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Nowe sow-honkructwo ECHA STOLICY Z7ĄK 
Przed paru dniami C.K.W.K.P. czyli 

najwyższa instancja w ustroju komuni* 

styczno-sowieckim ogłosił postanowie- 

nie, które jest jeszcze jednym dowo- 

dem bankructwa doktryny komunistycz 

nej. Sprawa dotyczy nowej reformy w 

przemyśle sowieckim, a właściwie po- 

wrotu do przedwojennych metod pra- 

cy t. j. do oddania pod indywidualne 

kierownictwo fabryk i warsztatów 

przemysłowych, które dotychczas rzą- 

dzone były kolegjalnie no i sprawiły, 

że przemysł sowiecki rozwijał się tyl- 

ko w papierowych pięcioletnich proje- 

kiach gospodarki, w rzeczywistości 

zaś stanowi chaos i ruinę. 

Postanowienie C.K.W.K.P. o „Środ- 

kach zmierzających do uporządkowa- 

nia produkcji i ustanowieniu indywi- 

dualnego kierownictwa** usiłuje za po 

mocą frazelogji bolszewickiej ukryć to 

przyznanie się do bankructwa dotych- 

czasowych metod pracy komunistycz- 

nej, których fatalne rezultaty kazały 

kierownikom polityki sowieckiej po- 

wrócić na utartą drogę kapitalistycz- 

nego systemu kierowania produkcją 

przemysłową. „Pomyślne wprowadze- 

nie w życie kursu partji na uprzemy- 

słowienie kraju — głosi postanowie- 

nie — pomyślny rozwój przemysłu 

zwłaszcza w trudnych warunkach tech- 

nicznej rekonstrukcji zależy od racjo- 

nalnej organizacji kierownictwa t. j. 
od zabezpieczenia stałego porządku i 

mocnej wewnętrznej dyscypliny w 

przedsiębiorstwach - C.K.W.K.P. zmu- 

szony jest jednak skonstatować, że nie 

bacząc na znaczne sukcesy w dziedzi- 

nie rozwoju przemysłu dotychczas nie 

osiągnięto niezbędnego porządku w 

'dziedzinie kierownictwa fabryk i war 
sztatów: nie ma wyraźnego rozgrani- 

czenia funkcyj i abowiązków pomiędzy 
organizacjami tabrycznemi — między 

dyrektorem, kierownikiem komitetu fa- 

brycznego i jaczejką partyjną. W wie- 

lu przedsiębiorstwach wciąż jeszcze 

ma miejscz bezpośrednie wtrącanie się 

partyjnych i zawodowych organizacyj 

do operacyjno produkcyjnej pracy 

zarządów tabrycznych. Skutkiem tego 

stanu rzeczy, zagadnienia gospodar- 

cze rozstrzygane są błędnie a cały sze- 

reg usterek w produkcji  zastaniane 

jest decyzjami jaczejek i komitetów 

fabrycznych, odpowiedzialność zaś dy- 

rektorów znacznie 
giej strony mają miejsca fakty zupeł- 
nie nie dopuszczalnego stosunku admi- 

nistracji fabrycznćj do jaczejek partyj- 
nych i organizacyj zawodowych, biu- 

rokratyczne ignorowanie zupełnie słu- 
sznych, opartych na dyrektywach 
partji, postanowień jaczejek i komite- 

tów fabrycznych a także produkcyj 

nej inicjatywy mas“. 

Po takiem zobrazowaniu położenia 

ukaz -C.K.W.K.P. postanawia wyposa- 

żyć dyrektorów fabryk i zakładów pań- 

stwowych w pełnomocnictwa dykta- 

torskie, obarczając ich osobistą odpo- 

wiedzialnością za wykonanie powie- 

rzonych zadań. Na przyszłość polity- 

ka zostaje wyeliminowana z dziedziny 
produkcji przemysłowej.  Profsojuzy 

obowiązane są okazywać dyrektorom 

wszelką pomoc w kierunku utrzymania 

dyscypliny pracy. Administracja kieru- 
ruje zarówno aparatem jak i wszystk- 

kiemi organizacyjno-technicznemi pro- 

cesami produkcji w przedsiębiorstwie. 
Wszystkie zarządzenia operacyjno-go- 
spodarcze, zarówno dla niższej admi- 

nistracji jak i dla robotników są bez- 
warunkowo obowiązujące nie bacząc 
na ich stanowisko w partyjnych lub za- 

wodowych organizacjach. W wypadku 
nieporozumień pomiędzy dyrekcją a 

organizacjami partyjnemi lub zawodo- 

wemi, przysługuje tym ostatnim prawo 

apelacji do wyższych władz. Zwalniać 
dyrektorów mogą tylko władze, które 

ich mianowały. Jako rekompensatę za 

zwiększoną odpowiedzialność dyrekto- 
rowie fabryk państwowych, mianowani 

zostają na dłuższe okresy czasu i przy- 
sługuje im prawo korzystania z dodat- 

kowych urlopów od półtora do dwóch 
miesięcy rocznie. 

Postanowienie C. K. przekreśla 

„zdobycze kłasy pracującej“ na rzecz 

indywidualnego kierownictwa, ponie- 

osłabiona. Z dru- PPS, 

Przed konierencją z Klubami 
Sejmowemi 

Zapowiedziana na dzień 16-go b. 
m. konierencja rządu z przedstawi- 
cielami klubów sejmowych budzi co- 
raz większe zainteresowanie, W mia- 
rę zbliżenia się terminu  konierencji 
wyjaśnia się pomału sytuacja wobec 
uchwał powziętych przez poszczegól- 
ne kluby w sprawie iść lub nie iść 
na naradę. 

We środę obradowały dwa kluby 
opozycyjne P.S.L. Piast i Klub Naro- 
dowy. Uchwała  piastowców jest 
mglista i zagadkowa głosi bowiem: 

„Zarząd klubu Piasta powierza decy- 
zję co do ewentualnego wzięcia udziału w 
konierencji zainaugurowanej przez Premje- 
ra Rządu Prezydjum Klubu, z tem jednak- 
że, że decyzja ta przedewszystkiem uzależ- 
niona będzie od znajomości przedmiotu 
konferencji oraz zapewnienia, że godność 
Sejmu nie będzie na szwank narażona*. 

Natomiast Kłub Narodowy 'po- 
wziął kategoryczną uchwałę powstrzy- 
mania się od udziału w konierencji. 
W rezultacie zebrania klubowego 
prezes p. Rybarski nadesłał do mar- 
szałka Daszyńskiego list w którym 
komunikuje: 

„że klub jego nie weźnię udziału w 
konferencji, projektowanej przez rady mi- 
nistrów w sprawie systemu prac w sejmie 
nad uchwaleniem budżetu. 

Jednocześnie p. Rybarski donosi, że za 
najwiaściwsze uregulowanie prac budżeto- 
wych uwazałby: 1) przedstawienie sejmowi 
rążem z przedłożeniem budżetowem wszel- 
kich załączników, w szczególności bilan= 
sów i zamknięć rachunkowych przedsię- 
biorstw państwowych, 2) układania przedło- 
żenia budżetowego w sposób szczegółowy 
i jasny orąz unikania w niem podkreślo- 
nych pozvcyj, w rodzaju „innych wydatków" 
3) wniesienie projektu prawa budżetowego, 
4) zmianę regulaminu sejmowego w tym 
kierunku, aby zapobiedz stawiamu na ple- 
num sejmu wniosków podwyższających wy- 
datki lub obniżających dochody, o ile te 
wnioski nie były przedtem rozpatrzone przez 
komisję budżetową. Aby prace nad budże- 
tem już w najbliższej sesji mogły się odby- 
wać na ulepszonych podstawach, p. Rybar- 
ski proponuje wcześniejsze zwołanie sesji 
"sejmowej, "by odpowiednie przedłożenia 
mogły być załatwione przed rozpoczęciem 
właściwych prac budžetowych“. 

Nieznane jest dotychczas stanowi- 
sko PPS. i klubów lewicy. Wyjaśni 
się ono dopiero jutro po  posiedze- 
dzeniu klubu parlamentarnego.PPS, 
Uchwała PPS. ma podobno odegrać 
rolę hasła dla reszty klubów lewicy. 

W kuluarach sejmowych zaczęły 
krążyć pogłoski © organizowaniu 
Centrolewu od Chadecji do PPS. przy 
poparciu mniejszości. Podobno naw.t 
posiedzenie informacyjne tej nowej 
kombinacji parlamentarnej nastąpić 
ma w sobotę. O ile pogłoski te są 
słuszne, w tej chwili trudno powie- 
dzieć warto jedynie podkreślić duże 
ożywienie jakie panuje wśród klubu 

Min. Sfaniewicz u p. Prezyden- 
ta Rzplitej 

WARSZAWA, 12- 9. Pat. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś w go- 
tzinacn rannych p. ministra reform rolnych 
Staniewicza. 

Ambasador Laroche w Poznaniu 
POZNAN, 12,1X. PAT. Przybył 

do Poznania w charakterze nieoficjal- 
nym ambasador irancuski Laroche. 
Po południu przybyć ma samocho- 
dem małżonka ambasadora. 

lzeskosłowacki minister prze- 
mysłu i handiu w drodze do 

Polski 
PRAGA, 11. 9. PAT. Dziś odje- 

żdża ; z Pragi minister Nowak, 
udając się do Polski. Prócz Warsza- 
wy minister Nowak zwiedzi również 
Gdynię i Poznań. 

„Lidove Listy“ witają tę podróż 
jako maniiestację pomyślnego rozwo- 
iu stosunków ekonomicznych oraz 
znak zacieśniających się węzłów przy- 
jaźni łączącej obydwa sąsiedzkie 
narody. 

Urlop posła węgierskiego 
Poseł nadzwyczajny i minister pełno- 

mocny Węgier Aleksander Belitska, wyje- 
chał na urlop. Zastępuje go w charakterze 

ORDONÓW 
Ekstesy szaulisów w Bobiach 

Z Kowna donoszą, że w parafji Bob- 
ty pod Kownem doszło do nowych eks- 
cesów antypolskich. W parafji tej za- 
mieszkuje ludność niemal wyłącznie 
polska. Nabożeństwa w kościele odby- 
wały się zawsze w języku polskim. Przed 
kilku laty jednak zarządzono zmianę, 
mianowicie jednej niedzieli nabożeństwa 
odbywały się w SEE polskim, drugiej 
zaś w litewskim. Tego jednak małej gru 
pie szaulisów litewskich było mało, po- 
stanowili oni wyrugować zupełnie z ko- 
ścioła język polski. Związek szaulisów 
począł pod groźbą różnych represyj 
zbierać od paraijan podpisy na podanie 
do kurji metropolitalnej o wyrugowa- 
nie języka polskiego. Mimo rcżnych 
gróźb i podstępów, nie udało się zebrać 
wymaganej ilości podpisów. Ludność 
polska nastawała aby nabożeństwa cho- 
ciaż w jedną niedzielę odbywały się po 
polsku. Ostatniej niedzieli doszło do 
awantur w kościele. W chwili, gdy od- 
bywało się nabożeństwo po polsku zgru- 
powani w kościele szaulisi poczęli wy- 
rzucać z kościoła Polaków i jednocześ- 
nie zaintonowali pieśń litewską. W od- 
powiedzi na to zebrani wierni zainto- 
nowali pieśń polską. Powstało straszne 
zamieszanie, które uniemożliwiło dalsze 
odprawianie nabożeństwa Wówczas na 
ambonę wszedł proboszcż Baczkis, któ- 
ry oświadczył, że jest Litwinem i nawet 
członkiem szaulisów, ale przyznaje rac- 
ję Polakom, którzy ze względu na swo- 
ją ilość mają słuszne prawo domagać 
się nabożeństwa w języku ojczystym. 
Oświadczył, że boleje nad tem, że mała 
grupka szaulisów litewskich doprowadza 
do tego rodzaju ubolewania godnych 
zajść w przybytku świętym. Ażeby położyć 
kres tego rodzaju nieporozumieniom, 
ksiądz zamyka kościół odwołując się do 
decyzji arcybiskupa. 

o oświadczył Woldemaras prasie na 
temat sprawy Pleczkajtisa 

BERLIN, 12 IX.PAT. Agencja Te- 
legraphen Union donosi z Kowna, że 
premjer Woldemaras oświadczył przed- 
stawicielom prasy, iż rząd litewski 
nie ma narazie zamiaru zgłaszać 
wniosku o wydanie Litwie Pleczkajti- 
sa. Sprawa wydania Pleczkajtisa mo- 
głaby—jak oświadczył Woldemaras — 
stać się aktualną dopiero po odsie- 
dzeniu przez niego kary w Niemczech. 
Ponieważ grozi mu kara 8-letniego 
więzienia, Wołdemaras uważa, że 
trudno będzie poruszyć teraz sprawę 
wydania Pleczkajtisa. Korespondent 
kowieński Telegraphen Union donosi, 
że Woldemaras, zapytany, dlaczego 
tak nagle wrócił z Genewy, udzielił 
odpowiedzi, która zaskoczyła wszyst- 
kich,—premjer litewski miał bowiem 
dać do zrozumienia w swej odpowie- 
dzi, ze w związku z aresztowaniem 
Pleczkajtisa obawiał się, że mógłyby 
być przygotowywane dalsze zamachy 
przeciwko rządowi litewskiemu. 

Niebywały huragan nad Orszą 
Z Mińska donoszą, że nad Orszą 

szalał niezwykłej siły huragan. Siła 

huraganu była tak:wielka, że wywrócił 

on 60 domów, około zaś 50 domów 

zerwane zostały dachy. Wszystkie 

drzewa w mieście zostały połamane, 

powywracane słupy telegraiiczne. Hu- 

ragan na dworcu kolejowym wywró- 

cił 43 towarowe wagony, z tej liczby 

15 zostało doszczętnie zniszczonych. › 

Ofiary w ludziach nie są dokładnie 

znane, jakkolwiek były wypadki śmier- 

telne, nie są jednak dokładnie znane, 

Jedno dziecko przeniesione zostało 

siłą wichru przez ulicę i zmiażdzone 

o mur przeciwległego domu. 

Manewry floty sowieckiej 
TALLIN. 11.9. Pat. Wczoraj w no- 

cy z wyspy Nargen zauważona zosta- 
ła sowiecka wojenna eskadra w skła- 
dzie dwóch pancerników, 4 torpedow- 
ców i 5 łodzi podwodnych. Jak ko- 
munikuje prasa estońska, na jednym 
z okrętów znajduje się Worosziłow 
dowódca sowieckiej iloty powietrznej 
Baranow. Eskadra kierowała się na 

charge d'aifaires ad interim pierwszy sekie- Z achód. 
tarz poselstwa Antoni de Balasy, 

waż te zdobycze, jak wykazała smut- 
na dziesięcioletnia praktyka, tamu- 
ją dźwignięcie się z ruiny przemysłu 
rosyjskiego. A kwestja przemysłu, to 
kwestja ustroju sowieckiego. Wszak 
idzie stawka na t. zw. industrjalizację. 

Zały osławiony plan „piecioletni“ to 

jest plan uprzemysłowienia Rosji. Bez 

tego bowiem, bez szybkiej rozbudowy 

przemysłu, system sowiecki musi się 

załamać, nawet jego kierownicy nie 

widzą innych dróg do urzeczywistnie- 

nia swego „ideału* jak tylko przez u- 

przemysłowienie kraju. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że w 

dążeniu tem bolszewicy zmuszeni są 

swe własne metody potępiać i po nieu- 

danych próbach i gorzkich rozczaro- 

waniach sięgać do znienawidzonych 

wzorów gospodarki kapitalistycznej. 

Nie jest to jednak jakąś nowością. 

