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KRYZYŚ 
W ROLNICTWIE 

Jeżeli, naogół biorąc, sytuacja 

„gospodarcza w Polsce nie wykazuje 

objawów pogorszenia się — to nie 

można tego powiedzieć w odniesieniu 

do rolnictwa. Rolalctwo niewątpliwie 

przeżywa kryzys, który biorąc swój 

początek w okresie błędnego nasta- 
wienia państwowej polityki rolniczej, 

znamionowanym niewłaściwą  regla- 

mentacją obrotów płodami rolniczemi 

i produktami przemysłu rolniczego, 

wzmógł się obecnie zawdzięczając 

niepomyślnym warunkom na Świato- 

wych rynkach zbożowych. Instytut 

badania konjunktur gospodarczych i 

cen stwierdza, że spodziewać się na- 

leży, iż tegoroczne trudności z uloko- 

waniem nadmiaru polskiej produkcji 

przetrwają i przez całą kampanię 

1929—1930. 
Jeden z lepszych znawców stosun- 

ków w naszem rolnictwie prezes 

Związku ziemian oraz członek rady 

Banku ziemian, senator Jan Stecki, w 

wywiadzie udzielonym „Gazecie Hand: 

lowej'* w ten sposób charakteryzuje 

istotę obecnego kryzysu w rolnictwie: 

„Jednym z głównych powodów 
kryzysu są oczywiście katastrofalnie 

niskie ceny. Spadły one na wszystkich 

rynkach Świata, szczególniej zaś na 

europejskich, gdzie dyktuje je Ame- 

ryka. Ale nigdzie bodaj nie stoją one 

tak nisko, jak na rynkach naszych 

które wykazują pod tym względem 

różnicę około półtora dolara na 100 

klg. żyta w porównaniu z zagranicz- 
knemi. Sytuację naszego rolnictwa naj- 

rolnik 
* otrzymuje w kraju za swe żyto prze- 

ciętnie 22 zł. za centnar. Tymczasem 
umowa zbiorowa z robotnikami 
określa cenę na 40 zł., wartość zaś 

centnara żyta w obliczeniach podatku 
dochodowego ustalona jest na 42 zł. 
—i w tym też stosunku ;rolnik płaci 
podatki i robociznę. Jeżeli przejdzie- 
my teraz z kolei do cen wszelkich 
wyrobów przemysłowych, czy to będą 
nawozy sztuczne, czy też wyroby 
włókiennicze, lub inne, to znów — м! 
dzimy jaskrawą różnicę w stosunku, 
jaki zachodzi pomiędzy niemi a cena: 

mi produktów rolnych. Ceny te w 

trzecim kwartale roku 1927 stały na 

mniej więcej jednakowym pozicmie 
Od tego czasu jednak wskazniki ich 
poczynają się odchylać, wykazując w 

roku bieżącym różnicę już wprost 
jaskrawą. Wszystkie wyroby prze- 
mysłowe zdrożały—zboże odwrotnie 
potanialo“. 

; Rzecz oczywista, 
na rynkach 

że konjunktura 
zagranicznych znajduje 

3 się poza nawiasem możliwości na- 
- Szych wpływów na „nią. Łagodzenie 

jednak skutków kryzysu iw rolnictwie 
oraz usuwanie tych niepożądanych 
zjawisk, które powstanie swoje za- 
wdzięczają mylnej polityce reglamen- 
tacyjnej, może być stopniowo realizo- 
wane w zależności od  przedsięwzię- 
cia odpowiednich kroków zaradczych. 
Do. tych — należy ;przedewszystkiem 
ułatwienie producentom wykorzysta- 
nia najodpowiedniejszych, wpośród 
wszystkich, konjunktur cen przy ek- 
sporcie j umożliwienie przetrwania 
okresu cen zbyt niepomyślnych na 
rynku wewnętrznym. 

Na analogiczne środki, w rozwa- 
żanej płaszczyźnie, w tej skali w  ja- 
kiej były one stosowane i są obe- 
<nie stosowane w innych państwach, 
bardziej bogatych, 3 posiadających 
większą zdolnóść płatniczą, — nas 

snie stać, Rząd Stanów Zjednoczonych 
mógł rzucić pół miljarda (dolarów na 
udzielenie specjalnych kredytów rol- 
nictwu, „skoro to zostało ( zagrożone 
kryzysem, — dla nas droga ta jest 
zamknięta, bowiem skarb polski na 
taką interwencję, nawet w skali o 
wiele mniejszej nie jest zdolny. Nie 
$tać nas dalej na asygnowanie ta- 
kich sum, jakie naprzykład Niemcy 
przeznaczyły na premjowanie wywo- 
zu zagranicznego (przeszło 100 mil- 
jonów marek), obierając inną, tem 

ECHA STOLICY ZZAKORDOKÓW Marszuek Piłsudski przerom urlop 
P. P. S. wobze konferencji rządu 

z klubami sejmowemi 
Uwaga polityków sejmowych skupiła się 

-- -, 1a uchwałach CKW. PPS. Poszcze- 
go! luby lewicy odroczyły posiedzenia 
zarządu, a przedstawiciele kiubów czekali 
cierpliwie w burecie na postanowienia PPS. 

Na parterze zebrał się stymczasem Cen- 
tralny Komitet Wykorawczy pod przewod- 
nictwem posła Barlickiego i z udziałem ро- 
słów Arciszewskiego, Czapińskiegn, Kuryło- 
wicza, Kwapinskiego, Niedzialkowskieco, Pu- 
żaka, Szczerkowskiego, Zaremby,  Ziemięc- 
kiego i Żuławskiego. 

Na porządku dziennym były dwie spra- 

  

  

wy: 
: Zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmowej 

i zaproszenie na konferencję w Prezydjum 
Rady Ministrów. 

CKW. PPS. wypowiedział się za zwola- 
niem nadzwyczajnej sesji sejmowej. 

Dłuższą dyskusję wywołała sprawa 
udziału w konierencji. Poseł Niedziałkowski 
pod wływem namowy marszałka sejmu Da- 
szynskiego, radził pójść na konferencję do 
Prezydjum. Popierali go podobno posłowie 
Ziemięcki, , Czapiński. Padły nawet głosy, 
że można byłoby przyjść na konferencję, 
gdyby obejmowała nietylko sprawy budżeto- 
we, ale należałoby wówczas ostro skrytyko- 
wać stosunek rządu do sejmu. : 

Wobec przewagi głosów opozycyjnych 
„opozycjoniści* wymogli, by uchwały CKW. 
o zwołaniu nadzwyczajnej sesji sejmowej i 
odrzuceniu zaproszenia rządu na konferencję 

zostały DPS dyrektywy klubowi 
parlamentarnemu PPS., który dziś powežmie 
odpowiednie wnioski. e 

„Propozycjoniści* przypuszczają, że na 
posiedzeniu klubu parlamentarnego znajdzie 
się większa ilość ugodowo „usposobionych, 
že da się znałeźć jakieś trzecie wyjście z sy- 
tuacji. = 

Po uchwałe CKW. PPS rozesziy się po- 
głoski, że posiedzenie prezydjum Wyzwole- 
nia i Stronnictwa Chłopskiego zostaną odro- 
czone do dnia dzisiejszego. 

W kuluarach puszczono już pogłoskę, 
że rząd zamierza zrezygnować z konferencji 
że wypłyną nowe projekty z Piezydjum Ra- 
dy m nistrów. że należy się spodziewać rewi- 
zyty marszałka sejmu w Prezydjum Rady 
Ministrów | й 

W wieczornych grdzinach toczyły się 

rozmowy między przedstawicielami  mniej- 

szości narodowych a lewicą. Rozmowy te 

dotyczą rzeczy dalszvch: taktyki większości 
klubów na terenie parlamentu. 

Uchwały klubu sejmowego PPS. 

(Tel. od własnego korespondenta) 

WARSZAWA, 13.1X. Przez cały 

dzień dzisiejszy obradował klub PPS. 
Po skończeniu obrad og'osił jedno- 
myślnie przyjętą uchwałę, która wy- 
powiada się za natychmiastowem zwo- 
łaniem Sejmu, a jako pierwsze „zada: 
nie Sejmu, podczas sesji jesiennej 

uważają socjaliści wyrażenie przez 

Sejm żądania ustąpienia rządu dra 

Świtalskiego. 
W ustąpieniu obecnego gabinetu 

widzą socjaliści jedyne „wyjście z sy- 
tuacji* — jak się wyrażają. 

Oprócz tego zastanawiano się na 

posiedzeniu nad wzięciem udziału w 
zaproponowanej przez rząd konie- 
rencji przywódców klubów sejmowych 
z Marszałkiem Piłsudskim i premje- 
rem d-rem Świtalskim. { 

Większość posłów socjalistycznych 
wypowiedziała się za  zbojkotowa- 
niem tej konierencji, gdyby odbywać 
się ona miała poza terenem Sejmu. 

Pogłoska o dymisji min. Karola 
Niezabyfowskiego 

WARSZAWA, 13. 9. (Tel. wł. 
Słowa). Według krążących pogłosek, 
mających swe źródło w kołach do- 

brze poinformowanych w najbliższych 
dniach nastąpi dymisja ministra rol- 
nictwa p. Karola Niezabytowskiego. 

    

  

  

   

Inspekcja urzędów ziemskich 
województwie białosfockiem 

WARSZAWA, 13 9. PAT. Dziś 
dnia 13 b. m. minister reform rolnych 
Witold Staniewicz udał się na inspek- 
cję prac powiatowych urzędów ziem- 
skich w województwie bialostockiem. 
Panu ministrowi towarzyszy dyrektor 
departamentu Ministerstwa Reform 
Rclnych p. Edward Ciborowski. Po- 
wrót p. ministra spodziewany jest w 
poniedziałek dnia 16 b. m. 

Udekorowanie min. rolnicfwa 
rzeczypospolitej  łofewskiej 
„WARSZAWA, 13. 9. Pat. Dnia 13 bm. 

minister rolnictwa p. Karol Niezabytowski 
w obecności podsekretarza stanu Wiktora 
Leśniewskiego oraz wyższych urzędników 

Ministerstwa udekorował ministra rolnictwa 
rzeczypospolitej łotewskiej Artura Alberin- 
ga wielką wstęgą orderu Poloaja Restituia. 

