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Sensacja
Tekst

Wydarzeniem .politycznem wielkiej
wagi było niewątpliwie
zawarcie porozumienia pomiędzy Anglją i Francją
ograniczenia zbroień morchwili ukazania
się pierw-

szej wiadomości o tem,
że porozumienie to doszło
do skutku, w prasie,

szczególnie

niemieckiej

na

kon-

tynencie europejskimi amerykańskim,
sprawa
porozumienia
francusko-angielskiego jest tematem
domysłówi
dociekań, a nieraz najfantastyczniejszych pogłosek o celach porozumienia jego treści i t. p. To zaintereso-

:

wanie prasy potęgował fakt,
iż tekst
porozumienia, mimo zapowiedzi,
nie

1

został
ogłoszony.
Rzecz jasna, że
takie postawienie sprawy tylko potęguje zainteresowanie i sprzyja szerzeniu się pogłosek
i wersyj
najrozmaitszego rodzaju, fabrykowanych dla
doraźnych celów politycznych. Szczególnie, jak zaznaczyliśmy,
prasa niemiecka
celowała w dociekaniu, na
czem
porozumienie
polega i czego
dotyczy. Taktyka
prasy niemieckiej
staje się zrozumiałą, gdy się zważy,
że porozumienie angielsko-irancuskie
wywołało duże zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych,
gdzie nie bez
pewnej słuszności
uważane, że jego
ostrze

skierowane

jest

w

stronę

Ameryki. W interesie
bowiem
Niemiec leży, aby antagonizmy pomiędzy
byłymi sojusznikami były jaknajwiększe, „zawsze przytem
jakoś można
upiec

swoją

pieczeń."

Prasie

niemiec-

kiej sekunduje
w dziele „demaskowania” znaczenia i treści porozumienia francusko-angielskiego prasa Soe

`

wiecka,

która

ze

specjalnem

zamiło-

waniem prowadzi
wszelkie „„razobłaczenia"
kapitalistyczno-imperjalistycznych machinacyj.
Przed kilku dniami zdarzył się w
Ameryce wysoce sensacyjny wypadek
wykradzenia

z

archiwum

francuskiej tajnej
dla ambasadorów
Yorku,

Tokio

ambasady

instrukcji
Brianda
francuskich w New

i Rzymie

w

zawartem
porozumieniem
Tekst tego wykradzionego
tu ogłosiła jedna z gazet

skich.
c
czy

z

z Angiją.
dokumenamerykań-

do-

czy istotnie
kradzież miała
w ambasadzie
francuskieji

ogłoszony

Ńwołał

związku

Dotychczas
nie wiadomo

kładnie,
miejsce

dokument,

zrozumiałą

który

wy-

sensację, jest auten-

tyczny. Francuskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

wstrzymało się od

jaśnień w tej sprawie do
nim

nie

zostaną

mu

wy-

chwili,

za-

dostarczore

re-

welacje amerykańskiego dziennika.
„
Równocześnie
w „Krasnoj Zwiezdzie'* ukazał się ogólnikowy tekst porozumienia
francusko - angielskiego,
wysoce sensacyjny, jeżeli chodzi o jego treść. Jaką
drogą
dostał się na

łamy

i wobec

prasy sowieckiej, nie wiadomo

daje się

tego jego

autentyczność wy-

nieco wątpliwą,

zwłaszcza,

gdy się wezmie
pod
uwagę
fachowość i zdolność bolszewików
w fałtszowaniu dokumentów
dyplomatycznych
dla celów
propagandowych.
„Według posiadanych
przez „nas

danych —

brzmi

sensacja

Zwiezdy* —porozumienie

„Krasnoj

francusko-

angielskie dotyczy następujących form
współpracy:
1) sojusz
morski, 2)
współpraca sił powietrznych, 3) Skoordynowanie
wojskowo-instrukcyjnej
pracy w krajach Wschodu, 4) SKOOT-

dynowanie

służby

wywiadowczej

w

państwach wschodnich włącznie zBSowietami, 5) porozumienie w sprawie
rezerw armji lądowej, 6) skoordynowanie polityki
Anglji i Francji w

kwestjach

reparacji

i Nadrenji, 7)

skoordynowanie polityki Anglji i Fran-

>

cji na Bałkanach

i w

państwach

są-

siadujących z Sowietami.
Porozumienie morskie ma polegać

na tem, że
go

Francja rezygnuje z swe-

pierwotnego

stanowiska,

wicie, aby ograniczenia

a miano-

zbrojeń

mor-

„skich dotyczyły całkowitej sumy tonpażu, a nie odnosiły się do poszcze.
gółnych rodzajów jednostek bojowych.
|

Jednakże

Francja

wyraża

aby Ograniczenie według
dotyczyły

życzenie,

rodzajów nie

drobnych krążowników

dzi podwodnych do 10.000

ton,

Opłata pocztową uiszczom
ryczałiom.
Redzkcja iękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłeszeń

SPRAWA EWAKUACJI NADRENII.

sowiecka.

Wstrzemięźliwa

porozumienia francuskoangielskiego,

w sprawie
skich. Od

4 Zł.i

i ło-

ale

BERLIN,
dajne

27 9. PAT.

informacje,

że koła

akcja

Local Anzeiger
rządowe

niemieckie

pomimo

się na miaro-

zainteresowania

w

do-

prowadzeniu do jaknajrychlejszego rozwiązania sprawy ewakuacji i reparacyj,
uważają za wskazane w oczekiwanych rokowaniach w tej sprawie zachować
jaknajwiększą ostrożność i rezerwę.
Tłumaczy się to, jak twierdzi dziennik w pierwszym
rzędzie tą okolicznością, że Niemcy zgóry już w swój rachunek polityczny wstawić musżą, jako
pozycję najważniejszą, stanowisko, jakie zajmie Ameryka w sprawie problemu
reparacyjnego i od tego stanowiska uzależnić muszą dalsze swoje kroki.
W myśl tege stanowiska wszelkie ewentualne propozycje ze strony przeciwnej rząd niemiecki przyjmie z wielką ostrożnością, unikając możliwych podejrzeń, jakoby Niemcy pozwalały się wciągać do jakiegoś frontu amerykańskiego.

‚

Sfanowisks Belgji.

BRUKSEŁA. 27.9. (PAT). W kołach miarodajnych stwierdzają, że w
razie gdyby podjęte w Genewie rokowania w sprawie wcześniejszej ewakuacji Nadrenji prowadziły do ewakuacji drugiej strefy przed dniem 10 stycznia
1930 r. t.j. datą okreśtona przez traktat wersalski, Belgja brałaby w dalszym
ciągu udział w okupacji trzeciej strefy.

krążowniki

pojemności

10.000 ton.
Pozatem
porozumienie
ustala współpracę morską na wodach

Nauczyc.
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Na dzień 1 października zwołał p.
rnarsz. Daszyński konierencję
prezesów partyj sejmowych.
Nie nazwano
tego „konwentem senjorėw“, aby nie
razić jedynki,
która
konwentu
nie
lubi. Marsz.
Daszyński
przez
cały
czas sesji sejmowej dążył do współpracy z rządem, a po wywiadzie Marsz.
Piłsudskiego
dał taką
odpowiedź,
która pomimo pozorów opozycyjności jawnie była skierowana na ucisze”
nie burzy. Dodajmy, że na uciszenie
burzy, której nie było. Mówiąc
nawiasem, przeświadczenie p. Daszyńskiego, że w Polsce całe
polityczne
społeczeństwo współpracować powinno z rządem, przynosi tyiko zaszczyt
p. Marszałkowi Izby.
Wiadomość o konferencji prezesów
w dniu 1 października gazety jedynkowe
potraktowały
z sympatyczną

z Maiszalkiem,
Pisze się dużo
o
secesji z P.P.S. Nie wiem, jak prędko
będzie ta secesja i jakie w niej ujrzymy nazwiska.
To
ostatnie
pytanie
zwłaszcza jest drażliwe, gdyż walki w
P.P.S. toczą
się obecnie
na
przykrem tle oskarżań o postępowanie
nieetyczne.
Nie
przypisujemy
bynajmniej
jakiegoś
epokowego
znaczenia faktowi, że się P. P. 5. rozwali i że z tego rozłamu
wykluje
się
jakaś
partyjka
„socjalistów
narodowych". Nie będziemy specjalentuzjazmowali się nawet
do secesji
w innych partjach.
Ale
musimy pa-

miętać, że te wszystkie

partje miały

27. 1X. 28.
Posiedzenie

Rady Ministrów.

WARSZAWA, 27 9. PAT. Dnia 27 bm.
o godz. 16-ej odbyło się pod przewodnictwem

prezesa

rady

ministrów

mielza Bartla posiedzenie
cyzję

Na

posiedzeniu

w sprawie

tem

prof.

Kazi-

Rady ministrów.

m.

utworzenia

in. powzięto de

komisji

dla

usprawnienia administracji publicznej.
Komisja taka utworzona będzie przy prezesie
rady ministrów.

Do zadań jej należeć będzie opracowy-

wanie planów
publicznej,
a)

usprawnienia
administracji
pod
względem organizacji

i zakresu działania,

b) w dziedzinie metod

pracy w urzędach,
c) w zakresie systemu
kształcenia personelu
urzędniczego
oraz

stałej polityki personalnej. Komisja składać
się będzie

z powołanych

przez

prezesa

ra-

dy ministrów do uczestnictwą w niej. osób,

którym ną zlecenie p. Premiera przysługiwać będzie prawo przeprowadzania niezbędnych dlą ich prac badań w poszczególnych

urzędach w sposób, niehamujący normalnego toku spraw w urzędach:

Następnie rada ministrów uchwaliła pro
programy sprzecznez interesami pańjekt ustawy, upoważniającej ministra reform
stwa, że były to programy
półbol- rolnych do uchylania niektórych orzeczeń
szewickie. O ile więc taki czy inny o przejęciu ziemi ną własność państwa. Po
zatem uchwalono
projekt
rozporządzenia
rozłam jakiejś partji,
zwłaszcza
na rady ministrów w sprawie medalu dziesięWARSZAWA. 27.9. (PAT). Międzynarodowy kongres pracowników umysłowych
tle oskarżeń o nadużycia i służbę w ciolecia odzyskania niepodległości.
WARSZAWA, 27 9. PAT. Na dzisiejuchwalił m. in. rezolucję dotychczącą propagandy jaką należy przeprowadzić w krajach rezerwą, niektóre
nawet
chciały
się defensywie, nie jest dla nas powodem
szem posiedzeniu rady ministrów powzięto
dotychczas jeszcze niezorganizowanych pod względem organizacji pracowników umysłodomyślać,
że
inicjatywa
p.
Daszyńwych. Postanowiono, że konferencje pracowników umysłowych w krajach sąsiadujących
do zachwytu, — o tyle fakt, że pano- m. in. uchwałę podniesienia kapitąłu zakładowego Banku Rolnego o 30 miljonów zło
z tymi ostatnimi krajami zostaną powołane do zorganizowania wzajemnych stosunków
skiego powstała na skutek „sugestji* wanie partyj
w Polsce
się kończy, tych. Odpowiednie kredyty uchwalone będą
t. np. Polska z krajami bałtyckiemi, Czechosłowacja z Rumunją i Bułgarją, Holandja z
(tego wyrazu ciągle się używa w Ge- bo te partje same
się rozłażą, de- w dodatkowei ustawie budżetowej.
krajami skandynawskiemi i t. d.
Po posiedzeniu rady ministrów odbyło
, Рг:ешоаг›ч?сщсу poszczególnych delegacyj udali się w dniu dzisiejszym do mini- newie) p. Bartła. Zdaje
się, że tak zorganizują, rozbijają, wykazują zgnisię posiedzenie rady gabinetowej, które
sterstwa W. R. i O. P. celem złożenia wizyty p, ministrowi. Ze względu na nieobecnoś.
nie jest. Linja polityczna jedynki była liznę swoich szczytów, tracą zaufanie trwało do godz. 11 m. 30 w nocy.
ministra Świtalskiego delegację przyjął wiceminister Czerwiński, który serdecznie poZU size] przemówienia podkreślił znaczenie pracy umysłowej to izolacja w Sejmie. Linja
witał przybyłych i w
polityczna i autorytet—ten fakt jest niewątpliwie
jako twórczego czymi
cywilizacji.
Ё
'
Na Przemówienie wiceministra odpowiedział przewodniczący delegacji francuskiej jedynki zdążała do utrzymania rządu korzystny. Jest to niewątpliwie nowy Premier Barfel odznaczony ortie:
dziedzinie socjalnego ustawow
Gailie zaznaczając m. in., żę rząd polski przoduje
rami włoskiemi.
nie-parlamentarnego,
rządu
pozba- etap na drodze do stworzenia silnej,
dawstwa.
wionego większości w Sejmie. Gdyby ponadpartyjnej,
WARSZAWA,
27 9. PAT.
Dnia
stałej
władzy
w
27 września o godz. 1 m. 45 po podla poparcia obecnego rządu znalaz- Polsce.
łudniu przybył
do pałacu prezydjum
łaby się w Sejmie większość, byłoby
Konferencja prezesów klubów zwo- rady ministrów poseł włoski Maioni
Przedwczoraj podpisaliśmy tymczasowy układ handlowy z
Z Kowna donoszą:
jest
ZSSR. Układ jest krótki i zawiera pewne rezerwy. My z«rezerwowaliśmy sobie prawo to nie lepiej, lecz gorzej. Dzisiaj
sekretarza poselstwa
łana
została przez p. Daszyńskiego w towarzystwie
nieudzielania Sowietom takich przywilejów, jakie możemy udzielać Łotwie, Estonji
rząd całkiem
niezależny od Sejmu,
Ruliego,
celem
wręczenia
p. prezesowi
:
Finlandji
i
Estonji
dla próby stworzenia większości. BySowiety zaś nię udzielają nam przywilejów, udzielanych Łotwie,
oparcie nie w klubie
rady ministrów profesorowi Kazimieukładem tym myślano i sporządzano go przez 3 lata, toteż należy przypuszczać, że ma w Sejmie
łoby niepożądanem i niebezpiecznem, mierzowi Bartlowi wielkiego
R.
г
krzyża
niemia w mim nic nieścisiego i źle obmyślanego.
poselskim, lecz w klubie jedynki, to
gdyby ta myśl p. Daszyńskiego
zo- oraz wielkiej wstęgi orderu św. Maury
Układ ten nie pozostanie bez dodatniego znaczenia dla naszego kraju. Dziś jeszcze
znaczy w klubie, który słucha rozkamamy w Litwie wiele fabryk i zakładów przygotowanych do rynku rosyjskiego. Dlastała urzeczywistniona.
Ale jesteśmy cego i Łazarza.
że moglibyśmy
czegobyśmy nie mieli wysyłać do Rosji swą produkcję, tembardziej
zów rządu. (Oczywiście, jeśli mówimy
ciekawa
bardzo
P. premjer przyjął posła włoskiedrugą,
i
ma
układ
Lecz
optymistami, sądzimy, że przy okazji
skorzystać z naturalnych bogactw rosyjskich.
„rząd- w
Polsce", to - niekoniecznie
go
w otoczeniu szefa protokułu
dystronę — mianowicie komunikację. Bodaj czy zadowolni nas zawsze obecna okrężna
tej konferencji wyjdzie tylko na jaw
komunikacja z Sowietami przez Łotwę. Są dawniejsze, krótsze, zamknięte przez Polskę myślimy o wszystkich członkach
plomatycznego
Karola
Romera
.
i
seRaLiniemoc i brak
programu
stronnictw kretarzy.
drogi: to koleje Wierzbołowo - Kowno - Wilno - Mołodeczno - Mińsk - Moskwa;
dy
Ministrów
Romny;
w
jednakowy
Wilno
Szawle
sposób).
Teisze
Kłajpeda
wariant
jej
lub
Romny;
Wilno
bawa
opozycyjnych. Okaże się, że stronniJednocześnie z insygnjami orderu,
Wierzbołowo - Wilno - Dźwińsk - Petersburg i pomniejsze koleje jak również wodna
Gdyby było inaczej, gdyby stworzyło
układ
lecz
polskiego,
militaryzmu
pogróżki
zamykają
te
drogi
ctwa, które robią opozycję, robią ją tyl- wygłosiwszy przeniówienie, poseł Maarterja Niemna. Dzisiaj
jakąś
większość,
zwłaszcza w
zmusza do zastanowienia się, czy nie możnaby było usunąć niebezpieczeństwo grożące się
rady miniko dla partyjnych interesów, a nie ze ioni wręczył p. prezesowi
pokojowi ze strony Polski i otworzyć te drogi na ogólny użytek? W prasie zachodniej
połączeniu
z
innemi
klubami,
nie
tak
strów
list
własnoręczny
prezesa
rady
dyrekmiędzynarodową
zorganizować
roziegały się głosy, że w Wileńszczyźnie należy
względu na potrzeby państwa. Okaże
jak
jedynkarze,
ministrów Mussoliniego treści nastęcję kolejową, dopóki koleje te nie przejdą w ręce prawdziwego gospodarza. Bracia na- zdyscyplinowanemi
si łotysze wysuwają kwestję libawską. Bezwątpienia należy przysłuchać się ich głosu. byłoby to gorzej, bo byłby to pierw- się także, że stronnictwa te gotowe są pującej: Panie; Prezesie!
Mam
zaszŁotysze przyznają się, że nie mogą utrzymać portu libawskiego, do tego zamieszkują
tę świętą opozycję w każdej chwili po- czyt donieść Waszej
Ekscelencji,
że
ilości niemcy, fitwini, rosjanie i polacy, więc i tu zainteresowane strony szy krok do odbudowy rządów parlago w wielkiej
Jego
Król.
Mość
na
moją
propozycję
rzucić,
wzamian
za
cokolwiek.
To
układu,
podpisaniu
po
te,
Kwestje
mogą zorganizować mędzynarodową administrację.
mentarnych w Polsce, Dlatego też do
:
Za
AŻ
2
się do rozstrzygnięcia.
iżają
wszystko, jak się okaże na konferen- raczył mianować Pana kawalerem wiel
niem
w
wziąć
i
ci
przyszłoś
«tego dąży marsz. Daszyńskii dlatego
kiego krzyża Oraz 'wielkiej wstęgi orie powtaóy było nastąpić w najbliższej
cji, będzie tylko nowem
paliwem w
udział musiałyby wszystkie zainteresowane strony.
my obawiamy się tego. My
wychoderu Św. Maurycego i Łazarza. jedno
tym antypartyjnym
ogniu, który
z cześnie przesyłam Waszej Ekscelencji
dzimy z założenia, że, chwała Bogu,
taką odrodzoną
siłą wybuchł
w ty- odnośny dyplom i załączony formuw Polsce niema rządów parlamentarZ Kowna donoszą: Aktem prezydenta została zatwierdzona rada pańJarz wraz z odznakami orderu i kogodniach ostatnich. Cat.
stwa w składzie następującym: prezes—adwokat przysięgły Stanisław Szy- nych i, nie daj Boże, aby jakiś przyrzystając z okazji proszę Pana Prezeliagas. człenkowie: Remer i Masiulis, obaj członkowie najwyższego trybuna- padek nanowo je powołał.
Sa o przyjęcie wyrazów mego głębołu, radca prawny Ministerstwa Obrony kraju
Kalnietis i przewodiniczący
kiego poważania. (Podpisał): MussoSądzimy, że nam to nie grozi. ZaH. ZBIERZCHOWSKI LAUREATEM
lini.
marjampolskiego sądu okręgowego Czapłauskas.
chodzi
jednak
inna sytuacja. Oto,
LWOWA.
Po uroczystości odbyło się w apargdyśmy przed wyborami
1928 r. piLWÓW. 27.9. (PAT). Wczoraj za- tamentach p. prezesa rady ministrów
sali, że przez uzyskanie
mandatów padła uchwała w sprawie przyznania Śniadanie na cześć posła Maioniego.
Z Kowna donoszą: 30 września odbędą się w Godlewie, w pobliżą Kowna, maneczy
odzyskanie
mandatów,
przez no- nagrody literackiej miasta Lwowa igrupa
—
następować
—
kowieńskie
grupy
3
i
Szamłisów. Bronić się będzie 1, 2,
wry
KONFERENCJE p. PREMJERA.
wejwerska. W manewrach tych poraz pierwszy wezmą udział kobiety - szaulistki. Za- we wybory wzmocnią się u nas par- mienia Kornela Ujejskiego, w kwocie
daniem szaulisek bedzie narazie zaopatrywanie szaulisów w artykuły spożywcze i nie
Pan premjer prof. K. Bartel odbył
tie—tośmy się mylili. Sądziliśmy,
że 7.500 zł.
zbędne przedmioty oraz urządzenie i prowadzenie sanitarnych puktów.
Na posiedzeniu, któremu przewod- wczoraj drugą konierencję z ministrem
stosunek partyj do wyborców po wy- niczył wice - komisarz Matakiewicz, Spraw
Zagranicznych A. Zaleskim z
borach będzie można
porównać
do nagrodę literacką na rok 1928 przyzna- którym omawiał sprawy
związane z
bohatera ze starogreckiego mytu, który no Henrykowi Zbierzchowskiemu
za ostatnią sesją genewską.
Morderstwa dokonali dwaj Niemcy.
Poza tem, po przyjęciu
delegacji
* BERLIN. 27.9. (PAT). Z
Strelitz donoszą, że w sprawie docho- będąc synem ziemi, rzucany o ziemię, całą działalność literacką, ze szczegól
poematu poety Związku Obrony Przemysłu polskiego
dzenia związanego z aferą niewinnie straconego Jakubowskiego zaszedł wa- odzyskiwał swe siły. Myśleliśmy, że nem uwzględnieniem
„Orłęta” oraz liryk patrjotycznych.
z Poznania( p. premjer odbył dłuższą
żny i decydujący zwrot.
partje tracą swe siły i swą pewność
konferencję w sprawach budżetowych
śledztwo wstępne przeprowadzone w myśl orzeczenia Singera przeciwdługie lata w MIĘDZYNARODOWY ZJAZD PRZED z p. ministrem skarbu Czechowiczem.
ko braciom Frytzowi i Augustowi Nogensom oraz ich matce zostało obecnie siebie, gdy zasiadają
STAWICIELI DYREKCYJ KOLEJOSejmie,
a
natomiast
powrócą
rzeźkie
zamiknięte. Obaj bracia przyznali się, że w dniu popełnienia zbrodni byli w
WYCH.
POWRÓT P. MARSZAŁKA SENATU.
i
pewne
siebie,
gdy
znowu
otrzymają
Palingen i wzięli udział w morderstwie. Matka zaś zeznała, że wiedziała o
Pan Marszałek Senatu prof. Szymań
W
połowie
października
rb.
odbęzamiarach morderczych swych synów i wyjechała tego dnia, ażeby umożli- mandaty po
nowej
fali demagogii
ski
powrócił z urlopu wypoczynkowe
dzie
się.
w
Wiedniu
międzynarodowy
wić im wykonania tych zamiarów.
przedwyborczej. Otóż tak się nie sta- zjazd przedstawicieli dyrekcyj kolejo- got Bezpośrednio po powrocie p. marło. Parije, które wyszły z wyborów 4 wych.
szałek zapoznał się z bieżącemi spraZjazd ten będzie miał na celu uz- wami biura senackiego.
marca
1928
r.,
przyszły
do
Sejmu
PARYŻ. 27. 9. Przybyły tu wyłowione z morza szczątki samolotu Amundsena i
rozkłaPowrócił również do Warszawy p.
Praw- godnienie międzynarodowego
Guiloaut. Po pierwszych powierzchownych oględzinach w. paryskiem ministerstwie ko- słabe, zalęknięte, rachityczne.
du jazdy na rok 1929. Z ramienia Dy- wicemarszałek Senatu Hipolit Gliwic.
lonji, rzeczoznawcy oświadczyli, że samolot prawdopodobnie z wielkiej wysokości spadł dziwy taniec szkieletów te partje po- rekcji P.K.P. w Wilnie w zjeździe tym
do morza. Tylko część przednia pływaka ma pewne uszkodzenia. Wykłuczonem jest, lityczne w Sejmie Polski.
wezmie udział naczelnik wydziału p.
żeby samolot wyłądował na krach lodowych, ponieważ farba na pływaku niema najmniej
A leaderzy partyjni?
inż. Zan.
szego nawet zadrapania. Być może na samolocie nagle powstał ogień w chwili kiedy
Po skończonym zejździe odbędzie
Kiedyś
przed
laty
do
parlamentu
rozumowanie
Jeżeli
runął.
przelatywano nad otwartem morzem i dla tego aparat pionowo
się
w Ministerstwie
Komunikacji w
wiedeńskiego
wysłano
ze Lwowa
to jest prawdziwe, to wszelka nadzieja aby Guilbaut i Amundsen jeszcze żyli, znika.
Warszawie
konferencja przy udziale
dwuch posłów pp. Grossa
i Wilda.
przedstawicieli wszystkich
dyrekcyj
Potem śpiewano:
P.K.P. gdzie omówioną będzie sprawa
Pojechali gross und wild
rozkładu jazdy na terenie Rzplitej.
TALLIN. 27.9. (PAT). Dzisiaj rano przybyli tu oficerowie polscy, słuchacze wyż-