Bolszewicy niejednokrotnie robili. już 

takie zamaskowane pożyczki. Sumienie 

komunist. ma na to rozgrzeszenie od 

samego Lenina, który ogłosił teotję o 
manewrowaniu, gdy wprowadzał no- 

wą politykę ekonomiczną t. zw. popu- 

larnie. Nep. Sz. + chmiast po zder zeniu. 15 osób u 

  

ICIELSTW A 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewsza. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, { 
RIENIAKONIE -- Bufet kolejowy. i 
bRASLAW — Kzięgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY -— Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
«MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KŁECK — Sklep „jJedność”. 
LIDA — ш. Suwalska 13, S. Matecki. 

TOVE TE ST KAT 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach Świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabelaryczne o 50 pfoc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowoinie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

k ADA T ao S 

& р Wiadyslaw-Ignaty Dowgiałła 
Dziś, po Mszy Św. w kościele pa- 

raijalnym w Łyntupach żłożone zo- 
staną do grobów rodzinnych w Ro- 
maniszkach zwłcki zmarłego przed- 
wcześnie š. p. Wladyslawa-Ignacego 
Dowgialžo, ziemianina, wice-prezesa 
Rady Wojewódzkiej Związku Ziemian. 

Urodzony w rodowym gnieździe, 
po ukończeniu w Wilnie szkoły śred- 
niej i akademji w Puławach wraca do 
Romaniszek aby zastąpić w pracy 
Ojca swego š. p Ksawerego, po któ- 
rym oddziedziczył nieśmiertelny, cha- 
rakter, niezłomną wolę i pociąg do 
pracy. 

Po odzyskaniu Niepodległości bie- 
rze żywy udział w pracach samorzą- 
dów zaczynając od najwyższego szcze- 
bla—prezesa komisji rewizyjnej rady 
gminnej. : 

Równocześnie z tem bierze żywy 
udział w pracach Związku Ziemian, 
któremu jako. wybitny działacz i do- 
skonały znawca warunków  miejsco- 
wych dał podstawy organizacyjne, a 
następnie piastował stanowisko wice- 
prezesa. 

Pracuje też w Wil. T-wie Rolni- 
czem oraz bierze gorący udzał w 
opracowaniu umów zbiorowych dla 
rolnictwa. 

Jest wszędzie gdzie tylko może 
pomóc roinlctwu, walory jego ocenia- 
ją wszyscy. Dużo ma indywidualizmu, 
twarde i nieugięte zdanie pełne 
rzeczowego krytycyzmu. 

Ta bezgraniczna odwaga cywilna 
cechująca całe życie zmarłego przeja- 
wiła się jaskrawie w nostępującym 
fakcie. ! 

Sensacyjne deklaracje komitetu niemieckiego 
przygotowujacego plebiscyt przeciwko planowi Younga 

BERLIN, 12. IX. PAT. Komitet, przygotowujący -plebiscyt przeciwko 
planowi Younga, ogłasza dziś w pismach prawicowych obszerną deklarację 
formułującą cele i taktykę całej akcji. 

Deklaracja wysuwa, jako główne zadanie całej akcji obalenie tezy o 
winie Niemiec za wybuch wojny. Na tej akcji ma się opierać dalsza praca 
komitetu, wysuwając jako konsekwencję żądanie nowej rewizji Sprawy 
reperacyjnej, przy której to rewizji Niemcom zaliczonoby na konto osta- 
tecznych sum reparacyjnych wszystkie Świadczenia dotychczas poczynione. 
Akcja ma się rozpocząć plebiscytem przez komitet przygotowanym. Plebi- 
scyt ma rozstrzygnąć o ustawie, której pro ekt ogłoszono już 
dziś w wzmiankowanej deklaracji a w projekcie tej ustawy 
plebiscytowej $ | ma zobowiązywać rząd Rzeszy do oświadcze- 
nia w uroczystej formie rządom zagranicznym, że wymuszone 
na Niemczech przyznanie się do winy za wybuch wojny jest pod 
względem prawno międzynarodowym zupełnie bez znaczenia. 
$ 2 projektowanej ustawy ma nakazywać rządowi, aby po tem 
uroczystem odwołaniu dążył wszelkiemi środkami do obalenia 
tych oskarżeń, rzuconych pod adresem Niemiec i pozatem ażeby 
postarał się o uniemożliwienie ewentualnej powtórnej okupacji 
w drodze zniesienia art. 429 i 430 traktatu Wersalskiego. $ 3 
ma na celu niedopuszczenie do przyjęcia planu Younga. Ma on 
postanawiać, że nawet rząd Rzeszy niema prawa przyjmować za Niemcy 
jakichkolwiek nowych ciężarów i zobowiązań, opierających się na przyzna- 
niu się Niemiec do winy za wybuch wojny, zawartem w traktacie wersal- 
skim. Każdy kancierz i ministrowie, którzy przeciwko temu po- 
stanowieniu wykroczą, mają być oddani pod sąd, jako zdrajcy 
stanu. 

Jednocześnie z tą akcją plebiscytową zapowiadał komitet, že stron- 
nictwa, które z niem współpracują, zgłoszą „w Reichstagu wniosek, 
żądający odroczenia ustawy, ratytikującej plany Younga, nawet 
gdyby została ona uchwalona. Wniosek taki wymaga tylko 1/3 
głosów w Reichstagu. 

W związku z tem tenże sam paragrai żąda odrzucenia nowych zobo- 
wiązań, przyjętych przez Niemcy w Hadze. 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
mię- jak epidemja napady rabunkowe, a 

pewne siery wpływowe  podburzane 
przez „Wyzwolenie* tłomaczyły to 
głodem ziemi i domagały się rozdaw- 
nictwa tej ziemi kosztem ziemian, to 
Zmarły na zebraniu w domu 
prywatnym, gdzie był . ówczesny 
minister Thugutt odpowiadając na 
przemówienie ministra powiedział: 
„niedcźi tego kraju jest-wiane -stron- 
nictwo, którego pan, p. ministrze, jest 
najczynniejszym prezesem. Dzięki de- 
magogicznym  hastom chłopi po- 
wstrzymując się od kupowania ziemi 
zostali posiadaczami znacznej iloś- 
ci bezwartościowych pieniędzy, a my 
ziemianie nie znaleźliśmy nabywców i 
borykamy się trudnościami finanso- 
wemi“., 

Tak z prawdą na ustach i w ser- 
cu przeszed! žycie, zdobywając sobie 
powszechny szacunek i sympatję. Za 
swój spokój i prawość charakteru lu- 
biany był powszechnie. 

Służba folwarczna osiadła w Ro 
maniszkach z dziada na syna szano- 
wała i lubiła tego pana sprawiedliwe- 
go, choć wymagającego, syna i wnu- 
ka panów nie w pałacu, ale w staro- 
szlacheckim, pełnym tradycji dworze 
urodzonego. 

W pogrzebie dzisiejszym wezmą 
niewątpliwie udział liczne zastępy nie 
tylko z blizkich okolic, gdzie Zmarły 
cieszył się specjalnym  mirem, ale z 
całych Kresów. 

Niech mu ziemia Ojców lekką 
będzie. Ww. T. 

Sprawa reformy rolnej na Litwie 
KOWNO, 11. 9. PAT. W związku 

z wiadomościami,  podanemi przez 
prasę, jakoby litewski gabinet mini- 
strów uchwalił szereg zmian, dotyczą- 
cych reformy rolnej. . „Lietuvos Ai- 
das“ podaje, że gabinet ministrów 
uchwalił i prezydent państwa podpi- 
sał zaledwie tylko część ustawy o 
reiormie rolnej, określającą, że po- 
przednim właścicielom majątków 
ziemskich i gospodarstw wzorowych 
z posiadanej własności nie może być 
pozostawione więcej niż 150 ha. 

Sprawa rewizji statutu Trybunału Sprawiedliwości 
dzynarodowej 

GENEWA, 12 IX. Pat. Konferencja dla rewizji statutu Stałego Trybu- 
na'u Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze zakończyła swe prace. ' 

Sprawa wolnego handlu i komunikacji międzynarodowej 
w oświetleniu delegata niemieckiego 

GENEWA. 12.9. Pat. Na posiedzeniu drugiej - komisji - Zgromadzenia 
Ligi Narodów delegat niemiecki Breitscheid złożył interesujące ošwiadcze- 
nie na temat przywrócenia wolnego handlu na szeroką skalę oraz wpro- 
wadzenie ułatwień w komunixacji międzynarodowej. 

Posiedzenie gabinetu francuskiego pod przewod- 
nictwem Prezydenta Republiki 

Na porządku dziennym obrady genewskie i plan Younga 

PARYZ, 12. IX. PAT. Rada ministrów na posiedzeniu odbytem w 
Rambouillet pod przewodnictwem prezydenta Doumergue'a wysłuchała 
raportu Brianda o obradach genewskich i przyjęła go całkowicie. 

Min. Cheron zaznaczył, że niektóre komitety przewidziane przez plan 
Younga mają zacząć funkcjonować już w przyszłym tygodniu. Parlament 
francuski raa sie zebrać w dniu 20 października i zajmie się przedewszy- 
stkiem debatą nad planem Younga oraz uchwaleniem budżetu. 

Rekonsfrukcja gabinetu włoskiego 
RZYM, 12. IX. PAT.gObecni podsekretarze stanu spraw zagranicz- 

nych, kolonji, wojny, marynarki, lotnictwa i robót publicznych zostali mia- 
nowani ministrami odnośnych resortów. 

Jednocześnie ministerstwo oświecenia publicznego zostało przemiano- 
wane na ministerstwo wychowania narodowego, zaś ministerstwo gospo- 
darstwa na ministerstwo rolnictwa i lasów. 

Na czele pierwszego z wyżej wymienionych urzędów stanął Giuliano, 
zaś na czele drugiego — Acerbo. 

Następujący podsekretarze stanu zostali mianowani ministrami: 
Grandi — spraw zagranicznych Lebono — kolonij, Gazzera — woj- 

ny, Sirini — Marynarki, Valpo — lotnictwa, Bottai — korporacyj. Podse- 
kretarz stanu spraw wewnętrznych Bianchi mianowany został ministrem 
robót publicznych. 

W ministerstwie wychowania narodowego obok min. Giulaino miano- 
wany został podsekretarz stanu Renato Ritti, którego zadaniem będzie nad- 
zór nad wychowaniem fizycznem młodzieży. 

Wizyta gen. Dawesa u Mae Donalda 
LONDYN, 12 IX. PAT. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Lon- 

dynie gen. Dawes złożył dziś wieczorem wizytę premjerowi Mac Donaldo- 
wi na Downing Street i wręczył mu odpowiedź swego rządu na propozycje 
porozumienia morskiego, zgłoszone niedawno przez W. Brytanię. 

Anglja a Sowiety 
Rząd angielski ponowił kroki o nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych z Z. $. S. R. 

LONDYN. 12.9. Pat. Rząd angielski wysłał do rządu sowiec- 
kiego notę, w której wyraża gotowość przystąpienia do roko- 

f”""OEURRSEERZKNECRESZENM 

Sfanisław Mackiewicz 
wań w sprawie onownego nawiązania stosunków  dyploma- KRS 
tycznych między obu państwami. 2 

Nota rządu brytyjskiego < 
LONDYN. 12.9. Pat. Rząd brytyjski przesłał rządowi sowieckiemu 

za pośrednictwem rządu norweskiego notę, w której wyraża gotowość 
podjęcia narad nad sposobem wznowienia stosunków między obu krajami. 
Rząd brytyjski zawiadamia w swej nocie, że gotów jest prowadzić narady STUDJUM 
w terminie, dogodnym dla obu stron. Nota brytyjska uważana jest za J 
odpowiedź na niedawne oświadczenie Litwinowa, złożone w Moskwie. Do- NAD POLSKĄ POLITYKĄ 
tychczas odpowiedź moskiewska na tę notę nie nadeszła. ZAGRANICZNĄ. 

Kafastrofa na morzu 
Wskutek zderzenia się z parowcem niemieckim parowiec 
belgijski „Estela* rozbił się i zatonął, grzebiąc w nurtach 

morza 15 osób 
AMSTERDAM, 12—9. Pat. Parowiec belgijski „Estella* zderzył się z pa- 

rowcem niemieckim, którego nazw; e podano. „Estella* zatonął prawie na- 
nęło. 

SKŁAD GŁÓWNY 

Księgarnia Józeia Zawadzkiego 

w Wilnie. 

Kiedy swego czasu szerzyły się 
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ECHA KRAJOWE 
  

LIDA. 

— Wystawa ruchoma. W związku z ma- 
jącą się odbyć w Lidzie pod protektoratem 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu wystawą 
ruchomą prób i przemysłu i 
wego, w której L 
z całej Polski ora: 
twórczość, rękodzieło i roln 

. odbyło się dnia 10 bm. w s 
kiem posiedzenie komitetu orgar 
wystawy ruchomej pod przewodnictwem sta- 
rosty powiatowego p. Henryka Rogatowskie 
go. Na posiedzeniu ob było około 40 
osób, m. in. burmistrz miasta Bergman oraz 
kierownik wystawy i delegat zarządu p 
Wasio. Reprezi wany był dział przemy 
wy, rękodzieln handel, organizacje spo- 
łeczne, instytucje rządowe i samorządowe 
szkolnictwa i duchowieństwo. Otwarcia: wy- 
stawy w Lidzie dokona p. wojewoda nowo- 
gródzki Z. Beczkowicz, dnia 10 paždzierni- 
ka rb. Wystawa trwać będzie do 14 paź- 
dziernika w budynku nowobudowanej szkoły 
powszechnej. Zgłoszenia na udział w wy- 
stawie przyjmuje oraz informacyj udziela 
starostwo w Lidzie, sekretarz wystawy. Na- 
stępny postój wystawy ruchomej będzie miał 
miejsce w Baranowiczach. Odbędzie się wte- 
dy zarazem wystawa wojewódzka. T. 

  

     

  

     

  

  

entujących wy 
ro miejscowe   

  

   
    

        

      
      

       

   

  

  
     

GŁĘBOKIE. 

— Pokaz przemysłu iudowego. Dnia 8 
września rb. odbył się w Głębokiem drugi 
powiatowy. pokaz przemysłu ludowego, zot- 
ganizowany przez Związek Kółek i Organi- 
zacyj Rolniczych pow. Dziśnieńskiego przy 
współudziale i materjalnem poparciu Wydzia 
łu Powiatowego Sejmiku Dziśnieńskiego, Wi- 
leńskiego Towarzystwa Popierania Przemy- 
słu Ludowego i Magistratu m. Głębokiego. 

Obszerny, jak na prowinejonałne stosun- 
ki, nowy gmach Domu Ludowego zaledwie 
mógł pomieścić eksponaty, obficie przez łu- 

dność wiejską dostarczone. Oprócz tysiąca 
przeszło tkanin ludowych były reprezento- 
wane wyroby kowalskie, stelmachowskie, mo 

dele mebli koszykarskich wykonane w Dzi- 

śnie, krawiectwo (suknie z ludowych mater- 

jałów ubraniowych) i t.p. 
Pokaz otwarty przez jp. starostę Jankow- 

skiego, który wygłosi! odpowiednie przemó- 

wienie, przedstawił się imponująco tak pod 

względem ilości i jakości eksponatów, jak ró 

wnież iłości zwiedzających, których można 

było na wystawę wpuszczać tylko grupa- 

mi. Dobrze zrozumiana opieka nad przemy- 

słem ludowym instytucyj i osób, mających 

styczność z ludnością wiejską i umiejących 
z nią nawiązać kontakt daje widoczne rezul- 

taty. Zachęcone przeszłorocznemi nagrodami 

tkaczki wiejskie z dumą zwracały uwagę 

па swoje tkaniny, tradycyjnemi roślinnemi 

barwnikami farbowane, a zwiedzający mieli 

- możność podziwiać niezwykle subtelne połą- 

czenie barw i taką rozmaitość efektownych 
ornamentacyj, tak precyzyjne wykonanie tka 

nin, że pokaz ten był prawdziwą rewelacją. 