Delegacja Związku Towarzystw 
Kupieckich u P.Prezydenfa Rze- 

ezypospolifej 
WARSZAWA, 13 9. PAT. Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym w godzinach rannych 
delegację Związku Towarzystw Ku- 
pieckich z Poznania, która przybyła 
zaprosić Pana Prezydenta na uroczy- 
Stości jubileuszowe tej instytucji, ma- 

jące się odbyć dnia 23 b. m. oraz 
złożyła Sprawozdanie z działalaości 
Towarzystwa. 

Przygotowania do Piotesn prał. 0I- 
szewskiego. 

Z Kowna donoszą: W ostatnich 
dniach kowieński sąd okręgowy roz- 
począł przygotowania do rozpatrzenia 
sprawy prałata Olszewskiego, która 
jak wiadomo, rozpocznie się 1 paź- 
dziernika i potrwa kilka dni. W tych 
dniach odbyła się narada sądu, na 
której zatwierdzono skład sędziów. 
Prezesem sądu "będzie gen. w rezer- 
wie Grigajtis, członkami Szemiot i 
Wirszyński. Jako oskarżyciel publicz: 
ny, wystąpi główny prokurator ko- 
wieńskiego sądu okręgowego płk. w 
rezerwie Biła. 2 

Obrońcami oskarżonego są adwo- 
kaci Leonas i Tumenas, adw. Stere- 
mietjewski zrzekł się obrony. 

Kwestja rozważania procesu "przy 
drzwiach zamkniętych zostanie rozpa- 
trzona na początku sprawy. 

Pajanis wyjeżdża do Paryża 
Z Kowna donoszą: Znany ludo- 

wiec b. poseł do Sejmu dr. | Pajauis, 
który niedawno został zwolniony z 
więzienia, w tych dniach opuszcza 
Litwę i wyjeżdża do Paryża. 

Wielki pożar febiyki zópojek „Uran” 
w. Jatowie 

Onegdaj wybuchł wielki pożar w 
fabryce zapałek „Uran'* w Janowie. 
Zrazu zajęła się „suszarnia, poczem 
ogień rozprzestrzeniając się zagroził 
całej fabryce, a zwłaszcza składowi, 
gdzie przechowywano gotowy towar. 
Zawezwane z Kowna wszystkie od- 
działy kowieńskiej straży ogniowej 
po energicznej akcji zdołały: ogień 
zlokalizować. Z zabudowań fabrycz- 
nych spłonęła jedynie suszarnia. Stra: 
ty stanowią około 50 tys. lit. Su- 
szarnia nie była zaasekurowana. 

Przyczyna pożaru narazie 
ustalona. 

Zwolnienie osiatniego ze skazanych W 
sprawie Pajanisa 

Z Kowna donoszą: Jak w swoim cza- 
sie podawano, wszyscy skazani w 1927 r.w 
sprawie b. posła do Sejmu Pajanisa są już 
zwolnieni i w więzieniu dotąd pozostaje 
tylko jeden Į. Zuzavas. Jak podają „Liet. 
Zin.*, w tych dniach został zwolniony rów- 
nież Zuząnas. 

Tyfis i szkarlatyna szerzą się w Kownie 
Z Kowna donoszą: W czasie ostatnim 

zwiększa się w Kownie liczba wypadków 
chorób zakaźnych. Jedynie w ciągu przed- 
wczorsįszego dnia wydziął sanitarny zare- 
jestrował 7 wypadków tyfusu brzusznego 
i 4—szkarlatyny. 

Wysmarowanie smołą kiosku chrz. de- 
mokratycznego 

Z Kowna donoszą: jak podaje „Rytas“, 
w Birżąch w nocy „nieznani* złoczyńcy 
wysmarowali' smołą świeżo wymalowany 
kiosk Centrum Akcji Katolickiej. Gazety i 
książki, złożone w kiosku, zostały w Ca" 
łości, ponieważ okna były zamknięte że- 
laznemi sztąbami. 

Żałoba w Łotwie 
Z Rygi donoszą: Zmarł po“ kilku- 

nie 

dniowej chorobie największy poeta 

łotewski i działacz społeczny Jan 

Rainis. 

Мапемту пштпеі amji 
MOSKWA, 13 9.,PAT. Dziś w 

nocy nad granicą polską w okręgu 
bobrujskim rozpoczynają się manew- 
ry oddziałów czerwonej armji. W ma- 
newrach, oprócz wojska, mają wziąć 
udział organizacje ochotnicze, kom- 
somolcy, organizacje walki gazowej, 
Czerwony Krzyż i t. d. Na dni ćwi- 
czeń urządzono 21 ruchomych kilo- 
metrów celem wzmocnienia akcji pro- 
pagandowej. 

  

Miera w leningradzkim truście kon- 
strukcji morskiej 

MOSKWA, 13-9. Pat. W łonie lenin- 
gradzkiego trustu konstrukcji morskiej wy- 
Kryta została organizacja, działająca na 
szkodę państwa. Organizacja przeciwdzia- 
łała rozwojowi konstrukcji morskiej w so- 
wietach, dążąc do przekazywania wszyst- 
kich obstalunków trustom zagranicznym 
Na czele organizacji stał dyrektor technicz- 
ny trustu leningradzkiego Władimir Ko- 
stienko, b. członek komitetu centralnego 
eserów. Inni członkowie organizacji są wy- 
bitnymi specjalistami w dziedzinie konstuk- 
cji morskiej. Szkody poniesione przez 
skarb państwa dzięki działalności organi- 
zacji wynoszą 18 miljonów rubli. Oskarżę 
nych jest 9 osó b.   

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BAERANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Butet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
KBORODZIEJ --- Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDĄ — ul, Suwalska 13, 5. Matecki. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 

NWIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
AZ POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewsue 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOQOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3-ej 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 cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

w związku z sytuacją wytworzoną dokoła projektowanej 
konferencji rządu z klubami sejmowemi, 

(Telefonem od wł. korespondenta 2 Warszawy). 
W sobotę w południe odbędzie się w sejmie wspólne posiedzenie 

przywódców klubów centrum i lewicy, na którem tostatecznie zapaść ma 
decyzja, czy kluby te wezmą, czy nie wezmą udziału w konferencji z sze- 
fami rządu. Na temże posiedzeniu sobotniem przedstawiciele P. P. S. za- 
proponować mają gromadne zbojkotowanie konferencji, a jednocześnie za- 
proponować natychmiastowe wystąpienie z petycją do Prezydenta Rzplitej 
o bezzwłoczne otwarcie sesji Sejmu. 

Jak widać z powyższego P. P. S. samorzutnie objęła rolę kierowni- 
czą w obozie opozycji i prze do przeprowadzenia wielokrotnie już zapo- 
wiadanej rozgrywki pomiędzy sejmem i rządem. Łatwo przewidzieć 
można, że momentem decydu ącym w rozwoju szybko zaostrza- 
jącej się sytuacji będzie niespodziewany przyjazd do Warszawy 
z Druskienik Marszałka Piłsudskiego, który zupełnie nieoczeki- 
wanie wyjechał z Druskienik dziś o godzinie 5-ej rano i o godz. 
2-ej po południu stanął w Warszawie. 

O godz. 6:ej po południu Marszałek Pilsudski odbył już 
konferencje z premjerem Świtalskim, a o godz. 9-ej wieczorem 
ponownie konferował z premierem w obecności min. skarbu 
pułk. Matuszewskiego. Ta ostatnia narada, 'której przypisywane 
jest znaczenie decydujące dla dalszego biegu wypadków prze- 
ciągnęła się do północy. 

„S I III SI ISIN SUDAS TOO 

Anglia a Sowiety 
NOTA RZĄDU BRYTYJSKIEGO. 

: „MOSKWA, 139.PAT. Poseł norweski w Moskwie Danielson wręczył Litwinowowi w imieniu rządu angielskiego notę treści następującej: 
„Read „Jego Królewskiej Mości, przyjmując do wiadomości oświadcze- 

nie p. Litwinowa, uczynione w Moskwie dnia 6 września w sprawie wzno- 
wienia stosunków pomiędzy rządem brytyjskim a sowieckim i ponieważ by- 
ło to zawsze zatniarem rządu ]. K. M., proponuje wtorek dnia 24 września 
i Londyn, jako datę i miejsce wygodne dla ministra spraw zagranicznych dla 
spotkania się z przedstawicielami rządu Z.S.S.R. dla odbycia rozmów proce- 

duralnych. Rząd J.K.M. będzie szczęśliwy, otrzymawszy w odpowiednim cza- 
sie zawiadomienie, w jakim porcie i w jakim terminie spodziewać się można 
przyjazdu do Anglji przedstawicieli Z.S.S.R. 

ODPOWIEDŹ SOWIECKA. 

MOSKWA, 13-9. PAT. Prasa ogłasza tekst zaproszenia rządu brytyj- 
skiego do ponownego wysłania do Londynu przedstawiciela sowieckiego, 
jak również tekst odpowiedzi Litwinowa na to zaproszenie, doręczone w dniu 
wczorajszym chyrge d'affaires norweskiemu w Moskwie. Odpowiedź sowiec* 
ka brzmi: 

"Rząd Z. S.S.R przyjął do wiadomości oświadczenie rządu angielskiego, 
w którem ten ostatni, powołując się na deklarację z dnia 6 zapra- 
sza rząd sowiecki do ponownego wysłania swego przedstawiciela do Londy- 
nu w celu rozpatrzenia wspólnie z angielskim urzędem spraw zagranicznych 
kwestji proceduralnej. Stosownie do wspomnianej deklaracji oraz do noty z 
dn. 23 lipca r. b., w której rząd sowiecki zgłaszał gotowość omówienia w 
danej chwili jedynie kwestji procedury przyszłych rokowań bez merytorycz- 
nego rozpatrywania kwestyj spornych, rząd sowiecki wyraża zgodę na wy- 
słanie do Londynu w oznaczonym dniu swego przedstawiciela, zaopatrzo- 

nego w niezbędne pełnomocnictwa. Dokładna data wyjazdu delegacji oraz 
skład deleagcji zakomunikowane zostaną w najbliższym terminie. 