Międzynarodowy kongres pracowników umysłów
w Warszawie,

„bięfuwos Aidas“ o ukiadzie 2 Sowiefami

Zafwierdzenie Rady Państwa

Manewry

w Kownie.

szaulisów.

Sprawa Jakubowskiego ostatecznie wylaśniana.

Tragiczne szczątki samolefu

Amundsena

KSIĘGARNIA в SKŁAD |)
RUT
.

Józeta ZAGADZKIEGO |

Oficerowie polscy w Tallinie.

szej szkoły wojennej z prof. Zawadzkim na czele, powitani na dworcu przez przedstawicieli estońskiego sztabu generalnego i polskiego attache wojskowego.
W ciągu dnia oficerowie polscy złożyli szereg wizyt, wieczorem zaś wzięli udział
w obiedzie, wydanym na ich cześć przez minisra wojny.

na wiedeńskie

szlaki,

powrócili klein und mild,
zgadnij, kto to taki.

Nasi leaderzy partyjni są klein und
mild.
:
Na tem tle powstają
zaburzenia
oceanu
Spokojnego,
podział
sier
Leaderzy są mali i
Porozumienie to wskutek nacisku wewnątrz partyj.
wpływów
na
morzu
Śródziemnem państw pozaeuropejskich, ma na celu
uznaje specjalne interesa. Anglji w —tłumaczy Krasnaja Zwiezda—uspo- Anglji obejmuje Sowiety z tem, że mili i jako mali i mili chcą prowadzić
|
oddziały
wywiadowcze
w Anglji w jakąś opozycję, niedobrze wiedząc, do
Gibraltarze, a Fraacji w Tangerze oraz kojenie Włoch.
skoor- swej działalności będą mogły opierać czego Ona prowadzi. P.P.S. sformułow sprawie
układ
Zawar
ty
Przewiduje
utworzenie
neutralnych
angielskich i fran- się o placówki informacyjne Francji. wałą pierwsza, że zmierza do obalenia
Ei „Sfer morskich, znajdujących
się pod dynowania pracy
Ostatni punkt porozumienia wyraProtektoratem, Ligi.
cuskich oddziałów wywiadowczych w
z francuskim punktem rządów Marszałka Piłsudskiego, lecz
Porozumienie
w sprawie
współ- niektórych państwach Wschodu i Azji ża zgogę Anglji
olbrzymią
popularność
widzenia
w
sprawie
rezerw armji lu- zważywszy
poroz
umiepodob
na
się
nem
Pracy
sił powietrznych
przewiduje opiera
że rezerwy te Marszałka wśród robotników P. Р. 5.,
utworzenie „powietrznej
Ententy" w niu, zawartem w roku 1913. W r. 1913 dowej, a mianowicie,
Stosunku dd wszystkich pozaeuropej- pomiędzy sztabami generalnemi Fran- nie podlegają ograniczeniu przy re- pierwsza pada ofiarą tej swojej takSkich
krajów, a także na wypadek cji i Anglji zawarte było porozumienie dukcji zbrojeń."
tyki. Robotnicy wierzyli
swoim
proSh
zbrojnego konfliktu jednej z umawia- o wspólnej pracy attache wojskowych
wodyrom
socjalistycznym,
lecz
przewywia
dowczych
RAA
oddziałów _
« lących się stron z Sowietami. Uwaga, tudzież
stają im wierzyć gdy ci chcą walczyć
€ porozumienie powietrzne
dotyczy przeciwko Niemcom.
|

obejmowało

WILEJKA

Co przyniesie konferencia prezesów?

°

Niemiec.

donosi z powołaniem

ŚWIĘCIANY

|

„jedność.

Księg.

PIŃSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz— Rynek.
STOŁPCE—Księg. T-wa „Ruch*.

|

HORODZIEJ—K. Smarzyński.
IWIENSEC—A. Ossoling.

Kędukcja

OSZMIANA—Spółdz.

|

GRODNO
— Księg. T-wa „Ruch“
KLECK—-Sklep

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

;
;

KSIĄŻKA

O MARSZAŁKU
SKIM.

PIŁSUD-.

W
druku

najbliższym czasie ma wyjść z
książka propagandowa o Mar-

szałku

Piłsudskim

p.t.

„Wódz*,

ogło-

szona jednocześnie w siedmiu językach
Autorem tej książki jest p. Gustaw Оlechowski, pozostający obecnie na sta
nowisku vice konsula Rzplitej w Kanadzie.

Dziwna prefensja.
ŁOÓDZ. 27.9. Dziś zw. robotników
„Praca* wystosował
pismo do przemysłowców, w którem żąda wypłacenia całkowitych zarobków robotnikom,
zatrudnionym w przemyśle
włókienniczym

za

czas

strajku,

nego wywieszeniem

spowodowa-

tabeli kar.

mia KSIĄŻKI
|
12 wszystkich doiedzia
om. NUTY na wszystkie

instrumenty.

Książki zagraniczne
na żądanie
w najkrótszym czasie.
—o

Ei
Ё

.

оя
SŁOWO

ECHA KRAJOWE
NIEŚWIEŻ.

zrobiła na

— Qtwarcie Wystawy Rolniczej w Nieświeżu. Przez parę tygodni żył _ Nieśwież

obecnych

głębekie

wrażenie

i z

pewnością mieć będzie duże znaczenie polityczne; szerokie rzesze słuchaczy na wła-

sne

uszy

słyszały,

jakie

są poglądy

Kto

—

stwierdzona.

śmiało

być

może

go

Piłsudskiego

okrzykom,
rugi

grając hymn narodowy.
Nowogródzprzemawiał prezes

Rolni-

Towarzystwa

Wojewódzkiego

kiego

wtórowała

Orkiestra

i Rządu.

Wspomniał on
czego, poseł Rdułtowski. —
idącego w
dawną tradycję kraju, zawsze
kierunku rolnictwa i uznającego je za podwyrosła
stawę życia gospodarczego. Stąd
miłość do ziemi, umożliwiając przetrwanie
wielu ciężkich lat niewoli i doczekanie się
Polski. W niepodległej
zmartwychwstania
Polsce niestety, jednak nieodrazu zapanowało zrozumienie dla dwóch problemów o
pierwszy to ważność
ołbrzymiej wadze:
a drugi to ważność
Kresów dla Macierzy,
rolnictwa dla potęgi państwa. Dzięki krótkowzrocznej, a nieraz oportunistycznej polityce, interesy naszego rolnictwa nie byty

szczęście

Na

doceniane.

należycie

odrazu

obecuzna-

dziś sytuacja zmieniła się na lepsze:
nie w zupełności rolnictwo ma takie

kwestię rol-

stawia

wysoko

iż Rząd

dowód,

się należy.

mu

jakie

nie i zrozumienie,

Za

nictwa, może służyć fakt przyjazdu ministra
rolnictwa do Nieświeża dla otwarcia Wystawy. Dla witających dostojnika państwowego

jest

to

go

resorcie

tembardziej

miła

rolnictwa

wysunęło

właśnie za rządów
w

chwila,

że

ministra: Niezabytowskiesię

ono

na pierwszy plan; a jeszcze specjalnie miłem nam to jest, gdyż minister Niezabytowski pochodzi z naszych stron, a znając
jako ziemianim dobrze potrzeby swego kra-

ju, potrafii nadal nadać odpowiedni kierunek polityce rolniczej. Bo nie
mrzonkami
należy się kierować a realną pracą gospodarczą,

jaką

w

całej

rozciąłości

dlu nawozami

sztucznymi,

ła jednakowa

łem

na

państwie.

by cena

wszystkich

Gdy

ich by-

stacjach

dojdzie

to

w

do

czni!

Specjalną

radość

wyraził

p. minister

każdy obywatel,

2

więc i każdy rolnik jest wolny, to też nie
robi żadnych różnic między większą a małą własnością, ziemianir czy chłop mają ta-

kie same

prawo

do

szczęścia

i dobrobytu.

Na niczyją krzywdę dla takiej demagogji
Rząd dzisiejszy nie
pójdzie. Jako wyraz tego może służyć choćby postępowanie urzęd
ników polskich, mający obowiązek nałożony

z góry

każdego

i płynący

z własnego

obywatela

otoczyć

sumienia,

by

prawdziwą

mi-

łością i szacunkiem, a nie tak jak
ongiś
czynownicy postępowali. Ludność musi zrozumieć, że Rząd kocha
ją naprawdę i że
właśnie dlatego nieraz musi surowo rządzić,
bo bez porządku nikomu dobrze nie będzie.

Wysłuchanie

tak

głębokiej

mowy

oby-

watelskiej z ust tak wysoko stojącego dygnitarza państwowego
było prawdziwą i
wielką przyjemnością dla słuchaczy uszczęśliwionych, że linja polityki dzisiejszej nie
waha się od wypadku do wypadku i nie
pochlebia tanim
hołdom, a idzie po linji
realnej pracy.
Po skończeniu mowy p. minister przeciął wstęgę zagradzającą
bramę i wszedł
w otoczeniu dygnitarzy i członków Komite-

tu na

plac

gółowe

wystawy,

rozpoczynając

jej zwiedzanie.

popiera

szcze-

Dom.

dzisiejszy.
Trzeci przemawiał prezes Związku Kółek Rolniczych Ziemi Nowogródzkiej, p. Je-

rolnictwa

wogóle,

Państwa.

a więc

i do

wzmocnienia

Dalej zabrał głos p. wojewoda

ski.

—

Stwierdził

on,

że

do

Godlew-

umocowania

— Wybory burmistrza. W dniu wczorajszym odbyły się w Trokach wybory bur-

mistrza, ponieważ dotychczasowy burmistrz
p. Bolesław Łakowicz zrzekł się tej godno-

ogólnej szczęśliwości w świecie
potrzebne
są pokój i bezpieczeństwo; od jednej jednak

Ści. W rezultacie wyborów p. Łakowicz wy-

walki uchronić się nie można, od walki ekonomicznej;ta toczy się ustawicznie, a rolnictwo bierze w niej udział bardzo wielki. —

zwierzchnich,

Ponieważ rywalizacja ekonomiczna w swym
ostatecznym wyniku daje wznowienie dobrobytu gospodarskiego,
czyniony na połu rozwoju

brany został ponownie i jak się dowiadujemy wybór ten spotkał się z aprobatą władz

Wkrótce klasyczny film

przeto
wysiłek
ekonomicznego

vaika

AEK

minister

Niezabytowski.

NETIKS

Duch

Mowa

E

„Pla-

Wydawnictwo

Koła Polonistów
Słuchaczów
Uniwersytetu Wileńskiego. Wil
no.

Gdyby

1928.

tak dziś stanąć

podwyższeniu,

górującem

na jakiem
nad

Polską

całą, i przez potężny megafon zapytać:
Kto z państwa, drodzy rodacy lub
kiedykolwiek
współobywatele, czytał
jaką książkę Placvda Jankowskiego, co
pisał, jak może wiecie pod pseudonimem John of Dycalp? Niech się odez-

wie!