  

Zaznaczyć należy duży postęp w poró* 

wnaniu z pokazem zeszłorocznym. Przeko- 

nawszy się o możliwości zarobku na tej dro- 

dze, tkaczki wiejskie bardzo wiele swoich 

wyrobów wystawiły na sprzedaż. Doskona- 

ła organizacja i przejrzystość układu ekspo 

natów umożliwiła czynienie zakupów do u- 

miwersyteckiego muzeum etnograficznego w 
Wilnie i do śląskiego muzeum w Katowicach 

a również nabyto pewną ilość okazów dla 

Bazaru Wileńskiego, przy ul. Zamkowej Nr. 
8-my. į 

Oprócz tkanin Inu i wełny były na poka- 

zie reprezentowane charakterystyczne dla 

pewnych okolic pow. dziśnieńskiego „drożki 

kołdry wełniane, przepiękne pledy & Кгесо- 

nej wełny o barwach naturalnych, materja- 

ły na ubrania, a również spódnice i inne cz 

ści strojów nabywane przeważnie do muze- 

  

Komisja kwalifikacyjna, złożona z miej- 
scowych działaczy i znawców, a także repre- 
zentantów Wileńskiego Towarzystwa Popie- 
rania Przemysłu Ludowego zakwalifikowała 
sto kilkadziesiąt eksponatów do nagrodv. 

WOJSTOM, POW. WILEJSKIEGO. 

й — (Czy jest prawda na świecie? My 
parafianie wojstomscy śpieszymy podać do 
ogólnej wiadomości, co się dzieje w naszym 

ojstomiu ubogim. Smutno nam wspominać 
_ że my do tego czasu nie mamy stałego ko- 

ścioła, a tylko doczesną kapliczkę przewiewł 
ną, chwiejącą się na wszystkie strony, zbu* 
"dowaną przez czcigodnego ks. Brzozowskie- 
go w roku 1918:ym, który tylko z garstką 

_ dudzi potrafił zbudować, bo cała parafja był 
ła wypędzona w obce strony. W roku zaś 
1920 i 1922, powróciliśmy do swych pogo: 
rzelisk, ale nic nie znaleźliśmy oprócz popio- 
dów. Został spalony nasz kościołek i nasze 

  

  

  

   ly, a teraz mamy zamiar wybudować 
iół. Nasz ks. proboszcz sprowadził ar- 

chitekta, został opracowany plan, rozpoczęli 
liśmy zakładać fundamenta, ale ku wielkie- 

smutkowi, plan nasz był nie zatwierdzony 
robota nasza ustała, czyja to wina, my nie 
wiemy. Wtenczas parafianie wysłali trzykrot- 
nie delegację do J. E. biskupa Matu- 
lewicza z prośbą o pr e nam księdza 

zego. Po pewnym czasie przysłano 
wikarego Nowickiego, ale radość 

była krótka, bo po upływie dwóch 

  

   
    

    

  

     
   
    

   
   

   
/ był zmuszony uciekać, z jakiej 
ny trudno wytłomaczyć. Zostaliśmy 

żeni w, smutku do ro 1928-go. W 
tacji J. E. arcybiskupa metropo- 

y wileńskiego, zwróciliśmy się z prośbą © 
danie nam drugiego budowniczego. Wysłu- 
chał nas najdostojniejszy pasterz i przysłał 

m dzielnego, pobożnego kapłana, który 
swem em i postępowaniem, daje przy- 
kład każdemu i za którego stokrotnie dzięku 
jemy. Po przybyciu czcigodnego księdza 
zapanował u nas ład i porządek, tak jak 
słońce ieca horyzont, tak nas oświecił 

y kapłan. Szkoły w naszej pa* 
) strzasznem opuszczeniu, a teraz 

ystko jakby na nowo rozkwitło. Dziatwa 
nasza poznała Bóga i z chęcią uczęszcza do 
szkół, czyniąc zapytania kiedy przyjdzie 
wielebny ks. prefekt? z zapałem garnie się 
do niego. Do roku 1928 młodzież nasza nie 
znała żadnych organizacyj, a teraz została 
zorganizowana w stowarzyszenie młodzie- 
ży polskiej. Nie zważa jednak nasz czcigod- 

y kapłan na różne przeszkody i na opie- 
szałość naszą, nie czeka na nasze furmanki, 

jak zbliży się godzina wykładów religii św. 
to biegnie piechotą po kilkanaście Kilome: 

trów nie zważając na burze i słoty, chociaż 

w folwarczku, który znajduje się przy ko- 

šciolku siedzi ktoś inny, nic nie robi, a ma 

sześcioro koni i nie raczy dać konia dla 

ks. prefekta w razie potrzeby. Dzięki sta 

raniu czcigodnego ks. prefekta, otrzymaliś- 

my sto (100 m2) metrów budulcu, w od- 

ległości mniej więcej 20 klm. Nie zważał on 
na mrozy i zawieje, sam pracował o szklan- 

ce herbaty od 6:ej rano do godziny 9-ej 

wieczór, dając nam przykład jak trzeba pra 

cować. 

Dzięki Panu Bogu, już praca posuwa się 

naprzód, za tydzień czasu już będzie skoń- 
czone zakładanie fundamentów. 

  

    

       
  

    

  

    
     

  

Tutaj również musimy podkreślić pracę 
ukochanego księdza budowniczego, też nie 
zważając na przeszkody stawiane mu na 
każdym kroku, pracuje gorliwie od rana do 
nocy z.łopatą, to z łomem, mszoli swe czci- 
godne ręce, a ktoś siedzi spokojnie i otrzy” 

muje pochwały za cudzą głowę i pracę. Z 

żalem patrząc na trudy i uciśnienia, kilka 

krotnie prosiliśmy pismiennie i wysyłaliśmy 

delegatów do ]. E. arcybiskupa metropolity 

wileńskiego, z prośbą o polepszenie bytu 

naszemu czcigodnemu ks. budowniczemu, ale 

nasze wołania i prośby pozostały bez odpo: 

wiedzi. 

Wołamy więc do ciebie najczcigodniej- 

szy ks. budowniczy cierp dalej, jeszcze raz 

cierp, a może w wieczności będziesz miał na 
grodę za swój trud. i 

w imieniu wszystkich paraijan 

Bronisław Monczak, Antoni Najdzicz. 

Dr. med. Tadensz Wąsowski 
chor. uszu, nosa i gardła 

PO WROCIŁ 
ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp: 
  

Poszakujemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w okolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Stowa“ pod S. S. 
| i ZANA 

Lekarz-Dentysta 

Gh. Krasnosielski 
Wielka 21 

WZNOWIŁ PRZYJĘCIA od g. 9—2 

i 41 pół—7 i pół. 

  

Br. L. AGHMATOWICZ 
powrócił i wznowił przyjęcia 

Zygmuntowska 24 mi 
Od godz. 5—7 po poł. 
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| ROZMOWA Z MISTRZEM LUDOMIREM ŚLEŃDZIŃSKIM 
Ludomir Ślendziński sławę swą na 

szeroki m świecie zawdzięcza nie tyl- 
| ko swemu wielkiemu talentowi, lecz 

równocześnie, tak rzadko cechującej 
artystę doby dzisiejszej pracowitości 
i rozległej wiedzy, która przeziera ze 

| wszystkich dzieł jego w zakresie sztuk 
| plastycznych. Jeśli do tego dodamy 

L. Ślendziński. 
zakupiony przez Muzeum 

| wrodzoną cechę charakteru: skrom* 
| ność, to Slendziński staje przed nami 
jako mistrz, nad mistrze, jako kapłan 
najczystszej sztuki, wzbraniający wstę- 

“pu do sanktuarjum sztuki — profanom 

i niedoukom. „My kłasycy wileńscy — 
mówi mi Slendziński —idziemy drogą 
wszystkich wieków i wyławiamy z nich 
co najlepsze”, Wielki artysta temi sło- 
wy, składa hołd wiedzy, jako nieza” 
wodnej opiekunce i towarzyszce swego 
genjuszu, kreśląc jednocześnie jasny 
program zarówno dla siebie, jak i dla 

  

‚ Portret zbiorowy. Rzym — olejny 
Krótewskie w Sztokholmie. 

tych wszystkich, co poszli jego ślada- 
mi, i idą śmiała naprzód, wnosząc do 
swej twórczości skarby zebrane na 
przestrzeni wieków,  przetapiając te 
skarby zależnie od stopnia indywidual- 

  

Rewelacyjny artykuł lorda Rofhermere 
W sprawie mandatu brytyjskiego w Palestynie i Iraku 

LONDYN, 12—9. Pat. Lord Rothermere wystąpił dziś w „Evening 

News'* zapowiadanym już od kilku dni rewelacyjnym artykułem w spra: 

wie mandatu brytyjskiego w Palestynie i w Iraku. Artykuł jest namiętnym 

i mocno przejaskrawionym apelem do rządu, aby wyrzekł się tych mand a- 

tów, gdyż żadnych korzyści W. Brytanja z nich nie ma, natomiast ponosi 

zbyt wielkie koszty. Lord Rothermere występuje równieź stanowczo  prze- 

ciwko mandatowi brytyjskiemu w Iraku, widząc w tym mandacie jeszcze 

większe zło, niż w yalsstyńskim, bo zmusza W. Brytanję od kolosalnych 

wysiłków natury wojskowej, aby utrzymać w spokoju 2800 tys. arabów, 

którzy raz już w 1920 roku powstały przeciwko W. Brytanii. Lord Rother- 

mere występuje w końcu z sensacyjnym projektem, aby Liga Narodów, o 

ile koniecznie chce patronować w Azji Mniejszej przekazała mandat w Pa- 

lestynie i Iraku Włochom. 

Etha zamachów hombówych w Niemczech 
Dalsze aresztowania 

° 
i przebieg śledztwa 

BERLIN. 12 IX. PAT. Przesłuchanie osób, podejrzanych o udział w 
zamachach  terorystycznych, trwa bez przerwy jednocześnie w Berlinie i 
Altonie. Liczba zaaresztowanych podniosła się obecnie do trzydziestu kilku. 
W Hamburgu policja aresztowała kierownika 

Emila Brixa. narodowo-socjalistycznej 
lokalnej organizacji partji 

Niewiadomo dotychczas, czy to 
ostatnie aresztowanie pozostaje w związku ze sprawą zamachów. W prus- 
kiem ministerstwie spraw wewnętrznych odbvwaly słę w dalszym ciągu 
dziś przed południem konierencje, dotyczące dalszego prowadzenia šledz- 
twa. Zwłaszcza zajmowano się sprawą  scentralizowania akcji śledczej w 
jednym z urzędów policyjnych. Jak donosi Biuro Wolffa, obecny stan 
Śledztwa nie pozwala jeszcze wysuwać wniosków do przekazania akt śŚledz- 
twa sądowi. Dochodzenie znajdnje 
opracowywania poszczególnych wypadków 

. zeznań. Policja usiłuje wykryć osobistości, ukrywające 

s'ę obecnie w stadjum intensywnego 
i zestawiania poszczególnych 

się być może poza 
bezpośredniemi sprawami zamachów oraz osoby, które mogły zamachy te 
finansować. 

Zmiany w dyplomacji niemieckiej 
Poseł Rauscher w Warszawie przewidziany na stanowisko 

podsekretarza stanu 
RZYM. 129. Pat. jak słychać w tutejszych kołach dyplomatycznych, 

ambasador niemiecki przy Kwirynale ma wkrótce ustąpić, na jego zaś 
miejsce byłby mianowany von Schubert, podsekretarz stanu w niemieckim 
ministerstwie spraw zagranicznych. Na miejsce ;Schuberta wymieniają, jako 
najprawdopodobniejszą | kandydaturę 
Rauschera. 

posła niemieckiego w Warszawie 

Pożar fabryki samolotów w bawicy pod Poznaniem 
Spłonęły dwa hangary, część fabryki i 22 samoloty 
POZNAŃ. 12.9. Pat. Dziś w nocy wybuchł z niewiadomej przyczyny 

groźny pożar w fabryce samolotów spółki akcyjnej „Semolot* w Ławicy 
pod Poznaniem. Spłonęły dwa hangary i część fabryki. Wraz z hangarami 
padło pastwą płomieni 6 samolotów gotowych, 6 prawie wykończonych i 
10 będących w budowie. Szkody bardzo znaczne. 

KIN 
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Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA BAKLANOWA 

odtwarzają świetną rolę w przebojowym obrazie sezonu 1929—30 r. 
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nošci w dzieta, tchnące šwiežošcią do- 
by ich powstania i będące zarazem 
zwierciadłem tego, co już w sztuce by- 
ło, co stanowi, niejako sztuki, treściwą 
w swym wyrazie plastycznym historję. 
O Ślendzińskim i o jego „szkole wileń- 
skiej”, mieszczącej się w ramach, za- 
łożonego w 1920 r. Wileńskiego Towa*. 
rzystwa Artystów Plastyków — istnie- 
je już cała literatura, zapoczątkowana 
przez teoretyka tej szkoły Stanisława 
Woźnickiego, w świetnie redagowa- 
nym tu w Wilnie, a następnie w War- 
szawie „Południu', tak, iż nie sposób 
silić się nawet na jej streszczenie dzien 
nikarzowi, który ieljeton swój pisze z 
okazji wizyty w pracowni mistrza. 

O plastykach wileńskich, szczegól: 
nie zaś o prezesie ich stowarzyszenia 
i mistrzu prof. Ślendzińskim ukazała 
się w ostatnich miesiącach mnóstwo 
artykułów, zarówno w czasopismach 
polskich jak i zagranicznych, a to z 
powodu salonu ich w pałacu Sztuki na 
PWK. gdzie, jak stwierdzają fachowi 
krytycy stanowią, bodaj najwięcej zwar 
tą grupę artystyczną. 

Plastycy wileńscy, szczególnie gru- 
pa mistrza Ślendzińskiego, wywołali 
wszędzie głosy zachwytu, zaś ta wszy- 
stko, co czytamy o Ślendzińskim stre- 
szcza się w zamieszczonych poniżej pa- 
ru cytatach z świetnej recenzji jednego 
z pism poznańskich pióra dra Michała 
Sobeskiego. 

„Na klasycyzmie Wileńskiego To- 
warzystwa Artystów Plastyków — pi- 
sze krytyk poznański — ciąży potężna 
indywidualność Ludomira Ślendzińskie 
go, jednego z najwybitniejszych przed- 
stawicieli młodszej naszej generacji 
artystycznej. Ślendziński energicznie i 
konsekwentnie przywraca wszystko, 
co impresjonizm był odrzucił lub na 
drugi plan*usunął. Nie operuje wogóle 
plamą barwną, jeno rysuje kształt. Bu: 
duje go, wprost jak architekt z jasno 

określonych płaszczyzn, wypełnionych 
barwą lokalną. Z niezwykłym kunsztem 
rysunkowym zestawia i ustawia pła- 
szczyzny, tak, by z nich wyniknęła, naj- 
plastyczniejsza bryła trójwymiarowa. 
W duchu czystego klasycyzmu dba da- 
lej o formę zamkniętą, w przeciwsta- 
wieniu do formy otwartej, romantyzmu 
i impresjonizmu”. 

I jeszcze jedna cytata dla charakte- 
rystyki twórczości Ślendzińskiego. 

„Klasycyzm Ślendzińskiego jest je- 
dnak retrospektywny. Nie poszedł on' 
bowiem w kierunku formy nieorganicz- 
nej, czyli abstrakcyjnej, dokąd dobił 
klasycyzm malarstwa poimpresjonisty- 
cznego w Europie za sprawą kubizmu. 
Zapatrzony w ulubionych swych mi- 
strzów wczesnego włoskiego renesan- 
su, pozostał wierny formie organicznej, 
w konkretnej rzeczywistości napoty- 
kanej, czyli mniej lub więcej naturali- 
stycznej... „Wysubtelniony zmysł for- 
my plastycznej powiódł go do ekspe- 
rymentów na temat łączenia malarstwa 
z rzeczywistą płaskorzeźbą, wykony- 
waną w drzewie, czy w gipsie”. 

