyjemskiego
do Płocka
stan
niemalobiałe
jak
mięsnych
potraw
,
materjalny Kozłowskiej polepszył się
nojak
wane stoliki w mieszkaniu,
niebawem, a gdy po Śmierci ks. bi- szenie czarnych mankietów
zamiast
skupa Nowodworskiego ks. Przyjem- białych rękawów i t. p.
ski zaczął nosić się z myślą
zawiąfektem jest sam Papież (sekretarzem
Według memorjału
Kozłowskiej, wówczas Kongregacji
zania stowarzyszenia kapłańskiego na
był kardynał
nadprzyrodzone Vanutelli).
podstawie trzeciego zakonu św. Fran- nawiedzić ją miało

Rzymie długo,
Dla poparcia
jeździło kilku
sierpniu 1903
przyjęci byli
1904 roku, na

pilnie i
jej jeździła
kapłanów
roku.
W
marjawici,
godzinnej

czątek.

Dorzućmy już tylko odpowiedź na
spotykane
obecnie tak często pyta-

DIE

Z SĄDÓW.

Ogłoszenie

dzień

na
cu

cesu

t. ]. w

sobotę

urządzili

awantu-

rę jako protest z powodu
nałożenia
im przy przeprowadzaniu z więzienia
kajdanków.

Niezadowoleni

z

tego

zresztą
zupełnie zbytecznego
zarządzenia komendanta konwoju nie chcieli
iść, w rezultacie czego sprowadzono
ich siłą, Echem
tego zajścia było
dalsze aroganckie zachowanie się niektórych oskarżonych, zwłaszcza
Hellera, Dodzika i Szwarca.
Wyrok w tej sprawie
spodziewa-

ny jest jutro,

dzisiejszy

zaś

Krawca, Segala i Hajeta —
mec.
Czernichow i apl. adw. ip. Kiwa Tesioje,
Kenigsberga — mec.
Petrusewicz, Berda i Adinównę — mec. Dąbrowski.

Warunki
rysy można

O. Z. L. A.

Dyrektor (—)

mtr. Gniech,

Sadowski

(AZS),

Sidorowicz

800

rez.

(AZS),

3ap.). Bieg 1500 mtr.

Halicki

1388—VI

Halicki,

. Dyrekcja

rez. Pi-

(Pogoń),

(3 p.

Herhold,

li-go

dyskiem:

Nawojczyk

(3 p. Sap. , Zardzin,
rez. Sadowski.
Rzut
oszczepem: Pankiewicz (3 p. Sap.), Białkow-

ski, rez. Zardzin "II (Strzelec). Rzut kulą:
m
Zardzin |, rez, Kowalewski (Po-

goń).

października

STOŁPECKIEM

Sygnał

: Transmisja

1928 r.
Marjackiej

w

oraz komunikat meteorologiczny.

17,00 - 17,20: Odczytanie programu dzien:

nego i chwilka litewska.
17,25—17,50: Transmisja z Katowic.
17,50 18,00: Przerwa.
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy:
Koncert
popołudniowy. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. józefa Ozimińskiego i Apolinary Szeluta (fort.). W programie muzyka polska.
19,05—
: Komunikaty i odczytanie
programu

ną

środę.

3

19,20—22,00: Transmisja opery „Rigoletto* G. Verdiego z teatru Wielkiego w
Poznaniu. Udział biorą:
Zygmunt Zaleski
i Kazimierz Czarnecki.
22,00- 23,30: Transmisja z Warszawy:
czasu, komunikaty: P. A. T., polisygnał
oraz muzyka tai inne
cyjny, sportowy
neczna.

%

MAURYCY

LEBLANC.

Agencja „Barnetti Spółka”.

— Ten poczciwy p. Vancherel żądał, bym mu wydała natychmiast zaliczkę, lub czek, — ciągnęła dalej p.
Lovendale. — Obiecałam że wkrótce
książkę
powrócę. Wrzucił przy mnie
zamky,
szuflad
nej
wyłama
do tej oto,
nął ją na klucz i odprowadził mnie do
drzwi.
Na zakończenie, p. Lovendale, dodała cały szereg nie potrzebnych i nic
nie

znaczących

ma

których

„ię

Od dłuższej już
już nikt nie słuchał.
chwili uwagę Jima Barnetta i inspekto
ra Bechoux przykuwał dziwny wyraz
twarzy p. Formerie, wykrzywionej kon
wulsyjnie i zmienionej do nie pozna”

nia. Nie było wątpliwości, iż podlegał

on w tej chwili jakiemuś silnemu wzru
szeniu i nie mógł zapanować nad szaloną radością. Wreszcie wyszeptał gło
sem zdławionym:

—

Jednem słowem, poszukuję pa-

—

Tak,

—

Oto jest, —

ni XIV tomu dzieł Richardsona?
panie.