Ręczyć

można,

że

odezwałyby

się

dwa, trzy głosy najwyżej — i to z głębi jakichś specyficznie literackich war
sztatów naukowych.
— A kto z was, drodzy państwo,
choćby tylko w ręku trzymał jaką książkę Johna of Dycalpa?
Wśród ogromnej ciszy możeby оdezwał

się

chyba

ktoś,

kto

kiedyś

w

Krakowie olbrzymie zapasy książkowe
porzadkoBibljoteki Jagiellońskiej...
wał lub w Wilnie piwniczne
składy
księgarni Zawadzkiego z ulicy Wielkiej na Zamkową ... przenosił.
Autor ,„ Doktora Panteusza w przemianach', „Pamiętnika Elfa“ etc jest
gruntownie zapomniany. Nie uratowała
ga od tego losu nawet powieść napisana do spółki z Kraszewskim — zresztą ogromnie słaba. Żyje chyba jeszcze
ten niegdyś wcale „poczytny*
pisarz
polski tylko we wspomnieniach swoich,
pamiętnikach ostatnich lat filomackieOsace

\

ITT

TSS TE

TN

z Lizbony

mów

drewnianych

wyrządziły

Burze
trąba

runęło

do którego

ulewach,

burzach

i powodziach,

powietrzna

wpadła

na

szkody

na

lokomotywę

wywracając

pociąg

i jeden

Caldas

da

Rainha

z wagonów,

któ-

Olkrzymi pożar w Nankinie.
LONDYN. 27.9. Donoszą z Nankinu o strasznym pożarze który wybuchł
w dzielnicy chińskiej Hankou i ogarnął 2.000 domów. jedna z głównych ulic
miasta jest zupełnie zburzona. Dotychczas znaleziono 7 trupów, ale przypuszczają, że liczba ta znacznie się powiększy. Kilka tysięcy ludzi jest bez dachu.

mocne, zdecydowane, niemające
Żadnych sentymentów i skrupułów”. Taką jednostką Placyd Jankowski nie był
a jednak i on przyłożył rękę do likwida
cji Unii, do wrócenia
jej „na tono“
prawosławia; ani się spostrzegł,
jak
go
potężny
Siemaszko do rydwanu
swego przytroczył... Ciągnęła p. Charkiewicza i ciągnęło do archiwów Unii.

akcie

Skutecznemu

tępieniu

przeciwstawia

na Łotwie

minister

spraw

wewnętrznych

ciekawe da-

wyborczej.

W

końcu minister zaznaczył, że obowiązujące

ustawodawstwo

jest zbyt liberalne

na należyte zwalczanie komunizmu.

Wykrycie

konfrrewolucynej

wietach

przysięgi

mal

PEKIN. W ostatnich dniach szerzy
się w Pekinie
iwdziwa epidemja
samobė);
ь
Ciężka sytuacja ekonomiczna oraz liche
kiotysiąciaej ==
ach
fuikcjonarjuszy państwowych zdają się być tu dostatecznem wytłu:
em. Z powodu
zupełnego braku pieniędzy jest w dalszym ciągu zamknięty tutejszy uniwersytet, co zmusiło
tów do zorganizowania stowarzyszenia, mającego nacelu zwalczanie obecnego
rządu.

ywienia oraz, wzraposłuszeństwo.

Aresztowanie Chorwalów w Ahazji
WIEDEŃ. 27. Z Zagrzebia donoszą, iż policja włoska aresztowała w
Abazji 22 chorwatów i słoweńców, u których uprzednio dokonano rewizji
Władze włoskie oświadczają, iż chodzi tu o wykrycie jugosłowiańskiej
organizacji irredentycznej. Dzienniki chorwackie piszą, iż prawdopodobnie
jest to manewr władz włoskich, aby zatuszować akcję szpiegowską wykrytą
niedawno we włoskim konsulacie w Lublanie.

T

Urodzony o 40 wiorst od Brześcia

marjawickich.

przerwie,

T

ITA IT

po

otwartych,

Syski.
—- Ze sprawami

mówi

południu
zeznawał

przy
b.

haniebnie,

przeląkł

był zwykłym słu-

wprowadzeniem

go

w błąd.

Następnie sąd przystąpił do
zbadania św, Tołpyhowej, autorki
słynnych pamiętników o pobycie
swoim
w klasztorze.
Zeznawała
ona
przy
drzwiach zamkniętych.

się na wio-

snę 1926 r. W jesieni 1925 roku ukazała się ulotka Kowalskiego, mająca

cechy zelżenia kościoła katolickiego. į
OSTRZEŻENIE.
Była to pierwsza sprawa marjawitów
Podający się za mechanika
na-

przed Sądem Okręgowym w Płocku.
W związku ze sprawą bluźnierstw,
wyszły na jaw
czyny
erotyczne
i
„objawienia
Kozłowskiej i Kowalskiego.
Dowiedziawszy się, że w klasztomarjawickim

dzieją

i

szej firmy Antoni Krawczun
pracownikiem
naszym nie jest,

g 9 czem zawiadamiamy
czy

maszyn

posiada-

biurowych.

Towarzystwo PrzemysłoweHandlowe

się rozpustne

„Block

Brun"

Sp. Akc.

Oddział w Wilnie.

EEST
ROS TEST
Wiadomości

dwuwierszowe.

MADRYT. 27.9. (PAT). Prace przy usuwaniu gruzów spalonego teat-

ru Nowedado
zmarły.

trwają nadal. Dwie

osoby

z pośród

rannych ofiar

wypadku
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MADRYT. 27.9.
spisku w Hiszpanii.

(PAT).

Zaprzeczają
*

*

pogłoskom

o wykryciu

nowego

®
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PARYŽ. 27.9. (PAT). Nota Stanėw Zjedn. w sprawie francusko -angielskiego układu morskiego złożona będzie jutro w ministerstwie spraw zagr.
*

#

*

ы

, _ LONDYN. 27.9. (PAT). 2600 delegatów pomiędzy którymi znajdowało
się 80 członków z Izby Gmin, wzięło udział w dorocznej konferencji partji
konserwatywnej, która została otwarta dziś rano w Great jarmouth.
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w Wilnie. Zaczyna pisać. Narazie
grożących mu kar. Aczkolwiek
brat puszcza w Świat—pod pseudonimem
nie odpowiada za brata, plama „zdra- Witalisa Komu-Jedzie—garść drobiazśledztwie

nem

pod-

łańską i umarł na swym
dekanacie posady nauczycielskiej w staropolskim,
w sąsiedztwie gdzieś Tryszyna,
sie- pańskim domu
marszałka Czudowdziby metropolity Józefata
Bułhaka. skiego w Nizzach
w gubernji MohiBrat Placyda, Jan, uczeń uniwersyte- lowskiej. W 1832 znowu jest w Żytu wileńskiego, dźwiga na sobie odium rowicach. Żeni się z Tupalską
córką
wydania wobec władz kolegów swoich jednego
z najwyższych
dostojników
filomatów i filaretów.
Zachował
się Kościoła Unickiego. Czas jakiś mieszka
na

prokuratorskich.

żącym klasztornym, a ulótka została
mu podsunięta do podpisu z wyraź-

marjawickiemi —

świadek —zetknąłem

bwowie.

ITT

dochodzeń

Zbadałem
Osinównę
w prywatnem
mieszkaniu i począłem zbierać informacje. Jednak wiadomośćo zbadaniu
Osinówny i matki jej przedostała się
do klasztoru, a więc gdy
specjalnie

nie- zwiskiem Matiejew,

składał po wszystkich

parafjach

LWÓW. 27.9. (PAT). Lotnicy rumuńscy kapitan pilot obserwator Stublju i porucznik pilot Romanesu, którzy przylecieli dziś do Lwowa w drodze
z Bukaresztu do Warszawy, odlecą jutro w godzinach przedpołudniowych
do Warszawy.
E TI NSS

wszczęcia

rzeczy, porozumiałem się z władzami
administracyjnemi, które się zaintere-

MOSKWA. 27.9. (PAT). Według doniesienia agencji sowieckiej Tass,
w instytucie rolniczym w Krasnodarze (dawniej Jekaterynodarze) w okręgu
kubańskim wykryto kontrrewolucyjną organizację studencką, na której czele stali synowi b. oficerów i funkcjonarjuszy cesarskich.
Zadaniem organizacji miało być dokonywanie aktów terroru wobec prze
dstawicieli ustroju sowieckiego, organizowanie wybuchów w gmachach publicznych i innych aktów dywersyjnych.

Rumauńscy lażnicy we

adw.

rze

organizatii w So-

W armji chińskiej żołnierze z powodu braku dostatecznego
stających coraz bardziej chłodów wypowiedzieli w kilku okolicach

obciąža-

prokurator Sądu Okręgowego w Płocku

się konstytucja,
zakomunikował

bardzo

pasmem cynicznych i rozpustnych czynów zwyrodniałego przywódcy marjawitow. — „Mistycznych żon*,
które wysłany
przezemnie
funkcjonarjusz
zmuszał do uległości, Kowalski miał policji udał się do
klasztoru
celem ;
1, pozatem, jak zeznał Świadek, roz- wezwania potrzebnych świadków, ma- |
pustnika łączyły stosunki, bynajmniej rjawici odpowiedzieli
mu,
że
żądanie duchowe
z 30-oma
siostrami, nych osób niema,
Wprowadzili
oni
wśród których znajdowały się żony nas w błąd, a dziewczyny
zostały
księży marjawickich oraz z wszystkie- wywiezione do Felicjanowa.
mi dziewczętami z internatu.
Pobocznie dowiedziałem
się, że
Między innemi
żona Banasiaka sprowadzone dziewczynki nic mi nie
tak samo musiała być powolną zbro- powiedzą w obawie przed Kowalskim.
dniczym instynktom Kowalskiego.
Na wystąpienie moje
marjawici
odW styczniu 1926 r. przyjechał Pró- powiedzieli gwałtownym atakiem osochniewski do Sosnowca, aby uspokoić by mojej i ówczesnego
prokuratora
paraijan po wystąpieniu siostry Ber- Buczkowskiego. Otrzymałem anonimy
nardy.
z pogróżkami. Wkrótce po wszczęciu
Po uroczystem nabożeństwie i ka- dochodzenia ukazała się w
pisemku
zaniu ukląkł przed Przenajświętszym amerykańskiem plugawa
napaść
га
Sakramentem i w obecności wszyst- sądownictwo polskie.
kich ludzi składał przysięgę.
„ Później w jednodniówce marjawicZaklinał się na Przenajświętszy Sa- kiej pojawiła się taka sama napaść na
krament, żeby trupem padł w obliczu prokuratora Buczkowskiego i na mnie,
Boga, który jest obecny na ołtarzu, Sprawa ta zakończyła
się
zasądzeże to wszystko, co opowiadają ci, co niem redaktora odpowiedzialnego
na
wystąpili, jest kłamstwem, że Kowal- 6 miesięcy więzienia. Na rozprawie sąski jest Święty
i czysty.
Podobne dowej okazało się, iż redaktor, -'na-

Po

ne, dotyczące działalności nielegalnych organizacyj komunistycznych, które dzięki pomiocy z zagranicy wciąż nanowo organizują się i usiłują osiągnąć wpływ na masy przez
przenikanie do legalnych organizacyj robotniczych.
W dalszym ciągu minister oświadczył iż wpływy komunistów w armji szczęśliwie
są bez znaczenia. Mimo to jednak rozwinęła się z ich strony działalność szpiegowska
i propaganda prasowa. Bez wątpienia komuniści na Łotwie otrzymują subwencje z Moskwy. Subwencje te były znaczne, zwłaszcza na wiosnę i przeznaczone na cele agitacji

i nie pozwala

oskarżenia,

drzwiach

RYGA. 27.9. (PAT). W wygłoszonem tu przemówieniu na temat niebezpieczeństwa
komunistycznego

starokato-

mi świeckiemi były niczem innem, jak

RRTEKA

Hlęska komunizmu na kofwie.

obrządku

jące arcybiskupa marjawickiego.
Jak zeznał bowiem ks. Banasiak,
tak zwane
małżeństwo
mistyczne,
które według słów
Kowalskiego należało nie utożsamiać
z małżeństwa-

я

pobliżu

W

wybrzeżach.

re są zupełnie zdruzgotane.

I SLS

indywidualności

w

od

zginęły.

osoby

dwie

przyczem

wielkie

Coraz głębiej
zapuszczał się w labirynt „źródłowych dokumentów'*. Jeździł do Żyrowic, stolicy niegdyś SieCa mogło skłonić p. Walerjana Cha maszki, a gdzie John of Dycalp był
rkiewicza, mającego, coprawda, żywą profesorem unickiego seminarjum duinklinację
do
szpėrania chočcy po chownego, gdzie był parochem
unicnajgłuchszych zakamarkach dziejów li- kim, gdzie przeszedł na prawosławie,
teratury rodzimej, do zainteresowania gdzie tuż w sąsiedztwie był przez dziesię osobą i twórczością właśnie Placy- sięć lat popem prawosławnym i gdzie
da Jankowskiego do tego stopnia aby, w 1872 r. tragicznego swego żywota
poświęciwszy niewiedzieć 'ile czasu i dokonał. P. Charkiewicz napisał i wygeneris,
nastroju
pracy benedyktyńskiej coniemiara, na- dał pełny sui
pisać o nim, o Johnie af Dycalpie, ca- opis teraźniejszych Żyrowic („U grołe i jakże jeszcze fundamentalne aby bu Unji Kościelnej". Kraków 1926) i
nie powiedzieć nonumentalne studjum zaledwie wspomniał o wybitnym bądź
monograficzne?!
co bądź
członku „rodziny
żyrawicZahazarduję przypuszczenie, ża p. kiej” skoligaconym z całą plejadą greCharkiewicz spotkał się z tym eks-uni- cko - unickich działaczów — lecz rętą dziwnego autoramentu... peregrynu- czyć można, że postać Placyda Jan
jąc po obszernej dziedzinie
likwi- kowskiego niejedeń raz musiała zajść
snującemu
dacji
Unji
Kościelnej, któ- drogę p. Charkiewiczowi
ry to wielki epizad naszych
dziejów się w zadumie po uliczkach i okolicach
porozbiorowych, mało powiedzieć, ży- Żyrowic.
Musiała zresztą taka postać udewo interesuje p. Charkiewicza lecz go
wręcz pasjonuje. O likwidacji Unii pi- rzyć imaginację i silnie podniecić wrażhistoryka,
sał roku zeszłego w lwowskim „Prze- liwość zarówno poety jak
mierze
glądzie Powszechnym*
tłumacząc np. do ktorych cechu w równej
jak „przyczyną gwałtownego i zdecy- autor monografji o Johnie of. Dycaldowanego upadku Kościoła Unickiego pie i cyklu poezyj „Kwiaty na łące*
na Litwie i Białorusi było to, że ini- (Wilno 1924) należy.
Tragiczna postać. Pełna
rozterki
wyszła od biskucjatywa likwidacji
wewnętrznej.
Słaba
na
duchu,
tedy
likwidacyjną
robotą
że
pów unickich,
unickie konsystorze obsa- porwana i uniesiona przez ogarniająkierowały
dzone przez jednostki świadome celu, ce ją mocne i zdecydowane prądy.

dążyły

i zabitych.

o wielkich

go uniwersytetu wileńskiego, który nie
jako w oczach Placyda Jankowskiego
zgasł...

cyd Jankowski“. (John of Dycalp). Życie
i twórczość.
Z
dwoma wizerunkami. Str. 206.
Tom pierwszy Bibljoteki Prac
Polonistycznych.

w kinie „POLONIĄ*

III

Charkiewicz:

„Brafarstuo krwi”

ta

Banka
Walerjan

l

:

„Sowie Pistyni” sz6reur

mikowi Nieświeskiemu i organizacjom społecznym.
Na wszystkie przemówienia
odpowie-

p.

starostwa.

URI
Z
BST
RODRAWĘRE RRZEA
ZUR
RPRCT

należy powitać z całem uznaniem, co chętnie czyni p. vicewojewoda składając je Sej-

dział

w tym wypadku

Donoszą

ksiądz

rozpraw.

sowały
obyczajnością w klasztorze...
W jakiś czas potem otrzymałem wiadomošci, že pewna wychowanka klaSztoru, niewiadomego
mi
nazwiska,
zbiegła od marjawitów,
nie mogąc
znieść dłużej
niemoralnych
stosunków, panujących w klasztorze.
Były
to już wtedy dostateczne powody do

lickiego Stanisław
Banasiak,
który
potwierdził swoje zeznania,
zawarte

27.9. (PAT). Straszliwy wybuch, który ma-

Biężka sytuacja w Chinach.

— Pokaz bydła odroczono. Z powodu
ujawnienia zasłabnięć
bydła rogatego na
leński. —
Witając p. min istra mówca podryszczycę, mający się odbyć, 30 b. m. w
kreślił z całą dobitnością, że uważa za wska
zane unifikację obu społecznych organiza- Rodoszkowiczach pokaz bydła rogatego zocyj rolniczych i że ma nadzieję że na tere- stał na czas nieograniczony odroczony.
nie województwa Nowogródzkiego
nastąpi
TROKI.
ono wkrótce. Przyczyni się to niewątpliwie

w wielkiej mierze do podniesienia

obecnie

których szczególniej ucierpiała stolica Portugalji.
Cała dzielnica Lizbony znajduje się pod wodą, która gdzieniegdzie dochodzi do wysokości pierwszego piętra. Z domów tych straż ogniowa wynosi mieszkańców. Kilka do

RADOSZKOWICZE.

Rząd

27.9.

dzień

We środę przy drzwiach zamkniętych zeznawał b. duchowny marjawicki,

Powodzie w Portugalji.
PARYŻ.

Marjawifów.