Litwinow tłumaczy, dlaczego Narkomindieł zgodził się 
na wznowienie rokowań Ba 

"Niro 
MOSKWA. 13.9. Pat. Urzędowa agencja sowiecka Tass ogłasza 

oświadczenie Litwinowa, tłumaczące, dlaczego Narkomindieł wbrew swoim 
poprzednim oświadczeniom zgadza się na wznowienie rokowań z Anglją, 
nie czekając na decyzję plenum centralnego komitetu wykonawczego Z. S. 
S. R. Oświadczenie to brzmi: 

Dążenie do przywrócenia i zabezpieczenia normalnych stosunków ze 
wszystkiemi państwami stanowi składową część pokojowej polityki rządu 
związkowego, niejednokrotnie aprobowanej przez centralny komitet wyko- 
nawczy Oraz przez związkowe zjazdy rąd. O ile zgodnie z niezbyt dawnym 
oświadczeniem Hendersona w prasie oraz jego ostatnią notą, obecnie 
znów wysunięto jedynie tylko kwestje dyskusji co do procedury,  Narko- 
mindieł uważa za możliwe ponownie wysłać w tym celu do Londynu peł. 
nomocnika swego, ponieważ decyzja co do tej ;kwestji nie wymaga 
dodatkowych instrukcyj ze strony prezydjum centralnego „komitetu wy- 
konawczego. 

Postanowienia komiiefu wykonawczego świafowej 
organizacji sjonistycznej 

LONDYN, 13-9. PAT. W ciągu ostatnich kilku dni obradowały w Londynie ko- 
mitety: wykonawczej światowej organizacji sjonistycznej oraz komitet administracyjny 
rozszerzonej agencji żydowskiej. W obradach, które zakończyły się wczoraj, brali udział 
jako delegaci żydów polskich posłowie Reich, Farbstein i Griinbaum. Pos. dr. Reich 
przed wyjazdem udzielił korespondentowi P.A.T. następujących informacyj o obradach, 

WYWIAD U POSŁA REICHA. s 
Obrady komitetu wykonawczego sjonistów poświęcone były rozpatrzeniu sto- 

sunku do Arabów i do Ży.* + „ytyjskich. Na obradach tych zarysowała się jednomyśl- 
na tendencja, aby dojść do bezpośredniego porozumienia z przywódcami Arabow w 
Palestynie i znaleźć platformę zgodnego sąsiedzkiego współdziałania. Równocześnie po- 
stanowiono dążyć do wzmocnienia elementu żydowskiego w Palestynie przez wzmoże- 
nie emigracji żydów z Niemiec, Polski i z całej wsc! iej Europy. Rozpatrzono rów- 
nież sprawę odszkodowań dl żydów — ofiar wypadków palestyńskich i wyłoniono de- 
legację, która udała się do sekretarza stanu kolonii imperjum brytyjskiego lorda Passiiel- 
da i otrzymała od niego solenne przyrzeczenie, że administracja brytyjska wypłaci sto: 
sowne odszkodowanie. Na obradach komietu administracyjnego rozszerzonej agencji 
żydowskiej przyjęto do zatwierdzającej wiadomości postanowienia komitetu sjonistów. 
Ponadto zajęto się sprawą rozdziału sim, zebranych w drodze dobrowolnych składek. 
na rzecz ofiar wypadków palestyńskich. Na ten cel zebranych jest przeszło 400 tys. i., 
co równa się 17 milionom złotych. 

Nowe wystąpienia zbrojne arabów 

WIEDEŃ, 13 9. PAT. „Neue Freie Presse" donosi z Jerozolimy, że 
grupa arabów ostrzeliwała kolonję Mahnaja w Galilei. Dwóch żydów zo- 
stało ciężko rannych. Do kolonji Mishmar  Bayardew wtargnęli arabowie 

i dokonali plądrowań. 

Podziękowanie dla konsula Zbyszewskiego 

TEL-AVIV, 13 9. Pat. Palestyńsko-polska izba handlowa oraz zwiążek ży- 
dów polskich w Tel-Aviv uchwaliły na wspólnem posiedzeniu podziękować kon- 
sulowi generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej Zbyszewskiemu za jego działal- 
ność podczas ostatnich wypadków w Palestynie: 

Echa afery w Hidas Nemefi 
- BUDAPESZT, 13 9. Pat. Czeski funkcjonarjusz kolejowy Pecha, aresztowany 

28 czerwca na stacji granicznej Midas Nemeti pod zarzutem szpiegostwa skazany zo- 

stał dziś przez trybunał wojskowy w Budapeszcie na 5 lat ciężkiego więzienia. Drugi 

oskarżony skazany został na trzy lata. 

  

niemniej skuteczną, droge zażegnania 
kryzysu. 

Jeżeli skarb polski nie jest zdolny 

do zainicjowania środków zaradczych 

w tej skali. którą powyżej zobrazo- 

waliśmy, nie wynika stąd, że wogóle 

powinien zaniechać tej 'drogi. Lepiej 

coś, niż nic — i dlatego właśnie uży- 

liśmy 'wyrazu „łagodzenie skutków 

kryzysu”. Pomimo wszystko, konie- 

czność interwencji w kierunku wy- 

korzystania przez rolnictwo najdogod- 

niejszych konjunktur na rynkach za- 

granicznych w chwili odpowiedniej, 

nie ulega wątpliwości co do swej sku- 

teczności, byle tylko rząd pod tym 

względem wykorzystał maksimum 
możliwości skarbu polskiego, nie za- 

dawalając się datkami, które czynią 

wrażenie ruchu dłoni odpę- 

dzającej natrętną muchę. 

Zdać sobie sprawę należy z tego, 
co podkreśla senator Jan Stecki, a 
co założeniem jest bez liku memorja- 
łów zainteresowanych zrzeszeń rolni- 

czych, że postulatem naczelnym rol- 

nictwa, w warunkach obecnych, jest 

wprowadzenie premjowania wywozu, 

chociażby drogą wydawania świadectw 

wywozowych, któremi w następstwie 

pokrywać można cła przywozowe. 
Na to stać skarb ;polski. 

O polityce reglamentacyjnej nie 

będziemy mówili. Rząd obecnie cał- 

kowicie uświadamia, jak mylną dro- 

gę obrał w swoim czasie, kierując 

się wskazaniami b. premjera Bartla. 

Z drogi tej zaczyna zbaczać. Że po 

niewczasie—inna rzecz. Tem większą 

jednak zyskuje wiarę w dobrą wolę. 

Ułatwienia co do przetrwania okre- 

su zbyt niepomyślnych cen na płody 

rolne, nierozerwalnie łączą się z prze- 

znaczeniem na ten cel specjalnych 

kredytów. Jeżeli chodzi o zastaw zboża, 

suma na ten cel przeznaczona jest 

śmiesznie niska. Pomimo to zgóry 

można, przewidywać, że nie będzie 

nawet w 10 proc. wyśorzystana, tak 

uciążliwe formalności związane z 

dużemi wydatkami towarzyszą temu 

kredytowi. Nie wiem jak było na in- 

nych terenach, lecz u nas w woje- 

wództwie Wileńskiem nikt „nie miał 

ochoty z tego kredytu korzystać. Od- 

stręcza już porównanie na jakich wa- 

runkach i z jak mniejszą stratą cza- 

su i pieniędzy można było uzyskać 

kredyt pod zastaw produkcji w cza” 

sach przedwojennych. 

Nie należy stwarzać fikcji. Z real- 
nemi objawami życia należy walczyć 

realnemi środkami. H-ski 

Parlamentarzyści francuscy nad 
polskim morzem 

GDYNIA, 13 9. Pat. Dziś o godz. 11.30 
parlamentarzyści francuscy przybyli do Gdy< 
ni. Na dworcu oczekiwali ich przedstawicie- 
le grupy francusko-polskiej posłowie Dęb- 
ski, Stroński, Wiślicki, starostą Staniszew- 
ski, prezydent miasta Dylek oraz przedsta- 
wiciele władz portowych. Stąd udano się 
do urzędu morskiego, gdzie po krótkiem 
przemówieniu dyrektora departamentu No- 
sowicza wygłosił dłuższy referat płk. Nie- 
czuja, obrazując rozwój portu i jego stan 
obecny, Następnie udano się na zwiedzanie 
urządzeń portowych. Przy tej sposobności 
zatrzymano sie również na chwilę w gdyń- 
skich młynach polskiego przemysłu ryżo- 
wego, skąd goście francuscy udali się na 
parostatek „Gdynia“, na którem byli podej- 
mowani śniadaniem. Na statku oczekiwał 
parlamentarzystów francuskich komisarz ge- 
neralny Rzeczypospolitej min. Strasburger 
wraz z przedstawicielami portu Przy de- 
serze wygłoszono szereg w Prze- 
mawiali posłowie Jan Dębski i Stroński, 
dyrektor departamentu Nosowicz, dyrektor 
eglugi Polskiej Rómmel oraz deputowani 

francuscy Largier, Coty i Evain. 
Klee 

GDAŃSK, 13 9. Pat. W salonach komi- 
sarza generalnego min.  Strasburgera w 
Gdańsku odbyło się przyjęcie, w którem 
wzięli udział członkowie parlamentarzystów 
francuskich oraz przedstawiciele tutejszych 
polskich instytucyj i urzędów i licznie za 
proszeni goście. 

* 

GDAŃSK, 13—9. Pat. Wycieczka 
parlamentarzystów francuskich opuściła 
dziś Gdańsk o godz. 10 wiecz., udając 
się w drogę powrotną do Francji 

ibljotekai 
A. G. SYRKINA. Wielka 14. 

Książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
francuskim, angielskim i niemieckim. | 

Wszystkie nowości. 
WARKŻBDKA "ZETGBY NARIAI WEP BRAŁO. 

   



  

ECHA KRAJOWE J Zgromadzenie Ligi 
BARANOWICZE. 