:

rzekł, wyjmując z

kieszeni teatralnym gestem, małą ksią-

żeczkę, oprawioną w skórę.
—

Czyż być może! — głosem peł-

nym entuzjazmu krzyknęła Angielka.
— Oto jest! — powtórzył, — Ale
listu miłosnego

króla Jerzego niema

w

niej. Byłbym go znalazł. Potrafię jedod-

nak odnaleźć list, skoro potrafiłem
szukać książkę, tembardziej że jasnem
posiadać
jest, iż ten, kto ukradł ją,
musi list.
+

Nadleśnictwie

(przetarg

Stenistaw Mackiewicz.
’ „awca

swędzenie,

zmniej-

szają guzy (żylaki).

odbędzie się w

WI-

Sprzedają

apteki

i składy

apteczne.

Przetarg leśny,
\ Państwowy
Bank
Rolny, Oddział
w
Wilnie, podaje
do
publicznej wiadomości,
że w dniu 15 października rb. o godz. 12-ej

Wilno

26 klm.,

nej Wilji 18 klm.)

na

42.

Wiljam

Wileński

Dyrekcja

Urząd

Robót

Wojewódzki

ogłasza

wywoławczej
Pisemne

około

oferty wraz

z

dowodem

Bliższych informacyj udziela
Agrarny Oddziału PBR. w Wilnie.

Ogłoszenie
Wojewódzki

—

Dyrekcja

kopertach

į

w ładunkach
i

mniejszych

dziernika 1928 r. o godzinie 12-ej w
wej Dyrekcji Robót Publicznych w

OkręgoWilnie,

przy ul. Magdaleny Nr. 2 pokój 78. Piśmienne oferty winny być złożony w tymże dniu
do godz. 9 i pół w Kancelarji Oddziału Bu-

Dyrekcji

pokój

Nr. 92, łącznie

konać objętą niniejszym przetargiem robotę
Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys otrzymać można w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, pokój Nr.
78, za zwrotem kosztów wykonania. Tam

można

również

codziennie

godz.

od

12 - ej

13-ej przejrzeć ogólne i techniczne warun:

do

ki, wykonania

robót,

projekt

przepisy
które

dla

Min.

projekt

Rob.

ofertanta

przedsiębiorców,

przez

robót

umowy

Publicz.

są

oraz

ogólne

o przetargach,

obowiązujące.

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru ofertanta uzależniając to od fa-

chowych i finansowych zdolności przedsiębiorstwa, oraz prawo zredukowania ilości
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania.

Do robót przy budowie gmachu gimnazjum w Święcianach będzie rządowy materjał —
zakupu.

cegła,

kamień

i cement

Za Wojewodę
Dyrektor - Inż. (—)
4499 — 2

TOWA RARE

po

cenach

St. Siła-Nowicki.

przetarg

na

kiem? Nikt inny jak robotnik Gandu,

Sądu

Grodzkiego w Święcianach (4622 m3.) i gma

;
й
aresztu (1860 m3.)
Przetarg odbędzie się w dniu lgo paźOkręgodziernika 1928 r. o godzinie 12-ej w
wej Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie,
przy ui. Magdaleny Nr. 2 pokój 78. Piśmienne oferty winny być złożony w tymże dniu
do godz. 9 i pół w Kancelarji Oddziału Bupokój Nr. 92, łącznie
dowlanego Dyrekcji
z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 4
WE
proc. zaofiarowanej sumy.

chu

W

ofercie winien być podany

minimalny

termin, w którym firma podejmuje się wykonać objętą niniejszym przetargiem robotę
Ogólne warunki pIREIRŲ i ślepy kosz-

można

torys otrzymać

Publicznych

kcji Robót

kręgowej

w

w

Wilnie,

Dyre-

pokój Nr.

78, za zwrotem kosztów wykonania. Tam
również można codziennie od godz. 12 - ej

do 13-ej przejrzeć ogólne i techniczne warun
ki, wykonania robót przez przedsiębiorców,
projekt robót, projekt umowy oraz ogólne

które

Rob.

Min.

przepisy

dla

ofertanta

Publicz.

są

o przetargach,

obowiązujące.

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie prawo wyboru ofertanta uzależniając to od fachowych i finansowych zdolności przedsię-

ilości
biorstwa, oraz prawo zredukowania
robót lub nawet zupełnego ich zaniechania.
Do robót przy budowie wyżej wymienio-

cegła,

terjał —
zakupu.

Za W
Dyreki
4498 — 2

kamień

po cenach

*ewodę
"až. (—)

B ИП у

НОМО — еа

Wilno, Zawalna 9, tel. 323.
Adr. tel. „Rolnicze“.

goda

była Ślicz.

otoczeniu

trzech

| „iów,

w

p. Formerie

nie mógł się powstrzymać od dalszych
tonem żartouwag, wypowiadanych
;
bliwym:
No

c6ž

pan

powie,

drogi

panie

Barnettt, sprawa była dobrze prowadzona? I zdaje mi się, że rozwiązanie
jej wypadło niezupełnie zgodnie z pańskiemi przywidywaniami? Bo przecież,
p.
właściwie pan był przeciwnikiem
Leboc?
— Muszę przyznać, — odrzekł Bar