Siódmy

stąpił onegdaj w prochowni miał miejsce późnym wieczorem w chwili, gdy
publiczność opuszczała teatry, po skończonych przedstawieniach.
Na horyzoncie ukazał się snop płomieni, poczem posłuszano straszliwy
huk i wstrząśnienie. Szczątki szyb, kominów, dachów, zaczęły spadać na tłumy, które w popłochu uciekały przypuszczając, że nastąpiło trzęsienie ziemi.
dochodziły okropne
Ze zburzonych i napół zagrzebanych ziemią baraków
miejscu pojawił
jego
na
a
zburzony,
został
krzyki. Cały budynek prochowni
się olbrzymi lejek. Zupełna ciemność powiększyła jeszcze grozę położenia utrudniając akcję ratunkową.
Przy świetle pochodni wydobyto z pod' gruzów 30 trupów osób cywilnych, pomiędzy któremi znajdowały się kobiety i dzieci. Wśród zabitych znatazły się całe rodziny, które zginęły. Według oświadczenia generała San Jurio liczba osób, która odniosła rany w czasie wybuchu dochodzi do 215.
Z pod gruzów ciągle jeszcze są wydobywane zwłoki ofiar. Pomiędzy
rannemi znaleziono pewnego człowieka napół zmiażdżonego przez spadającą
belkę, obok niego zaś trupy jego czworga dzieci. Większość ofiar zginęła pod
olbrzymimi blokami kamieni, które siła wybuchu wyrwała z muru fertu.
Według ostatnich doniesień liczba zabitych w czasie wybuchu wynosi
57 osób, kilka gmachów doznało poważnych uszkodzeń.

ca-

z powodu uprzednio usłyszanego
oświadczenia jednego z przedmiotów o koniecznoŚci unifikacji organizacyj rolniczych.
Idzie
to najzupełniej po linji zamierzeń
Rządu,
chcącego znieść wszelkie różnice i działy

w rolnictwie. Dla Rządu

Setki rannych
(w Tangerze)

MELLILA

skutku.

znajdziemy się w warunkach
rolniczych,
mało różniących się od warunków wielkopolskich. Już za samą
zapowiedź
takiej
zmiany rolnicy powinni być szczerze wdzię-

Proces

Qkropny wyhuch proshowni.

Rządu

pod znakiem Wystawy, o niej się myślało, i jak polski minister zapatruje się na najo niej mówiło, dla niej masę rzeczy robiło. żywotniejsze sprawy
obywateli. — Takich
— Dziś już minęła, pisać więc
o niej moż- słów. napewno niesłyszano nigdy z ust dona jako o rzeczy przeszłej, widząc wyraż- stojników
rosyjskich czy to carskich czy
nie jasne, no i ciemne strony; na szczęście bolszewickich.
‚
tych pierwszych było więcej.
P. minister zaczął od stwierdzenia, że
Przed przystąpieniem do oceny Wysta- w roku
bieżącym na
Kresach odbyło się
wy, najprzód należy ją opisać.
osiem większych wystaw rolniczych. — SaOtwarcie naznaczone było na godz. 10 mo ich zorganizowanie przez społeczeństwo
rano w sobotę 22-go. O tym terminie przed jest objawem bardzo zdrowym, gdyż dogłówną bramą wjazdową
zgromadził się wodzi reakcji przeciw ciężkim
„warunkom
Komitet Wystawy oraz liczne grono publicz- z przed lat kilku. Wtenczas zubożały kraj
ności, oczekującej na.
chwilę
otwarc iia. przeżywał chwile nader ciężkie, a rolnictwo
Brama przegrodzona była białą wstęgą.
odczuwało może jeszcze specjalnie większy
Po pewnym czasie zajechał automobil kryzys. Mimo to rolnicy rąk nie opuścili:
wiozący p. ministra
Niezabytowskiego, p. choć praca ich i wysiłek nie opłacały włożowojewodę Godlewskiego
oraz p. starostę nej energji i pieniędzy, to jednak nie zrażali
Czarnockiego. Gdy wysiedli oni przed bra- się i nie opuszczali rąk; dzięki ich wysiłmą, pierwszy głos zabrał prezes Komitetu kom kryzys gospodarczy został przełamany
wystawowego, p. starosta Czarnocki, wita- i dziś idziemy już dużymi krokami do bojąc w imieniu Komitetu przedstawicieli Rzą- gactw kraju. Pomogło do tego wiele zrozudu oraz wszystkich przybyłych. Przemowa
mienie w Rządzie wagi, jaką ma rolnictwo;
ta była jak gdyby krótkiem wyłuszczeniem
przyczynił się do tego
przedewszystkiem
chodziło
Nie
—
idei przewodniej Wystawy.
Marszałek Piłsudski.
a
tu o pokazanie jakichś nadzwyczajności,
Silna, żywiołowa
reakcja
rolnictwa,
jedynie o wykazanie stanu gospodarczego uwydatniona przez wystawy ma wyjątkowe
kraju i o zachęcenie dobrym dorobkiem je- znaczenie właśnie nad granicą bolszewicką.
dnostek do pracy szerokich sfer społeczeń- Tam za kordonem deklamuje się o dawaniu
Tembardziej
stwa, zwłaszcza rolników. —
wszystkiego, a więc i ziemi za darmo, a w
jest to celowe iż dotychczasowe owoce dały rzeczywistości za darmo — bierze się tam
wyniki wcale poważne.
+
3
tylko pracę, a daje nędzę. W Polsce natoprawie miast jest zupełnie inaczej: panuje uznanie
Dobrobyt przedwojenny zginął
i
bez śladu w czasie zawieruchy wojennej
i szacunek dla każdego obywatela, to też
najazdów, to też każdy ma to, co sobie wypracuje i na co
w czasie bolszewickich
wszystko należało zaczynać nieomal od po- zasłuży. Rząd ze 'swej strony będzie początku. Praca była ogromna, ale wskutek pierał rolnictwo z całą usilnośicą wszędzie,
zapału i silnej woli rolników z jednej stro- a na Kresach ze specjalną pieczołowitością.
ny, a z drugiej dzięki poparciu rządu polNową, a realną próbę zapowiedział p.
zostały minister, oznajmiając, że opracowuje się w
przeszkody
skiego piętrzące się
usunięte; dziś za wcześnie mówić o świet- Rządzie projekt takiego unormowania hannym rozwoju rolnictwa, ale pomyślność jeprzekroczy bramę Wystawy, ten będzie się
mógł tem naocznie przekonać. Zamożność
spokojnej pracy gospodarczej ludności jest
Rządowi szczerze wdzięczna, to też z zapa”
łem za mówcą wzniesiono okrzyk na cześć
Marszałka
Pana Prezydenta Mościckiego,

Ratastrofy 1 kataklizmy szaleją
po swlecie.

się

5 pp.
TORO

$-10 Jakóbska 6—l.
DZE POSAY

racko-politycznej
Petersburskiego",

H

STT

grupy
„Tygodnika
do ultrakatolickiej,

do ultramontańskiej!... I ten literat.
polski,

rym

taki literat

piszą

gazety

„Sławą okrytym

autorze”,

ksiądz Chołoniewski

kąś tam genjalność
Polak

wrosły,

polski, o któ*

polskie,

jako

w którym

nie waha

upatrywać,

zdawałoby

się ja”

się, jak

można głębiejw polskość,

O

taki.
nie.

Polak

dy“ popelnioneį przez Jana Jankow- gów, humoresek, anegdot („Chaos''),
skiego, a głośnej na całą Polskę, cię- potem, już jako John of Dycalp ogłażyła na Placydzie Jankowskim
przez sza „Pisma przed-ślubne i przed-spliżycie całe. Przypomnijmy
sobie nie- nowe", „Pamiętnik Elfa", „Opowiada:
popularność generała Wincentego Kra- nia wierszem', „Sędzia Pieniążek”,
sińskiego mroczącą horyzont ducho- „Anegdoty
i fraszki*
(wydają
to
wy twórcy „Nieboskiej komedįi“...
wszystko księgarze wileńscy, bądź
Sam Placyd ukończywszy szkoły Gliicksberg bądź
Zawadzki)
a dla

z krwi i kości,

mikiem wileńskim
od roku 1826-go.
Ma gruntowne za sobą studja filozoficzne, zna wybornie łacinę i język
hebrajski, zna języki francuski,
niemiecki, angielski, włoski,
nie wspo:
minając o rosyjskim; jest magistrem
św. teologji. Na uniwersyteckiej
ławie przyjaźni się z luminarzami
naszej Almae Matris, z Ignacym
Hołowińskim, z Homolickim... ilu ich tylko
wydał jeszcze zmierzch
uniwersytetu

(Księgarnia Zagraniczna).

- rzecz Szalenie indywidualna. Tajemnica najgłębsza duszy człowieczej.

Co to są za utwory?
Obrazki z
życia współczesnego, humoreski albo
całkiem zmyślone albo parafrazy rzeczywistości, opowiadania, cięcia satyryczne...
Rzeczy mocno
niegłębokie
a pod względem artystycznego obro-

Johna ot Dycalpa zmieniwszy religję, |
zmienić też —
Nie dopowiadajmys*
narodowość!
Są rzeczy
w naturze
ludzkiej wręcz niewytłumaczalne; zdawałoby
się,
łamiące
przyrodzone

w Świsłoczy i w Brześciu

wileńskiego.

Jest wskroś

był akade- „Doktora Panteusza*

przesiąknię-

tykulturą
polską — wysoką
kulturą polską. Pytać tu jeszcze: Po-

lak czy Rosjanin?

Zdawałoby się: ma
przed
sobą
„karjerę*
kościelną,
na dwa lata przed kampanją
Napo- któż wie jaką
zaleonską, tedy mniej więcej rowieśnik społeczną, literacką. Tymczasem,
Kraszewskiego i Siemieńskiego, o 15 raz po ukończeniu uniwersytetu (1830)
Żyrowicach jako profesor
lat młodszy od
Klaczki,
pochodził osiada.. w
seminarjum, a
autor „Chaosu* i „Chwili* z dobrej, tamtejszego unickiego
wojenna
i
starej rodziny szlacheckiej polskiej, gdy rychło potem burza
normalny
bieg
której linja przesiedliła się jeszcze w cholera wstrzymują
XVI wieku z Mazowsza na Podlasie. życia nawet w takich Żyrowicach, rad
Ojciec jego nosił unicką suknię kap- jest Placyd Jankowski ze znalezienia

of Dycałp

wydawcę

bienia słabe; inwencji

wiele. Wspomnienia

znajduje

aż... w

z ducha i intelektu

porzuciwszy unję (o to nie chodzi!),
przechyla się nie na Zachód w stronę

Rzymu, lecz na Wschód! Niechby kal-winem został, Zawszeż to zachod
nia

rzecz.

Lecz...

pada

na

łono

greckiej schizmy! Nie unośmy się
jednak. Bądźmy wyrozumiali dla d
John kiego wyboru. Religja — wyznar

Lipsku

Jak jednak mógł autor opowiadań

|

prawa. Do
należy: współpranie- cownictwo, takich
już
prawos
ławnego Januniwersyteckie,

i fantazji

czasopisowionięte wielką serdecznością i pie- kowskiego w tego rodzaju
mach,
jak
„Litows
Jeparch
kija
ialnyja
tyzmem
lecz znowuż,
jako
dzieło
Wiedom
i
„Wilens
Wiestni
osti"
k”.
kij
kunsztu
literackiego
nieposiadające Pisze
po rosyjsku.
Dziwny
gust u
takich walorów aby ich autor miał „Stawne
go“ literata polskiego. Ale — |
być—jak pisze Charkiewicz — „cenio- Kazimie
rz
Waliszewski
pisał przez

nym, znanym,

poszukiwanym - przez

lat nawet kilka

stale

listy

z Paryża,

wydawców*, stojącym między 1845 a do gazety
„Nowoje Wremia”. Placy:
1850 rokiem „u szczytu sławy”.
Jankowski — przepraszam — Płakilgf
Już jako znany i głośny literat Gawryłowicz nie podpisuje swoich.

polski przyjaźni

się Placyd

Jankow-

rosyjskich artykułów

i koresponden*-

Ski z Kraszewskim (na całe lata), ze cyj. Może...
wypadało
mu je pisać.
znakomitym wileńskim „szubrawcem'* Ale — niechże kto wytłumaczy co,
Ignacym Szydłowskim, z Konstantym na miły Bóg, mogło zniewolić, zmu*
Tyszkiewiczem.. Zaliczają go do lite- sić Polaka do wiwatowania wobec za”

=

3

SŁ©
% ©

KRONIKA

Przerwanie się famy na stawach w Orwidowie.
Od specjalnego wysłannika
Onegdaj

około

otrzymaliśmy

godziny

telefoniczną

trzeciej

wiadomość,

że wpobliżu
Bezdan woda podmyła
tor i z racji tego
przerwany
został

ruch na
zna.

linji

Wilno —

„Słowa*

do auta, aby jechać na miejsce przerwania się tamy.

Niestety,

forsową

Ford

jazdą

zmęczony

odmawia

snadž

posłuszeń-

8

2

Wschód sł. g. 5 m. 27

Królewszczy-

Wacława.
stwa, jak mówi p. Staniewicz
— „nawaZach. sł. o g. 17 m. 37
la". Trudna rada, trzeba reperować.
jutro
.
Michała.
marynarki
i nuże
Natychmiast udaliśmy się do Urzę- Zdejmujemy obaj
du Wojewódzkiego, aby zasięgnąć in- do roboty. Okazuje się, že „nawalito“
meteorologiczne
sprzęgło. Roboty, minimum
na dwie Spostrzeżenia
formacyj.
Zakładu Meteorołogji U. $. B.
Naczelnika Wydziału
Bezpieczeń- godziny, a tu już zmrok zbliża się.
Sytuacja niewesoła. Pan naczelstwa p. St. Kirtiklisa zastajemy siez dnia - 27-1X 1928 r.
dzącego już w aucie,
przy którego nik obserwuje robotę przy moście, a
J 763
kierownicy siedzi sekretarz osobisty my pracujemy klnąc omal że nie po Ciśnienie
szofersku,
wreszcie rezygnujemy
i średnie w m. l
p. Wojewody p. S. Staniewicz.
do apa- Temperatura | 3
Korzystając
z łaskawego zezwo- wysyłamy posterunkowego
lenia, siadamy do auta i za chwilę ratu... po drugie auto. Trzeba czekać. średnia
=
Od strony Wilna nadchodzi tym„jedziemy w stronę Antokola.
Otrzymałem telefonogram, mówi p. czasem pociąg osobowy. Sygnał. Ma- Opad za do- J
]
Naczelnik, że w majątku Kościałkow- szynista zwalnia bieg i pociąg powo- bę w mm.
skiego Orwidowie przerwane są tamy lutko przesuwa się przez uszkodzone
wiatr
i,
i
potem
nadjeżdża przeważający
1J Połud.-zachodni.
na stawach, woda zagraża podobno miejsce. W chwilę
elegancką
karetką—drezyną
Prezes
linji kolejowej.
Zameldowałem
p.
Uwagi:
Pogodnie.
Wojewodzie
i, jak
pan widzi, jadę. Dyrekcji kolejowej p. iaż. Staszewski
Z uwagi na ważkość sprawy p. Wo- w towarzystwie p. inż. Łaguny, przed- Minimum za dobę —9C.
Róbót
Publicz- Махинит па 4056 12 С.
jewoda polecił p. Staniewiczowi jechać stawiciela Okr. Dyr.
nych oraz dwóch inżynierów, których Tendencja barometryczna: spadek ciśni enia
ze mną.
Mijamy Pośpieszkę. Fordzik pro- nazwiska, niestety, nie są nam znane.
Dowiadujemy się, że lewy tor, jawadzony brawurowo mknie chyżo, rozURZĘDOWA.
wijając miejscami szybkość do 70 kilo- ko więcej zagrożony został zamknię
inspekcyjna p. Wojewody.
— Podróż
metrów. Anim się obejrzał, jesteśmy w ty do czasu całkowitego wzmocnienia,
Prezes Dnia 28 września rano wyjechał na inspekNiemienczynie.
Krótki raport komen- prawemu nic nie grozi. Pan
Mołodeczańskiego p. Wojewoda
danta posterunku i zamieniwszy Szo- Staszewski udziela kierownikowi akcji cję powiatu
Raczkiewicz w towarzystwie Wojewó-

fera na przewodnika —posterunkowe-

ratunkowej

zarządzenia,

a tymczasem

go
jedziemy w kierunku
katastrofy. udaje nam się zdobyć jeszcze trochę inPrzejeżdżamy
przez
prowizoryczny formacyj.
Okazuje się, że w miejscu,
gdzie
mostek, zbudowany w lipcu, kiedy to
miało miejsce
pierwsze
przerwanie spienione fale tworzą podkop wczosię tam. Spienione fale rzeczki wska- raj dopiero ukończono cementowanie
a dziś jeszcze rano
zują wyraźnie, że i obecnie
poziom fundamentów,
wody wzniosł się znacznie.
Jeszcze stały maszyny do pompowania wody.
a już
"trochę „człapania" (czasami
i Ford Rano zabrano je z pomostu,
człapie, zwłaszcza gdy jeden
z cy- po południu woda
zniszczyła
pracę
Halindrów przestaje pracować,
a droga wielu tygodni. Nieco dalej koło
obskurna) i widzimy tłum robotników merni zerwane są dwa prowizoryczne
przy wiadukcie kolejowym
— Bezdano- mostki zbudowane przez Sejmik WiNic dziwnego— woda
lesie. Tu dopiero
sytuacja wyjaśnia leńsko-Trocki.
podniosła się prawie o dwa metry, a
się.
Podczas podmurowywania jednej Silny wir wytwarzany tu mógł šmiai zniszczyć
pompę.
z tam na stawie w Orwidowie woda, ło przewrócić
wzmocniona ostatniemi ulewami przer- Chwała Bogu, że ją zabrano i bez
wała prowizoryczną tamę
i runęła tego straty są dość znaczne.
Nadchodzi wiadomość z Orwidocałą siłą. „Szczęściem stało się to w
ostatnim stawie (jest ich jedenaście, wa. Niema obawy, że woda przerwie
ponownie.
Czas
wracać
do
obejmujących 150 ha), to też
siła się
wzburzonych fal nie była tak wielka miasta.
Korzystając z uprzejmości p. Pre- jak poprzednim
razem—9.VII
r. b.,
siadamy do drejednak wystarczyło jej, aby
zagrozić zesa Staszewskiego
linji kolejowej. Tor, usypany niedaw- zyny. Jest nas dziewięciu, to też brano i niedostatecznie jeszcze przygoto- kuje miejsc. Przy pomocy deszczułek
wany do podobnych ekscesów wody, robimy siedzenia (jeszcze je czuję) i
począł się osypywać, grożąc
znacz- za chwilę sześciocylindrowy Mercedes
Po karkonem osłabieniem.
Powiadomione
o mknie lekko po szynach.
tem władze kolejowe wysłały natych- łomnej podróży podskakującym Formiast pomoc w postaci oddziału ro- dem jest to przyjemność nielada,
botników, którzy przy pomocy worków zwłaszcza,
że apetyt,
pobudzony
o obiedzie,
z piaskiem oraz szabrem wzmocnili pod- przejażdżką, przypomina
nóże
nasypu,
uniemożliwiając tem na który
nie było czasu. Mijamy BezNowo-Wilejkę, Kolonję i zatrzysamem dalsze podmywanie jego. Kil- dany,
ka godzin walczyli robotnicy z żywio- mujemy
się przed
peronem wileńłem, zanim udało się napór wody w skim.
Dziękujemy p. Prezes owi i żegna
tem miejscu osłabić.
Przybywa kolejowa komisja tech. my się.
niczna z p. inż. Sadzewiczem na czele— Pańscy
konkurenci
wsciekną
Informujemy się co do dalszej
akcji się, rzuca z taksówki p. naczelnik
ratowniczej

i zapewnieni,

kacji nic narazie nie

«<

!
į

PER

że komuni-

grozi,

siadamy

Kirtiklis.
Może.