— W sprawie komunikacji autobusowej 
w Baranowiczach. W ostatnim czasie słychać 
często skargi na komunikację autobusową 
w Baranowiczach, a szczególnie osób przy- 
jezdnych. Na tak rozległe miasto jak Barano. 
wicze postój autobusów (a jest ich ok. 10) 
jest wyznaczony na ulicy Szeptyckiego, a je- 
dnak należałoby wzorem innych miast aby 
postój tak autobusów jak i dorożek samo- 
chodowych władze miejskie wyznaczyły i w 
innych dzielnicach miasta a w szczególnoś- 
ci na ulicach Hrabiowskiej, Narutowicza na 
dworcu osobowym i towarowym, obecnie 
gdy chce ktoś się dostać na dworzec osobo- 
wy i z dworca osobowego na krańce mia- 
sta dojeżdża tylko do ul. Szeptyckiego. To sa 
mo możnaby powiedzieć o dorożkach samo- 
chodowych. Zarząd miejski wyznaczył dla 
autobusów wśród miasta przystanki, są na- 
wet ustawione słupy „przystanek autobuso: 
wy”, ale jakież wrażenie robi ten przystanek 
gdy ktoś obcy zawita do miasta Baranowicz 
a chcąc dojechać do dworca kolejowego da- 
remnie oczekiwałby, kiedy nadejdzie auto- 
bus, by nim dojechać i może czekać bez skut 
ku, gdyż panowie szoferzy nie raczą prze 
strzegać przepisów. Należałoby jednak, aby 
władze wydały zarządzenia o ścisłem prze- 
strzeganiu przez autobusy wyznaczonych 
przystanków”. Rozrzucone Baranowicze nie 

- posiadają tramwai i wątpliwem czy prędko 
będą posiadały, przy dzisiejszej zamianie 
tramwai na autobusy, otóż należałoby uru- 
chomić za przyk ładem np. Wilna po mieście 
linje autobusowe a w szczególności należa: 
łobv uruchomić linie z dworca osobowego do 
towarowego, ul. Szosową, ul. Narutowicza, 
Hrabiowską i Szeptyckiego. Autobusy winny 
mieć stały rozkład jazdy. Poruszając powyż- 
sze nie można nie mówić o ustaleniu ceny za 
przejazdy autobusami, a mianowicie od dwor 
ca osobowego do towarowego 50 gr a 
wśród miasta ceny nie powinny być wyższe 
jak do Pomnika Nieznanego Żołnierza 20 gr. 
do końca ulic Narutowicza, Hrabiowskiej 40 
groszy, a do końca ul. Szosowej 50 gr. od 
przystanku do przystanku 20 grosz. w ten 

iazalibyśmy kwestię ku zadowo 
afców miasta. Możnaby jeszcze 
opłata za kurs dorożek samo- 

chodowvch 2 zł. iest za droga. 
— „lezioro mieiskie*, Około dworca о- 

sobowego ul. Rvnkowa jest ogromne t + 
ro, które doprawdy szpeci miasto i robi przv* 
kre wrażenie na przyjeżdżających, gdyż odra 
zu spotykają sie z cuchnącem błotem. Czy- 
Żby już nie stać miasta choć prowizorycznie 
zasypać tego błota. Nie sądzimy, by miasto 
tak pożądało mieć to „jezioro* około dwor: 
ca, a może teraz w związku z przyjazdem 
Pana Prezydenta miasto zdobędzie się na za: 
sypanie wstretneį kai 

— Ostrożnie panowie szoferzy! Szoferzy 
nietylko w Warszawie jeżdżą nieuważnie, ałe 
i na prowincii. Szofer i właściciel taksó 
p. Pańczuk, jadąc nieuważnie na ulicy Sze.- 
rokiej najechał na rowerzystę. ucznia szkoły 
powszechnej Laskowskiego. Chłopiec został 
odrzucony na bruk i doznał ciężkich obra- 
żeń dostawszy się pod taksówkę, zmiażdżo* 
ny. Policja wszczęła dochodzenie. 

— Rozpoczecie budowy szkoły miejskiej. 
Magistrat przystąpił do hudowv szkoły po- 
wszechnej na placach państwowych. 

$. G. 

   

   

    

    

  

     

  

    
  

  

POSZUMIEŃ pow. Święc. 

— Z naszego życia. Wieś nasza leżąca 
niedaleko od granicy litew. jest zupełnie po: 
dobna do innych i naprawdę dosyć długo 
taką byla. Teraz jednak od kilku lat zaczy- 
na się różnić od innych. Niepisałem tego 
pierw gdyż różnice były mało widoczne, dziś 
już śmiało można o tem pisać bo je każdy 
może spostrzec. a za parę lat jeżełi tymże 
tempem wszystko pójdzie, to stanie się tem 
dla Wileńszczyzny czem jest Lisków dla 
Polski. Prawda że u nas niema plebanji jak 
w Liskowie, ale zato mamy szkołę i w niej 
to zesrodkowuje się cały pęd, oraz ona by- 
ła inicjatywą tego pędu. 

Jeszcze przed trzema laty nie było żad- 
nej organizacji rolniczej, a dziś mamy je 
dwie: Kółko Rolnicze i Kasę Stefczyka, star: 
sza z tych tj. Kółko Rolnicze już zaczyna 
zbierać swe plony — a to: zorganizowało 
przy pomocy swych władz nadrzędnych po* 
wiatowych i wojewódzkich swietnie prospe: 
rujący punkt czyszczenia zboża, prowadzi 
sad wzorowo - pokazowy, 3 gospodarstwa 
wzorowo pokazowe i ostatnio uchwalone 

ogólnie prowadzić — całą wieś wzo- 

rową. Prace te i wyniki nie były narazie tak 

łatwe; przypominam sobie, że były częste 

wypadki przed 3 laty że po odczycie agro- 

noma powiatowego lub nauczyciela miejsco* 

    

  

wego ludzie rozchodząc się mówili do sie: 
bie „on gada bo mu za to płacą”, dziś jest 
zupełnie co innego, a to doskonale ilustru- 
je przykład wyjęty z akt kółka rolniczego że 
na zaproszenie nauczyciela przybył agro- 
nom powiatowy — jak również rodzice dziat- 
wy i gospodarze okoliczni lecz w połowie 
wykładów było ich na sali około 20. (było 
to w roku 1926). W tych samych warunkach 
zorganizowała szkoła wspólnie z Kółkiem Rol 
niczem kurs w kwietniu roku bieżącego, na 
który przybyło 2 agronomów, jako prele- 
gentów, a kurs cieszył się taką frekwencją, 
że miejsca brakło w szkole nie na kiłka go- 
dzin, a na całe 3 dni bez przerwy sale były 
przepełnione. 

W wyniku tych kursów założono trzy 
gospodarstwa wzorowo - pokazowe mające 
służyć jako konkretny przykład gdyż* same 

wa są niewystarczające, a żywy przy- 
ład więcej działa na zmysły i pobudza do 

naśladowania. Opiekę nad temi gospodar- 
stwami prowadzi doświadczony agronom ze 
Zw. K. i Or. Rolniczych Ziemi Wil. — obe 
cnie To stwa Rolniczego, odwiedzając 
co miesiąc. Odwiedziny agronoma są jakby 
kursem praktycznym dla okolicznych rolni- 
ków, którzy chętnie zbierają się oglądać i 
proszą o rady i wskazówki pana agronoma. 
Przy tem trzeba nadmienić, że dzięki wply- 
wom Kółka Rolniczego grunty członków kól- 
ka już prawie wszystkich skomasowane lub 
komasują się. 

We wszystkiem poszunęliśmy się naprzód 
chociaż nie jesteśmy, wyjątkiem i nie uniknę- 
liśmy klęsk które trapią kraj nasz już od kil- 
ku lat jak to nieurodzaju: a ostatnio klęski 
burz i gradobicia. Ciężko jest lecz i tu spo- 
dziewamy się zabezpieczyć, gdyż nikt jak to 
przekonaliśmy się nami zbytnio nie troszczy 
się, jeżeli sami oto nie -potroszczymy — 
więc zorganizowaliśmy Kasę Stefczyka i po 
niej to dużo również się spodziewamy! Wo- 
góle praca nasza posuwa się razno według 
planu przez nas samych zakreślonego i ma- 
my nadzieję że uda się nam ją wykonać dla 
dobra kraju i naszego własnego, oraz aby 
przekonać innych że i my tu na Kresach 
potrafimy nie gorzej od innych do których 
rek rocznie jeżdżą oglądać i podziwiać. 

   
     

  

Miejscowy. 

  

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

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

19 Państwowa Loterja Klssowa 

5-ty dzień ciągnienia. 

Zł. 75.000 Nr. 138994. 
ZŁ. 10.000 Nr. 3051 55863 102271 112996 

114880 123683 129772 
Zł. 5000 Nr.: 10155 131625 
Zł. 3000 Nr.: 16107 30495 75456 133041 

157201 161620 164496 181106. 
Zł 2000 Nr.: 15405 45568 558648 98681 

99146 133032 140491. 
Po zł. 100 na n-ry.: 10998 12549 14154 

20726 29695 36157 57046 61006 74720 76517 
11515 88215 100097 102862 105578 105612 
112041 115891 117257 122876 129377 133735 
135754 141282 152440 168772 173658 177084 
177087 182025. 