którego od pierwszej chwili nie przezasustawałem podejrzewać. Wczoraj, pod- nett, — że byłem trochę jakby
kartę
fatalną
tę
przez
y
onowan
dziw"gestj
czas rewizji, zauważyłem jakąś
ić,
wyobraz
sobie
proszę
Bo
ą.
witytow
kapieca,
kaflami
y
pomiędz
ną szparę
ej
pierwsz
podczas
że
załem ją rozszerzyć i znalazłem książ- panie sędzio,
ona
leżała
ów,
świadk
tacji
konfron
księgado
em
kę, którą odrazu zaliczył
Vancherela. spokojnie na podłodze w domku zazamordowanego
zbioru
Loven- mordowanego. I otóż p. Leboc, podRewelacyjne zeznania panny
moje przypuszcze- szedł cichutko i nastąpił na nią prawą
dale potwierdzają
ząc, zania. Każę aresztować trzech. braci Gan nogą. W ten sposób, wychod
zdjął ją i
poczem
obcasie,
na
ją
brał
du, morderców poczciwego Vanchereyłem, że
Zauważ
esu.
pugilar
do
wsunął
Leboc.
p.
ieli
oskarżyc
la i fałszywych
czteślad
ał
zostawi
jego
Nie tracąc swej uroczystej powagi, prawy obcas
skowywnio
stąd
dziurek,
marych
rech
p. Formerie uścisnął dłoń p. Leboc na
wykorzystał ten
zhak szacunku i uznania, co wywołało wałem, że umyślnie
a wystającychobuwia
gorącą podziękę z ust tego ostatniego. defekt swego
adres świad,
ukryć
chcąc
ach,
gwoździ
przysta
-Następnie sędzia śledczy, jak
światła na
wiele
tak
rzucić
mógł
który
źnie,
mężczy
u
wanem
wycho
ła dobrze
kartce witej
Wszakże
sprawę.
odprowadził p. Lovendale do auta, a tę całą
.
czamy..
zytowej
zawdzię
radoz
ręce
gdy powrócił, zacierając
P. Formerie wybuchnął śmiechem.
Ści zawołał:
Ależ to dziecinada, drogi Bar—
— No, no, sądzę, że ta sprawa nanecie!
To są
zupełnie
niepotrzebne
mógł
będę
nie
robi dużo hałasu i że
cje!
ć sokomplika
Jak
można
pozwala
Tak,
u.
rozgłos
brak
na
ać
się uskarż
moZasadą
?
dygresje
podobne
na
bie
p. Formerie jest człowiekiem ambitnym
ie,
ja
jest
znane
przysłow
iż
nie
należy
a stolica nęci go bardzo!
Ruszono ku domowi braci Gandu, szukać południa o czternastej godzigdzie mieli już być aresztowani. Po- nie. Powinniśmy się zadawalniač faRedaktor odpowied ziainy

wita

*0 DYGyMBO.

program:

rozgrywa

Clive Brook,

bądź

„CZYJE

m.

Od godz.

1.

6.

weneryczne,
moczopłciowe i skórne, ul.
| Wileńska 7, tel. 1067.

BROS IE

HSS

DZIECKO*.

się na tle dwóch

wielkich

zarówno
chęcią

КОРНО | SPRZEDAŹ

Do

5—1

ka

2,

pp.

róg

a

Doktór

ulżenia

a

płciowe,

ul

Mickiewicza 9, wejście

dziny przyjęć 5—7

Zamkowa
7—1
czenie światłem:
lux,

lampa

pp.

Ton

DREWNIANY
o 1 mieszka- ;

niu

4-ro

pokojo-

WILNO,

wiśnie,

na

miejscu

ЧЕ Ч

"

do folwareczku
bardzo
wymagań.

samotny.

50 ha

skromnych średniej
Pożądany stwowej
pokoju z

Zgłoszenia

od osób

pod

o nie-

„G“.

firmy kilkoletnią

a

RODNE

Mickiewi-

Tatar-

skiej 9-2i5- 8.

W.Z.P

DOKTOR

K. Sokołowski

cowniczka

Lekarz-Dentysta

wa,

6—2.

g. 9-12

b.

wi

nėm

w

„

utrzymaniem Zaną,

i złote znajomość
Sztuczne zę- francuskiego

porcelanowe

korony.

r. i 5-7 w. m. 5.

Przyjmuje:

od

języka

— 1 lową.

pierwszy

otrząsnął

się ze

lekcyj

Na

2

R

3,

ul. Wiłeń-

tłu-

|

tel.

1018,

„,

MIE c 330 -5P. p.

Zz-6bbt

EOS
5З ОЛЕ
CEDC

żądanie

nierz

is

pokoje

p IĘKN

Przyjmuję

ska 32

Na

kuś-

nanmiejscu.