O 222255

W. 7.

529999

9999—04

Wł.
dzkiego Komendanta Policji Państw. Inspe„oddziału
ktora Praszalowicza, kierownika
ogólno - prezydjalnego W. Piotrowicza i sekretarza osobistego Staniewicza. Korzysta-

jąc z tego w niedzielę 30 września p. Wojewoda weźmie udział w uroczystości 10-leAudjencje

—

wczorajszym

Biuro

GRABOWSKIEGO

w Wilnie, ul. Garbarska
Przyjmuje

nekrologi

1. tel. 82

i ogłoszenia do wszystkich

Raczkiewicz

Antokolu,

prezeskę Sto-

;
sprawach Stowarzyszenia.
— Podziękowanie dla pracowników samorządowych. Szef Gabinetu Ministra Spr.
ręce

na

Piłsudskiego nadesłał

p. Marszałka

Wojsk.

stra serdeczne podziękowanie dla pracowniWojewództwa
ków samorządu miejskiego
Wileńskiego, zebranych na zjeździe w Wil-

7

— Pożyczki

depe-

w

wyrażone

nie, za uczucia oddania
szy z dnia 2 b.m.

MIEJSKA.

miejskie na zatrudnienie

be

pożyczek

ze

zrobotnych będą prolongowane. Władze wo
jewódzkie zatwierdziły uchwałę Rady Miej-

w

skiej

prolongaty

sprawie

Skarbu Państwa na zatrudnienie bezrobotnych. Swego czasu Ministerstwo Skarbu zaproponowało Magistratowi m. Wilna rozło„pożyczek co
żenie na 10 letnie raty tych
:
zostało przyjęte przez Radę Miejską,
Ostatnio
— Straż ogniowa w Oranach.

w Oranach

powstała straż ogniowa ochotni-

Jest to już

cza,

terenie

na

straż

osiemnasta

pow. Wileńsko - Trockiego.
— Posiedzenie Rady Miejskiej. We

czw.

dnia 4 października r.b. odbędzie się w Magistracie posiedzenie Rady Miejskiej. Na posiedzeniu tem prócz szeregu aktualnych miej
skich spraw niecierpiących zwłoki rozpatrzo
ny będzie również wniosek zlikwidowania
angielpożyczki
miejskiej przedwojennej

skiej.
łe Otwarcie nowozorganizowanej bibljo
teki miejskiej. Jak już donosiliśmy w najbliższych dniach otwartą zostanie w Wilnie nowo-zorganizowana bibljoteka miejska.

W

związku

z tem,

w

dniu

dzisiejszym

o godz. 7 wiecz. odbędzie się w Magistracie
pierwsze organizacyjne
zebranie miejskiej

vomisii biblioteczneł w składzie dwóch prze
dstawicieli Rady Miejskiej i kilku przedstawicieli

go. Na

Stowarzysz.

Nauczycielstwa

statut

i regulamin

zostanie termin

70-

zatwierdzonym

tem

posiedzeniu

Polskie-

komisji

otwarcia

się będzie

przy

oraz

usta-

bibljoteki.
ul. Wiel-

-0

Ojczyzny

bohaterach.

Wobec powyższego zwraca się Związek
z gorącym apelem do całego społeczeństwa
o nadesłanie

garnięcia

na rzecz Cerkwi

wileńskiego

kościoła

*

Panującej...

Św. Kazimierza!

esi
rozwiązał nam
A przecież jankowski witał entuzjas- Ье‹::ц p.
reszty“
tę psychologiczną
tycznym artykułem wyświęcenie go na »
zacerkiew prawosławną. Albo:
jakże gadkę? Nie, nie rozwiązał jej tylko ją

mógł przejść

przez

wyniósł na szerokie forum,
o wiele
te- ciekawsze niż zmagania się wewnętrzne pojedyńczej duszy ludzkiej. Ukazał
nam w szerokim zarysie zjawisko
propa- bezsprzecznie niepospolite. Oto z te-

polskie
re

frazes taki oto, ex
Pióro
goż „radošnego wydarzenia“:
„Czasy

polsko-katolickiej

gandy już minęły:

dla

nas,

obecnie

nadchodzi

łej rosyjsko-prawosławnej

ci. Rozpocznijmy więc
rzyść prawosławia

roku)!

(Wilens.

w naj-

swą czne

i zruszczenia kra-

Wiest.

Nr, 14 z 1867

Т

Więc jakże? Uczeń wileńskiego uni-

wersytetu,

wileńskiego

działalnoś- czesnie dwa jakże nieskończenie sprze-

zgodnie

Pracę j łącząc się braterskiemi więzami, pracujmy
bez wytchnienia na koju“.

goż uniwersytetu

Rosjan, okres rezleg- Świetniejszej jego epoce wyszły współ-

przyjaciel

Kraszewskiego

sobie prądy:
filomatyzm
upostaciowany
"w
i
Mickiewiczu
apostazja
unicka
uosobiona
w koledze uniwersyteckim
MickiewiCza-- Józefie Siemaszce! Zaiste ifenomen godny poświęcenia
mu
choćby
całej masy naukowego trudu i wytężonego wysiłku przenikliwych badań!

z ko-

Mickiewicz — i Siemaszko. Obaj szła-

Jagiellonów, tak — pisze Placyd Jankowski—, fatalnej dla całego kraju"...
Więc syn żołnierza Kościuszkowskiej

uczniowie wileńskiego _ uniwersytetu
przez szereg lat... obaj
niepospolite,

wita entuzjastycznie

zdzieranie

puły kościoła św. Kazimierza korony chcice herbowi z jednych stron,

armji insurekcyjnej pluje

Jagiellonów!

na koronę

w Placydzie Jankowskim « ów
nin, który... aż w 1867 roku

Rosja-

bryznął

„Wileńskiego Wiestnika”,

temperamentu

indy-

widualności... „Dwie grupy, dwa obozy, wzajemnie
sobie
obce, ideowo

ok

Gdzież u licha, wolno spytać, tkwił

na szpalty

pełne ognistego

obaj

sobie

e
horyzonty!
historyka.
ty!

wrogie",
Co

Co za

za pole dla

. Charkiewicz, wkroczywszy na te
bezkresy — leżące tak dobe jak od-

nienawiścią łogiem — zahaczył się o „jednostkę,
dla rzymskiego katolicyzmu i pol- która błąkała się pomiędzy dwoma
skości? Gdzież on mógł ukryty sie- obozami, mając coś wspólnego i z
dzieć ów Rosjanin przez lat tyle w jednym i z drugim”, jednostkę chwiejcałą, głęboko

ukrywaną

ną i bezradną, zdolną jedynie
ukrywać
głęboko w sobie rozterki duchoprzez filary petersburskiej
koterji
wśród której był i Hołowiński, i Gra- we. Jednostka taka nie może w żaden sposób oświetlać, jak pars pro
bowski i Rzewuski!
toto, ogromne
obszary sprawy. P.
poświęcił jej aż całą
Rzecz
niepojęta,
nie do wiary, Charkiewicz
wręcz urągająca
zdrowemu sensowi, książkę, owoc imponującej erudycji.
literacie polskim

noszonym

na rękach

17 i pół —

danych oraz

przyścia

z pomo-

Dookoła

wziąć

udział

proszone

Są

19 i pół.

Składki

przyjmują

się

w

Sekretarjacie

branie informacyjne w dniu 6 października
sobota na godz. 18 do sekretarjatu związku
— ul. Mickiewicza 13, wejście z frontu, ka-

syno

garnizonowe.

— (0) Zwalnianie rocznika 1905. Rozpoczęło się zwalnianie rocznika 1905, który
odbył ustawowo przewidzianą służbę czynną w wojsku. Obecnie zwalnia się wszystkich, którzy dotychczas nie byli zwolnieni.
Co się tyczy osób, które pomimo że by-

1905 uznane
rocznika

poboru

czasie

ły w

do służby

za zdolne

a nie zosta

wojskowej,

jako

do szeregów

wcielone

ły dotychczas

nadliczbowi, to nie będą te osoby, jak nas
informują, zaliczone do rezerwy, tak jak to

Znowelizowa

ubiegłych.

się działo w latach

na ustawa wojskowa pozostawia takie osoby w stanie jakby zawieszenia do 25 lat. W
ciągu tego okresu władze wojskowe mogą
te osoby wcielić do szeregów celem przeszkolenia. Dopiero po tym okresie przechodzą te osoby do rezerwy i otrzymują ksią;
:
żeczki wojskowe.

Wszyscy zwalniani obecnie z wojska zozaliczeni do rezerwy i w niedługim
otrzymają książeczki wojskowe przez

staną
czasie

odnośne

urzędy.

(o)

—

SZKOLNA.

Otwarcie

szkol-

higjeny

kursów

nej. D nia 3 października rb. w środę, o godzinie 6-ej, w sali posiedzeń Rady Miejskiej
(Dominikańska 2) nastąpi otwarcie kureów
higjeny szkolnej dla lekarzy. Na program 0twarcia złożą się: przemówienie inauguracyjne, informacje co do przebiegu kursów i
pierwszy wykład d-ra Brokowskiego na temat: „Zadania samorządu wobec szkolni-

zgło-

zainteresowani winni

ctwa“. Wszyscy

listę obecności.

sić się i podpisać

SAMORZĄDOWA.
starostw.

reorganizacja

Zasadnicza

—

czasie
Dowiadujemy się, że w niedługim
wprowadzone zostaną ramowe, wzorowe sta
tuty dla organizacji starostw. Ma to na celu ujednostajnienie w ogólnych zarysach dostarostw przez
organizacji
tychczasowej
zmniejszenie liczby istniejących dotąd wydziałów i oddziałów a tem samem skoordynowanie pracy w tych urzędach, z drugiej
zaś strony przez odpowiednie przegrupowanie czynności w tych urzędach, łączenie ich
na zasadach faktycznego i prawnego związku oraz umożliwienia większej samodzielSystem

Az

ściśle fachowym.

działom

ności

dokładniejszego

możności

ten do

urzęd-

poszczególnych

określenia czynności

ników.
uchwały Rady Miej— Zatwierdzenie
Na zasadzie art. 33 ustawy o tymcza-

sowem

uregulowaniu finansów komunalnych

Urząd

Wojewódzki

w

Wilnie

władza

jako

nadzorcza zatwierdziła w dniu wczorajszym
10 lat
uchwałę Rady Miejskiej na PE,
spłaty pożyczek
1926 i 27 r. ze

RER
m.
Państwa
Skarbu

zatrudnienia bezrobotnych.
Odnośnie innych uchwał

tem

posiedzeniu

Wilnu. w
na akcję

powziętych

a podlegających

na

zatwierdze

niu władz nadzorczych Magistrat zostanie
powiadomiony w najbliższym czasie.
POCZTOWA.
— Skutki nieoczekiwanej inspekcji.
W
czasie dokonywania
inspekcji w poszczególnych urzędach i agencjach pocztowych
rozmieszczonych na terenie pow. Święciańskiego prezes dyrekcji poczt i telegrafów
Żółtowski zawiesił w urzęw Wilnie p. inż.
do waniu kierowników urzędów pocztowych

w Święcianach i Łyntupach.
Powodem
zawieszenia było nieudolne
pełnienie powierzonych im obowiązków służbowych.

Tego

rodzaju

inspekcje

p.

inż.

zamierza w najbliższych
dniach
również w urzędach i agencjach
się na terenach

innych

powia-

KOMUNIKATY

— Zebranie miesięczne sodalicji. Sodalicja św. Piotra Klawera podaje do wiadomo
członkom,

zelatorom

i przyjacielom

mi-

cyj katolickich, iż w dniu 30 bm. to jest w
niedzielę odbędzie się zebranie miesięczne o
godzinie

fji $-to

5.30 w sali domu

Jańskiej

katolickiego

ul. Zamkowa

19, na

para

które

to o jak najliczniejsze przybycie prosi zarząd
— Przedstawienie sodalicyjne na budowę kościoła. W dniu 30 września rb. przy-

pada rocznica śmierci św. Teresy

—

od Dzie-

Bodaj-że wyczerpał
wszystko, co o
Przedewszystkiem: strona ideokolejach życia
tudzież o dziełach i wa
tych wszystkich
utworów
jest
literackich pracach Johna of Dycalpa niesłychanie wątła,
nikła.
John
of
było kiedy komukolwiek
wiadomei Dycalp wolał... nie wypowiadać się
da się o nich powiedzieć po przewer- jasno i wyraźnie np. w kwestji patrjotowaniu wszystkich źródeł i dokumen- tyzmu polskiego, co do romantyzmu
tów; przytoczył opinje współczesnych; tak za jego czasów aktualnego i t. p.
poddał krytycznej
analizie (chwilami Nie lubił „zajmować
stanowiska".
zbyt pobłażliwej) wszystko, co Placyd Obrazki jego z życia drobnej szlachty
Jankowski drukiem
ogłosił.
Zajrzał i duchowieństwa unickiego na Litwie
w jego duszę. Sformułował
niejako są tylko i jedynie
prawdziwe — nie
diagnozę
nurtującego ją
tragizmu; dopatrzyć w nich żadnego zgoła zarozłożył ów ponury nastrój na części barwienia. Bije z nich tylko
„glęboskładowe... Krótko mówiąc, wzniósł kie i bezgraniczne
rozmiłowanie w
istny monument erudycji -- autorowi każdym kawalątku ziemi rodzimej”,
opowiadań johna of Dycalpa.
idealizowanie
ogniska
domowego,
Czy nie zawiele honoru? Głębokie sardeczna
krajowość,
gorące
studjum p. Charkiewicza
jest,
pod- uczucie dla ludzi „tutejszych.
kreślimy to mocno — cennym,
Horyzont zresztą, pomimo dużego
bardzo cennym przyczynkiem do historji wykształcenia,
ciasny.
Trzebaż
literatury polskiej... lecz — posłuchaj- wziąć pod uwagę, że Placydowi Janmyż, co mówi sam autor imponującej kowskiemu,
wyrosłemu
na gruncie
monografji, na której „karcie
tytuto- wileńskim, życie dosłownie
upłynęło
wej można Śmiało
wytłoczyć
łaciń- między
Wilnem,
Żyrowicami, Mińskie ne varietur (niema tu już skiem i Białyniczami.
Znał niemal
nic ulec zmianie).
tylko to, co kochał i z czem się zrósł
Powiada:
(jak opinjował Kraszewski).
Niebar„Placyd Jankowski należy do ka- dzo nawet mu się chciało wyjrzeć po
tegorji literackich meteorów. Zdobył za ukochane gniazdo rodzime.
w literaturze imię zbyt prędko i łatwo,
Jako
humorysta
— tak
chwalony!
cieszył się przez pewien czas olbrzy- tak głośny swojego czasu
— jest (pisze
miem powodzeniem i nagle zginął z p. Charkiewicz)
płytki i sztuczny;
widnokręgu
nazawsze.
Dziś
należy przesadnie liczy się z cenzurą,
opedo
literatów zgoła wykreślonych z ruje komizmem słów a nie sytuacyj
podręczników historji literatury - pol- lub charakterystyki
osób;
wywołuje
skiei i jest prawie nieznany
nawet komizm
Środkami
niewyszukanemi,
najpoważniejszym badaczom”.
bez poczucia miary. Jako technik piWięc może
p. Charkiewicz...
0d- sarski
słaby; G zaletach specjalnych
krył jakiegoś Johna of Dycalpa
pro- stylu nie mówmy. W „Doktorze Panmieniejącego jakiemiś niepodejrzewa- teuszu“
blyska
obficie "patrjotyzm
nemi dotąd, niespostrzeżonemi
przez rosyjski" (jak wyraża się p. Charkienikogo jeszcze walorami literackiemi? wicz) a „Sędzia
Pieniążek*
to typ,
Nie. Sam o utworach Placyda jankow- którego nie zna literatura, polska czlo*
skiego wydaje sąd aż nadto
ujemny. wieka do szpiku kości... nikczeminego.

(0)

Konierencja

w sprawie prowizoprzemysłu 1 handlu
przemysłowców leś-

nych

w

Wilnie

z prośbą

o mistrzostwo

W

jewódzkiego

Zarząd

Wileńskiego

i

W

pol-

Komitetu

niedzieli

7 października
TEATR

— Teatr Polski

dla

zarząd

WTC.

klm.