Po zł. 600 na n-ry 8309 11459 12146 
14173 17522 23674 32963 34890 37720 46663 
52698 59060 64548 68914 84564 94329 105859 
106112 106284 106632 113025 175143 183747 

Zi. 500 n-ry.: 530 780 2403 2624 3953 
4039 4840 5902 6443 9864 12941 13465 14422 
14517 16332 20242 20770 20843 24899 26013 
26106 26651 27066 29546 29784 31852 33682 
35810 38753 39004 43356 44749 46522 47376 
49924 52145 52170 53198 56936 58882 58785 
62100 64717 66562 68059 68063 68854 68933 
69689 70034 70632 71399 72993 75934 77909 
79509 83555 83734 84263 85980 86530 88829 
90173 90727 92474 93785 95302 95336 95843 
98698 99024 100024 100679 101651 101826 
103652 103960 105131 105190 108496 113425 
114695 114951 115167 115937 116229 116602 
116702 116808 116840 117834 118630 119110 
119343 120240 121464 121889 122429 124049 
124131 127635 127934 129778 130002 131780 
136907 137550 137769 138904 138972 139445 
140623 140782 141503 142084 142448 142558 
142630 142861 143925 143979 144879 145506 
146254 146918 148943 150607 151713 154393 
156074 156083 156167 156560 157164 157416 
158687 159970 160085 162462. 162720 163772 
165163 165252 166026 169293 169570 172410 
176363 176560 177160 177651 177917 180833 

| (Lekcyj muzyki historja, teorja i estetyka 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

prof. Konserwatorjum. 
Informacje od 11-е} — 1 

1 ой 4 — 5 po poł. S-to 

FORTEPJAN 

181959. 

Jakóbska G—1. 

  

U stóp Czarnohory 
Kosów w sierpniu. 

Wyjazd z Warszawy. „Podaj mi pan rącz 
kę — ja też do Kołomyi." Módlcie się za 
mnie, czyli kołomyjskie autobusy. Przyjemno- 
ści i dolegliwości „Półpołudnia*. Ruszamy 
w Karpaty. Czarnohora i Howerla. Worochta 
i Jaremcze, Kołomyja - Kosów! 

Pociąg bezpośredni Warszawa — 
Bukareszt — czyż trzeba dodawać — 
że mniejszościowy. Żywioł aryjski re: 
prezentuje osoba niżej podpisanego i 
poczciwego policaja ze Sniatyna.. 

Jeszcze pół godziny do: odejścia po” 
ciągu a już robi się śledziowato. W 
kwadrans później żałuję, że niema Mi- 
strza Kornela. Pakuje się do naszego 
przedziału jakiś mniejszościowo więk- 
szościowiec z Kołomyi i przerażony 
perspektywą stania do samego Lwowa 
zachowuje się, jak w znanej anegdot 
ce „dla palących”... „wam w Bachma 

, cze pieresadka *... interpelowani dokąd 
jadą pasażerowie wymrukują coś pod 
nosem, wreszcie kolejka dochodzi do 
policjanta. Pan do Kołomyi?!... Podaj 
mi pan swoją rączkę, ja też do Koło: 
myi“ — woła uradowany žydek“... trze 
ba by było sfotografować minę poli- 
cjanta, kiedy po trzech minutach do- 
stojnego wahania podał wreszcie swo- 

ja „rączkę”. 

   

Od Lwowa robi się luźna w pocią- 
gu, a w Kołomyi gęsto w autobusie. 
Szczególniejsza jakaś łaska boska mur 
siała czuwać nad niżej podpisanym, iż 

jego członki i życie pozostały bez 
szwanku. | 

Autobus Kosów — Kołomyja wyje, 
ryczy, skacze, podrzuca pasażerów do 
sufitu, ciska panny i babiska na kolana 
kawalerom, którzy aż jęczą od tej pie- 
szczoty, wymija turki, pędzi jak szalo- 
ny na wszystkich skrętach i wreszcie o 
godz. 6-ej wiecz. dowozi zdumionego, 
iż jeszcze żyje klienta do Kosowa. 

Dwa tygodnie — spędzone w b. 
miłym kresowym i co do własności i co 
do gości pensjonacie p. Wilczyńskiej 
na Moskalówce, mijają szybko i oto 
stoi jak wół 4 dniowa wycieczka w Kar 
paty Lesiste „na jutro”. Dla wybiera- 
jących się do naszego Półpołudnia, ja- 
kiem jest Kosów, możnaby napisać, że 
pensjonackie utrzymanie w Kosowie 
kosztuje 10 zł. dziennie, że miejsc wol- 
nych na wrzesień i w lecznicy dr. Tar 
nowskiego i na miejscu jeszcze dużo. 
Sady gwiżdżą na resztkę Polski i gną 
się pod owocami. A dolegliwości z wy- 
jątkiem wyż - wspomnianych autobu- 
sów nie zauważyłem. 

Godz. 5-ta zrana, wóz wypchany 
pannami i nami, piękny hucuł, — i ja- 
zda do Żabiego. Malownicza serpenty- 
na odsłania widoki, jeżeli nie alpejskie, 
to tyrolskie, raz wraz mijają nas odważ 
ne samochody... na drodze wciąż ślady 
zniszczenia od słynnych powodzi w 
Karpatach Wschodnich. 

W Żabiem, żegnamy nasze panie, 
które odjeżdżają z powrotem do Koso- 

  

sE6 Wo 

Narodó 
Praca drugiej komisji 

GENEWA. 13.9. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu drugiej komisj 

Zgromadzenia Ligi jako pierwszy mówca wystąpił zdelegat francuski Lou- 

cheur, który ze specjalnym naciskiem podkreślił, że dla tego aby zagad- 

nieniag gospodarki rolnej nie były zaniedbywane, do komitetu gospodar- 

czego Ligi Narodów musi być powołany specjalny rzeczoznawca. Następnie 
francuski de egat domagał się, aby problemat cukrowy rozpatrywany był 
odpowiednio do swego znaczenia. Loucheur stwierdził, że niepowodzenie 
pierwszej wszechświatowej konierencji gospodarczej wynikło stąd, że 
uczestnikami jej byli tylko nieodpowiedzialni rzeczoznawcy. Z kolei zabrał 
głos przewodniczący Motta, który oznajmił, iż delegacje francuska i anglel- 
ska ze względu na konieczność zwołania Światowej konferencji węglowej 
po uzgodnieniu poglądów przyjęły w tej sprawie wspólną rezolucję. 

Przyjęcie projektu protokułu amerykańskiego 

GENEWA, 13 9. PAT. Komisja prawniczo-konstytucyjna przyjęła 
jednomyślnie projekt protokułu, dotyczący sprawy przystąpienia Stanów 
Zjednoczonych do Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. 

Zamierzone propozycje angielskie w sprawie rozbrojenia 

GENEWA, 13 9. Pat. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). W kołach Ligi Naro- 
dów z całą pewnością twierdzą, że delegacja brytyjska w wykonaniu zleceń rządu la- 

bourzystów ma wnieść do komisji rozbrojeniowej Zgromadzenia Ligi nowe propozyc. 

je, zmierzające do przyśpieszenia rozbrojenia, przyczem delegacja brytyjska podobno 

Uważa się za zupełnie niezwiązaną żadnemi poprzedniemi oświadczeniami rządu kon- 

serwatywnego i pragnie pójść w tej dziedzinie po zupełnie nowej drodze. Plan postę- 
powania w krótkości przedstawiałby się mniej więcej w następujący sposób: po 

osiągnięciu porozumienia angielsko - amerykańskiego w Sprawie zbrojeń na 

morzu nastąpiłoby zwołanie ogólnej konferencji morskiej, poczem na początku 
roku przyszłego rezultaty tych rokowań zostałyby przedstawione przygotowaw < 
czej komisji rozbrojeniowej. Szczególny nacisk ma być położony na to, aby spra- 
wa wyszkolonych rezerw armij lądowych poddana została nowemu badaniu. 

Amerykańscy członkowie komisji sfafufowej 
Międzynarodowego Banku Reparacyjnego 

BERLIN, 13 IX. PAT. Biuro Wolifa donosi z Nowego Jorku za 

„NewYork Times", że przewodniczący First National Bank of New-York 

p. Jackson E. Reynolds oraz przewodniczący First National Bank of Chi- 

cago p. Melwill E. Tralor zamianowani zostali członkami komisji statuto- 

wej Międzynarodowego Banku Reparacyjnego. Oficjalna wiadomość o no- 

; minacji nastąpi dopiero po ogłoszeniu listy pozostałych członków komisji. 

wojna podjnzeoou chińsko-sowiechn 
CIĘŻKIE WALKI W OKOLICACH MANDŹULI. 

WIEDEŃ, 13-9. PAT. United Press donosi z Mukdenu: Według komu 
nikatu rządu mandżurskiego, rozpoczęły się w dniu 12 września rano w po- 
bliżu miejscowści Siu-Feng-Ho ataki wojsk sowieckich, w których Rosjanie 
użyli armat, karabinów maszynowych i samołotów. Po trzygodzinnej walce 
udało się Chińczykom odeprzeć ataki. Ponadto donoszą, że samoloty rosyj- 
skie bombardowały pograniczne miasto Mandżuli i zniszczyli kilka budyn- 
ków. 

Rewizje i aresztowania wśród Chińczyków zamieszkałych w 
Leningradzie. 

MOSKWA, 13 9. PAT. Oficjalny komunikat donosi o przeprowadze- 

niu przez leningradzkie G. P. U. licznych rewizji i aresztowań wśród za: 

mieszkałych w Leningradzie chińczyków. W czasie dokonywania przy tej 
okazji rewizji skoniiskowano towarów i obcej waluty na sumę około 100 
tys. rubli. Podobne aresztowania, o czem już komunikat oficjalny nie 
wspomina, odbywają się również i w wielu innych miejscowość ach Zwią- 
zku Sowieckiego. : 

Sensacyjna wiadomość o gromadzeniu się wojsk 
angielskich 

BERLIN, 13-9. PAT. TELEGRAPHEN UNION DONOSI, ŻE WŁADZE 
NANKIŃSKIE OTRZYMAŁY WIADOMOŚĆ, ŻE RZĄD ANGIELSKI GRO- 

MADZI NAD GRANICĄ CHIŃSKO-TYBETAŃSKĄ ZNACZNE SIŁY WOJ- 

SKOWE. CHIŃSKI MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH ZWRÓCIŁ SIĘ 

Z ZAPYTANIEM W TEJ SPRAWIE DO POSŁA ANGIELSKIEGO W PEKI- 
NIE, JEDNAKŻE DOTYCHCZAS NIE UZYSKAŁ ODPOWIEDZI. 

Termin wyjazdu Mac Donalda do Ameryki 
ustalony na dzień 28 b. m. 