Istnieje
od 1840 r.|
E-cia OLKIN

|

MAGAZYN MEBL!
Wilno, Niemiec-

į

ka Nr

3, tel. 362. |

stołowe,
MEBLE
sypialne, gabineto- į
we, salonowe, łóżka, kredensy, stoły, szafy, biurka,

krzesła i t. p.
Dogodne warunki
Н

m

|”

| TEZ

KOT
żab

© PIEC O GEODE

umssczzmanuwa

Oszczędności
swoje ulokuj
roc.Gotówka

książkę
gubioną
wojsk. wyd. przez

na 12
twoja

zabezpieczoną“— P. K. U. Wilnu,
jest
įna imię Zenoną Lamsrebrem
złotem,
unieważnia
kowiczą
29 drogiemi kamieniami, SIĘ:
—0
LOMBARD

ę
”ygubioną książk
:
3 Plac Katedralny, ul.
Tocz.
mieszkanie Biskupia Nr 12, telef wojskową
dawać lekcje
1895, wyd. przez
wydaje
14—10
z powo- fon
Oferty proszę
kiero- 5 pokojowe
О
Po
pożyczki pod zastawP. K. U, Wilno, na
wać wlg adresu: No- du wyjazdu
brylan-imię Stanisława Marwie- złota, srebra,
ul.najęcia zaraz.
wo -Święciany,
to-cinowskiego unieważSosnowa 11, tów i różnych
Kościelna, Wł. PZ
-0
—0 warów.
a się.
4228ni
8
4.
m.
—
jung.
i może
muzyki. słoneczne

E

ktami, które udało się nam zebrać, a zdumienia i otworzywszy gwałtownie
nim
nie próbować zamienić je za wszelką furtkę, wbiegł na dziedziniec. Za
spojzbliska
by
,
Formerie
p.
.
skoczył
hipotezy
ułożonej
góry
z
cenę w myśl
Zbliżano się właśnie do domu p. rzeć na niezwykłe zjawisko, by gnieć
Leboc, który musieli minąć, idąc do wem swym oszołomi je. Ale zdawało
się,
że
nic
nie
było
w stanie wzruszyć
Barneujął
e
Formeri
P.
braci Gandu.
go w ramie okien
ia,
jegomośc
siedzące
tta pod rękę i ciągnął dalej pouczająo, że wzruszenej.
Cóż
w
tem
dziwneg
ce swe przemówienie:
nie
było
mu
obce,
skoro
po zbliżeniu
wielki
popełnił
,
Barnecie
—— Pan,
li
się
obaj
panowie
przekona
się nabłąd, nie chcąc przyjąć do wiadomonamabył
ć
jegomoś
ów
że
t,
tychmias
monie
ści tak prostej prawdy, iż nikt
ł
wypełnia
który
obraz,
to
był
.
lowany..
w
śnie
jednocze
się
że znajdować
tedo
podobny
Obraz
dwóch miejscach. Na tem się pan po- ramę okienną.
zabitego
ślizgnął. Pan Leboc nie mógł jednocze go, który znaleźli w domu
y jedwykonan
ie
widoczn
le,
i
Vanchere
oknie
swojem
przy
śnie palić fajkę
ną
ręką
mistrza.
domu.
mordować przyjaciela w jego
odwrócił się nagle.
P. Formerie
Patrz pan; p. Leboc idzie za nami, a
który mimo, ca”
Leboc,
p.
nim
za
stał
domu,
jego
do
wiodąca
oto bramka
nie mógł znieść
spokoju,
i
siły
czy można wyobrazić sobie taką sy- łej swej
maska opanagle
i
ciosu
silnego
być
tak
mógł
tuację, w której p. Leboc
i wypłakać
Zaczął
jednocześnie za nami i przy oknie?... dła z jego twarzy.
prawdę.
całą
Lecz zanim dumny sędzia śledczy znał
— Straciłem głowę...
raniłem go
zdążył skończyć zdanie, nogi odmówize mną po
się
by
,
ły mu posłuszeństwa i stanął jak ska- niechcący. Chciałem
m gło
straciłe
wtedy
..
odmówił.
dzielił..
a.
zdumieni
mieniały, wydając okrzyk
....
em
wę....
uderzył
ga
mimowoli
Веzapytał
—
stało?
się
(o
—
Zamilkł, a w ciszy rozłegł się głos
choux.
Jima,
głos ostry, złośliwy i drwiący:
domowi,
ku
Sędzia wyciągnął rękę
—
Ho, ho! Cóż powie pan o tem,
okno.
mu
ąc
wskazuj
u
w milczeni
panie
sędzio
śledczy? Dobry ananasik
— Tam... tam....
go Leboc'a? Jaki świet
z
tego
pańskie
trawmałym
za
Poprzez sztachety,
sobie alibi!
nikiem, ujrzeli wszyscy p. Leboc, pa- ny pomysł zapewnienia
dnie
Czyż
mogli
przecho
domyślić
się,
odw
lącego fajkę w otwartem oknie,
ami
„że
tam,
za
sztachet
nie
siedzi
praw
druod
metrów,
stu
jegłości dwudzie
dziwy p. Leboc, tylko. jego portret! Ja
giego, prowdziwego p. Leboc!
łem się tego odrazu,
domyśli
widząc
duch
Czy
Czy była to halucynacja?
la,
em
portret
Vanchere
zapytał
sobie,
dopodob
niepraw
jakiś? Czy dziwne,
Który z nich był czy przypadkiem ten sam artysta nie
ne podobieństwo?
namalował sylwetki drugiego przyja
prawdziwym p. Leboc?
Bechoux

udziela

-o

43. Plombowanie usuwa względnie jako nau- Wielka
nie zębów bez
u. czycielka. _ Posiąda 38m: 1
_

wykształ-

poszukuje ceniem i długoletnią
całodzien- praktyką pedagogicz-

KORESKI в GSROÓKA
3 WRWEM MaCZeNia,

pracą

dla M, W.