Bronisław —3

Zaznaczyć należy,

g. 53

że wyścig odbył się

przy bardzo niepomyślnym
wietrze i deszczu.
Organizacja
wyścigu,
jak
zawsze,
sprężysta.

Z SĄDÓW.
SZEWC

FAŁSZERZEM

BILONU.

Józef Hołubowski szewc z zawodu zarabiał niewiele to też ogłoszenie strajku było
dlań istną klęską. Zabrakło zapasów gotów
kowych, a tu żołądek domaga się o swoje
prawa. Paśrednictwo pracy, do którego udał się Hołubowski nie zdołało znaleźć pracy. Sytuacja stała się omal, że bez wyjścia,
jednak pomysłowy szewc znalazł je.
Począł
podrabiać 50-cio groszówki. lle tego było
zrobione — trudno powiedzieć, faktem jest
natomiast, że była to robota „szewcka“. Jedna z kasjerek zauważyła falsyfikat i podniosła ałarm. Dziewczynę usiłującą zapłacić

oraz

r.

Dzisiej

młodzieży

bm.

10 sek., 3) Morozowski

min.

I MUZYKA.

(salat „Lutnia“)

i Wy-

na prem-

Wyniki: 1) Kalinowski Jerzy—czas 3 g.
47 m., 2) Kaczyński Wincenty
3 g. 52 m.

sza premjera. „Pieniądz ležy na ulicy“ sztuka
R.
Burnauera i R. Oesterrichera, dziš
grata będzie po raz pierwszy
w Teatrze
"Polskim; zainteresowanie sztuką, sądząc z
ruchu przy kasie zamawiań, jest niezwykłe.
Tytuł sensacyjny sztuki idzie w parze z jej
sensacyjną treścią; dzisiejszy więc wieczór
będzie jedynm z najbardziej
atrakcyjnych
bieżącego sezonu.

— Przedstawienia

100

Wo-

1928

znakomitych

Do wyścigu zapisało się 9 jeźdzców.

na placu na Śnipiszkach pokaz gazowy polegający na demonstracji zasłon dymowych
użycia masek przeciwgazowych oraz sposobu zachowywania się w falach gazowych.
W razie niepogody pokaz odłożony zo-

do

Wil.

Cyklistów.

niedzielę, dnia 23

przestrzeni

kuje że przy współudziale
wojska w niedzielę dnia 30. 9. r. b. w godzinach pomiędzy 12.30 a 14 odbędzie się na placach Katedralnym względnie Łukiskim, przed koś-

stanie

zarząd

na szosie mejszaągolskiej urządził wyścigi o
mistrzostwo województwa Wileńskiego na

komuni-

ciołem św. Piotra i Pawła na Antokolu

Polski

dniu 30 IX. zawody, wieczorem wspól

Wyścigi WiL Tow.

powiatu

L.O.P.P.

u-

na kolacja i odjazd do Warszawy.

wycieczki pracowników samorządowych оraz urzędników z Tarnopola, Siedlec, Białej-

Grodziskiego

mistrzem

stawy Regjonalnej oraz obecność
jerze w Teatrze Pojskim.
W dniu 29 [X. zawody.

W dniu 28 i 29 bm. przybywają do Wilna
w celu zwiedzenia Wystawy
Regjonalnej

Szamotulskiego.
— Pokaz gazowy.

z

sportowców Polski jest następujccy:
W dniu 28 IX. zwiedzanie Wilna

sko - niemieckie polegało na tem, że do Nie
miec można było eksportować jedynie surowiec, drzewo zaś obrobione nie mogło być
przedmiotem wywozu, co niewątpliwie odbijało się ujemnie na naszych tartakach.
— Ostatnie dni Wystawy
Regjonalnej.

Podlaskiej z pow.

Polski

przyjechali

lekkoatletycznega

Cejzikiem na czele.
Gości powitał na dworcu
Okręg. Zw. Lekkiej ;Atletyki.
Program pobytu w Wilnie

przedstawiciela na
konferencję w sprawie
prowizorjum drzewnego polsko - niemieckie
go, która odbędzie się dnia 3 października

prowizorjum

lekkoatl. Warszawa—Wilno.

z reprezentacją

czestnicy dziesięcioboju

o wydelegowanie

rb. w Warszawie.
Jak się dowiadujemy,

na mecz

Łącznie

RÓŻNE.
rjum drzewnego. Min.
zwrócił się do związku

dniu dzisiejszym przyjechała z War-

osób

łym zaprasza Sodalicja Klawerjańska i Komitet
Budowy kościoła w Kamionce.

ze-

zerwy nie zrzeszonych na nadzwyczajne

W

szawy pociągiem pośpiesznym reprezentacja lekkoatletyczna Warszawy w składzie 12

czorem w sali domu katolickiego — рага
ś-to Jańskiej przy ul. Zamkowej 19.

Związek oficerów rezerwy wzywa wszystkich członków związku oraz oficerów re-

meczu lekkoafletycznega

Warszawa—Wilno.

sztuk sceni-

Związku i w Redakcji.

ści

w

złoży się z dwóch

O jak nauliczniejsze przybycie na przedstawienie amatorskie w celu tak wznios-

chcąc

zamierzeniu

zgłaszanie się osobiście lub na piśmie do sekretarjatu związku oficerów Rezerwy (Wil-

znajdujących
tów.

obronie

Program

Teresy

no, Mickiewicza 13, kasyno
garnizonowe,
wejście od irontu) w godzinach urzędowych

poległych,

powyższem

dyrektorowi teatru „Skala* w Łodzi p. Kupermanowi na urochomienie w Wilnie nowego teatru p.n. „Nowości*.
Nowy teatr
mieścić się będzie przy ul, Wielkiej 40,

tablic po poległych

im. Marji

O

Rodziny

w

Żółtowski
dokonać

czenia w kościołach

koła dramatycznego

Ledóchowskiej.

cznych o św. Teresie: „Lilja Karmelu" w 4
odsłonach i „Zawsze ona“ w 2 odsłonach.
Dochód z przedstawienia przeznaczony
jest na budowę kościoła św. Teresy
od Dzie
ciątka Jezus w Kamionce pod Wilnem.
Początek przedstawienia o godz. 7 wie-

— Nowy teatr w Wilnie. Starostwo Gro
dzkie w Wilnie udzieliło w dniu wczorajszym

— Ze Związku Oficerów rezerwy. Z powodu Niepodległości Polski związek oficerów rezerwy zapoczątkowuje akcję umiesz-

i oferty na żądanie.

ków

Łiczny udział Świadczyć będzie, iż drogą jest pamięć bohaterów, którzy przyczyni
li się do odrodzenia Ojczyzny.

mini-

p.

z polecenia

p. Wojewody

WOJSKOWA.

pism

na warunkach bardzo dogodnych.
Kosztorysy

Wojewoda

warzyszenia Pań św. Wincentego a Paulo w

Biblioteka mieścić
kiej Nr. 46.

Re klamowe

STEFANA

na

schroniska

wie

lonvm

przez M. S. Wewn.

dniu

W

Wojewody.

uj

p.

przyjął przełożoną Sióstr Magdalenek w spra

stanie

Zatwierdzone

poniedzia:

w

86 p.p. w Mołodecznie a
rano powróci do Wilna.

cia
łek

tra Klawera urządza przedstawienie amatorskie, które zostanie wykonane przez człon-

cą w zrealizowaniu zamierzonej akcji.

PIĄTEK

SPORT.

ciątka Jezus, w dniu tym Sodalicja św. Pio-

falsyfikatem

przytrzymano.

Była to Wero-

nika Pawłowska. Po nitce do kłębka ustalono, że falsyfikaty były dziełem rąk Hołubowskiego a puszczaniem ich w obieg trudniła się żona jego Katarzyna i przytrzyma-

na.

Podczas rewizji znaleziono gotowego już
„towaru“ na sumę 20 zł. Całą trójkę aresztowano, a następnie wytoczono im sprawę
karną.
„W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w
Wilnie w składzie przewodniczący
sędzia

szkol-

nej. W sobotę o g. 5-ej pp. i w niedzielę o
godz. 3-ej pp. odbędą się w Teatrze Polskim
dwa widowiska
specjalnie dla młodzieży
szkolnej na których wystawione będą „Podpory społeczeństwa”, z racji 100-ej roczni-

Jundziłł

oraz

Czapskiego

sędziów

po

Bobrowskiego

i hr.

okoliczności

spra-

zbadaniu

cy urodzin wielkiego myśliciela Henryka Ib- wy uznał winę oskarżonych za całkowcie
udowodnioną i wyniósł wyrok
skazujący
sena.
Ceny miejsc od 20, 30, 40, 50, 80 gr.
Hołubowski;
za podrabianie monet otrzy— „Pociąg - widmo”, jako popołudnió- mał karę 4 lat więzienia ciężkiego, a Hołuwka. W niedzielę o g. 5-ej pp. grana będzie bowska i Pawłowska pierwsza rok i cztery
sztuka Ridleya „Pociąg - widmo".
Ceny miesiące domu poprawy, druga trzy miesiąmiejsc zniżone.

ce więzienia, przyczem kara ostatniej została zawieszona. Po wyprowadzeniu zasądzo-

— Reduta dla młodzieży. Zespół Reduty
w porozumieniu z p. Kuratorem tut. Okręgu
Szkolnego,

urządza

cykl przedstawień
dzieży

Cykl

szkolnej,

ten

bieżącym

roku

popołudniowych

po

otwiera

Korzeniowskiego

w

cenach

p.t.

dla mło-

najmższych.

stylowa
„Wąsy

nych z sali posiedzeń Pawłowska zemdlała.
Sprowadzono lekarza,
który niemało miał
kłopotu zanim udało mu się
doprowadzić

szk.

komedja

chorą do przytomności.

j.

i Peruka"

—

Na srebrnym

malująca dwa ścierające się, w epoce panowania

St.

Augusta,

francuski.

prądy,

t. j. sarmacki

i

Przedstawienia odbędą się w dniach: 29,
i 30 bm. oraz w dniu 5 października br.
Początek przedstawień punktualnie o g.

16.30 (pół do piątej).

Biletv w cenie: 30, 40, 50, 60, 80 gr.,
1 zł. i 1,50 zł., wcześniej do nabycia w Sekre

tarjacie

Reduty

codziennie

od

godz.

10-ej

do 14-ej i od 19-ej do 21-ej, a w dniu przedstawienia od godz. ł4-ej w kasie teatru.

— Drugi

koncert Claudio

niezwykłego

powodzenia,

Arrau. Wobec

jakie

osiągnął

pie

rwszy koncert znakomitego pianisty Claudio Arrau, Tow. Filharmoniczne pozyskało
artystę

na drugi

występ

w

sobotę

29 wrze-

šnia br. w Sali Reduty na W. Pohulance.
W programie: Beethoven, Chopin, Ravel
Debussy,

worów.
Bilety
bis

Liszt,

oraz

szereg

drobnych

ut-

do nabycia w Biurze podróży Or-

WYPADKI I KRADZIEŻE.
Straż

żar stłumiła.

ogniowa

w

ciągu

Przyczyna

pożaru —

kominów.

cze

—

Straszliwa śmierć.
pow. Oszmiańskiego

zboża dostała się pod

10 minut

po-

zły stan

W folw. Kucewipodczas młócenia

wał wiocarni

Katarzy-

na Falkowska, ponosząc śmierć na miejscu.

MIRCEWA“—-(kino

Wyświetlany

obecnie

w

„Heljos“)
kinie

„Heljos*

obraz p.t. „Wiera Mircewa* stanowi nader
wolną przeróbkę głośnej sztuki rosyjskiej o
tejże nazwie pióra Lwa Urwancewa.
, Mimo wykwitnych apartamentów i wspa
niałych toalet występujących w tym filmie
artystek, jest on troszkę za rozwlekły i, оgółem biorąc, niedociągnięty.
Rolę tytułową kreuje Maja

Jacobini

—

sława jeszcze przedwojenna, która, mimo
że oddawna już nie jest osobą pierwszej mło
dości,

trzyma

się

jeszcze lepiej.
Reszta obsady

jednak

niezgorzej,

również

a

gra

staranna.

Co do ilustracji muzycznej to, mimo poprawnego wykonania i inteligentnego reper
tuaru, trzeba jej zarzucić słabe dostosowanie

muzyki do treści i wygrywanie

wkółko jed-

nych i tych
BE
„,kawałków*,
już dawno przesłuchały!

Możeby

— Pożar przy ul. Subocz. Dn. 27 bm.
wybuchł pożar w domu Nr. 2 przy ul. Subocz.

„WIERA

ekranie.

tak

Dyrekcja

które

pomyślała

się

o tem

przy początku sezonu, pomnąc, źe dobra mu
zyka decyduje w znacznym stopniu o wra-

żeniu, a więc i powodzeniu

Ш

obrazu!

Dr E Globus
(chor.

M

skórne

f

i wener.)

powrócił.

Poetą Placyd Jankowski „nigdy nie był”

przyłożyć nie może? „A oto naostatek konkluzja samego autora mononapisał wierszem. Największa jeszcze grafji. „Tylko niektóre dzieła Placyda
wartość wśród
utworów
Johna
of Jankowskiego posiadają większą warDycalpa, jako małarza życia codzien- tość literacką, inne są ciekawe
jako
nego, posiadają te opowiadania i ob- wymowne dokumenty epoki,
wię krazki „które są ;dokumentami przeżyć szość
jednak echa
nowego
nie
i obserwacyj niezmyślonych; odznacza- zbudzi
i może być zapomniana”
ją się wielkim realizmem i wyższym Reguiescatl.
poziomem artystycznym”. W chwilach
P. Charkiewicz zaś wywołał przed
najdokuczliwszych rozterek duchowych nasze forum teraźniejsze, jak na uczwracał myślą Placyd Jankowski z lu- tę Makbeta, ponurego ducha Banka z
bością do czasów swoich uniwersy- piętnem renegacji na czole... Ciężko
teckich i w chwilach takich spłynęło Spotkać się z takim twarzą w twarz i
mu z pod pióra niejedno wspomnie- dotrzymywać
mu kompanji...
przez
nie opromienione szczerem uczuciem, dziesiątki stronic.
'
ujmującą rzewnością. P. Charkiewicz
Wierzymy też, že autor monogranie waha się twierdzić, że za niektófji,
którą
tak pięknie nasi akademiccy
re „dokumenty
życia
polskiego
na
Litwie“ należy się Placydowi Jankow- poloniści zapoczątkowali swoją „Biskiemu szczera wdzięczność potom- bljoteką“, postawił tylko postać taką
nych (str.
136).
Przypuśćmy.
Musi niejako u podwoi wielkiej sprawy naopracowania
być jednak w tem coś,
że potom- ukowego i źródłowego

(str. 111) pomimo iż sporo

ność tak

szybko

pisma

utworów

Johna

of całej likwidacji Unji

Dycalpa czytać przestała... „Obrazy”
Chodźki do dziś
dnia
uroku swego
nie straciły.
Na czoło dorobku
pisarskiego
Johna of Dycalpa wynosi
p. Char-

Kościelnej.

Do

niej bowiem, do tego wielkiego
epizodu
naszych
dziejów
narodowych

należy

Placyd Jankowski stokroć bar-

dziej—niż

do literatury.

kiewicz „Autopopobiografję", jedną z
powieści-wspomnień,
gdzie „prawda
historyczną łączy się z prawdą
artystyczną, tworząc piękną
całość".

Wierzymy oczywiście "p. Charkiewiczowi na słowo. Pamiętając jednak
jak pobłażliwym
w
swych
sądach
krytycznych był Lewestam, nie możemy nie zastanowić
się nad
jego

„złośliwą uwagą"

z

roku

1847-g0:

Wiele utworów Placyda
Jankowskiego leży zupełnie
poza obrębem krytyki, bo cóż powie krytyk,
kiedy ani
do formy, ani do myśli, ani do charakterystyki, ani do języka
żadnej skali

DS
— W. P. J. Rogowskiemu w Wilnie.
Oba listy Sz. Pana otrzymałem. Za uprzejme i pochlebne słowa najmocniej jestem
obowiązany. Bilans Teatru Polskiego za
ubiegły sezon ogłosi Teatr Polski sam—o

ile uzna za wskazane.

7 Boyem-Żeleńskim

nie wypada mi emulować. Quod licet Jovi...
Głosy o kinie urwały się. Postaram się je”
dnak spożytkować i te nieliczne, które nąd=
płynęły, pisząc na tem miejscu o teatrze.

SBO
w oO

4

OGŁOSZENIE.
Nadleśnictwo Niemeńczyńskie

1. PRLECKADZEK DRRANISTYCZNYCH.
„Miłe

złego

początki...*

„. Dla większej ozdoby ogrodu Bernardyń
skiego
urządzono tam przed samą wystawą kilka ładnych wodospadów, wykorzystu

jąc w pewnej mierze
niewielkie tamy.

istniejące

tam

dwie

Wszystko
to
byłoby
bardzo pięknie,
gdyby nie pewne maleńkie „ale*, które, jak
na złość, potrzebowało i tu się znaleźć!

Chodzi o to, że urządzając tamy i pod
nosząc dość znacznie ogólny poziom wody,
zapomniano
najeżycie
umocować
brzegi
Wilenki. W rezultacie dają się tam zaobser
wować, zwłaszcza na odcinku między wej-

wna wyłożone kamieniami,
o tyle całkiem
nieumocowany brzeg przeciwny, jest wystawiony na poważne
niebezpieczeństwo
ro-

zmycia go przez wodę!

Jeśli będziemy ten brzeg oglądali
od
strony tamy,
trafimy najprzód na wysokie

i dość strome zbocze,

składające się z kru

chego czarnoziemu, dochodzącego aż do sa
mego brzegu; obecnie czarnoziem ten pod-

moczony przez wysoko wzniesioną wodę,
osuwa się całemi płatami, tworząc nad wodą prostopadłe urwisko.