* 

Pracownię przy ul. Wiłkomierskiej 
Nr. I składającą się z dużego salo- 
nu i gabinetu cechuje ład i wytworność. 
kiej, która tam powstaje. Piękną jest 
ta pracownia przez swą wytworną skro 
mność. Robi potężne wrażenie šwią- 
tyni — najczystszych natchnień mi- 
strza. 

Zwabiła mnie do tej pracowni Zwy- 
kła dziennikarska ciekawość dowiedze- 
nia się bezpośrednio, co się tam w niej 
obecnie dzieje i przyjrzenia się pracy 
profesora Ślendzińskiego, o której dziś 
jest coraz głośniej, że aż serca nam 
tu w Wilnie z radości dziw nie pękną. 

W pracowni tej już byłem przed 
dwoma.i pół laty, zamieszczając na 
temże miejscu „Słowa* wywiad z mi- 

_ dzięki ogromności swych zaj 

  

Międzynarodowy kongres Okulistyczny 
w Amsterdamie 

Obraduje obecnie w Amsterdamie 
Międzynarodowy Kongres Okulistycz- 
ny, który solennie został otwarty w 
obecności Królowej. 

Ilość członków kongresu przyby- 
łych ze wszystkich stron Świata prze: 
chodzi tysiąc osób. Z Polski przyby- 
ło dwudziestu. Oficjalną delegację 
stanowią: Profesor dr. Szymański, 
marszałek Senatu, jako szef, pułkow- 
nik Dr. Karnicki z ramienia Minister- 
stwa Spraw Wojskowych, proiesor 
Noiszewski z Ministerstwa Oświaty i 
Doktór Zachert z ramienia Minister- 
stwa Spraw Wewnętrznych. Polacy 
wygłosili dziesięć referatów a miano: 
wicie: profesorowie Noiszewski i Szy- 
mański, po dwa docenci Melanowski, 
Reiss i Abramowicz, doktorzy Pines 
i Zachert po jednym. Pozatem docent 
Reiss urządził wystawę zbiorów szty- 
chów dotyczących okularów a proie- 
sor Szymański demonstrował film za- 
prononowanej przez siebie operacji 
wykonany w Warszawie. 

Przybyli pozatem doktorzy Cyżew- 
ski, Bronstein, Klar, Kempiński, Min- 
cowa, Pol, Szaad i Zion Oraz spo- 
dziewany jest prof. Kapuściński z re- 
feratem. 

Tak się przedstawia dorobek pol- 
ski do ogólnej skarbnicy wiedzy. Zwra- 
cały uwagę barwne firmy operacyjne 
i anatomiczne oraz wielka wystawa 
instrumentów chirurgicznych i przy- 
rządów optycznych. Wobec nawału 
pracy Kongres trwa aż osiem dni z 
których część ostatnia odbędzie się w 
Scheveningen nad morzem co zmniej- 
szy zmęczenie przy tak natężonej uwa- 
dze. Pozatem trzeba zaznaczyć że 
Polący brali czynny udział w dyskusji. 
Рго!езог Szymański został obrany 
przewodniczącym szóstego dnia kon- 
gresu a także poruczono mu wygło- 
sić przemowę dziękczynną wobec Kró- 
lowej za opiekę nad kongresem. Szef 
delegacji i poseł Polski wydali przy- 
jęcie dla kongresistów francuskich i 
belgijskich. 

_Mmlć Rzaaeti 0 Rosji Sowieckiej 
Znany angielski autor Arnold Ben- 

nett powrócił w tych dniach z podróży 
po Rosji Sowieckiej i zaczął w „Daily 
Express* publikować artykuły o tem, 
co w Rosji widział i przeżył. jego pier- 
wszy artykuł jest poświęcony Lenin- 
gradowi i dobrze odtwarza obraz tego 
miasta, jak działa na cudzoziemca. Już 
wejście do Leningradu, lepiej powie- 
dziawszy same zejście ze statku na pe 
wny grunt, jest regulowane żelaznemi 
prze pisami. Trzeba się poddać albo 
sowieckim rozkazom, albo zostać jak 

V i ne iki až do odpłynięcia. 
ę niepozwała w 

tym kierunku na żarty. Turysta jest zo: 
powiązany usłuchać. Dostanie rosyj- 
skie ruble od urzędników, którzy mar 
ją do rachunków liczydła. Od urzędni- 
ków sowieckich dostanie cudzoziemiec 
białą kartę która mu nadaje prawo zwie 
dzenia sowieckiego raju Przy zejściu 
jest zobowiązanym kartę tę oddać. Tak 
się w końcu dostanie do tajemniczega 
kraju, który jest strzeżony równie Su- 
rowo jak Tybet. „Widziałem wszystkie 
stolice Europy — pisze Bennett, — ale 
nigdzie z wyjątkiem Warszawy nie 
widziałem tak szerokich ulic. Miałyby 
tu stać drapacze chmur, ale w rzeczy- 
wistości są tu tylko 6 piętrowe albo 7 
piętrowe domy. Prawie wszystkie ulice 
Są rozbite. Niektóre są w tym stanie 
już kilka lat. : 
Cale mile są zasypane kamieniami a 
cudzoziemiec ma wrażenie, że się do- 
stał gdzieś, gdzie się stała jakaś strasz 
na katastrofa i gdzie miasto jest pogrą 

  

     

    

strzem, po jego dłuższym pobycie na 
południu Europy, gdzie Ślendziński od- 
był swe studja nad starą sztuką wło- 
ską i skąd wrócił dó kraju obdarzony 
zamówieniami na zamku w Warszawie, 
a niebawem i katedrą sztuki na Wsze- 
chnicy Batorowej w rodzinnem swem 
Wilnie. Z niewielkiemi przerwami na- 
ucza i tworzy wśród nas, prawie że nie 
udzielając się życiw nazewnątrz a to 
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Studjum do kompozycji „Ogródtic y". 
Olejny zakupiony w Wiedniu. 

ma za sobą ogromny. Po okresie pła- 
skorzeźby (reljefu) zajął się rzeźbą po- 
lichromowaną, z zakresu której cała 
serja dzieł podziwiana jest w dziale 
sztuki na PWK w Poznaniu. Obecnie 

żone do ponurej nieczynności. Bennett 
pisze dałej, że budynki są w bardzo 
złym stanie. Ściany są już dawno zni- 
szczone, drzewo zgniłe. W ubraniu lu- 
dności nie ma ani trochę stylu, ani mo- 
dy, ale widzi się | PoE ; 
1% každy stara się oszczędzič na ubra- 
niu każdą kopiejkę. W mieście nie ma 
kawiarń a sklepy trzeba pomału szukać 
mikroskopem. Nie widać ani samocho- 
dów ani plakatów. Taki jest zewnętrz- 
ny obraz Leningradu. Bennett dalej 
opisuje wizytę w Ermitażu i w fortecy 
Petropawłowskiej, gdzie według jego 
słów jest dwór porosły trawą i gdzie 
wszędzie widać zaniedbanie i opuszcze 
nie. Angielskiemu autorowi przy poka- 
zywaniu twierdzy piotropawłowskiej 
powiedziano, iż dawniej w kazamatach 
męczono więzniów. Dzisiaj są wszyst- 
kie kazamaty próżne Ale drugiego dnia 
się Bennett w „Prawdzie* dowiedział 
że sąd sowiecki zasądził jakiegoś pra- 
cownika kolejowego na śmierć zastrze 
leniem za przestępstwo któryby za car 
skich rządów odsiadywał najwyżej w 
więzieniu. 3 > 

Taklęte miasto rod kremem 
Od wielu już lat wśród ludności moskie- 

wskiej krąży podanie, jakoby w podziemiach 
Kremla znajdowało się tajemnicze miasto, 
będące od wieków olbrzymim skarbcem klej 
notów carskich. 

Ponieważ istotnie podziemia Kremla za- 
wierają mnóstwo tajnych. przejść, skrytek i 
korytarzy, a niektóre dane historyczne wska- 
zywałyby na istnienie w owych: skrytkach 
skarbów, więc rząd sowiecki polecił znanemu 
rosyjskiemu archeologowi profesorowi Strele- 
ckiemu, szczegółowe zbadanie podziemi Kre- 
mila. 

Według utrzymujących się od wieków po 
głosek, skarby te pochodzą z 16-g0 wieku i 
składają się: ze złota, drogich kamieni oraz 
słynnej bibljoteki Iwana Grożnego. Według 
podania skarby te znalazł Piotr Wielki, ale 
nikomu nie zdradził miejsca, gdzie się znaj- 

аща ! 
Historyk rosyjski, profesor Saboli, twier- 

dzi, że carowie rosyjscy chętnie używali 
podziemi swego zamku jako skarbca. Na 
miejscu, na którem dziś wznosi się Kremi, 
była wzniesiona w roku 1157 cytadela, któ- 
rą w roku 1457 kazał Iwan Ill otoczyć wy- 
sokim murem. W tym też czasie został zbu- 
dowany słynny sobor Uspieński, który je- 
szcze po dziś dzień swym napół bizantyń- 
skim napół tatarskim stylem zachwyca przy- 
jeżdżających do Moskwy. Wobec ciągłej 
groźby napadów tatarskich na stolicę, zbu- 
dowano w podziemiach tajne skarbce, gdzie 
złożono wszystkie kosztowności, Dla zacho- 
wania tajemnicy kazał Iwan III włoskiego 
budowniczego Fioravanti, twórcę Kremla о- 
ślepić, a robotników, którzy z nim pracowa- 
li wymordować. 

Następcy Iwana Ill kazali rozszerzyć ko- 
rytarze i tajne przejścia, ale po ich Śmierci 
tajemnica miejsca, gdzie schowane są skar- 
by, zabrana została do grobu. Być może z 
powodu owych tajnych miejsc jedna z bram 
Kremla nosi nazwę „Tajnik* (Tajemnica). 

W jednej ze starych kronik znajduje się 
pod datą 1700 roku wzmianka, że za wrota- 
mi „Tajnik“ znajdowało się przejście do pod. 
ziemi. Żadne jednak badania nie były w sta- 
nie owego przejścia znaleźć. W roku 1724 
dzwonnik cerkwi świętego Iwana niejaki С - 
sipow, prosił o pozwolenie wszcz 
kiwań owego skarbca. Dzi i 
dzista carski, opowi 

j miodości 
skrzynie ze złote 
Opowiadał też, że znajduje się tam podziem- 
ny labirynt, ale nie chciał zdradzić, gdzie 
znajduje się wejście. Osipow otrzymał po 
zwolenie i z pomocą dziesięciu żołnierzy 1 
jednego kaprala rozpoczął roboty. Zrazu ro- 
boty nie dawały żadnego rezultatu, a w mo- 
mencie, gdy zdawało się, że już na coś na- 
trafiają, musiano przerwać pracę, bo gmach 
Kremla groził zawaleniem. Od tamtego czasu 
zaprzestano dalszych poszukiwań w podzie- 
miach Kremla. 

Malarz Levarand, który donosi o tem w 
swych pamiętnikach, pisze tam, że w jednym 
z podziemnych korytarzy znaleziono skrzy- 
nie, wydające przy dotknięciu przejmujące 
dźwięki Żołnierze uciekli przerażeni. Levarand 
przypuszcza, że skrzynie te musiały zawierać 
instrumenty muzyczne. 

Obecnie poszukiwania archeologa  Stre- 
leckiego nie będą szły w kierunku odnale- 
zienia klejnotów, ale w kierunku odzyskania 
bibljoteki [wana Groźnego. która ojciec iego 
Wasyl otrzymał w darze od patriarchy z Kon 
stantynopola. Bibljoteka ta według świade- 
ctwa współczesnego mnicha niemieckiego 
Westermanna ma bezcenną wartość. Maja 
się w niej znajdować pięrwsze kopje dzieł 
Cycerona, Tacyta i Liwjusza. 

      

   

  

  

   

  

   

  

   

  

Ślendziński pracuje nad  polichroma- 
waniem rzęźb okrągłych, inaczej nad 
wprowadzaniem metali, czyli zróżnicz- 
kowaniem techniki w powierzchni o- 
brazu. 

W latach ostatnich przeprowadził 
studja nad sztuką starogrecką i egip- 
ską, zetknął się z zabytkami tej sztuki 
bezpośrednio, w czasie odbytej w lecie 
r. ub. podróży. O podróżach swych 
mówi prof. Ślendziński z entuzjazmem, 
kreśląc przed słuchaczem z siłą wra- 
żenia i spostrzeżenia swe jaka podróż- 
nik, uczony i artysta, obdarzony rzad- 
kim darem odtwarzania rzeczy widzia- 
nych i przeżytych. 

To, co opowiada Ślendziński o Wło 
szech, czy Egipcie godne jest ram spe- 
cjalnego dzieła, iż aż żal bierze na myśl 
czyżby Ślendziński nie znalazł nigdy 
czasu, by dzieło takie napisać. Ślen- 
dziński nie to, że marzy, ale już ma go 
towy plan wycieczki do. Indyj, które 
mają być nowym etapem na drodze 
poszukiwania przeezń w motywach sta 
rej sztuki możliwości, jakie się nadają 
do wykorzystania szlachetnych mater- 
jałów zarówno w malarstwie, jak i 
rzeźbie. Wszystkie bowiem podróże 
mistrza Ślendzińskiego są niejako reali- 
zacją marzeń młodzieńczych genjalne- 
go ucznia prof. Kardowskiega w Aka- 
demji Petersburskiej, tam bowiem, jak 
dziś z szczerością wyznaje — nadany 
został kierunek jego studjom i twórczo- 
ści i nie kto inny jak właśnie prof. Kar 
dowski wdrążał w ucznia swego zami- 
łowanie do badań nad starą sztuką, 
swięcąca dzisiaj a coraz to nowszych, 
co do formy arcydziełach mistrza Lu- 
domira. 

Nie znaczy to, że gorący entuzjasta 
starej sztuki Ślendziński — jest wro- 
о1ет nowatorskich kierunków, o nie. 

Na pytanie jaki jest jego stosunek do 
kubizmu, futuryzmu i ekspresjonizmu, 

ęcia poszu- ° 

 



  

KURIER G0SPODAKĆ 

  

  

Państwowa gospodarka leśna w roku ubiegłym 
) Ukazało się w druku wydawnictwo 
Komitetu Ekonomicznego p.t. „Mater- 
jały odnoszące się da działalności rzą: 
du za rok 1928* (Warszawa, nakładem 
Prezydjum Rady Ministrów str. 851). 
Wydawnictwo to zawiera sprawozda* 
nia poszczególnych ministerstw. Gospo 
darce w lasach państwowych poświęco 
ne tu niezbyt dużo miejsca, bo 5 stron 
— zwięzłe jednak ujęcie działalności 
iw tej dziedzinie daje możność zorjen- 
„towania się w jakim kierunku szły za* 
mierzenia ministerstwa, względnie rzą: 
du. 