biuro-

nauczycielka

Ve6tt

szkoly Paf-z wyzszem

—0

szkoły ludowej i za- do wynajęcia z umebez, z
Użyńska-Smolska wodowej poszukuje blowaniem lubwejściem,
Choroby jamy, ustnej. zajęcia _ biurowego oSobnem Stefańska
Nr
MARYA

przy

francuskiego,
skazitelnej uczciwości kilka godzin lekcYisiezyka
może też prowadzić
m, 4,wproSt
Filipa 17 Ś-go
do
adm.
„Słowa” kościoła
Jakóba korespondencję hand-

I.
POSADY
Ч ои zz

p pioczo- Lana

płciowe.
pia,
słońce Elektroteragórskie

w szkołach.

Nauczycielka | Fantaz-paryžanin

Pofrzebny rządca

tylko

Zawalna

"of hOKAŁE 8

„e PIMBLER_ ВОН

agrest,

СВ
POREZYK.5ZT
Ę1P. NE.
Ч ЧО ALL LL Ч ЧЕ ЧЕ
Я И Ч ЧЕ 1ЕБ КЕН ЧО

Okazyjnie | Rzadca-rolnik,

samochód

ciela? Nie długo

|

z'Lzzy

oraz ozdobne.

ubrań damskich

Dokfór-Meńycyny PARAREBA

bądź

w Szkółkach
Mazelewskich
Kolonii Wileńskiej

Le- sprzedaje
się za 500 kawaler, lat 28 ze
Sol- dolarów prawie nowy szkołą rolniczą oraz

Bacha

Kohler.
są

Nowy wielki dobry wybór
Są do nabycia

Dowie-

ŁURIEWICZ

skórnei

i Fred

czereśnie,

Śliwy,

Zaaklimatyzowane, wyhodowane

Zawalnej dzieć się na miejscu.
Kalwaryjska 154 u S.
Medycyny
Wasilewskiego. 7-z8by

weneryczne,

Brent

(sztuczne słońce gór- Vauxhall.
Lombard,intensywnie
prowaskie)i elektrycznością Biskupia 12.
—l dzonych
gospodar- FE PRACOWNIA "=
(ėjatermja) | +6bZ—
stwach, poszukuje poul. Mickiewicza 24,
RE.
a
Zgłoszenia ge
""DOKTOR
tel. 277.
szę
kierować do adm.
Juljana Billewicza
Marja Zagórska
—p rs
Sprzedaję H0M |Siowa: podNir 1303.
ul. Kalwaryjska 10
2
A
woz
i przyjęcia; mały, drewniany na
-20
m. 5. Podaje
do
horoby
dziecii we-wa ul. Il Raduńskiej niewłado- Ę]
©wnętrzne.
ogólnej
DOKTOR
Przyjmuje drogo.
WiadOMOŚĆ: wo wy zarz,
Sz. Kiien- fł
mości
b. LINSRERG
<ddzieunie od godz.1 ul. Oszeszkowej
11, £B
2
teli, iż przyjmuje 11
choroby
weneryczne m. 30, do g. 2 m.
obstalunki na sesyfilis| skórne. Wil- p. p. Ul. Mickiewicza”
zon jesiennyi zino, ul. Wileńska 3, e- Nr 33 m. 6, tel. 12-12 i
L]
СОН
ЯРУЯ СОЛ
mowy w|g najnowlefon 567. Przyjmuje
1- 0857
i po
ko- fi
od 8 do 1 i od4 do8.
i
J Szukam
| stjumów i płaszczy.
futer.
ES
ieszkania 3-pokojo- Przeróbki

cza 12, róg

|

-

i złe dyktowane
niedoli.

porzeczki, maliny

WII

POWRÓCIŁ

jak

innym w

grusze,

a jabłonie,

sprzedania

W.Pohulan- piętrowym.

choroby:

Ewelin

dobre

12--2i Od 4-6,

djatermja.

pożarów:

Drzedlia, krZe0y OOOCOWE

neryczne.
Przyjmuje plac 460 kw. sążni z
‚ ой godz. 10 do li od domem
murowanym

KOBIECE, WENERYCZNE, NARZĄDOW MOCZOW.

>

|

BRAREURAGOCEDORWEOOSWOWRAM

P. Nr 6.

| Dr. POPILSKI WAWAAWA
choroby skórne i we-

Rr. Zeldowiczowa

RE

|

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6
Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów, g
tylko gwarantowanej jakości. Ceny reklamowe.

в

9

Mickiewicza
Niezamoi-

Br. G. W0LFSOH

od

|

seansów

K. Dąbrowska.

E
вm

śmiałowska

nym

od

cząc dumnie

w.

d

W. Z. 2 XI27r.
Nr 160 8—1 i od 4 - 7.
—LOSE
Wydz. Zdr. Nr. 3

T"RWAKACKARA

Następny

Oskar
Szcze-

ROWOASSUWOCUUEFROWSEUZASDM

AKUSZERKA

Rzymie

St. Sila-Nowicki.

po

w 10 aktach. W

ton:
głównych:
pod
dyrekcją p. Wł.