Dalej, w kierunku kościoła Bernardyńskiego brzeg ten staje się płaski
i piaszczysty, wznosząc się zaledwie na parę

metrów nad wodą przy obecnym jej poziomie. Tu osuwanie się brzegu sprawiło to,
że płot na większej
przestrzeni formalnie
wisi w powietrzu,
a jeśli dotychczas
runął do wody, to dlątego, że niektóre

w Niemeń-

czynie podaje do wiadomości, iż w dniu 8
ždziernika 1928 r. w lokalu biura Nadlenictwa 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, o-

nach

urzędowych

1388—VI
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Ogioszenie.
Dyrekcja

Kolei

Państwowych

w

ul. Mickiewicza 24,
|
tel. 277.

podaje do publicznej wiadomości, że w dn.
23-go
października rb. sprzeda w drodze
przetargu pisemnego publicznego różne staqe lokomobile, maszyny stałe i lokomotywy
wąskotorowe,
zmagazynowane przy stacji
Brześć.

Doktór Medycyny
ŁUKIEWICZ

urzędowe

od

gedz.

1-2

w

Dziale

choroby
skórnei

Za-

od 5—-1 p.p.
4

į
Ę

5

&

EU

|

w

apteki

cegłę,

wapno,

B. H.

muru

zna

Jewizy

i

Dolary
Belgja
Holandja
Stokholm

waluty:
Tranz.

Sprz.

8,88

8,90

8,96

123.94
357.40
238,85

124.25
358.30
239,35

123,63
356.56
238,15

Londyn

43,25

43.36

43,14

tiowy-Yurk
Paryż
Praga

8,90
34,83
26,42

8.92
34.92
26.48

8.88
34.74
26.36

Szwajcarja

171,62,5

Wiedeń
Włochy

125,62
46,62

172.05

Marka niem. w obrotach

i S-ka B

Mickiewicza 34,

O CY

BIURO RADJOTECHNICZĄE
Wiino,

ul, Wileńska 25.

Poleca ostatnie nowości
z dziedziny radjotechniki.
Uskutecznia naprawę, zamianę
i przebudowę

aparatów.

Lwów,

nieoficjal. 212.43.

Wszędzie

OPTINIS
SY DST
AT MREATMSNIIOS

nym

13,00—13,10: Transmisja

s

z

Warszawy:

%ygnał czasu, hejnął z Wieży Marjackiej w
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny.
17,00 - 17,20: Odczytanie programu dzien*

nego i chwilka litewska.
17,25

17,50:

Transmisja

z

B
5

do

wa,

szkoły

m. 6,

wygłosi

17,50 --18,00:

dr.

z

płyt

fonow ych.
18,00—19,00: Transmisja z Warszawy.
Muzyka lekka w wykonaniu orkiestry „Mor

skie Oko* pod dyr. Stanisława Nawrota.
19,05 19,30: Audycja dla dzieci. „Na
polu

chwały*—wygłosi ciocia Hala.
19,30
- 19,55: „Skrzynka pocztowa”

: Komunikaty
na sobotę.

i odczytanie

20,15 - 22,00: Transmisja
z Warszawy:
Koncert symfoniczny.
22,00 --22,30: Transmisja z Warszawy.
sygnał cząsu, komunikaty, P.A.T., policyjny

sportowy

najnowsze

Adres:

rencyjnych.

Chrześcjańska

i inne.

пац-

m

21

8

ul. może

tung.

— lową. Przyjmuję

S'użąca

ž

potrzebna de wszystkiego, znająca dobrze

e

tłu-

ul. Wileńtel. 1018,

Z2-6bbv

s

ALUS

dacje.
Zgłaszać się SOS
0
22
od 3—5.
Witoldowa 8
*
m. 1, Zwierzyniec. -€ Fiona
kwity
lombardowe (BiНр
adi,
skupia 12) Nr

pracownia

GERWIATOWSKI
Trocka 15.
-2

Były

zawiadowca

25735

i j Nr

27607,

kolei
wąskotorowej unieważnia się.
©
pozostający
obecnie
oSANO
Wh

a 5 Ń W

bez
żadnej
pracy,
znajdujący sią w P
dzy,
a mający na

wypadanie, łupież,

łysienie

usuwa

„Esencja Chinowo - Chmielowe* i
„Mydło Chinowo
- Chmielowa* (z
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteką Gą-

gubioną legitymację kolejową Nr
5969
serja
A,

utrzymaniu
żonę
iwyd. 1 stycznia
1928
dwoje dzieci, prosi o roku przez DyrekcjęP.
jakąkolwiek
posadę, K.P. w Wilnie na imię

seckiego, ul. Freta Nr 16.
71 -Pzsp
Wydz. Zdr. Publ. Nr 154,

posiada b. poważie Jaroszewicza Sylwestreferencje. Zgłoszenia ra zam. w N. ŚwięFr . Kwieciński,
ul,cianach ul. Gazowa,
Strycharska 2.
3 unieważnia się. — —@

B

we usoariałvm arcvdziele +

Sądu

r. Kapitał
po

wania

LEBLANC.

Agencja „Barneft i Spółka”.
Siedzący przy stole gracze nie widzieli jego twarzy. Ale pozostali świad
kowie tej sceny mieli ją przed sobą,
a była ona tak zmieniona, że zapomnieli, iż mają przed sobą Jima Barnetta, naśladującego jedynie Maksymiljana Tuillier, zrujnowanego gracza, który wszedł za swym przeciwnikiem na
balkon. W jakim celu to czynił? Twarz
jego jasno odbijała
stan naprężenia
nerwowego i niepewności,
panującej
w jego umyśle. Czy szedł, by prosić o
coś, rozkazywać, a może grozić? Gdy
wszedł na balkon
zamknął za sobą
drzwi i oczy wszystkich utkwione bytych

drzwiach.

Co

się

działo

za

tajemniczą zasłoną, jaki miał być koniec dramatu tak mistrzowsko przedstawionego? Trzej gracze ze zdziwieniem widocznem, czekali epilogu rozgrywającego się dramatu
pomiędzy
tymi

dwu

ludźmi,

którzy

w

tej

chwit nie byli już sobą.
czasie, morderca —
Po pewnym
nie mogło być wątpliwości, że popełnił on zbrodnię, — ukazał się na pro-

gu. Potykając się, wzrokiem nierucho-

— Erstein, z którym przed chwilą
porozumiałem się, prosił o addanie panom tych pieniędzy.
Nie chce
ich
przyjąć. Chodźmy do domu.
O kilka kroków dalej stanął prawdziwy

Tuillier, o sino - bladej

wody Jima Barnetta: Maksymiljan Tuillier nie próbował
zaprzeczyć. Nazbyt był przygnębiony, a wyrzuty sumienia

twarzy

i konwulsyjnie wykrzywionych rysach.
Z całej siły opierał się o krzesło, bojąc się stracić równowagę. Jim Barnett
zwrócił się do niego:
— Tak było,
nieprawdaż
panie

Tuillier? Scena, którą odegrałem
mniejwięcej się odbyła? Czy
zagrałem pańską rolę? Pan
Tuillier,

zdawało

się

nie

tak

dobrze
popełnił
słyszał

już jego słów. Z głową zwieszoną na
piersiach, drżący i nieprzytomny prawie, robił wrażenie manekina, którego najmniejsze poruszenie, zdawało się
że wytrąci z równowagi. Zachwiał się,

pod nim, jak pijany, kolana ugięły się
pod nim, padł ciężko na krzesło.
Wtedy Barnett skoczył ku niemu
chwycił za kołnierz.
—

Przyznajesz

się

więc?

Niemasz

zresztą aka Kice) Mam dowody
w ręku. Nawet żelazny przedmiot, znaleziony w skrzyni z ziemią należał do
odegnała
przegrana
Wielka
pana.

skruputy.

Wiemy, že byłeś w bardzo

i

ciężące

na

nim

od

Okręgowego

w Wilnie wciąg-

wielu

powracał.

spokój

już

Maksy-

miljana Tuiliier | o rooadzósó do Ra
nej sali; szedł łkając i jęcząc rozpaczliwie, zwisając na ramieniu prowadzącego i mdlejąc prawie ze strachu. Je-

den z obecnych

policjantów

Mikołaja

Poźniaka

Stefanńska

zakładowy

50 złotych

14.

6250

każdy,

Firma

złotych

istnieje

na

się... uderzyć, a nie wiedząc jak ukryć

widzowie

stół, a pozostałe
trzech partnerów

wcisnął do
mówiąc:

kieszeni

„.awca Stanisław Mackiewicz.

broń, ukryłeś ją w skrzyni!....
Zbyteczne jednak były dalsze

do-

Jimowi
Ści.

Redaktor odpowiedzialny Witold W vvdysmo o

opuszczali

Barnett

salę,

powodzenia

oraz znakomitego

bądź
AA

WERNERA

KRAUSSA

gdzie obowiązują

mowym.

Spółka

podpisy

i wykreśla

w Wilnie”.

się z rejestru.
1309—VI.
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1. A. „St. Pawłowski i Rybiński —

murarsko - mularskie. Siedziba w Wilnie, przy
9. Firma istnieje od 1 lipca 1928 r. Wspólnicy

—

VI

spółka”. Roboty
ul. Orzeszkowej
zam. w Wiinie:

Stanisław Pawłowski — przy ul. Pióromont 8 i Andrzej Rybi-

VI

Oddział

ski przy

ul. Artyleryjskiej

ty

w

podpisują obaj

14. Spółka

firmowa

zawarta

na

A

8408.

I. A.

wspólnicy.

„Lifszyc

1361

Morduch“

w

Wilnie,

—

od

ciel

ul. Mickiewicza

Lifszyc

Morduch

zam.

w

Wilnie,

ul. E

Ы

—

VI.

VI.

w dniu 18. 8. 28 r. — dodatkowy.
II. A. „Kudrewicz Eugenjusz“. Wobec

Wspólnicy Eugenjusz Kudrewicz zam. w Wilnie, przy ul. Mickiewicza 26 i Jan Podbielski, zam. w Warszawie, przy ul. Twardej 36. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 1 ma-

Siedziba
na

przekształce-

nia firmy jednoosobowej na spółkę firmową firma: „Eugenjusz
Kudrewicz* zmienia się na: „Eugenjusz Kudrewicz i
S-ka —
skład apteczny w Wilnie.*
Prowadzenie składu aptecznego.

8 sierpnia

125

ja 1928 roku na czasokres do dnia 1 maja 1931 roku z automatycznem przedłużeniem na dalsze trzy lata i tak dalej, o ile
na trzy miesiące przed upływem terminu żaden ze wspólników
nie zawiadomi drugiego o chęci rozwiązania spółki. Zarządza
interesami spółki i zastępuje ją na zewnątrz wobec władz i sądów każdy ze wspólników oddzielnie. Pisemne zobowiązania w
mieniu spółki oraz weksle i czeki podpisują obaj wspólnicy łą7
cznie pod stemplem firmowym. Korespondencję zaś handlową
nie zawierającą zobowiązań, pokwitowania z odbioru przesyłek 7
pieniężnych i towarowych, podania i deklaracje w imieniu spół

Zarząd

ki podpisuje każdy ze wspólników samodzielnie pod stemplem

firmy. Kecliniczne

nie w związku

zarządu.

członków

VI.

54, sklad desek i drzewa. Firma istnieje od 1895 roku. Wlašci--

3575.

wpłaconych.

dwuch.

zlikwidowana

dla finanso-

Mackiewicza

w dniu 9. 8. 28 r.

3407.

nie przy ul. Kwaszelnej 19, z prawem do podpisywania za spół
kę łącznie z członkiem zarządu lckiem Łomem we wszystkich wy

padkach,

została

Ryszarda

8072. II. A. „Taboryska Chana", Przedmiot: sklep spożyw-

firmy jest Judel Felman, zam. w Wil-

Prokurentem

wódczanego

cy umowy z dn. 28 lipca 1928 r. na rok 1928. Zarząd należy do
obydwuch wspólników. Wszelkie zobowiązania i inne dokumen-

podzielonych

całkowicie

zawarta

z ograniczoną odpowiedzialnością

na

czas

prowadzenie

składu

z tem spółki wobec

aptecznego

Władz

i zastępowa-

Sanitarnych

sano

Walnego

dodatkowy.
743. Il. A. „Nachemja Gorklan*, Przedsiębiorstwo zostało
1305—VI
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

naležy

Wszelkiego

wspólników.

sspraw

prowadzeniaia

dowych
sądowy!

uchwał

Zarząd

PROCE

(o

a

307—VI
З
firmy

— Ta

historja z Tuillierem jest ba-

nalną stroną tak przykrego

zajścia, —

zwracając się do pozostarzekł on,
jego
sali. — Oryginalność
łych na
cha
iera
przyb
ten
t
drama
dzięki której

uważyłem

pewne

niepokojące

nieści-

Naprzysłości w uznaniach panów.
kład: Oznajmili panowie nazajutrz rano, po nocy spędzonej tutaj, że trzy
ostatnie partje przechyliły szalę wy-

winszując
i zdolno-

mu. Otóż zeznanie to jest w wyraźnej

sprzeczności
dziliśmy.

z faktami,

które

stwier-

wrażenie

człowieka

zu-

przy stole, rozmawiając o przebiegu

gry

gory.

— Po kilku minutach Tuillier powrócił i oznajmił, że Paweł Erstein nie
tej gry

poważnie,

że powodzenie

jjego zawstydza go, to też postanowił
oddać nam pieniądze, pod warunkiem,
że nikt się o tym jego postępku nie
dowie. W razie czego mamy wszyscy
mówić, że trzy ostatnie partje wyrównały nasze straty.
:

—
cię?

I panowie przyjęli tę propozyPrezent

Fo
^

wyhodowane

agrest, 5

na miejschi w szkołach.

w

Szkółkach

Mazelewskich

przy

Kolonji Wileńskiej

Popierajcie L. 0...

są

pełnie spokojnego, który idzie wypapozostaliśmy
lić papierosa. My trzej

brał

7

\

ZEEZEDZEWETSKA CZE

ul. Arse-

robił

z dn. 5 CE?

Śliwy, czereśnie, wiśnie,
grusze,
porzeczki, fmaliny oraz ozdobne.

Zapytany
wzruszył
ramionami i
odrzekł:
:
— Jest w tem istotnie pewne nieporozumienie.
Prawdą jest, że
trzy
ostatnie partje powiększyły tylko nasze straty. Po wyjściu Ersteina Maksymiljan Tuillier poszedł za nim na
balkon,

Zgromadze-

WILNO, Zawalna 6—2.
"68
B
ARE СЕМ ВАО ТЕР мЕ,
a= Ч 19 1Н (Е DY (9 TY ZP CBI GRO OSY REY WY USY Ч Е ЧО 1Б ТЕ

upoważniony jest każdy ze AE

w dniu 23. 8. 28 r. — dodatkowy.

Akcjonarjuszy

Walnego

1927 r. i Zwyczajnego

Rowy wielki dobry wykór

obn
ych, weksle,
Joi
i administracyjn

ntami
4321. II. A. „Gierszon Giersztejn“. Prokure przy
w Wilnie,
Nochum i Dawid Gersztejnowie, zam.
nalskiej 4.

dn. 29 grudnia

Zgromadzenia

Są do nabycia

obydwuch

do

należy

Nadzwyczajnego

z

Zaaklimatyzowane,

ligi, czeki, żyra wekslowe podpisują obaj ws
ym. Do odbioru korespondencji pocztowej i
fir
stemplem firmow
telegraficznej, ZWYWEJ i wartościowej, przesyłek i paczek, oraz
rodzaju czynności w urzędach celdokonywania wszelkiego

nych, kolejowych

mocy

jabłonie,

я

rodzaju akta, umowy,

dodatkowy.

- Wilejska fabryka masy drzewnej i pa-

Mrzeńka, krzecy OGOceGe:

Wobec przekształcenia
A. „Mikołaj Epsztejn".
3829. Il. оН
8
firmową firma: „Mikołaj Epbowej na spółkę
i
i
sztejn*
zmienia się 1na: „Mikołaj Epsztejn i S-ka". Wspólnicy
ой
zam. w Wilnie: Mikołaj Epsztejn przy ul. A. Mickiewicza 62 i
Jewno Boruchowicz — przy ul. Tartaki 2. Spółka naAE
czasokres
z dnia 14 czerwca 1928 r.
umowy

roku.

1363—VI.

'_-----_---_----__---'

w dniu 16. 8. 28 r. — dodatkowy.
3092. Il. A. „Wajnsztejn Fajtel".. Przedsiębiorstwo zostało
1306—VI.
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru.

3
czerwca 1930
1 на

na

nia Akcjonarjuszy

. 8. 28 r. — dodatkowy.

Kudrewicza.

data Maksymiljana Gordona powołano Aleksandra Hellera. Wpi-

w dniu 23. 8. 28 r. —

dnia
do
па

Eugenjuszą

w dniu 9. 7. 28 r. —

Dział A.

i

do.

103. 7. B. „Nowo

na

1304—VI.

nieokreślony.

nie ponieśliście panowie żadnej straty
i mogliście spokojnie powrócić do do-

rzucone i zdeptane banknoty i wręczył
Niektórzy
prokuratorji.
urzędnikowi

z nich rzucił

Kohler.
są

czy i piwiarnia.

:

granej na stronę panów, dzięki czemu

złych warunkach materjalnych, grozizdecydowałeś
ła ci ruina. Wówczas

Jedną

i Fred

i złe dyktowane
w niedoli.

i Jana Łasow-

w dniu 16. 8, 28 r.

zebrał

mym, patrząc w jeden punkt, podszedł
do stołu. W rękach miał cztery paczki

banknotów.