LONDYN, 13 9. PAT. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Londy- 
nie gen. Dawes wręczył, jak wiadomo, wczoraj premjerowi Mac Donaldowi 
odpowiedź Stanów Zjednoczonych na propozycje morskie W. Brytanii. 
Treść odpowiedzi nie została podana do wiadomości publicznej. Nota 
amerykańska wzięta została natychmiast pod uwagę przez premiera i 
pierwszego lorda admiralicji W jakiś czas po wizycie ambasadora amery- 
kańskiego u premjera na Downing Street podano w komunikacie urzędo- 
wym, że premjer Mac Donałd uda się do Ameryki 28 b. m. 

Premjerowi towarzyszyć będzie córka miss Ishbel Mac Donald. W 
związku z tym komunikatem w kołach rządowych wypowiadają pogląd 
że odpowiedź amerykańska musiała upewnić premjera Mac Donalda, 12е 
jego osobisty kontakt z prezydentem Stanów Zjednoczonych może  przy- 
czynić się do usunięcia różnic w zapatrywaniach obu stron na sprawę po, 
rozumienia morskiego. 

wa, uważając nas w głębi duszy za 
wielkich turystów, ponieważ postano 
wiliśmy wdarć się na szczyt wschod 
nio - karpackiego Ewerestu — Hower- 
ia 2059 metrów nad poziomem morza. 

Nazajutrz zrana o g. 5 ruszamy Z 
przemiłym towarzyszem p. Stanisła 
wem (nazwiska nie piszę, iżby się nie 
zarumienił od przymiotnika przemiły) 
na Howerlę. Droga bez błądzenia 40 
kilometrów, z błądzeniem 75 kl. Dzień 
przecudny. Pniemy się coraz wyżej i 
wyżej, pozostawiając na lewa huczący 
w wąwozie skalnym Czeremosz, na 
prawo potężny, groźny i malowniczy 
łańcuch Czarnohory. Po 6-ciogodzin- 
nym marszu łąkami zniżamy się ku ja- 
kiemuś potokowi i w myśl rad hucul- 
skich, zaczynamy iść z biegiem. Droga 
ginie, trzeba skakać 'pa kamieniach 
jakbyśmy byli poszukiwaczami złota w 
Kalifornii, wkrótce musimy iść na le* 
wo w las, bez map i bez przewodników 
orjentując się tylko według niepew- 
nych wskazówek, udzielonych na о- 
wych łąkach. 

Na dobitek pogoda się zmienia, za- 
czyna mżyć drobny deszczyk. Sliska i 
stroma ścieżka staje się prawie niedo- 
stępną. Na szczęście trafiamy na jakąś 
serpentynę dość szeroką i razpoczyna- 
my drugie 6 godzin marszu, brnąc po 
kostki w błocie. W parę godzin póź- 
niej jesteśmy jaż w sercu jednego z re- 
gjonów Karpat Lesistych. Trudno sobie 
wyobrazić coś bardziej pierwotnego i 
dzi kiego. Dokoła nas jak w owej pu 
szczy z Pana Tadeusza piętrzą się mu- 
ty zwałów drzewnych, nieprzebyte 

ściany wysokości jednopiętrowych do: 
mów, olbrzymy leśne poprzewracane 
ne skały, skały i urwiska, splątane ko- 
rzeniami i drzewina, nakryte pruchni- 
cą, konarami, zwalonych przez bu- 
rzę lub starość, drzew. Człowiek który 
by zszedł tam byłby umarł z głodu, lub 
wycieńczenia. 

Grozę tych pierwotnych lasów, przy 
pominających amerykańskie opowieści 
Main.ride'a zwiększa jeszcze grobowa 
cisza, jaka w nich panuje. Ptastwa le- 
śnego niema w tych lasach. №ета о- 
sad. Niema wsi. Pies nie szczeka, ptak 
nie kwili. Cisza. Wielka martwa cisza. 
Pustynia leśna. 

Po sześciu godzinach marszu z nie- 
odstępem w ciągu całej naszej drogi 
błądzeniem, stajemy o godz. 5-ej wiecz. 
na szczycie góry, nazywanej przez me- 
go towarzysza podróży _ „Górą 
Stanisława” i podziwiamy cudowną pa 
noramę gór. jesteśmy już u samego pod 
noża Howerli. Przed nami pasmo szczy 
tów Czarnohory, okryte połoninami, na 
których jak czarne paciorki pasą się 
stada. U naszych stóp lasy któreśmy 
przebyli, a które jak teraz widzimy, są 
tysiączną zaledwie cząstką tego Oce- 
ant drzew jaki nas zewsząd otacza. Za 
nami kraj gór i wzgórz Podkarpacia, 
opadający w lekko falującą Wyżynę 
Małopolską. 

Trzeba jednak pomyśleć o nocle- 
gu, bo już do zmroku w górach tylko 
2 godziny. Nocujemy w jakiejś leśni- 
czówce z robotnikami tartacznymi, po- 
społu, którym mój towarzysz daje je- 
szcze przed snem mały wykład arytme- 

NOTA SOWIETÓW DO RZĄDU NIEMIECKIEGO 
Nowe niepokoje na granicy sowiecko- chińskiej, — Partyzanci sowieccy. 

Ludowy komisarjat dla spraw za- 
granicznych oddał poselstwu niemiec- 
kiemu notę, w której rząd sowiecki 
zwraca uwagę na to, że obywatele so- 
wieccy w Mandżurji są stale wydani 
na wielkie prześladowanie. Zabiegi, któ 
re dotychczas były przez konsulaty 
niemieckie zrobione, są niewystarcza- 
jące. Sytuacja sowieckich obywateli na 
Dalekim Wschodzie wcale się nie po- 
prawiła. Ludowy komisarjat dla spraw 
zagranicznych wyraża przekonanie, że 
rząd niemiecki dołoży starań, aby poło” 
żyć kres nieludzkim obchodzeniom się 
chińskich urzędów. Równocześnie się 
w nocie mówi o tym, że Rosji Sowiec- 
kiej nie pozostaje nic: innego, jak aby 
przystąpiła do represalij przeciw nie- 
którym obywatelom chiński m. Położe 
nie Chińczyków, którzy żyją w Rosji 
Sowieckiej nie da się podobno porów- 
nywać ze stosunkami, w których żyją 
sowieccy obywatele na chińskim tery- 
torjum. 

Nota ta jesttnowym dokumentem na 
prężenia chińska - sowieckiego, które 
się przejawia również w nowych star- 
ciach sowieckich oddziałów z chińskim 
wojskiem na pograniczu mandżurskim. 
Na Dalekim Wschodzie jest wielki nie- 
pokój. Dyscyplina w obydwuch ar- 
mjach nie będzie szczególna. Wiadomo 
ści sowieckie przynajmniej oznajmia- 
ja iż w-g informacyj podróżnych którzy 
30 sierpnia przyjechali do Czity, po- 
wstał w Mandżurji jeden chiński pułk. 
Charbińskie gazety przeciwko temu gło 
szą, że w okolicach Bajkału się zjawi- 
ły w wielkiej ilości oddziały sowiec- 
kich partyzantów, które budzą grozę w 
całym kraju. Te bandy, które bez prze- 
stanku rosną atakowały już S rietiensk, 
Nerczinsk i Nikolsk - Ussuryjski. Na 
stronę partyzantów przechodzą i kra- 
snoarmiejscy z najróżniejszych sowiec- 
kich pułków. Najliczniejszy oddział par 

ZRBWERERSRENWECZECY A „RÓRZBACKY YW RREZSOC 

84 letnia pana młoda 
Tydzień temu w kościele św. Jana 

na jednem z przedmieść Londynu, le- 
żącem w hrabstwie Surrey, został po- 
błogosławiony związek małżeński ory- 
ginalnej pary. Pan młody — Cyryl Mi- 
lis — liczył lat 22, „panna młoda' zaś 
— 84. Kościół pełen był reporterów, 
fotografów i operatorów kinematogra- 
ficznych. 

— Zaczęło się od żartów, oświad- 
czyla korespondentowi „Daily Mail“ 
oblubienica — a skończyło się powa- 
żnie. Męża mojego poznałem, gdy był 
w pieluchach, niańczyłam go gdy był 
niemowlęciem i pamiętam doskonale 
te czasy, gdy już zaczął chodzić i swo 
bodnie spacerował pod stołem. Już wte 
dy kochaliśmy się gorąco. Trzeba pa- 
nu wiedzieć, że mój Cyryl to zupełnie 
wyjątkowy człowiek. Inni młodzieńcy 
w jego wieku chodzą do teatru oddają 
się sportom a mój chłopiec najchętniej 
przesiaduje w domu w mojem towa- 
rzystwie. Wcale dobrym jest muzykan: 
tem i nieraz godzinami całemi gra mi 
na skrzypcach. Gdyśmy miesiąc temu 
zastanowili się nad naszym stosunkiem 
i naszą przyszłością, tośmy doszli do 
wniosku, że stanowczo pasujemy do 
siebie i powinniśmy się pobrać. 

Na ślub swój przybyła nieco już 
dojrzała narzeczona w sukni jedwabnej 
jasno - szarego koloru, ale poruszała 
się niestety z wielkim trudem, bo cier- 
pi okropnie na reumatyzm. 

Młody małżonek z wielką ostrożnoś 
cią i troskliwością wyprowadził ją po 
ślubie z kościoła usadowił na miękkich 
poduszkach i powiózł w podróż poślu- 
bną. 
PE NT RRC PRZETWORY TAKO KC O WETA TEASER | 
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tyzantów, który operuje nad Bajkałem, 
w liczbie około 600 ludzi opanował na- 
wet Nerczinsk na kilka godzin. Według 
wiadomości z tego samego zródła przy 
szło między jednym partyzanckim od- 
działem i wojskiem sowieckim w oko- 
licach Grodekowa do krwawej utarcz- 
ki. W sowieckich kołach występy par- 
tyzantów budzą zrozumiałe obawy. 

Bazylika Lateraneńska 
W związku z przewidywaną obec- 

nością Ojca św. w bazylice na Latera- 
nie przystąpiono do odnawiania po- 
szczególnych części świątyni, a więc 
baptysterjum, balustrady, portyfiku, 
balkonu, z którego Papież udziela bło- 
gosławieństwa i t.d. 