Fortepiany, pianina i fisharmonie
=
Naj wyższe nagrody ną Targach Lote medale, в
Północnych w Wilnie —
m

umiarkowanych

choroby skórne i we- by.
Wojskowym, uneryczne, ul. Wileń- rzędnikomi uczącym
ska 30 m. 14. Przyjm. się zniżka. Ofiarna 4

i cement

nirnwig" Komeda

Początek o godz. 4-ej, ost. 1 0.25
i bilety honorowe w dniu premiery i w dni świąteczne nieważne.

J

cenach

nych objektów będzie wydany rządowy ma-

RERCZP DOOR RENEERCZREERE.

P. Formerie zaczął mierzyć pokój
krokami, rozkoszując się swym tryumfem. Nagle postukał ręką w stół i zakończył:
— Teraz nareszcie znamy powód
zbrodni. Ktoś podsłuchał rozmowę pani z Vancherelem, i podpatrzył gdzie
została ukryta książka. Kilka dni późzamordował
człowiek
niej ten sam
szczył soprzywła
i
ę
biednego bukinist
człowietym
był
Kto
list.
cenny
bie:

gmachu

budowę

dla kobiety,

D.ZELDOWIEZ | przymoie od 12

Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa
ogłasza _piśDyrekcja Robót Publicznych)

Ąą

PODZIEJĄJ

„Drut Kolczasty*

wem
z
placem
DOKTOR
z ul. Śniadeckich 1, przeszło 1.500 sąż.
przyjmuje
ad 1 2 kw.
Sprzedamy
zaraz
SW
S
—D .H.-K. „Zachęta”
sytijis,
4,
AS, _ wanarządów
ząców | Br Hanusowicz Mickiewiczą
=)
—1, od 5—8 wiecz.
Ordynator
Szpitala tel- 9-05.
>
Sawicz, choroby skórne, weneryczne,
_goi
Kobieta-Lekarz

15. 9. 1928 r.

4-ej.

którego wszystkie jego czyny,

dostarcza

r.b. do

Przetarg.
mienny

bohater filmu

wagonowych

kamień i cegła będą prze-gi

dn.

?

toi

EEEE
Ry
:
LE
OF
RT
4 KA
s, AK

przegma-|

(—) inż. A. ZUBELEWICZ.

od g.

„LUDZIE

Passe-partout

w południe w Dyrekcji Robót)

—

głównych.

Robót

do dn. 25 września

i ojoj

i święta

pory//

nieważne.

bilety

i wreszcie doszła do opamiętania. Akcja

Tragedja człowieka,

kazane przedsiębiorcy po cenie kosztu.
Oferty należy
składać w zapieczętowa-

nych

szał miłości

w rolach

5400 m3. i przy nim parterowego
aresztu o kubaturze 1473 m3.

rzygotowane

Wstrząsająca,

Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.11

(UNDERWORLD)

chu Sądu Grodzkiego w Baranowiczach o kuj
baturze
SON

napięcie.

i cierpień.

Dziś!
Po raz pierwszy w Wilnie! Wielk i erotyczny dramat życiowy w 10 wielk. akt.
(Kiedy
K
serca i się
5
palą). W roli pięknej i naiwnej siedemnasiolatki, która wpadła w

to miłością

o przetargu.

Publicznych w Nowogródku
ogłasza
targ ofertowy na budowę piętrowego

niedziele

Genialne
arcydzieło

A.Mickiewicza 22.

wpła-

Wydział
—0

Szalone

przeżyć

arystokracji angielskiej.

„Polonija“

Kino-

ARENNZZENNNUNNNNZENNANNKANENZNE

Urząd

ó-ej, w

Oddziału lub do PKO. kon-

to Nr 30390 tytułem wadjum 2050 zł., winny być składane w Wydziale Agrarnym Oddziału do godz. il-ej dn. 15 października.
Po otwarciu ofert PBR.
ma prawo zarządzić przetarg ustny. Reflektant, utrzymujący
się przy kupnie, winien niezwłocznie dopełnić złożone wadjum do
10 proc. zaofiarowanej sumy,
które pozostanie
jako fjgwarancja zawarcia
umowy w przeciągu tygodnia od daty przetargu.

Nowogródek,

mienny przetarg ofertowy na budowę gimnazjum w Święcianach (5174 m3.) oraz adaptację i stniejącego gmachu (3.805,85 m3)
Przetarg odbędzie się w dniu 1g0 paž-

momenty

р 215

41,000 złotych.

cenia do kasy

44—XI.

piś-

i toalety Rozenel-Łunaczarskiej.

psychologiczne

Dziś! Epopea największej
2
1miłości! ! Najcudowniejszy
i
film! ! Rapsodja
5
braterska! „BR/
„BRATERSTWO
KRWI" (i Bean
еай
| Geste) wzruszająca tragedja w 12 akt. z dziejów Francuskiej
Legji
Cudzoziemskiej.
W rolach
K duona
Ronald Colman, Neil Ramilton i Mary Briand. Akcja filmu toczy się w palących piaskach
Sahary i pałacach

KiBo68
Teatr „Wanda
Wielka 30.