Budżet lasów jest wyodrębniony z 
budżetu ogólno państwowego, do któ 
rego lasy państwowe wchodzą tylko su 
mą czystego dochodu, obliczonego na 
podstawie planu finansowo - gospodar- 
czego. Na rok obrachunkowy od 1 pa” 

ździernika 1927 r. do 30 września 1928 

czysty dochód z lasów. państwowych 
preliminowany był w kwocie 74.489770 
zł. Wpływ dochodów w powyższym 0 

kresie znacznie przewyższył prelimino- 

waną kwotę i wynosił przeszło 99,9 

milj. zł. Sprawozdawca stwierdza, że 

znaczny wzrost dochodowości lasów 

państwowych spowodowany został 

podniesieniem się cen drewna oraz po” 

stępującą intensywnością państwowej 

gospodarki leśnej łącznie z usprawnie 

niem aparatu administracyjnego — nie 

podaje jednak jak wysoki był w tym 

wzroście dochodowości udział tega 

drugiego czynnika: usprawnienia apa* 

ratu administracyjnego. 
Niewątpliwie jednak w kierunku u- 

doskonalenia administracji lasów pań- 

stwowych czyniono w okresie sprawo* 

zdawczym dużo zabiegów gruntownie 

przemyślanych i w formę obowiązu- 

jacych przepisów ujętych. Podstawą 

tego było rozporządzenie z dnia 22 

marca 1928 r. o zagospodarowaniu la- 

sów państwowych, ustalające te Sa” 

me zasady dla zagospodarowania la- 

sów państwowych, jak i dla lasów pry- 

watnych i regulujące sprawę kompeten 

cji poszczególnych ministerstw w za: 

kresie administrowania poszczególnemi 
kategorjami lasów państwowych. 

Wprowadzono w życie cały szereg 

zarządzeń unifikujących organizację ra 

chunkowości i kasowości oraz regulur 

jących sprawy związane ze stosunkiem 

służbowym funkcjonarjuszów  admini- 
stracji lasów państwowych, sprawy 
służby przygotowawczej i t.p. 

W roku 1928 przeprowadzona zo- 

stała rewizja szczegółowego spisu in- 

wentarza celem możliwie najdokładniej 
szego ujęcia stanu majątkowego lasów 

aństwowych. 
Działalność ministerstwa w spra- 

wach podziału 'administracyjnego la- 

sów obejmowała gromadzenie i opra” 

cowywanie materjałów dotyczących no 

wego podziału, przewidującego stopnio 

we zwiększenie liczby nadleśnictw z 

369 do 490 i leśnictw z 1635 do 2600. 

Mając na względzie powyższe zamie- 

rzenia ministerstwo starało się za po” 

mocą poszczególnych zarządzeń usu 

wać wadliwość obecnego podziału. 
W r. 1928 prowadzone były w la- 

sach państwowych forsowne prace ur 

rządzeniowe, w myśl słusznej zasady, 

podkreślonej przez sprawozdawcę, że 

„najważniejszym momentem, posiada: 

jącym pierwszorzędne znaczenie 1 

wpływ na istotny stan organizacji pro” 

dukcji leśnej, na możliwości korzystne 

i trwałe użytkowania drzewostanów 1 

zabezpieczenie siły produkcyjnej grun= 

tu leśnego, jest plan urządzenia gospo” 
darstwa leś nego, ustalający, jak wiel 

kie masy drewna można z lasu pobie- 

prof. Ślendziński odpowiada bez wa” 

hania: „Uważam, że jako kierunki były 

one dodatnie. I mimo to, że wprowadzi 
ły one anarchję do malarstwa, każdy 

- z nich miał w sobie rzeczy podstawowe 

tj. każdy miał konstrukcję, formę i 

24 harakter. Drugą stronę dodatnią posia 

dają dłatego, że zwróciły krytyczny po- 

gląd na przeszłość, wyrzuciły hołdowar 

nie impresjonizmowi, rozjaśniły 'atmo- 

sferę sztuki. Kierunki te zdziałały, że 

każdy artysta może stwarzać dla siebie 

wyraz, oparty na zdrowej wiedzy i do- 

świadczeniu niezależnie od innych kie- 

runków. Stworzył się najpierw nawrót 
teoretyczny, pocz m doświadczeńsi ar- 

tyści wykorzystali te zdobycze dla sie- 

bie. Kierunki te nie ostały się, zaś dzię- 

ki nim ostały się indywidualności twór- 

cze, rzetelni poszukiwacze formy". 

Ślendziński mówi płynnie i z za” 

pałem na temat sztuki. Przeslizguje się 

myślami poprzez całe epoki i wieki, z 

dynamiczną siłą wyrazu wspomina na” 

Zwiska-i dzieła wielkich mistrzów, — 

1 tak, jak już zacytowałem na wstępie 

gljetonu „ze wszystkich wieków bierze 

fo co najlepsze. 

    

   

   Ta
z 

* 

‚ W pracowni panuje mrok, prof. 

Welendziński kończy swe wywody na te- 

mat wrażeń wyniesionych z podróży po 

Grecji i Egipcie, pieszcząc w ręku al- 

bum z fotografjami, będącemi tych 

wrażeń trwałem przypomnieniem, po: 

<zem przechodzimy na inny temat. 

Wzrok mój. przykuwa imponujący 

portret Marszałka Piłsudskiego, świeżo 

malowany. 3 

—- To widzi pan ma uroczystość 

8k3560-ciolecia Uniwersytetu Batorego 

maluję. Portret ten wraz z portretem 

obecnego rektora, który również mam 

już naszkicowany wykończone. muszą 

być terminowa na październik, 

   

  

za$ 

, 

rač bez uszczerbku posiadanego w nim 
kapitału i bez naruszenia jego substan- 
cji majątkowej”. W raku sprawozdaw- 
czym urządzono na gruncie 55 naleś- 
nictw o obszarze 371500 ha (o 17 proc 

ięcej niż w roku poprzednim): Obe- 
cnie 2.014647 ha lasu czyli 88 proc. 
systematycznie zagospodarowanego ob 
szaru leśnego posiada już definitywne 
plany gospodarcze. 

   
     

Inne prace państwowej gospodarki 
leśnej związane były z intesyfikacją ek- 
sploatacji lasów państwowych we wła 
snym zakresie, w związku z czem przy 
stąpiono do rozbudowy urządzeń tran* 
sportowych , jak drogi, kolejki i t.p., 
da rozwinięcia i zmodernizowania wła- 
snych zakładów przeróbki drzewa, ek- 
sploatowanego w lasach państwowych 

  

   

  

[EM WSCHODNICH 
do wyposażenia ich w niezbędne maszy 
ny, obrabiarki, nowoczesne urządzenia 
techniczne i t.p. Rozszerzona została 
znacznie wyróbka drewna we własnym 
zarządzie. 

Ze sprawozdania wynika, że dalsze 
zabiegi w dziedzinie 
sów państwowych iść będą w kierun- 
ku etatycznym, względnie bardziej niż 
dotąd etatycznym. 

ęcie pod zarząd Dyrekcji la- 
sów państwowych 44.100 ha jezior i 
5.100 ha stawów rybnych i eksploata- 
cję ich we własnym zakresie, sprawo- 
zdawca uzasadnia koniecznością „5Коп 
centrowania administracji państwo” 

gospodarstw rybnych w jednym 
ręku i umożliwienia przez to wprowa- 
dzenia jednolitej konsekwentnej poli- 
tyki gospodarczej na wewnętrznych wo 
dach państwowych. Co do tego mają 
lasy — pozostaje tajemnicą. 

  

   
   

    

Lofnicy łofewscy w Wilnie 
W dniu wczorajszym o godz. 

Porubanku 3 samoloty łotewskie, 

11 min. 30 wylądowały na lotnisku na 

kierowane przez sześciu lotników na 

czele z szefem lotnictwa łotewskiego pułk. Buszko. Goście łotewscy powi- 

tani na lotnisku przez przed stawicieli wojskowości odjechali stamtąd do 

hotelu Georgea, gdzie zamieszkali. O godz. 13 zostanie wydane w hotelu 

Georgea Śniadanie, w którem prócz gości łotowskich wezmą udział dowód- 

ca G. W. gen. Krok-Paszkowski, komendant Placu pułk. Giżycki, dowódca 5 

pułku lotniczego pułk. Abakanowicz, oficerowie lotnictwa polskiego z Lidy 

oraz oficerowie miejscowego garnizonu. Lotnicy łotewscy bawić będą w 

Wilnie przez cały czwartek, w piątek zaś o godz. 11 rano odlecą do Lidy 

a stamtąd do Warszawy. Z Warszawy udać się mają do Poznania celem 

zwiedzenia P. W. K. Przybycie przedstawicieli 

lotników polskich w dniu 10-lecia niepod- Polski jest rewizytą na wizytę 

ległości Łotwy. (y) 

Ictaictwa łotewskiego do 

RONIKA 
"PIĄTEK 
16 Dzi 

| Eugenji 
l jutro 
PodwKrzyża' 

Spostrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 12 IX 1929r 

Ciśnienie J 
średnie w m | 

Wschód sł. g. 4 m. 46 

Zach. sł. o g, 17 m. 49 

771 

Temperatura | . 129. 
średnia | > 

Opad za do- ? 1 
bę w mm. | 

Wiatr | 
przeważający ) ps 

Uwagi: Pėlpochmurno, 

Maximum za dobę -- 7 

Minimum za dobę -- 17 С 

Tendencja barometryczna: wzrost | 
c:Snie nia 

URZĘDOWA 

— (y) Konierencja w sprawie zjazdu 
lekarzy i przyrodników. P. wojewoda przy- 
jał we czwartek prezydenta miasta Folejew- 
skiego oraz wiceprezydenta Czyża, profeso- 

ra Aleksandra Januszkiewicza w związku 2е 
zjazdem lekarzy i przyrodników oraz rekto- 

ra Uniwersyt.etu J. M. ks. prof. Falkow- 

skiego. 
— (y) Prozoroki i Dzisna czasowemi 

siedzibami lotnego urzędu miar. Jak się do: 
wiadujemy, plan dalszego okresu czynności 
lotnego urzędu miar Nr. IV na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego w roku 1929 prze- 
widuje, że czasową Siedzibą lotnego urzędu 
miar od 10 do 14 września włącznie bę: 

dzie miasto Prozoroki, pow. dziśnieńskiego, 

  

    

przedtem, bo już niebawem wykończyć 

zaś od 17 września do 1 października włącz- 
nie m. Dzisna; Celem uzyskania legalizacji 
narzędzi mierniczych, stosowanych w obro- 
cie publicznym, ludność może korzystać z 
najbardziej dla siebie dogodnych wymienio- 
nych punktów legalizacyjnych. 

— (y) O cenniki w sklepach z towara- 
mi powszechnego użytku. Władze wojewódz 
kie poleciły policji zwracać baczną uwagę 
czy wszystkie sklepy ze sprzedażą przedmio- 
tów powszechnego użytku przestrzegają 
wymagania obowiązującego rozporządzenia 

sywieszaniu na widocznem miejscu cen 

  

"ników i uwidocznianiu cen bezpośrednio na 
odnośnych towarach. Winni nieprzestrzega- 
nia przepisów pociągani będą do odpowie- 

zialności. 
WOJSKOWA 

— (0) Rejestracja mężczyzn, urodzo- 
nych w roku 1911. W poniedziałek, dnia 16 
września, referat wojskowy Magistratu przy- 
stąpi do rejestracji mężczyzn, urodzonych w 
roku 1911. 

POCZTOWA. 
— (y) Telegrai „restante”*. Wkrótce 

ma być wprowadzony specjalny dział tele- 
gramów wysyłanych  „restante*. Depesze 
iego rodzaju wydawane będą adresatom ca- 
lą dobę bez przerwy. 

— (y) Osobiste, Prezes dyrekcji poczt 
rrafów w Wilnie p. inż. Żółtowski po- 

z urlopu i z dniem 12 b. m. objął 
urzędowanie. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na wydziale 

humanistycznym Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w terminie jesiennym roku akademic- 
kiego 1929—30 odbywać się będą w czasie 
od 1 października 1929 r. Do egzaminów 
zelaszač się należy pismiennie w czasie od 
15 do 20 września. 

   

   

   

   

SZKOLNA. 
— (y) Ceiowe zarządzenie władz szkoln. 

Wszystkie szkoły Średnie na terenie okr. 
okr. szkolnego wileńskiego, w związku z 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego, otrzy 
mały od Kuratorium zalecenia, zgodnie z 

  

Wielkość naturalna centralnej części 

eksploatacji la- | 

  

majątku Szajkuny, poszem nastąpi 

dward-Adom S(OLKIEŃ 
opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu w Wiinie dnia 11 września 1929 roku. 

Eksportacja na dworzec kolejowy z domu żałoby przy ul. 3 Maja Nr 11 m. 3, nastąpi dnia 14 b, m. o g. 4 po poł. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek dnia 16-go b. m. o godzinie 10 rano w kaplicy publicznej w 

pogrzeb w grobach rodzinnych. Tegoż samegr 

nabożeństwo w kościele Św. Jakóba w Wilnie. 

Q czem zawiadamiają gdrki, synowie, synowie, zięć | wnukowie. 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

    
    
    

  

   dnia o godz. 10-ej odbędzie się 

i JANŃ TARWID 
filister i jeden z założycieli Konwentu Batoria, po długich i ciężkich cierpieniach zmarł 

dnia 11 września 1929 r. w wieku łat 38. 

  

rozporządzeniem Min. W. R. iO. P. 
zwracały jaknajwiększą uwagę na koniecz- 
ność utrzymania wysokiego poziomu moral- 
nego wśród młodzieży. 

Rady pedagogiczne, w wypadku stwier- 

aby 

dzenia, że który: z wychowanków wywie- 
ra zgubne wpływy na swoich rówieśników, 
stosować mają najostrzejsze sankcje, aż do 
wydalenia ze szkoły włącznie. 

Zdałoby się aby rady pedagogiczne ze- 
chciałv zwrócić uwagę na przebywanie ucz- 
ni na ulicach o późnej porze. 

KOLEJOWA. 
— Komunikacja z Dalekim Wscho- 

dem. Dyrekcja K. P. w Wilnie zawiadamia, 
iż w związku z wydarzeniami wojennemi na 
Dalekim Wschodzie, komunikacja Polski z 
Mandżurją przez Stołpce i Moskwę jest 
przerwana, a pociągi Ż.S.R.B. kierowane w 
stronę Mandżurji dochodzą tylko do gra- 
nicy chińskiej do rozjazdu Nr. 86. Nało- 
miast z Dalekim Wschodem utrzymana jest 
komunikacja przez Chabarowsk. Władywo- 
stok pociągami pośpiesznemi według roz- 
kładu ważnego oe 15 maja rb.. z odjazdem 
z Niegorełoe w niedzieli i czwartki, przy- 
jazdem do Moskwy i odjazdem z Moskwy 
w poniedziałki i piątki, oraz przyjazdem do 
Władywostoka w czwartki i poniedziałki, 
skąd parostatkiem w środę do portu  ja- 
pońskiego Curuga. Z powrotem odjazd z 
Curuga do Władywostoku” parostatkiem w 
poniedziałki oraz z Władywostoku pocią- 
gami w poniedziałki i piątki, z przyjazdem 
do Moskwy i odjazdem z oskwy w 
czwartki i poniedziałki, oraz przyjazdem 
do Stołpców w piątki i wtorki. 

Czas trwania podanj wyżej podróży na 
kolejąch Z SJR.R wynosi 10 dni 5 godzin 
35 mio. 

Koleje Z.S.RR. pertraktują z Japonją 
co do zaprowadzenia drugiego kursu paro- 
stutkowego Władywostok Curuga, skomu- 
nikowanego z wyżej podanemi pociągami 
we Władywostoku / 

RÓŻNE. 

— (y) Pierwsze zebranie komitetu 
społecznego uroczystości jubileuszo- 
wych U. S$. B. W poniedziałek, dnia 16 
września o godz. 6 po poł. odbędzie 
się w wielkiej sali konferencyjnej urzę- 
du wojewódzkiego zwołane z inicjaty- 
wy p. wojewody i prezydenta miasta 

znania. Nagrodę wyznaczył Sejm w wy 
muszę projekt pano - dekoracyjnych wynieść ma 16X5 m. i 2-ch bocznych sokości 100 tys. zł. 

do sali posiedzeń nowego gmachu Эер 

iski. Portret Ch.     L. Ślendzić 

  

55 m. Poza mną zaproszeni do tego 

  Devey'a, ameryki 
radcy finansowego w Warszawie. 

ma Warszawskiego. Jest to kompozy- 
cja na podstawie ścisłega konkursu, 
więc szczegółów proszę nie ogłaszać. 