Wzniesiona w 324 roku przez Kon- 
stantyna Wielkiego Bazylika św. Jana 
Laterańskiego jest, jak głosi napis wy- 
ryty z obu stron fasady „Omnium ur- 
bis et orbis ecclesiarum Mater et Ca- 
put”, matką i głową wszystkich košcio 
łów Rzymu i świata. Pałac, który obok 
niej postawiono, przeznaczony był 
przez pierwszego cesarza chrześcijań- 
skiego na rezydencję dla biskupa Rzy 
mu. Lateran pozostał siedzibą parafji 
rzymskiej. 

Św. Jan Laterański, jedna z czte- 
rech bazylik patrjarchalnych, nie prze- 
chowała się do naszych czasów w po- 
staci pierwotnej. Jak większość kościo 
łów rzymskich z pierwszych wieków, 

ulega ona wielu przeróbkom i przebu- 
dowom. Dziś jest wspaniałą świątynią 
z którą wiąże się mnóstwo wielkich 
wspomnień i która posiada wiele bez- 
cennych dzieł sztuki w postaci posą- 
gów, obrazów, grobowców, marmurów 
napisów i .t.d. Wspaniałością swą u- 
stępuje jedynie bazylice św. Piotra. 

Jako wspomnienia historyczne, na- 
leży wymienić pięć soborów powszech 
nych, które odbyły się w murach ba- 
zyliki w latach 1123, 1139, 1179, 1215 

i ostatni, rozpoczęty w 1512 r. za Jul- 

jusza II, a skończony za Łeona X. Ka- 
pituła bazyliki Lateraneńskiej ma pier- 
wszeństwo „przed kapitułą bazyliki św. 
Piotra. 

Obok świątyni w pałacu Lateraneń- 

skim znajduje się sala, gdzie podpisano 

traktat i konkordat, oraz dwa- muzea 

założone przez Grzegorza XVI i Piusa 

IX. W jednem umieszczono dzieła sztu 

ki „których nie ulokowano w Watyka- 

nie, w drugiem przechowane są napisy 

z pierwszych wieków chrześcijaństwa 

posągi, reprodukcje rzeźb oraz grobow 

ców. Wiele z tych przedmiotów pocho- 
dzi z katakumb. 

Wielkie rzymskie seminarjum du- 
chowne papieskie oraz muzeum misyj- 
ne zajmuje pozostałą część budowli na 
Lateranie i włączone jest również do 
klauzuli o eksterytorjalności. 

Oprawy książek, alhumy 
a 

| RAĄŃY DO OBRAZÓW 
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Wł. Strzedziński 
Wilno, Zamkowa 12. Tel. 13-13. į 

са GEO NIN T AA wcze @Й 
a Z, 
@ w Warszawie, Chmelna 
я Grand Hotel 5, przy N._ Swiecie. 
R Tel. 7-96, 406-33 i 336-30. 
Mi 75 pokoi z nowoczesnym konfortem 
E_ urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 

a B_z nościełą, bielizną i oświetleniem 

  

ECI E 
kiikoro inteligentnych od 4 ćo 7 lat poszukuję do kompietu przedszkola: 

Witoldowa 8 m. 1. 

tyki i nazajutrz dopiero stajemy w do- 
skonale zaopatrzonem i administrowa- 
nem schronisku pod Howerlą. Po ran- 
nej kawie, zaczynamy drapać się na 
Howerlę. 

Wejście na Howerlę — najwyższy 
szczyt Karpat Wschodnich nie strome, 
ale trudne, ze względu na sliskie trawy 
połonin. Widok (w dzień pogodny wi- 
dzi się na 200 klm.) wspaniały. Na po- 
łudniu, jak lekkie obłoczki widnieją 
Transylwańskie Alpy, na zachód leży 
u stóp Howerli dzika i bezludna Ruś 
Węgierska, na wschód i północ widzi 
się całe Podkarpacie aż do Stanisła- 
wowa włącznie. Na górze jest sporo 
turystów między innymi rusińska wy- 
cieczka ze Lwowa, śliczne dziewczęta 
i śliczni chłopcy, wszystko czarnookie, 
wiotkie i smukłe. I nie wiesz człeku 
na co patrzeć na Alpy Rumuńskie, czy 
na lwowskie krasawice. 

Tymczasem zdala jak sygnał ostrze 
gawczy rozlega się daleko grzmot bu- 
rzy. Przezorniejsi rusini poczynają 
schodzić, podczas kiedy my marudzimy 
nieco. 

Tymczasem chmury zbliżają się do 
nas. Mimo woli nie możemy nie stanąć 
i nie rozkoszować się przecudnym i 
groźnym widokiem. U nas jeszcze słoń- 
ce ale na całem Podkarpaciu mrok. 
Olbrzymie, ciężkie chmurzyska wyglą: 
dają, jak łańcuchy górskie, uniesione 
w powietrze. Zbliżają się z niesłychana 
szybkością i ogarniają nas sycząc jak 
żmije i momentalnie powodują mrok. 

W ciemnościach dolatuje mię głos 
p „Stanisława „idźmy na prawo“ i na- 

  

tychmiast uświadamiam sobie z prze- 
rażeniem, że na prawo są wodospady 
Prutu, strome, prostopadłe skały, kil- 
kudziesięcio metrowej wysokości. Krzy 
czę mu ażeby tam nie szedł — ale głos 
nie rozlega się we mgle. Natychmiast 
gubimy się wszyscy, pozostawieni ka- 
żdy swemu losowi. 

Schodzę na lewo, ale natykam się 
na słupy graniczne i orjentuję się, że 
jestem w Czechach. Biorę na prawo i 
przez jakieś nieprawdopodobne krzaki 
i kamienie trafiam na właściwą drogę, 
drżąc nie tyle o całość członków, co o 
całość garderoby. 

Czekam później z półtora godziny 
w śmiertelnym strachu na towarzysza 
i pełen najczarniejszych przeczuć 
idę do schroniska. Na szczęście mój; 
podróżnik raczy się już w schronisku 
gorącą herbatą. Okazuje się, że przed 
wodospadami Prutu spotkał jakiegoś 
hucuła, który go skierował na dobrą 
drogę. 

Nazajutrz zrana, po 22 kilometro- 
wym marszu w deszcz do Worochty, 
zwiedzeniu wodospadów Prutu w Ja- 
remczu i samego Jarem cza, oraz zbom 
bardowaniu znajomych  pocztówkami 
stanęliśmy w Kołomyi. Te same pasku- 
dne zwierzęta autobusowe  odtrzęsły 
nas z powrotem do Kosowa, w którym 
nasze panie modliły się już za pożar- 
tych przez niedźwiedzi vel „pospada- 
łych ze skał podróżników. 

K. £ecz: 

*



  

  

XIII Zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Wilnie 
W dniach 26—29 września odbę- 

dzie się w Wilnie pod protektoratem 
Pana Prezydenta XIII zjazd lekarzy 
i przyrodników polskich. W pierwszym 

ji drugim dniu zjazdu Pan Prezydent 
zaszczyci go swoją obecnością. Na 
zjazd zapowiedziany jest przyjazd go- 
ści zagranicznych; przyjeżdża z Jugo- 
sławji grupa lekarzy złożona z 25 osób 
z prof. Ivkoviczem na czele, pozatem 
zapowiedział swój przyjazd prof. dr. 
Cmunt z Pragi i prof. Pusepp z Dorpa- 
tu, z których pierwszy wygłosi referat 
w sekcji medycyny wewnętrznej, dru- 

"gi w sekcji neurologicznej. Zgłoszenia 
' krajowe pozwalają obliczać ilość ucze: 

- stników zjazdu na 1500 osób. 

Program zjazdu jest następujący: 

Dnia 25-9 o godz. 20 zebranie ża” 
poznawcze w sali kasyna wojskowego. 
Dnia 26 b. m. po nabożeństwie w ko- 
ściele św. Jana (godz. 9) nastąpi uro- 
czyste otwarcie zjazdu w Wielkim Te- 

* atrze Miejskim w obecności Pana Pre- 

zydenta. Posiedzenie inauguracyjne za- 
kończy wykład prof. dr. L. Marchlew- 
skiego z Krakowa p. t. „Przemiana ma- 
terji w ustroju zwierzęcym, a roślin- 
nym. O godz. 12 30 złożony zostanie 
na Górze Zamkowej wieniec na mogi- 
le poległych w walce o Niepodległość. 
Po południu (g. 16—19) obradować 
będą sekcje naukowe. Wieczorem o g. 

21 odbędzie się w Sali Miejskiej (ul. 

Ostrobramska Nr. 5) raut, 
przez prezydenta miasta. 

27-1X o godz. 5.45 odbędzie się 
drugie plenarne posiedzenie z wykła- 
dem proi. dr. Emila Godlewskiego z 
Krakowa p. t. Starość i śmierć, jako 
zjawiska biologiczne. Od 11 do 19 
obradować będą sekcje naukowe, a 
godz. 20 odbędą się uroczyste przed- 
stawienia w obydwu teatrach  miej- 
skich. 

281X o godz. 8.30 odbędzie się 

trzecie posiedzenie plenarne z wykła- 
dem prof. E. Piaseckiego z Poznania 
p. t. Biologiczne podstawy wychowa- 
nia fizycznego i prof. dr. W. Święto” 
sławskiego z Warszawy p. t. Zadania 

i obowiązki pracowników naukowych 
względem państwa i społeczeństwa. 
Od godz. 10—19 obrady w sekcjach. 

291X. Po nabożeństwie w Ostrej 

Bramie (godz. 9) odbędzie się w Sali 

Miejskiej ostatnie plenarne  posiedze- 

nie z odczytem prof. dr. A. Wrzoska z 

Poznania, poświęconym pamięci J. Mia 

nowskiego, zakończone wykładem 

prof. dr. W. Nowick'ego ze Lwowa p. 

t. Zagadnienie choroby raka w nauce 
i życiu społecznem. 