45 ha (przeważnie świerku zdatnego na papierówkę). Przetarg rozpocznie się od sumy

Dyrektor

(Okręgowa

Publicznych)

futra

sidła uwodziciela Helena Chadwick. W roli zdradzonego męża i nieszczęśliwego
ojca
Dzieje kobiety, którą męczyły pokusy wielkiego
miasta
która, poszła za głosem
zmysłów,

Russel.

przeżyła

NAWAWAEM

ZMZDESGESNWSWEB
a ak pasas

przecudne

gra. Głęboko

od g.

5.

od rzeki spław-

powierzchni

i serca

pańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 m. 30 Początek

w Jokalu Oddziału,
ul. Wielka Pohulanka
24, odbędzie się powtórny przetarg na sprze
daż lasu na wyrąb w maj. Budy (odl. od st.
kolejowej

umysły

SALA MIEJSKA
ul. Ostrobramska

6 LEKARZE @

Dyrekcja Lasów Państwowych
w Wilnie.
1387—VI — 2

klejnoty,

potężna

kino „Piccadily” | Н pięczennica zmysłów

8 bO

podbił wszystkie

włącznie
będą. wyświetlane filmy:
„Inga
l Jej trze! OJCOWIE
Marion i Dorota Wieck. Reżyserował Franciszek Osten. Orkiestra

DWAWAWE

EIZO OOOO

SZ OSWTZED ZARY

UEI

—

w

W ofercie winien być podany minimalny
termin, w którym firma podejmuje się wy-

z Warszawy:

czesu, hejnał z Wieży

Krakowie

w Wilnie

z pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe w wysokości 4
proc. zaofiarowanej sumy.

RADJG.
Wtorek dnia 25 września

nie, krwawienie,

Film, który

sm aino'OS alogi i
mituralno:
wiatowy)

16-g0 październ. w Nadleśnictwie SMO- godz. 12-ej
RGOŃSKIEM — (przetarg odbędzie się w Publicznych przy ul. Grodzieńskiej Nr. 6. Do
lokału
Nadleśnictwa folw. Naroty, st. kol. oferty należy dołączyć wadjum w JS
twar- una
Smorgonie).
ści 3 proc. od zaoferowanej sumy.
17-go październ. w Nadleśnictwie OSZ- cie ofert nastąpi w tymże dniu o godz. 13.
MIAŃSKIEM —
(przetarg odbędzie się w
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta
lokalu
Nadleśnictwa — osada Lipówka st. oraz prawo ewentualnego przeprowadzenia
kol. Oszmiana).
dodatkowego przetargu ustnego.
Osobom zaniteresowanym udziela się inCeny winne być podane na jednostkę roformacyj w wyżej wskazanych Nadleśnic- boty na podstawie ślepego kosztorysu, któtwach oraz w Dyrekcji Lasów Państwowych
ry można otrzymać w Dyrekcji, gdzie także
w Wilnie w godzinach urzędowych ul. Wiel- będą podane warunki techniczne co do wyka 66.
konania robót.

dowlanego

13,00—

Państwowych

m. Stołpcach w Magistracie).
15-go:
październ. w Nodleśnictwie

Zar-

wdal: Herhold, Zardzin, rez. Zwołski (AZS).
Skok wwyż: Białkowski, Zwolski, rez. Zasz-

Rzut

Lasów

SKIEM — (przetarg odbędzie się w leśniczó
wce w miasteczku Kraśne nad Uszą.)

dzin, Gniech, Halicki, rez. Sidorowicz. Skok
towt (Pogoń).

2

4-go październ. w Nadleśnictwie USZAŃ

Sidorowicz,

Olimpijska:

Czopki hemoroidalne GĄSECKIEGO
(z kogutkiem) usuwają ból, piecze-

r.

niniejszem podaje do wiadomości, iż zostały wyznaczone przetargi ustne i za pomocą
ofert pisemnych na sprzedaż drewna na pniu
systemem powierzchniowem w terminach i
Nadleśnictwach następujących:

mecki (Pogoń). Sztafeta 4 x 100 mtr. Негhold, Białkowski, Zardzin, Gniech, rez. BorSztafeta

—

obecnej.

Miejski Kinemafoprgi | Od ania 24 do 27 wrzesnia 1928 r.
K

WIELKA

NADLEŚNICTWO
NIEMENCZYŃSKIE

doby

Honorowe

koszto-

Obwieśzezenie

lekko-

Chróstowski

wająca,

inż. A. ZUBELEWICZ.

15. 9. 1928

sensacja

Wiera
Hirtewa
arcydzieło p|g słynnej sztuki Lwa Urwancewa. W rolach
óRny ch:
AB
90
MI
żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja Jakobini, Grzegorz Chmara słynny art. p |
Stanisławskiego, oraz nawybitniejsi artyści scen
moskiewskichł i europejskich.
Wzbudzaja
zachwyt widze

przy

Nadieśnictwo Niemeńczyńskie w Niemeńczynie podaje do wiadomości, iż w dniu 8
października 1928 r. w lokalu biura Nadleśnictwa Niemenczyńskiego o godz. 12-ej odbędzie się przetarg ustny i za pomocą ofert
pisemnych na sprzedaż materjałów leśnych
wyrobionych sposobem gospodarczym w Le
śnictwie Podbrzeskiem użytku
dębowego
139,23 m3 i innych gatunków 726,90 m3, opału 1500 mp. i papierówki 410 m3.
, Wykaz jednostek licytacyjnych i warunki
przetargowe są do przejrzenia w godzinach urzędowych w biurze Nadleśnictwa.

rez. Chróstowski.
Bieg 5000 mtr. Zylewicz
rez. Sa(3 p. Sap.), Klamżyński (Pogoń),
kowski.

dn.

oraz ślepe
Dyrekcji.