ścisłego konkursu zostaAłi Mehofer z 
Krakowa, Sichulski ze Lwowa, Pru- 
szkowski z Warszawy i Roguski z Po: 

Praca ogromna, tak, iż zwycięzca 
konkursu scisłego, czy też ogólnego, bo 
i taki ogłoszono będzie miał zajęcie na 
dwa lata. Mnie osobiście mówi skrom- 
nie prof. Ślendziński — perspektywa 
tego zwycięstwa niezbyt się uśmiecha, 
gdyż pokrzyżowałoby mi to plany. W 
projekcie i na warsztacie mam wiele 
pracy tu w Wilnie, a pozatem dalsze 
podróże, tym razem na Wschód. 

Skoro już mówimy o bieżących pra 
cach mistrza Ślendz'ńskiego, a rozpisy- 
wać się o jego przebogatych i przepięk 
nych kompozycjach pano sejmowych 
nie wypada, zaś nowy portret Marszał 
ka Piłsudskiego i JE. M. Rektora Fal- 
kowskiego zawisnie niebawem na dłu- 
gie lata w auli Uniwersytetu, dodajmy 
że mistrz Ślendziński pracuje nad kom- 
pozycją dla głównego ołtarza w koście 

le św. Kazimierza w Wilnie i wykańcza 
kilka zamówionych portretów. Ponadto 

praca wykładowcy na Wydziale Sztuki 

— i z tytułu prezesury Wil. T-wa Art. 
Plastyków przygotowanie do obchodu. 

1Olecia Towarzystwa, mającego odbyć 

się w maju r. 1930 — lecz o tych 

wszystkich zamierzeniach napiszę in” 

nym razem. 

/ Ślendziński, to nie tylko wielki ar 

tysta, lecz i działacz o szerokim о#- 

machu pracy obywatelskiej. Najwięk- 

szy rozgłos i powodzenie nie wyrwą 

go Wilnu, którego jest typowym dziec- 

kiem. Tu pragnie żyć i tworzyć. 

Bol. W. Święcicki. 

ZWZ. 

R т 
r 

  

  

s Te. 

O czem zawiadamiają Konwent Baforia i Filistrzy. 

   

Jan Tarwid 
emerytowany nauczyciel gimnazjum Lelewela w Wilnie po długich i cięż” 

kich cierpieniach zmarł dnia 11 — IX. 1929 r. w wieku łat 38. 
Pogrzeb ze szpitala na Zwierzyńcu na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 

13 września 1929 r. o godz. 10 i pół rano. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają przyjaciół i b. uczniów Ś p. 

Zmarłego 
Gronv nauczycielskie I uczniowie 

  

gimnazjum im. J. Lelewela.    

Uroczystość otwarcia frakfu wileńskiego | 
im. Marszałka Piłsudskiego 

Dnia 17 września odbędzie się 
użytku traktu wileńskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
wstęgi na trakcie nastąpi w Jeziorach w wojew. 

oddania do 
Przecięcie 

białostockiem oraz na 

uroczystość otwarcia i 

dwuch granicach województw nowogródzkiego i wileńskiego a mianowicie 
na moście przez Kotrę pod Szkleńskiem i na moście przez Solczę pod 
Zygmunciszkami. Otwarcia szosy dokona p. minister robót publicznych 
inż. Jędrzej Moraczewski. Zaproszeni przez p. ministra goście z Warszawy, 
zaś przez p.p. wojewodów nowogródzkiego i białostockiego z właściwych 
województw wraz z innemi osobami biorącemi udział w otwarciu przy- 
będą do Wilna dnia 17 b. m. o godz. 18-ej. W Wilnie o godz. 19 tegoż 
dnia uczestnicy otwarcia będą podejmowani przez prezydenta miasta ban 
kietem w górnej sali hotelu Georgea poczem odbędzie się w salonach 'Pa- 
łącu Reprezentacyjnego raut o goćz. 21 min. 30. 
  

  

zebranie organizacyjne komitetu spo- 
łecznego uroczystości związanych z 
350-leciem Uniwersytetu Stefana Bato- 
rego i 10'-leciem jego wskrzeszenia 
oraz z sprowadzeniem do kraju pro- 
chów Joachima Lelewela. 

— (0) Czyja wina? Jak się dowiaduje- 
my, gmach, przeznaczony na archiwum pań: 
stwowe, dotychczas nie „został jeszcze na- 
byty od T-wa Bibljoteki im. Wroblewskich, 
pomimo, że odpowiednie kredyty zostały już 
przez rząd wyasygnowane. Nie wiadomo, 
kto ponosi moralną odpowiedzialność za to, 
że ta zwłoka w nabyciu uniemożliwia pro- 
wadzenie robót budowlanych i znowu odwle- 
ka na czas nieokreślony oswobodzenie ko- 
ścioła Franciszkanów i gmachu uniwersytec- 
kiego od archiwum państwowego. 

, — (0) Nowe wejście do wydziałów Ma- 
gistratu. Onegdaj zostało otwarte nowe wej- 
ście do wydziałów Magistratu ze strony ul. 
Ignacowskiej Nr. 7. 

— (2) Kawior nie znalazł nabywców. 
Urząd celny w Wilnie urządził licytację na 
21 klgr. kawioru. Na licytację prżybyli wła- 
ściciele pierwszorzędnych restauracyj i skle- 
pów gastronomicznych. Wobec tego, iż nikt 

nie odważył się nabyć kawioru po cenie 

około 500 zł. za klg., urząd celny odesłał 

kawior do Warszawy. 

- — (0) Przegląd ogierów. P. wojewo- 
da wileński zarządził w wyszczególnionych 

poniżej terminach przegląd przez wojewódz- 

ką komisję kwalifikacyjną ogierów 3-letnich 

i starszych, oraz tych, które w okresie ko- 

pulacyjnym 1930 r. ukończą 3 lata. 
Przegląd odbędzie się w następnych 

miejscowościach pow.  Wileńsko-Trockiego: 
17 września w  Niemenczynie z gm. 

Niemenczyńskiej, 18 w Mejszagole A 

Mejszagolskiej i Podbrzeskiej, 20 w Wor- 
nianach z gm. Worniańskiej i Gierwiackiej, 

"21 w Szumsku z gm, Szumskiej. 23 w N. 
Wilejce z m. N. Wilejki i gm. Mickuńskiej, 
24 w Wilnie na rynku Stefańskim z gm. Rze- 
szańskiej i Rudomińskiej, 26 w_M. Solecz- 
nikach z gm. Solecznickiej i Turgielskiej, 
27 w Trokach z. m. Troki i gm. Trockiej, 

28-go w Rudziszkach z gm. Rudziskiej i О 

kienickieį, 30-40 w Oranach Zz gm. Koniaw- 

skiej i Orańskiej, i dnia 2 października w 

Wilnie na rynku Stefańskim z m. Wilna. 

Również podaje się do wiadomości wła- 

Ścicieli ogierów, iż poczynając od 1-g0 sty“ 

cznia 1931 roku pobierana będzie opłata w 

wysokości 50 zł. rocznie od wszystkich 3-let 

nich i starszych ogierów, 
siadałv świadectw uznania, wydanych przez ; 

wojewódzką komisję kwaiifikacyjną. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatrz Mieiski „Lutnia“. Wystepy H. 

Ordonówny i F. jarosyego. Dziś wystapi w 

Teatrze „Lutnia* gwiazda warszawskiego 

teatru Qui pro Quo niezrównana artystka 

Hanka Ordonówna oraz znakomity artysta 

teatru Qui pro Quo Ferdynand Jarosy. Nad- 

wyraz szeroka skała ich talentów, olbrzymi 

zakres repertuaru. nieporównany tempera" 

ment oraz precyzja w wykonaniu wszystko 

które nie będą Po: niew 

to stanowi rękojmię wyjątkowo bogatych 
wrażeń artystycznych. Hanke Ordonówna 
wykona szereg pięknych piosenek w połącze” 
niu z tańcem. Akompanjament objął Leon 
Boruński. Kasa czynna dziś od 11 do 1 i od 
3 do 9 wiecz. Początek o godz. 8 min. 30 
wiecz. 

— Recital skrzypcowy A. Kontorowicza. 
W niedzielę nadchodzącą wystąpi z koncer 
tem własnym wybitny utalentowany skrzy- 
pek prof. Aleksander Kontorowicz. Po wiel: 
kich sukcesach artystycznych w Filharmonii 
warszawskiej i łódzkiej, A. Kontorowicz wy- 
stąpi w Wilnie jutro po raz ostatni przed 
wyjazdem zagranicę. Program zawiera utwo 
ry: Tartini, Mendelsohna, Paganiniego, Wie- 
niawskiego, Kontorowicza, Clarence White, 
Gardnera, Erdenko, (Kol. Nidrei) i in. Ceny 
miejsc wyznaczone najniższe od 50 gr. do 
3 zł. 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
— Heljos — Łódź podwodna S. 44. 
Ognisko — Miłość Joanny Ney. 
Lux — Kochankowie. 
Miejskie — Złota ferma. 
Piccadilly — Wyspa łez. 
Światowid — Pat i Patachon jako lokaj | 

i pokojówka. 
Wanda — Człowiek śmiechu (Konrad 

Veidt). : 
Eden — Tajriy kurjer. 
Hollywood — Podwójne życie (Pola 

Negri). 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Pijana histeryczka paradowała po | 
ufcach w bieliźnie. Wczoraj wieczorem prze 
chodzący policjant zauważyulicą Targową 

chodzący ulicą Targową policjant zauważył 

średnich lat kobietę, przechadzającą się w 

kompletnym negliżu, mając na sobie jedy- | 
nie kusą koszulkę. 

Po dłuższym pościgu nieznajomą udało 
się ująć i z trudem sprowadzić do komisa- 
rjatu, gdzie po zamienieniu z nią kilku słów 
wywnioskowano, że jest obłąkaną, Na stwier 
dzenie faktycznego stanu jej zdrowia, wez: 

wano jednak lekarza, który po zbadaniu 
stwierdził histerję w ciężkim stopniu oraz 

co jest najciekawsze nadmierne użycie alko- | 
holu. 

Po stwierdzeniu, że zatrzymana jest Ge- 
nowefą Bułaj (Beliny: 5) przewieziono ją 
do szpitala św. Jakóba i oddano pod obser- 
wację lekarzy psychjatrów. * 

— (c) Zatrucie się esencją octową. z 

jjaśnionych przyczyn targnęła się na 

życie Anna Suchodolska (Szpitalna 3). Ko- 

rzystając z chwilowej nieuwagi domowni- 

ków Suchodolska wypiła esencji octowej. 

Ulokowano ja w szpitalu żydowskim. f 

— (c) Do wypadku samochodowego 

koło Ratusza. Okazało się, że sprawcą паце- 

chania przechodzącego przez jezdnię kolo 

Ratusza Szyję Wiłkomira (Gesia 3) był ›520- 
fer Bronisław Woronowski (Belwederska 1) 

kierowca autobusu 14222. W chwili, gdy au- 
tobus był koło Ratusza, Wiłkomir idąc z par 

kunkiem na plecach został pochwycony przez 

wystającą klamkę od. drzwi i wleczony pa - 

jezdni na przestrzeni 5—-7' kilm.. 
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Ujawnienie nadużyć w Banku Spółek Zarobkowych 
Aresztowanie prokurenta 

Wczoraj, rozeszły się w Wilnie pogłoski 
9 ujawnieniu nadużyć popełnianych od dłuż- 
szego czasu przez jednego z urzędników 
Banku Związku Spółek Zarobkowych. Oka- 
zało się, że pogłoski te mają całkowite uza- 
sadnienie, ponieważ faktycznie dyrekcja ban 
ku zdołała wpaść na trop malwersacyj się- 
gających rzekomo kilkuset tysięcy zł. 

й Dopuszczał się ich prokurent tego Ban- 
ku Romanowski, który dzięki nie uczciwym 

Lekkomy$lte Wylżutenie grandiu 
Wczoraj rano, w ogrodzie koło parku 

uzbrojenia na ulicy Rossa miał miejsce tra- 
giczny wypadek, ofiarą którego padł 9-letni 

uczeń szkoły powsz. Kozłowski Mirosław 
(Subocz 29). W chwili, gdy chłopak razem 
z matką, która go odprowadzała do szkoły 
przechodził przez wyżej wymieniony plac, 
nastąpił nagle ogłuszający wybuch, a następ 
nie rozdzierajace jęki wijącego się w bółach 
nieszczęśliwego chłopca. Gdy przerażona 
nieoczekiwanym wypadkiem matka Kozłow- 

. skiego rzuciła się mu na pomoc, ranny z 

powodu otrzymanych ran już stracił przy- 
- iomność. Siła wybuchu była tak silna, że 

- zaałarmowała okolicznych mieszkańców, 
nie mówiąc już Oo przechodniach, 

% Którzy natychmiast pośpieszyli ran- 
aemu z pomocą. Po nałożeniu opatrunku, 
Kozłowskiego ulokowano w szpitalu dziecię- 
cym. Stan jego jest bardzo ciężki. Odłamki 
granatu przedziurawiły mu krtań tak, że na- 

T L ia ii aa ii a OBO a ii 

Konferencja w sprawie teatrów miejskich 
1 p. Wojewody 

Wczoraj, we czwartek o godz. 18 odby- 
ło się w wielkiej sali konferencyjnej urzędu 
wojewódzkiego zebranie informacyjne, po- 
święcone sprawie Teatru w Wilnie. Na za- 
proszenie p. wojewody Raczkiewicza przy- 
byli przedstawiciele tutejszego społeczeństwa 
władz, kół art cznych, naukowych, lite- 
rackich, prasy i f. d. Zebranie zagaił krót- 
kiem przemówieniem p. wojewoda Raczkie- 
wicz, zaznaczając, że* celem zebrania jest 
zapoczątkowanie stałego kontaktu pomiędzy 

społeczeństwem a sceną polską w Wilnie, 

co jest tembadziej doniosłe, że panujący 

obecnie kryzys teatralny wymaga zgodnych 

wysiłków władz i całego społeczeństwa, aże- 

by teatr wypełniać mógł podstawowe zada- 

mie krzewienia kultury i dostarczania inteli- 

gentnej, godziwej rozrywki. 
Dyrektor Osterwa będzie nadal prowa- 

dzić teatr objazdowy na Kresach Wschod- 
nich oraz swój instytut, nie zerwie więc cai- 

kowicie kontaktu z Wilnem. 
Po przemówieniu p. wojewody dyr: Zel- 

werowicz wyczerpująco przedstawił program 

swych prac i zamierzeń na przyszłość. Ą 

Wymagania, jakim odpowiadać powi- 

nien teatr miejski, dyr. Zelwerowicz rozu- 

mie w sposób następujący: powinien to być 

teatr uczciwy, a więc nie olśniewający na 

wstępie publiczność występami ad hoc spro 

wadzonych znakomitości, ale pokazujący 

przedewszystkiem to, na co może się zdobyć 

codziennie i czemu sam może podo- 

łać. Dalszem wymaganiem jest powszech- 

ność, zadowolenie potrzeb kulturalnych cało- 

ści społeczeństwa. Łączy się z tem dostęp- 

ność teatru pod względem finansowym (Prze 

ciętna cena dobrego miejsca — 2 zł. Dal- 

szym postulatem jest zadzierżgnięcie wę” 

złów ze społeczeństwem miejscowem także 

poza obrębem samego teatru, w formie po- 

pierania poczynań kulturalno-oświatowych 

społeczeństwa, jak naprz >. dostarczanie 

instruktorów do świetlic zołnierskich, współ 

praca z kołami akademickiemi, organizowa- 

nie zespołów deklamacyjnych i t. d. 