Brent

jak

6341. II. A. „Kokos — Izaak Galpern i S-ka“. Spółka z0stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru.
1310—VI.

wpisy:

tygodni, stawały się brzemieniem poi tajemniczości,
niezwykłości
nad siły. Z ust jego wydarł się roz- rakter
paczliwy jęk, wyznanie...
polega na tem, że zaszły tu pewne, nie
Na sali powstał hałas. Sądzia śled- zrozumiałe napozór nieścisłości... Ta
czy, pochylony nad winowajcą
notoż, chociaż to do mnie nie należy, jeт
wał słowa wyznania. Ojciec zamordo- di panowie pozwolą....
się
ł
zwróci
tt
Barne
Jim
c
To mówią
wanego rzucił się na mordercę,
lecz
przeh
wielkic
graczy,
trzech
stronę
w
powstrzymano go . Inżynier
Fougeraie nie mógł
powstrzymać
krzyku mysłowców z Rouen, zcicha rozmawściekłości. Lecz największe oburze- wiających na uboczu, i uderzając leknie okazali przyjaciele mordercy. Naj- ko jednego z nich po ramieniu zaczął:
— Poproszę pana o chwilę uwagi,
starszy z nich lżył go i przeklinał.
mógłby mi
— Podły
człowieku! — krzyczał. jeśli łaska, sądzę że pan
mnie strodla
ciemne
pewne
ć
wyjaśni
Oszukałeś
nas, mówiąc, że ten nie:
szczęsny kazał nam oddać pieniądze, ny dramatu?
:
— O cóż to chodzi?
które ukradłeś, po zamordowaniu przy
w
e
panowi
i
odegral
rolę
Jaką
—
jaciela!...
ae,
=
Cisnął paczkę banknotów pod no- tej scenie?
w niej
— Ależ nie odegraliśmy
gi mordercy. Dwaj inni poszli za jego
:
roli!
żadnej
przykładem, depcząc pieniądze,
które
— Aktywnej — naturalnie, ale zapaliły im ręce.
Żwolna

i 10.1

+

4

MAURYCY

pory:

O & 4, 6, 8

w dniu 16. 8. 28 r. — dodatkowy.
Il. A. „Spółka firmowo - komandytowa

2

ły w

dobre

DAMITY

sklepu

Spółka

mentów upoważnieni są obaj członkowie zarządu
lem firmowym. Do podpisywania i odbioru wszelkiego rodzaju
pocztowo - telegraficznej korespondencji z wyjątkiem pieniężnej, wystarcza podpis jednego członka zarządu pod stemplem

firmowym.

LILI

6269.

1301 —

za Centralę

ul. W.

Seansy

izyżowe drogi białych niewrolnic

1303 —

Wilnie,

zarówno

progu

Wilnie*, Otwarto oddział w
Radomiu. Zastępca Dyrektora Centrali Józef Kretschmer z zajmowanego stanowiska ustąpił. Udzielono PROZY, dla Centrali: Kazimierzowi Matuszewickiemu,
dr. Adamowi
Pachońskiemu i dr. Zygmuntowi Wasserabowi.

5 p. p.

m

poważne

konku-

MORFNY

w dniu 23. 8. 28 r. —dodatkowy.
„Bank Gos
stwa Krajowego,

prokury

i cierpień.

wid:

5361

Wł. Har- korespo"dencję handod 3.30

art. teat

sypialni
erotyczny dramat w 10 aktach.
Das! Krzyk 100.000 niewinnych Olias!
(Szajka handlarzy żywym towa Największa
sensacja
sezonu 1928 r.
rem) arcysensącyjny film
w 12
wielk, akt. Film, o którym mówi cały Świat. W rolach tytułowych: Najsłynniejsi
ekranu
artysci
Mary
Kid, |
Very Engels. Mia Pankau i genjalny Klejn Rogge (behater D-ra Mabuse). Film ten puwiuni . widzieć
każua
napięcie
Niebywałe
sceny!
matka, każdy ojciec. Wstrzasające
sensąc. Zwiększona
orkiestra,
spiecjalna
ilustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone.

42,

11. B.

przeżyć

dla kobiety, bądź chęcią ulżenia innym
Początek © godz. 4-ej, ost. 10.25

i Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 8 sierpnia 1928 roku za Nr.

prowadzić

maczenia,
ska 32 3,

Chmara słynny

AEP!

wo-Święciany,
z

Grzegorz

3

pieru spółka akc.". Wobec tego, że każde 10 akcyj dotychczasowych połączone zostały
w jedną akcję, kapitał zakładowy
obecnie wynosi 17.000 złotych, podzielony na 1000 akcyj po 17
zł. nominalnej wartości każda. Na miejsce ustępującego kandy—-

i długoletnią

też

Jąkobini,

i serca

Rozenel-Łunaczarsk

mocy aktu, zeznanego przed Mikołjem Bodakiem, pełniącym obowiązki jana Klotta, Notarjusza przy kancelarji Hipotecznej

m. 6,

a

ceniem

umysły

rolach głównych:

po poł.

31-a

SJ

podbił wszystkie

W

wyłącznie

kooperaty-

i za- między 2—3

fiinry:

Korespondencję zaś, nie zawierającą zobowiązań oraz pokwitowania z odbioru wszelkiej korespondencji z wyjątkiem piepodpisuje prokurent samodzielnie pod stemplem firniężnej

ia wada
, FIORCWZ-PArYŻANIM
wyksztalz wyzszem
jez

B
8

męskiei damskie przyjmuje
do - czyszczenia,
i przefasonowywania
na

kapeluszy I.
Wilno,

w

udział

ako

Kościelna,

=

Na-

Nr

fasony po cenach

ODSTĄPIĘ

udziela
Oferty proszę kiero- 13,
francuskiego,
wąć w|g adresu: No- języka

ko-

respondencje
bieżącą omówi Kierownik
Programowy Polsk. Radja w Wilnie Witold
Hulewicz.
19,55
programu

B

farbowania

Kao

mieszkaniowej.
pra- wie
biuro- Dowiedzieć
się: W.

=

m

304.

1928

zaraz.

wyświetlane

PODZIEMI*

wszystkie jego czyny,

ko dyrektorowie, zam. w Warszawie: Feliks Laskowski — przy
ul. Pięknej 16a, dr. Witold Borkowski przy ul. Topolowej 2
i Józet Karśnicki — przy ul. Smolnej 40. Wpisano na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonarjuszów
z dnia 31 marca 1928 r. oraz Postanowienia Ministrów Przemy-

udziałów

jeż
czdawać lekcje muzyki, prakiską pedagogi
lekcyj

w bramie na piawo schody.

ROPELUSZ.

gramo-

8.

poszukuje(ew. telef. 21).

Zee
j

Krakowa:

J. Smoleński.

Muzyka

m.

bluróweso

nie

i ERNY

nięto następujące

w

= Adres: Królewska Nr 3

ludowej

EC

„Walczymy z biernym bilansem handlowym*
- odczyt

spėlnika

nauczycielka Pohulanka

wodowej

ż

ul. Młynowa

b.

którego

łowej działalności ze zbożem i przetworami takowego.

użytku,

pełnymry

w

8 lub

będą

(UNDERWORLD)
„Drut Kolczasty* Clive Brook, Ewelin

385. I. B. „Maczarz — spółka z ograniczoną odpowiedzialnošcią w Wilnie“. Wykonywanie na własny rachunek oraz па
zasadach komisowych wszelkiego rodzaju handlowo - przemys-

Autobus

Marja

momenty

Koncert gry filmowej! Żądza szalu i upojenia uroczej

:

za-

Film, który

„LUDZIE

boheter filmu

skiego.

tych-

r.włącznie

Urwancewa.

oświaty,

psychologiczne

spółki stamowią
zamieszkali w Wilnie: Icko Łom — przy ul.
Zawalnej 40 i Ilja Gienfanszetejn — przy ull. Niemieckiej 19.
tel. 9-05.
o
! Do podpisywania w imieniu spółki weksli, zobowiązań, czeków
—
plenipotencyj, prokur, umów i wszelkich innych aktów i dokuDO
SPRZEDANIA
pod stemp-

„P. Nr 6.

ROD
cowniczka

przepowiada przyszłość,
sprawy sądowe, o miłości i t. d. przyjmuje od
Krzyża,

—z

z całkowitem

EMIUEECEE

nabycia.

10-ej do 8-mej wieczór.

7—4.

miast * posiadłość

p POSADY

głysma (biromantka Wróżła

przeciw

&

utrzymawynajęcia,

| Za 1600 dolarów

8

głównych:

z dn. 28. 6. 1928 r. Nr 147).

LL)

say

B

20.

s

m

1928 r.

ZES

sprze.

Głęboko

to miłością

Do Rejestru Handlowego

Ustały

mszumycrajj

RABJO.
Piątek dn. 28 września

u-

gra.

słu i Handlu oraz Skarbu z dn. 24 maja 1928 r. (Monitor Polski

przyjmuje od godz. 9; 10.000 metr. kw.
do 7.
Mickiewicza £ D. H.-K. „Zachęta”
46 m. 6. Niezamoż-; Mickiewicza
+;

Ulframaryna

Słoneczna

- ©

Pokój

AKUSZERKA

est bezwzględnie. najlepszą i najwydatniejszą farbą do bieliznyi ceów malarskich. Odznaczona na wystąwach
w Brukseli i Medjolanie
złotemi medalami
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera,

125.31
46,50

tylko

i plaB W. Smiałowska | budowaniem
cem
"przeszło
L]

Tel. 370.

ЧС CRY GREY WY

Perimuffera

171.20

125.93
46,74

blachę,

drzwiowe

Firma chrześcijańska

fachowa.

Kupno

Wojskowym,

B
B
B L MAOSZERK
ESTA PIZZA
B
aj

poleca.

WEW GB TEA GEY WRZ (О

r.

smołę,

okienne,

K. Zdanowski

Wilno

WARSZBYSKA

27 września 1928

papę,

ipiecowe

Obsługa

GIELDA

B

wny.
:
z kopalń Górnośląskich
dostawą własnym taborem
w każdej ilości.
Wszelkie materjały budowlane, jak to:

obecnie

połowa

Sztuczne zę-

rzędnikomi uczącym Z, pełnem
się zniżka. Ofiarna 4niem
do

A LARA GA ITA ma

KOKS

lazła się pod wodą, dzieło zniszczenia posuwa się jeszcze szybciej.
Reasumując powyższe, —-czy nie należa”
łoby, nie czekając niepożądanych skutków,
=puścić chwilowo wodę i wzmocnić należy<ie brzeg rzeki?!
Przechodzień,

bólu, =====—złote

m. 5. Przyjmuje: od Zakretowa
3 8-1 i od 4 7.
z g
Wydz. Zdr. Nr. 3

gweździe, okucia

niemal

korony.

apteczne*

il WĘGIEL opałowy, kowalski i drze-

kilku

wynajęcia

potężna

W dniu 16. 8. 28 r. dodatkowy.
86. 11. B. „Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy Bracia Jabikowscy SpółkaAkcyjna". Zarząd
obecnie stanowią ja-

pokoje

do

nie zębów bez
Porcelanowe i

8-p0£7

i składy

SZA CEA GTG ZA KA GMA GZK ESA

miejscach, a w końcu
odłupał się odeń
cały kawał, grożąc lada chwila zawaleniem,
więc, gdy

zmniej-

by.

z zakrę*

zarysował

2

S

Plombowanie iusuwa m. 4, Kozłowska.

ZU2

rzeki

swędzenie,

szają guzy (żylaki).

tem rzecznym. Już i przedtem, gdy cały ten
mur znajdował
się jeszcze ponad wodą,
pod naporem ziemi pochylił się on trochę

w kierunku

Rus

obecnej.

Lwa

komisarza

za

kilka godzin lekcyj,
Filipa 17 m, 4, wprost

MARYA

nie, krwawienie,

całodzien-

utrzymaniem

sowieckiego

Rejestr Handlowy.

poszukuje

z

31

WIELKA

szkoły pań-

Bżyńska-Smolska dla osoby samotnej,
Choroby jamy ustnej, ul« Antokolska 54-a

auį4ausinyuoų

zgodnie

nem

Lekarz-Dentysta

Sprzedają

się łagodnie,

pokoju

Hi

ty, to też sytuacja tu— narazie przynajmniej
przedstawia się naogół nieźle

ząłamującym

stwowej

ER

co
iu
r
=)
mi
+

doby

żona

Tragedja człowieka,

Nino „Pictadiliy“

i
122 1, Nauczycielka

— £00b średniej

sensącja

Genjalne
arcydzieło

—
Teas „MON“ |

weneryczne, miasta, dowiedzieć się
płciowe,
ui od 1—3.
—

SPA
A
zAidų
ul.
Śniadeckich

najnowsza

1928

DZIŚ

BIEŻ
Wielks

centrum

I października

arcydzieto plg stynnej sztuki

l

A Mickiewicza
22, | W rolach

3-pokojokuchnią.

w

Mirtega“

K „Paloaja“

Zamienię

pokoje

ao dnia

Dzisl Największa

i

KEES

6 pokoi przy ul.Marji
Magdaleny 4-1, na 4

POWRÓCIŁ

kupów Wydziału
Zasobów Dyrekcji Kolei
Państwowych w Wilnie przy ię Słowackiego Nr. 2 (III piętro pokój Nr 40).
т

Wiera

wająca,

Zgłoszenia
do „Słuwa“ dla M, W.
SED

"W. Żdr. Nr. 152.

Wykazy sprzedająych się maszyn, warunki przetargu i informacje udziela się w

dnie

mieszkania
wego
z

28 wrzesnia

Stanisławskiego, oraz nawybitniejsi artyści scen
moskiewskich i europejskich.
Wzbudzaja zachwyt
olśniewające kiejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel-Łunaczarskiej. Szalone napięcie. Wstrząsająca,

Szukam

MOCZOW.

«mia

dziecko”

wielka tragedja dziewczęcia, urodzonego z neznanych rodziców w 8 aktach.
”
W rolach głównych: Mary Miles i Theodor Roberts. Nad program: TYGODNIK
FILMOWY Nr 5: a) Święto Przysposobienia Wojskowego;
b) Wyścigi „Derby*. Orkiestra
pod
dyrek cją,p, Wł. Szczepańskiego. Kasa czynną od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Od dnia
30 wrześ nia r. b, kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od_g. 4. Następny program: „CHANG*.

s

Ko
„Aelios“
Wileńska 38.

8 LOKALE

{ о4 12--2 1 04 4--6,

Wilnie

ul Ostrobramska

Posiada

Łaskawe oferty składać do adm. „Słowa*
dla „B. 7/1*.
—1

Dr. Zeldowiczowa

„Od

(tyje

Kulturalno-Ošwiatowy
SALA MIEJSKA

Może
cho-

Najchętniej na wyjazd.

weneryczne,

Kobieta-Lekarz

ВЕНО
С

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

Dla umocowania brzegu w tem miejscu,
zbocze opasaro wysokim murem z cegły,

D. ZELDEWIEŻ
chor.

osobą.

Hiejski Kiiematograi

świadectwo z praktyki jako ochroniarka,
oraz
z gimuazjum.

DOKTOR

KOBIECE, WENEį RYCZNE, NARZĄ-

Troszkę dalej jeszcze, nie dochodząc
wznoszącej się nąd samym
brzegiem podłużnej kamienicy, brzeg chociaż również
nizinny, posiada jednak grunt bardziej zwar

Bernardyńskiego.

rą

moczowych, od 9
—1, od 5—8 wiecz.

le podtrzymujące to ogrodzenie, tkwią jesz

kościoła

AE
u
odszych.
EAVAVAM zająć się šarkų

w biurze Nadleśnictwa.
NADLEŚNICTWO
NIEMENCZYŃSKIE

2

inteligentna

E

sytilis, _ narządów

cze częściowo w ziemi. Wobec takiego stanu rzeczy,
sytuacja
domku
drewnianego,
wznoszącego się o parę metrów га tym pło
tem, nie jest do pozazdroszczenia.

naprzeciw

LEKA

Wykaz jednostek licytacyjnych i warunprzetargowe są do przejrzenia w godzi-

ki

nie
pa-

Gorzej jest natomiast z samą kamienicą, wznoszącą się nad urwiskiem rzecznem

B

pału 1500 mp. i papierówki 410 m3.

ściem do ogrodu od strony
kościoła Bernardyńskiego, a miejscem
pierwszej tamy,
nic dobrego niewróżące
objawy...

O ile zboczu Wilenki od strony ogrodu nic nie grozi, ponieważ įest ono odda-

УАНа НН к
i

niczem

nie

umotywowa-

ny! — zawołał Barnett. — A przyjmując tę ofiarę, nie podziękowali mu panowie „ani jednem słowem. I nie wy-

dało się ta panom dziwnem, że taki
przyzwyczajony do
gracz namiętny,
kart, do wygranych i przegranych partyj, nie chce skorzystać z chwilowego

OWECAZA RZ

BOCAEAK ВН КОСО СЕС

—
Dlaczegośmy mieli zresztą nie
wierzyć, skoro nie
podejrzewaliśmy
nawet, iż mógł zabić i okraść
partnera?
— Ale nazajutrz
dowiedzieli się

|

bity?
—

|
|

panowie, że Paweł Erstein został zaTak,

ale były

znam

go od

dzieciństwa.

Nie, nie mo-

gliśmy go podejrzewać.
— Czy pan jest zupełnie tego pewny?
Jim Barnett zadał to pytanie ironicznym tonem, Zagadnięty
zawahał

się chwilę i odrzekł

patrząc

nań z

|

|

góry:
— Pytania pana zakrawają na jaa
kieś śledztwo.
Z jakiego
tytułu pozwaV
la pan „Asa pytać nas w ten sposób?
a z
A
a są
8
punktu widzenia śledztwa, ale we ug
‚
mnie...

—

Według

—

Zaraz

noc całą, nie. mogliśmy rozpatrzeć tej

że zo-

nie mogło to wpłynąć na zmianę stosunku naszego da jego prośby.
a
— I ani na chwilę nie podejrzewali panowie Maksymiljana Tuilliera?
— Z jakiego powodu mieliśmy go
podejrzewać? Jest naszym kolegą. Oj`
ciec jego był
moim
przyjaciełem i

są

sytuacji na trzeźwo. Zresztą
nie dał nam na to czasu.

dowody,

stał zabity po naszem wyjściu, to też „|

=
to rzeczy nieprawdopodobne!
— Była już czwarta rano, pilismy

powodzenia w kartach! RY

ст

[
|

pana?
to panom

wyjaśnię.

Kas.

Tuillier

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23.

|
į
|

+
1