Dziś! Największa najnowsza

j
| |

olśniewające

ENA

następujący

na mecz

(3 p. Sap.),

mtr.

Dyrekcji

RAZATAAM::
EEE я
OGŁOSZENIE.

atlet, Warszawa—Wilno.
Bieg 100 mtr. Gniech (3 p. Sap.), Hernold (WKS. Pogoń), rez. Borkowski (Strzelec), bieg 200 mtr. Gniech, Zardzin I (Strze
lec), rez. Białkowski (3 p. Sap.), bieg 400
monow

w

“

pała-

LEJSKIEM — (przetarg odbędzie się w lokalu Nadleśnictwa przystanek Kurzenice).

ustalił
Wilna

składać

szczegółowe
otrzymać w

Nowogródek,
45—XI — 2

Skład reprezenfacji Wilna na mecz
Iekkoati. Warszawa —Wilno.
reprezentacyj

należy

SU

SPORT.
Wil.

Oferty

dzień

zajmie
przesłuchiwanie
biegłych
i
przemówienia stron.
Obronę oskarżonych wnosą:
inż.
Cwietkowa — mec. Andrejew, Hellera,
Dodzika i Szwarca — mec.
Duracz,

skład

Teatr „JIBlĄ0S
Wileńska 38.

ul. Grodzieńskiej Nr. 6. do dnia 25 b. m. do
godziny 12-ej z załączeniem wadjum w wy
sokošci 3 proc. zaoferowanej sumy w gotowiźnie lub kwitem Kasy
Skarbowej. Otwarcie ofert nastąpi tegoż dnia o godzinie
t
yrekcja zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu na wynik przetar-

procesu.

Sprawa
dziesięciu
oskarżonych
członków
O.K.-K.P.Z.B. nie została
jeszcze zakończona.
W drugim dniu procesu
przesłuchano kilku świadków, poczem odczytane zostały dokumenty, stwierdzające
winę oskarżonych. Jest ich dużo,
to
też cały niemal dzień zeszedł na tem.
W
dalszym ciągu powstały oświadczenia rzeczoznawców, których zadaniem będzie wyjaśnienie Sądowi szeredu szyfrów oraz wydanie orzeczeń
kaligraficznych.
Do
opinjowania
w
tych
materjałach
powołani
zostali
przez Sąd,
kpt. Mosielewicz i kaligraf rzeczoznawca p. L. Kaczor.
Oskarżeni w pierwszym dniu pro-

wykonanie kapitalnego remontu w
w Snowiu, pow. Nieświeskiego.

о

Kino-

Nowogródzki
Urząd Wojewódzki—Dyrekcja Robót Publicznych ogłasza przetarg

Dziesięcja Komunistów przed Sądem
Okręgowym.
Drugi

o przetargu

BO.

musiałem

Drukarnia

gdyż p. Leboc był tak pewny swego.
1 tak spokojny, że nie ukrył
dobrze
płótna; znalazłem je w kącie
szopy,
pod stosem zardzewiałych
narzędzi.
Pozostało mi już tylko przymocować

portret do ram,
Staruszek

|

|
|

w czasie gdy godny

wyruszył

na

śledztwo.

Oto

w jaki sposób można palić fajkę przy

oknie i jednocześnie mordować
jaciela w jego domu!

przy-

Jim Barnett był groźny. Jego ostry
głos rozdzierał serce p. Formerie.
— A książka
schowana w piecu
braci Gandu! Czy to nie jest genjalnie pomyślane? Śledziłem go wówczas
i widziałem, jak ją ukrył między kaflami. A anonim, dzięki któremu pan sędzia odnalazł skrytkę! Ubawiłeś mnie
łotrze, swoją niewinną minką poczci-.
wego staruszka!
P. Formerie
powstrzymywał się,
by nie wybuchnąć, a twarz jego stała
się

kredowa bladą. Wreszcie syknął:
— Zdumiewające
doprawdy... ta-

ki fałsz, taka obłuda! Cóż za bandyta!
I nagle ogarnęła go wściekłość:
— Tak, bandyta! — krzyczał.

—

Nie będziemy mieli z nim dużo kłopotu!.. Przedewszystkiem,
-gdzie
jest

list Nr. 14?
Bezsilny

z przerażenia,

morderca

wyszeptał:
— W fajce, która wisi na ścianie,
w pokoju na lewo.... W fajce jest jeszcze
popiół... a list pod nim..:. scho-

wany...
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szukać,

„Wydawnictwo

Wileńskie'*

ul. Kwaszelna
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