Do pracy reżyserskiej w nowym teatrze 

powołanych będzie poza samym dyr. Zelwe- 

rowiczem pięciu innych reżyserów, a wśród 

nich dyr. Osterwa. Prelegent odpiera pod- 

noszone przeciwko niemu przez część prasy 

zarzuty partyjności. Apelem do publiczności 

wileńskiej, aby zechciała w pierwszym okre- 

sie pracy traktować poczynania nowego Ze- 

społu z życzliwą pobłażliwością, nie szczę” 

dząc mu jednak potem surowej, jakkolwiek 

życzliwej dla samej sprawy teatru polskie- 

*o w Wilnie krytyki, zakończył dyr. Zelwe- 

rowicz swój interesujący referat. 

а 
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Romanowskiego. 

dokumentów manipulacjom i tałszowaniu 
Na ślad grasował dłuższy czas bezkarnie. 

maiwersacyj natrafiono onegdaj zupełnie 
przypadkowo. Z chwilą stwierdzenia wny 
Romanowskiego, dyrekcja Banku noroztunia- 
ła się z prokuratorją która nazakała areszto- 
wanie go i osadzenie w więzieniu aa Łu- 
kiszkach. W związku z ujawnieniem malwer- 
sacyj, Bank bada całokształt gospodarki Ro- 
manowskiego. (c) 

pokodnje nieszczęśiiwy wypadek 
stąpiło natychmiastowe opuchnięcie głowy, 
tak, że jest słaba nadzieja utrzymania 50 
przy życiu. 

Na wieść o wypadku na miejsce przy- 
były władze śledcze, które niezwłocznie 
przystąpiły do badania powodów wybuchu. 

Okazało się, że w pobliskim budynku 
wojskowym kilku żołnierzy porządkowało 
strych. Podczas zbierania rupieci jeden z 
żołnierzy znałazł granat ręczny i rzucił go w 
stronę, sądząc, że jest on pustym. Granat 

począł jednak dymić, co zauważył iany żoł- 

nierz i bez namysłu nie licząc się z konse- 

kwencjami wyrzucił go przez okno do ogro- 

du, który jak wiadomo jest przejściowy. 
Lekkomyślność żołnierza spowodowała 

tak tragiczny wypadek, który jeśli nie po- 
zbawi życia Kozłowskiego, to conajmniej 
uczyni go kaleką. Wobec ujawnienia wiso- 
wajców dochodzenie przeciwko nim przeka- 
zano żandarmerji. (a) 

  

Natura ciągnie wilka do lasu. 

Niema chyba cygana, któryby nie 
miał na sumieniu cudzego konia. Ta: 
ka to już natura cygana. Robić mu 
się nie chce, ale za to gotów jest kilka 
nocy niespać, na najgorsze niebezpie- 
czeństwo narazić, a konia skradnie. 

Na terenie pow. Lidzkiego, poja- 
wili się w 1927 roku cyganie, a w 
Ślad zatem zanotowano szereg kra- 
dzieży. Nieuchwytni złodzieje wykra- 
dali „żywioła”. Tu konia ze stajni 
uprowadzą, tam krowę z pastwiska 
tak zgrabnie Ściągną, że nawet Śladu 
nie pozostanie. 

Biedziła się policja, aż zwykły trai 
pomógł ująć sprawców. , 

Komendant posterunku w Bielicy 
idąc nocą traktem ku  Dzięciołowi, 
zauważył wóz, na którym dwóch cy- 
ganów mężczyzn i kobieta wieźli zwią- 
zaną krowę. Na widok policyjnego 
munduru tajemnicza trójka poczęła 
uciekać. 

Schwytano ich i wówczas okazało 
się, że byli łto cyganie: Stanisław i 
Anna Brylewicze i Zygm. Kudziar. 
Badani nie przyznali się do kradzieży 
jednak wkrótce stwierdzono gdzie 
skradziona zostala „žywiola“. 

Ponadto przy rewizji w  Kolonji 
Jodka u ojca Kudziara, starego Urba- 
na znaleziono duży zapas mięsa. 

Trochę krzyżowych pytań i policji 
znane już były nazwiska pozostałych 
członków szajki Barbara  Kudziar, 
Jan Kasperowicz i Miecz. Rutkowski, 
który nb. potem zbiegł. 

Większość z nich przyznała się 
do winy jednak wszyscy twierdzili, że 
kradli każdy na swoją rękę. 

Sąd Okręgowy uniewinnił wszyst: 
kic hz zarzuiu należenia do bandy 
zorganizowanej w celu popełniania 
kradzieży lecz za poszczególne kra- 
dzieże skazał: Z. Kudziara na dwa, 
St. Brylewicza na trzy, a J. Kaspero- 
wicza na rok domu poprawy. Wszys- 
cy już poprzednio karani byli za ko- 
niokradstwo, gdyż... natura ciągnie 
wilka do lasu, a cygana do koni, bo- 
daj cudzych. Т. 

  

  

| 
OSTEN SMOLL. 

"W pogoni za widmem. 
Rozdział I. Valmon Dan. 

„ Do starszego 
Scotland - Yard. 

Zawiadomienie Nr. 34 w spra 
wie: Srebrnej strzały. Nadesła- 
ne przez południową pocztę”. 

„Sir, w najbliższy wtorek dokonaną 
zostanie kradzież biżuterji księżny Ren- 
bury, mieszkającej w dzielnicy Parc= 
Lyne. Złodzieje zjawią się o 2 m. 30 
po północy. Do domu dostaną się po 
przez duże okno kuchenne, wychodzące 
na podwórze. Szkło będzie wycisnięte 
wzdłuż ram, dla uniknięcia zetknięcia 
z drutami sygnalizacyjnemi. Rozkład 
dzwonków alarmowych jest im znany. 

. Złodzieje są członkami szajki „Srebrna 
. Strzała”, będzie wśród nich nowy czło- 

wiek, ale prócz tego, że się nazywa 
Layle, nie wiem nic 0 nim““. 

Valmon Dan skończył list, oparł się 
o poręcz fotelu i przeczytał leżący 
przed nim papier. Zawiadomienie było 
napisane na karcie pocztowej, bez da- 
ty i podpisu, drukowane litery były 
starannie nakreślone wprawną ręką. 
Długiemi ciemnemi palcami  gładził 
brodę, podczas gdy czytał swój list, a 
między b, .wiami ukazała się duża 
zmarszczka. Z punktu widzenia zwy- 

Rumuńskiego, Dyr. Szkoły 

Postawienie głosu. 

  

inspektora, 

BAZYLI KARNIŁÓW 
Absolwent Moskiewskiego Konserwatorjum, prof. Pafistw. Konserw. 

Muzycznej w Kiszyniowe, przyjechał 
obecnie na stałe do Wilna. 

Udziela lekcyj śpiewwu solowego 
Partje operowe, romansowe 

i ansamblowe. 
Przyjęcia od 10.IX, w poniedziałki, wtorki, 
czwartki, piątk i od 11—1-szeji od 4—6 _p.p. Kasztanowa 2—12 

kłych poglądów na piękność męską, 
Dan uchodził za wybitnie pięknego mę 
żczyznę. Twarz jego miała w sobie coś 
z jastrzębia, bystremi oczyma, tropiące 
go zdobycz. Był on człowiekiem ener- 
gicznym i silnym, czasami jednak dzi- 
wnie nieśmiałym, lecz ta dwoistość cha 
rakteru tworzyła w nim dziwną harmo- 
nję. Czarne włosy odrzucone ku tyło- 
wi, otaczały twarz, jakby wyrzeźbioną 
energiczną i pewną ręką mistrza. Ry” 
sy wyrażały stalową wolę i siłę, lecz 
oczy czarne, głębokie, miały w sobie 
dużo ciepła i uczucia, chociaż czasem 
umiały spoglądać ostro i okrutnie. 
Twarz ta była tak charakterystyczna, 
że mimo woli zwracała uwagę. 

W tej chwili zwolna przesuwające 
się po karcie spojrzenie było pozbawio 
ne miękkości. Było to spojrzenie czło- 
wieka, zagłębionego w spokojnych, 
zimnych rozmyślaniach, pewnego sie- 
bie, wiedzącego doskonale, ca jest do- 
brem, a co złem i dążącego do celu z 
całym uporem, ha jaki stać tak silną 
indywidualność. Było to spojrzenie go” 
dne monarchy, lub tyrana, pewnego 
swych sił i niewzruszonej władzy. 

Po przeczytaniu karty, włożył ją 
do koperty, zręcznie, automatycznemi 
ruchami napisał adres, potem zalako- 
wał kopertę, przykładając duży palec 
prawej ręki, zamiast pieczątki. Skoń- 
czywszy, westchnął z ulgą i spojrzał 
na stojącą na biurku fotografję młodej 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 
  

UWADZE POLICJI. 
P. j. G. mieszkaniec ulicy Zygmuntowa 

skiej pisze mi takie swoje uwagi: 
„Ulica Zygmuntowska ma już swoją 

tragiczną historję ogólnie dobrze znaną, dla- 
tegu też powoływanie się na poszczególne 
na niej wypadki (czytaj: awantury, rozpra- 
wy nożowe) uważam za zbędne, Echodzi mi 
tylko o poruszenie publicznie sprawy spo- 
koju mieszkańców tej ulicy. 

Otóż jeśli właściwie o ter spokój cho- 
dzi to jest on stale, niemal codziennie 
zakłócany. 

Spokojny mieszkaniec Zygmuntowskiej 
(specjalnie jej odcinka bhżej Zielonego 
Mostu położonego), który jeszcze za dnia 
schronił się do swej lokatorskiej fortecy, 
słyszy często wieczorem przez otwarte 
okna (wietrzyć mieszkanie trzeba) plugawe 
okrzyki, podejrzane jakieś gonitwy, wresz- 
cie nieludzkie ryki jakichś indywiduów w 
stanie sprzeczki ze sobą pozostających. 

Słabe oświetlenie szerokiej, zacienionej 
ulicy oraz możność zrzucenia do wody 
(jak to miało miejsce) ofiar zemst pijackich 
czyni jej teren wymarzoną areną porachun- 
ków mających swój początek w narożnych 
szynkach przy Zielonym Moście. 

Każdemu, kto ma nieszczęście miesz- 
kać przy ulicy Zygmuntowskiej obecny stan 
rzeczy na niej aż nadto obmierzł. Dlatego 
też głos mój niechaj przyjęty będzie jako 
żądanie wprowadzenia jakichś zmian. 

Wydaje mi się, że najprostszem i naj- 
pożyteczniejszem byłoby zniesienie spelu- 
nek oraz częstsze patrolowanie naszej ulicy. 

Oprócz tych, wyżej wyłuszczonych, bo- 
lączek mam do zanotowania jeszcze jedną. 
Znowu chodzi o ten sam spokój. 

Oto pracującą w nocy także Kaiwaryj- 
ska Hutą Szklana zakłóca nam go dosta- 
tecznie. 

Gdy milknie miasto, gdy każdy o spo- 
czynku myśli, wtedy z zą Wilji dochodzą 
głośne śpiewy i krzyki zatrudnionych nocą 
robotników. 

Nie jest moją intencją krępowanie ko- 
gokolwiek w jego przyzwyczsjeniach, upo- 
dobaniach, ale jeśli komuś chce się hała- 
sować, a komu innemu akurat w tym cza- 
sie spać, to jednak, zważywszy, że noc na 
spoczynek jest przeznaczona, należałoby 
jakoś zrobic, żeby ten spoczynek był brany 
pod uwagę, a nie, jak dotąd, zakłócany*. 

* * * 

P. WiK. z ulicy Bonifraterskiej spo- 
strzeżenia swoje w ten sposób ujmuje: 

„Czy znane są panu, jako szperaczowi 
w „osobliwościąch* naszego Wilna takie 
obrazki? 

1-0. Kobieta od miesiąca mieszkająca 
na skwerku przy kościele Bonifratrów. 
Dzień i noc, deszcz czy pogoda, burza, ule- 
wa, widzę skuloną póstąć siedzącą na ku- 
pie łachmanów pod drzewem. 

: Litościwi przechodnie dają jej coś nie 
coś. 

Spytałem kiedyś dlaczego tak siedzi. 
Powiedziała mi, że odpoczywa w pobliżu 
Matki Boskiej, bo nie ma mieszkania. 
„ Ale ten odpoczynek trwa już miesiąc 
i nadeszła jesień 

Cząsami policja przechodzi, 
dzi... a może i nie widzi... 

2-o. Klatki chodowe w Wilnie służą, 
jako miejsca ustępowe dla szerokiej publicz 
ności. 

I tak w domu, w którym mieszkam 
(Bonifraterska 2) schody frontowe wyglą- 
dają stale, jak po ulewie. Trudno je prze- 
brnąć.” 

Czy to tylko w naszej posesji? 
Niedawno mieszkałem przy Zamkowej, 

—to samo. - 
Jak tej bolączce sprostač, jak ją usu- 

nąc—nie wiem. Są przecież organy pilnują- 
ce porządku, pilnujące hygieny — ich to 
rzecz, niech radzą. 

może wi- 

Mik. 

STRIKE ISEINIA 

BBI RADJO. 
Piątek, dnia 13 września 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po- 
pularnej. Orkiestra pod dyr. Leona.Dimanttta. 
12,50—13,00: Wystawa Poznańska mówi. 
13,00 - .: Komunikat meteorologiczny z 
«Warszawy. 16,55 - 17,15: Program dzienny, 
repertuar teatrów i kin i chwilka litewska. 
17,15—17,25: Transmisja z Warszawy. Felje- 
ton uzdrowiskowy. 17,25—17,50: Transmisja 
z Warszawy. „Polki twórcze czasów now- 
szych* wygł. Marja Ankiewiczowa. 17,50— 
1800: Wystawa Poznańska mówi. 18,00 -- 
19,00: Koncert popołudniowy z. Warszawy. 
19,00 -19,25: „Skrzynka pocztowa Nr 82* 
Korespondecję bieżącą omówi dyr. Progr. 
Pol. Radja w Wilnie Witold Hulewicz. 
19,25—19.50: „Nowa siedziba Związku Lite- 
ratów Wileńskich* (odzyskanie Celi Konra- 
da) odczyt wygł. klelena Romer. 19,55— 
20.05: Sygnał czaąsuz Warszawy i program 
na dzień następny, 20,05—20,3U: „Ź tygod- 
nia na tydzien*. 20,30 - 22,00: Koncert symfo- 
niczny z Warszawy. 22,00- 22,45: Trans- 
misja z Warszawy. Komunikaty: PAT., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 22,45—23,45: „Spa- 
cer detektorowy po Europie" (Retransmisje 
stącyj zagranicznych z wystawy „Radje 
i Światło* Philipsa w Wilnie). 

dziewczyny, której śliczne oczy uśmie* 
chały się wesoło z owalnej ramki, oto 
czonej żywemi kwiatami. U dołu wi- 
dniał napis: „Na pamiątkę od Nelly 
Layle“. Na chwilę surowa twarz drgnę- 
ła, a zmarszczka pomiędzy brwiami sta 
ła się głębsza. Wzruszył ramionami, 
jakby chcąc zrzucić z siebie jakiś cię- 
żar, gwizdnął i, wstając, włożył do kie- 
szeni kopertę. 

Valmon Dan był niezwykłym czło- 
wiekiem. Nawet pośród nieprzeciętnych 
i sławnych ludzi, wybijał się na pierw- 
szy plan. Uczeni uważali go za najwy- 
bitniejszy umysł naszej epoki. Mówio- 
no o nim, że mózg jego jest podobny 
do niezwykle ścisłej maszyny, że każda 
myśl jest produktywna i celowa. Umysł 
jego jasny, zdumiewająco logiczny pra 
cować mógł nad kilku zagadnieniami 
jednocześnie niemal. Sława przestała 
go już cieszyć, od tak dawna nazywano 
go powszechnie „Angielskim Ediso- 
nem', a imię Valmona Dana w ciągu 
ostatnich lat stało się symbolem wspa- 
niałych wynalazków, że przywykł do 
tego. Nie dbał też o pieniądze, gdyż, 
wynalazki dostarczyły mu ogromnych 
kapitałów. 

Nie należał Dan do tych idealistów 
o których słyszał wiele, lecz nie.chciał 
im być podobnym, którzy śleczą nad 
swemi wynalazkami w nędzy i biedzie, 
aby dać możność zdobycia majątku 
zręcznym spekulantom umiejącym wy= 

  

Od aaia 13 do «nia 17 września 1929 r. włącznie bęczie wyświetlany tilm: 

BEBE i SKA 
Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: BEBE DANIELS i IAMES HALL. Nad program: (| 
„SZAŁ FIL W OWY* komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od 

W niedzielę i święta 

Bejski Kiuematogra! 
Kułuralaa-O światowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

g.  ń-ei. 

| 
kasa czynna od $. % m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dzis! Największy przebój sezonu!! wszechświatowa sensacja! 

ŁÓDŹ PODWODNA „,$ 446 cu» 
Potężny dramat miłości i przyjaźni. 
czajna wystawa. Film ten z rekordowym powodzeniem był wyświetlany w ciągu 6-ciu miesięcy w stolicach 

Wstrząsające przeżycia na Oceanie w tonącej łodzi podwodnej. Nadzwy- 

Europy i Ameryki. W rolach głównych: Wschodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT 
i RALPH GRAVES. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10 15. 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgja 123,83 12,14, 123,52 

Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,40 358,30 356,50 

Londyn 43,23, 43,33 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,38 

Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,80, 34,98, 34,86 

Praga 26,39,5 26.45,5 26,33,5 

Szwajcarja 171,81, 172,24, 171,38 

Stokholm 238,87, 239,47 238,27 
Wiedeń 125,55 125,86, 125,24 

Włochy 46,64, 46,75,5 46,52,5 
Marka niemiecka 212,29 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 119.75—119,25 
Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,25. S$ proc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. В. Gosp Kraj. Bankų Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,75 
5 proc. warszawskie 53 — 10 proc 
Siedlec 66.75 

Akcje: 
Bank Polski  166,25—166 50 — 165,56 

Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28. 
Cegielski 41. Norblin 142, Ostrowiec 86. 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 10 września r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48 49, żyto 
25-26, jęczmień 25- 26, owies 25 — 27, gry- 
ka 33—34, otręby pszenne 20—23, żytnie 
17-18,siano 8 9, stoma 7-8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja słaba. Dowóz 
dostateczny. Większych tranzakcyj brak 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
30-33, pytlowa 42—44 za klg. 

Kasza įęczmienna 60—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 90 120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220-300, cielęce 200 -- 
240, baranie 200—240, wieprzowe 250—340, 
słoniną świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 
480. 

Nabiał: Mieko 35—40 gr. za litr, śmie- 
tana 180—200, twaróg 80—100 za 1 kg., 
ser twarogowy 120—150, masło niesolone 
550-- 600, sołone 500—550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50 60, strączko- 
wy 50—60, fasola biała 180—190, strączko- 
wa 50—60, kartofle 8 9, kapusta świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 5 7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 

ka. kalafiory 30-70 za główkę, kalarepa 
- 10. 

Owoce: jabłka stołowe 100—120 za 1 
kg.. kompotowe 50—60, śliwki węgierki 
100 —120. 

Grzyby: Borowiki 2—3 zł. za 1 kg, 
rydze 100—120, mieszane 0.30—0,40. 

Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 150 - 250, kaczki 6—8, młode 300—400, 
gęsi 8—12, indyki młode 5- 7 zł. 

Ryby: liny żywe 520—550, śnięte 350— 
380, szczupaki żywe 550—620, śniętę 300— 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 350— 380, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 300—350, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—300, oko- 
nie żywe 500-550, śnięte 320—380, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela- 
wą 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
BI 220—280, płocie 180—250, drobne 

ТЕЕЕ ОО НЕНЕ О СО В 2МА 5 Еаа 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy: 

korzystać talent protegowanego bieda- 
ka. Dan korzystał z owoców swej pra- 
cy, nie pozwalając, by należne mu zło- 
to płynęło do cudzej kieszeni, czynił 
metodycznie, z rozwagą i wszystko u- 
dawało mu się. 

Niejeden zręczny  intrygant usiło- 
wał go pokonać, ale chc iwie wycią- 
gnięte dłonie uderzały się boleśnie o 
mur, którym się umiał zasłonić przed 
niemi wielki wynalazca. 

Wreszcie uznano Dana za wielkie- 
go człowieka, pod każdym względem 
i dano mu spokój. 

Jednym z pierwszych wynalazków 
Dana, był nowy system uprawy bu- 
raków, który miał olbrzymie znaczenie 
w rozwoju cukrownictwa w Anglji. U- 
lepszenia w przemyśle metałowym roz 
głosiły nazwisko jego na cały świat. 
Tysiące maszyn, wywożonych z Anglji 
noszą na sobie jego nazwisko. Dalej 
szły wynalazki z dziedziny tkactwa, 
kanalizacji, awjacji małe i wielkie, a 
wszystkie niezmiernie pożyteczne. 

To też sława jego rozniosła się na 
cały świat, mimo, że Valmon Dan nie 
ukończył jeszcze trzydziestu lat. Lecz 
największy i najwspanialszy jego wy- 
nalazek nie był znany światu! Dan po- 
wziął nową ideę, urzeczywistnił ją i 
ulepszył w najmniejszych szczegółach... 
ale pracował w ukryciu przed światem 
i nikomu się nie zwierzył z rezultatu. 
Zamknięty w laboratorium swem przy 

    

Kursy Pielęgnowania | Wychowania Dzieci 
(Z PROGRAMEM ROCZNYM) 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę 
w szpitalach, przedszkolach i  žiobkach. 

—:— Wykładane są następujące przedmioty: —:— 
Anatomia i fizjologia. | Dyetyka dziecka. 
Hygiena i bakterjologja. i| Choroby dzieci i 
Patologja ogólna. į dziecka chorego. 
Hygiena dziecka. it Psychologja i wychowanie. 
Opieka społeczna nad dzieckiem. | Gry i zabawy. 

„W kursach biorą udział profesorowie naszej wszechnicy i lekarze spe- 
AR ah dziecięcych (pod kierownictwem Prof. U. S. B. Wacława 

asińskiego). 
Zapisy są przyjmowane w lokalu ROCZNYCH KURSÓW HANDLOWYC 

przy ul. Mickiewicza 22—5, od g. 5 7 wiecz. codzień oprócz świąt. 

pielęgnowanie 

  

Mieszkanie 
parter, 3 pokojowe 
komfortowe, z uży- 
walnością kuchni do 
wynajęcia.  Zygmun- 
towska 20-1 od g. 
9—11 i od 3 po poł. 

"SE 

W centrum 
miasta do wynajęcia 
od zaraz 6-cio poko- 
jowe odremontowane 
mieszkanie. Adres w 
adm. „Siowa“. —0 

Pokój 
do wynajęcia dla sa- 
motnego. Portowa 3 
m. 

Kursy Kierowców Samochodowych | 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
W dniu 18-go września r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 
XXXVII AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XXXIX ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką Ź i pół miesięczną. 
Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, sekretarjat kursów 
codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 

Przy kursach warsztaty reparacyjne dla 
samochodów i ciągówek rolniczych. 

    

S6LE— Em 

OBWIE'SZCZENIE 

mas zm Ś) 
liro UĘkonserwujei 
doskonali. odświeża, Broz, KAM AKI 
braki Gabinet Racjo- DO sprzedania 
nalnej Kosmetykicałkowite urządzenie 
Leczniczej b. wsp. i meszkania.  Wiwul- 
A a skiego 29-6. SE 

gr. 60 z procentami i kosztami. Spis rzeczy 80. Wilno, ickiewi- 7] i szacunek takowych przejrzany być może CZa 31 m. 4. Sztucz- o Da w 
w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. ne Opalenie cery Le- 3% centrum m. ilna, 
T ss czenie włosów od dužy cztero piętrowy 

Kom. Sądowy K. Karmelitow wypadania i łupieżu. Murowany  rentowny : BS, A ‚ A z EA „na- 

ANT LE TENS TASTE T Osmei Esė jacy AI К- 
- Б“”ЕЕ} Leczniczej szy urząd, ub ka: 
FEAT RYZ EEE ( j - Hryni wi: łę. Warunki kupna do 

PTT pępaepner AREA 
a 6 | LEKARZE BEATS g 10—7. Wielka 18 „Polkres“ | Wilno. 
AWK: PARTY TB TTT m. 9. — ż Królewska 3, telefo' 

DL SRSRE ZAR 11. 2 = Е 
b. BIASEZ ; педау В0 SrRzEDAN choroby — « епегустпе Lekarz-Dentysta š Fu 8 A i t i NSS og 

sytilis i skórne. Iu. MARYA | memasowenacagfciwark z historycz- 
te- Ożyńska-Smolska i 

lefon 567. Przyjmuje Choroby jamy, ustnej. 
WILEŃSKA 3, nymi budynkami w 

od 10 do 1 i od 4 do 7 Pjombowanie i usuwa Panna 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
Konstanty Karmelitow zam. w Wilnie przy 
ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, że 
dnia 26 września 1929 roku, o godzinie 10 
rano w Wilnie przy ul. Straszuna 12 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Samuela Gutina majątku ruchomego, skła- 
dającego się z 80 szczotek do ubrania i bu- 
cików, 50 pudełek agraiek, 25 pudełek nici 
wełnianych oszacowanego na sumę zł. 47 › 
na zaspokojenie pretensji zakładu przemy- 
słowego A. Mozer i s-wie w sumie zł. 472 

z0 
    

  

    
     
    

  

ymi 
pow. Wileńsko-Troc- 
kim, obszar 75 ha, w 

lat 24 poszu- 
kuje posady, 

bardzo dobra do wy: 
  

  

mie zębów bez bólu. h jai "dzieci d tem 25 lasu, 8 ha. 
DOKTOR Porcelanowe i złote SO" (3 dza gjłak, reszta orna i 

korony. Sztuczne zę- 3—0 lat. GN SIĘ pastwiska, Cena 11.000 
B.ZBELOBWIEA by. bę get u- RI iz 5 Z „Polkres* 

у „Įrrędnikom i uczącym > Wilno, rėlewska 3, 
pika, kale się zniżka.  Ofiarna 4 (POnarskz.), ae tel. 17-80. —I 

m. 5. Przyjmuje: od Biudziejewa.   moczowych, od 9 2 u BE TTK" 

—1, od 5—8 wiecz. |8—1 i od 4—7. ĮfAJATECZEK о 

Elektroterapja Wydz. Zdr. Nr. 3 Szukam : ew prze- 

| T miejsca marki, W. dobra, iški, las, 

Kobietx-Lekarz E И 28 Stetanska 46 6. Me: a a 

Ar. Zeldowiczowe na a 2! stanie, sprzedamy 
zaraz dogodnie 

Dom. H-K.„Zachę- 
ta“ Mickiewicza 1, 

ĮPoszukuję posady 
do dzieci. Mogę przy- Auszerkaśmiałowska 

oraz Gabinet Kosme- 
KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. |tyczny usuwa zmar- SOtOWaĆ do I-eį kl. - — id 12-21 04 4-6, |szczki, piegi, ча ЕО Мат, ргакОке оее аао 
st. Miekiewicza 24, | łupież, brodawki, kum. | iš Wielka“ Nr a 

tel. 277. rzajki, wypadanie wło- "© 958 ^г ег | 1608 
Paa se: Mickiewicza 46' gera ama audi t ins 

m. 6. — = 
DOKTOR : 

A.Blumowiez T у owane, žemumas 
skórne, i syfilis. Przy- maszomawacywacw POfrzebny pokój 
jęcie: Od 9-1 i3—71W Polsk. SZKolę dia samotnego męż- 

gubioną książkę 
Z wojskową, wyd. 

— przez P. K. U. 
Wilno, na imię Sauła 
Assa, zam. przy ul. 
Zawalnej 32 m. 1, 

    

Wilno, Początkowej H. SIĘ- czyżny. Zgłoszenia do un; A ы 
ul. Wielka Z WICZOWEJ, Uniwer.adm. „Słowa” dla miewaźnia 56 _ —© 

° *sytecka 1 m. 1, wa-„5amotnego“, = gubioną książkę 
(Telef. 921). — kuję 3 miejsca w -2 © Ł wojskową, wyd. 

oduziale 1-szym. Na- Pokėo 4 przez P. K. L 
uka najnowszą meto- Šwigciany, na imi 
dą, konwers. fran- duży, słoneczny wy-Aleksandra Kackiela, 
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Kinsvy, wypróbowywał swój wynala= 
zek, rozmyślając nad nim całemi godzi- 
nami i ulepszając go. 

W ten sposób Dan zdobył olbrzy- 
mią władzę: nowy wynalazek oddawał 
w jego ręce tajemnice miljona ludzi. 
Był to klucz do posiadania najtajniej- 
szych tajemnic ludzkich. Otworzyły się 
przed nim nieograniczone możliwości: 
gdyby chciał, mógłby podjąć walkę i 
zwyciężyć najsilniejszego wroga, mógł- 

by zebrać góry złota. 
Po miesięcznych rozmyślaniach, Dan 

postanowił postawić swój los na kartę 
i wykorzystać swój wynalazek. 

Laboratorjum zamieniło się w cen- 
trum nerwowe niezwykłej sieci intryg 
i koszmarów, wśród jego czterech 
ścian szemrały dziwne rozmowy. Przy 
świetle migotliwych lamp płynęły z da 
la szepty ludzi, którzy nie podejrzewali 
że ich ktoś słucha, dolatywały śmie- 
chy, wybuchy radości, bólu, rozpaczy 
i nienawiści. Nikt, prócz Dana nie 
wschodził da laboratorjum. Lokal był 
wynajęty pod przybranem nazwiskiem 
Landringa Danga , który uchodził w 
kamienicy za bardzo bogatego prze- 
mysłowca, który przeważnie załatwia 
wszystkie sprawy przez telefon. 

Gospodarz nie podejrzewał nawet, 

ków i malutkich elektrycznych lampek, 
a w kątach pokoju cicho szumiały dy- 
namo - maszyny. Dan własnemi rękami 
urządził wszystko, cierpliwie wykonu- 
jąc najprostszą pracę technika, mon- 
tera i slusarza. Dnie i nocy spędzał na 
Kinsvy. Wynalazek ten stał się jega u- 
lubionem dziecięciem. Celem jego życia 
stało się ulepszenie cudownej maszyny 
i wykorzystanie jej dla dobra ludzkości 
Do domu powracał późną nocą. Prze- 
kształcał się w swych własnych oczach 
w Landringa Danga z ulicy Kinsvy. 

I oto ten sławny Valmon Dan, dzi- 
wne połączenie siły i nieśmiałości, sła- 
wy i cichego życia pod cudzem nazwi- 
skiem, rozgłosu i tajemnicy, ten zdumi 
wający wynalazca, pędził nocą w swem X 
aucie poprzez uśpione miasto, wysko- 
czył na chodnik przed jedną ze skrzy” 
nek przedmieścia i opuścił list. W tej | 
chwili, czuł to wyraźnie, popełniał czyn 
stanowczy, krok, który decydować miał 
owjego przyszłości. Trzydzieści trzy ra* . 
zy czynił już to samo ale tym razem 
nici splątały sie dziwnie koło jego oso- 
by i koło osoby... dziewczyny, którą 
kochał. 

Zacisnął jednak zęby i potrząsnał 
głową, odpędzajac zwątpienia. Skoczył 

: ospo do auta i powrócił do domu. \ 
jak wielkie zmiany poczynił w jego mie | #4 
szkaniu ten spokojny i solidny lokator. Akis a 
Sciany mieszkania były pokryte dru- FOTE 
tami, pełno tu było głuchych dzwon 
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