W czasie zjazdu zorganizowany bę- 

dzie szereg wycieczek, z których naj- 

większą będzie wycieczka do puszczy 

Białowieskiej (w niedzielę po zakoń” 
czeniu zjazdu). (y) 

wydany 

bofnicy łofewscy odlecieli do Warszawy 
Wczoraj lotnicy łotewscy którzy jak wiadomo bawią w Wilnie przy - 

jazdem do Warszawy i Poznania odlecieli do Lidy. 

W południe na lotnisku w Porubanku zebrali 

miejscowych władz, którzy żegnali gości i 

lotu. 
Z chwilą gdy samoloty łotewskie 

się _ przedstawiciele 
życzyli im dalszego pomyślnego 

poczęły wznosić się nastąpił jedno- 

cześnie start trzech naszych samolotów które będą towarzyszyły łotyszom 

w dalszej podróży. 
Zgodnie z ustalonym programem lotnicy łotewscy zawitają do Lidy 

w gościnę do tamtejszego pułku lotniczego a stamtąd dopiero odlecą do 

Warszawy. (b) 

Szczegóły eksplozji koło składów amunieyjnych 
Tragiczny wypadek, który miał miejsce 

przedwczoraj koło parku uzbrojenia na ul 
Witebskiej, jest obecnie wszechstronnie ba- 
dany przez odnośne władze wojskowe, któ- 
re dokonały już oględzin terenu wypadku, 
przesłuchały świadków i samego sprawcę 
wybuchu szeregowca Józefa Sokołowskiego. 

Okazuje się, że granat znaleziono w szmel- 
cu materjałów, złożonych na strychu domu 
Nr. 12 przy ul. Witebskiej. Nieostrożność 
żołnierzy zajętych przenoszeniein tych mater 

rjałów, spowodowała, że granat począ! dy: 
mić, co spowodowao, że Sokoiow. óry 

pierwszy zorjentował się, że naieży go zaraz 

KRO 
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ŻAŁOBNA. 

— Kondolencja p. wojewody. W związ* 
ku ze Śmiercią piui. Józefa  Kallenbacha, 
znakomitego uczonego i pierwszego dziekana 

+ wydziału humanistycznego wskrzeszonego 
- uniwersytetu wileńskiego, p. woj. Raczkie- 
wicz wysłał depeszę kondolencyjną do Kra- 
kowa do wdowy. 

URZĘDOWA 
; — (y) Audjencje u p. wojewody. P. wo- 
jewoda Raczkiewicz w dniu wczorajszym 
przyjął m. in. delegację związku właścicieli 
autobusów w osobach p. dyrektora Łucz- 
kowskiego, p. Hryniewicza i p. Lewina w 
sprawach komunikacji autobusowej. Poza- 
tem przybyli do p. wojewody pułk. Landau 
i kpt. Kawalec celem zaproszenia p. woje: 
wody na niedzielne zawody lekkoatletyczne 
pań. Starosta powiatu wileńsko-trockiego p. 
Radwański przybył do p. wojewody w spra- 
wach powiatu. 7 Ё 

— (y) P. Protasewicz wicestarostą po- 
stawskim. Kierownik oddziału ogólnego w 
wydziale wojskowym urzędu wojewódzkie- 
go p. Kazimierz Protasewicz został miano- 

wany zastępcą starosty powiatu po: awskie- 

go i w dniach najbliższych wyjeżdża dla 

objęcia nowego stanowiska. TACE 
— (vy) Delegacja ludności karaimskiej u 

& np. wojewody. W dniu wczorajszym p. woje- 
woda Władysław Raczkiewicz przyjął dele- 

gację ludności karaimskiej z Trok na czele 

z hazzanem Szymonem Firkowiczem, która 

to delegacja w imieniu Karaimów wręczyła 
p. wojewodzie piękny wieniec ze zbóż ze 
wstęgami o barwach narodowych polskich 
i wyraziła serdeczne podziękowanie za opie- 
kę p. wojewody nad ludnością karaimską. 

W odpowiedzi p. wojewoda podzięko- 
wał delegacji, prosił p. hazzana aby był wy- 
razicielem jego uczuć wobec ogółu rolników 
karaimskich, dla których p. wojewoda ma 
uznanie z powodu ich pracowitości i wy- 
trwałości, pomimo nie sprzyjających warun- 
ków w rolnictwie w latach ubiegłych, i z 
przyjemnością podkreślił ich zawsze wysoce 
obywatelski stosunek wobec Państwa. 

— (y) Powrót p. wicewojewody. W 
4 dniu wczorajszym powróci! do Wilna i objął 

urzędowanie p. wicewojewoda Stefan Kirti- 
lis. 

MIEJS” * 

— (o) Wyjazd prezydenta miasta. Ww 

dniu wczorajszym prezydent miasta p. Fole- 

jewski wyjechal do Poznania na zjazd przed 

    

usunąć, bo grozi eksplozja, która mos 
pociągnąć za sobą śmierć lub kalectwo zn 
dujących się wówczas na strychu į 
żołnierzy, wyrzucił go bez namysłu . 
okno. Nie wiedział on naturalnie, że pociąg- 
nie to za sobą tak fatalne skutki. 

Ofiara wybuchu 9-letni Kozłowski wal- 
czy ze Śmiercią, ponieważ brudne odłamki 
granatu, poza rozcięciem krtani, spowodo- 
wały najprawdopodobniej zakażenie krwi tak 
że pomimo usilnych zabiegów lekarskich, 
grozi gangrena. Lekarze nie czynią prawie 
żadnej nadziei utrzymania ciężko rannego 
chłopca przy życiu. (c) 

KA 
stawicieli związku miast polskich oraz na 
zjazd prezydentów miast słowiańskich. Nie 
obecność prezydenta potrwa około tygodnia. 

— (09) Podwórza uniwersyteckie. Dzie- 
dziniec astronoma Marcina Poczobuta w 
gmachu uniwersyteckim został odnowiony. 
Poziom został obniżony, kilka starych drzew 
może zasadzonych w czasach znakomitego 
astronoma wycięto, okna pomiędzy filarami 
przedłużono do dawnych wymiarów. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (0) W przededniu nowego strajku 
fryzjerów. Jak się dowiadujemy, związek fry 
zjerów na odbytej wczoraj konferencji po- 
stanowił żądać od właścicieli zakładów fry* 
zjerskich nie przyjmowania uczni w ciągu 
roku. To żądanie wywołała sprzeciw właści- 
cieli, którzy grożą łokautem. Sprawa r 
strzygnie się w przyszłym tygodniu. 

, — (o) Służba domowa. jak się dowia- 
dujemy służba domowa grupowała się w 
stowarzyszeniu św. Zyty. Na skutek agita- 
cji związków klasowych, pewien odłam za- 
mierza stworzyć odrębną organizację. Pierw- 
sze organizacyjne zebranie odbędzie się w 
niedzielę w lokalu przy ul. Wileńskiej. 

SZKOLNA. 

— (y) Przymus mundurowy dla  mło- 
dzieży szkolnej. W myśl rozporządzeń Mini- 
sterstwa oświaty w roku bieżącym po raz 
pierwszy całkowicie obowiązuje przymus 
mundurowy w szkołach średnich. 

Wszyscy uczniowie będą mieli obowią* 
zek bezwzględnego przebywania w mundur- 
ku przez cały dzień. я 

— (y) Przed spodziewanemi reiormami 
w szkolnictwie. Wobec opracowywania do- 
kładnej statystyki szkolnej, przełożeni szkół 
otrzymali nakaz przedłożenia dokładnych spi 
sów personelu pedagogicznego i liczby ucz- 
niów. Statystyka ta ma posłużyć jako pod- 
stawa do szeregu reform szkolnych, które 
jeszcze w tym roku zamierza przeprowadzić 
ministerstwo. 

— Dom św. Antoniego otwiera kursy 
6-cio miesięczne szycia, haftu białego i kolo- 

rowego, tkactwa Inianego, welnianego, kili- 
mów, wszelkiego rodzaju dywanów, na wa- 

runkach bardzo przystępnych. dla niezamoż- 

nych bezpłatnie. Zapisy i bliższe informacie 
codziennie od godz. 15 do 17-ei w kancela- 

rji domu św. Antoniego — Antokolski Brzeg 
11. Dla przyjezdnych jest internat. 

— Przedszkole: W przedszkolu P.M = 

im. Sienkiewicza (Wiłkomierska 1) są je 

cze miejsca dla dziatwy w wieku przedszko!- 

nym z okolic Mostu Zielonego. Zapisy codz. 
od 4—6 wiecz. 

  

    

    

  

          

KOMUNIKATY. 

— Komunikat komitetu organiza- 
cyjnego XIII zjazdu lekarzy i przyrod- 
ników polskich w Wilnie. Wobec te- 
go, iż zgłoszenia na zjazd wciąż na- 
pływają, Komitet Organizacyjny zjaz- 
du podaje da wiadomości ogólnej, iż 
nadal są przyjmowane zgłoszenia na 

pokoje, które mogłyby być addane za 

opłatą lub. bezpłatnie w dniach od 25 

do 30 września włącznie do dyspozy* 

cji Komitetu celem zakwaterowania 
przyjezdnych członków zjazdu. Opłata 
za pokoje przewidywana jest od 6 do 

10 zł. i wyżej. ' 
Informacje oraz druki deklaracyj 

można otrzymać w sekcji mieszkanio- 
wej (wydział zdrowia publicznego 

urzędu wojewódzkiego ul. Wielka 51, 

tel. 10—33), gdzie również przyjmują 
się zgłoszenia. 

    

    

   

    

Ś. p. Jan Tarwid 
Znowu opuścił na wieki Wilno 

„Człowiek irrydenty”. Znowu jedna z 
najczystszych, najbardziej kryształo- 
wych postaci okresu ubiegłego. Czło- 
wiek pozbawiony zupełnie życia oso- 
bistego,  niestrudzony tam, gdzie 
chodziło o dawanie z siebie, a usu- 
wający się w cień, gdzie chodziło o 
branie. 

Urodzony w Ziemi Inflandckiej, 
ukończył dzięki pomocy opiekunki 
młodzieży Sw. Platerowej, szkołę śred- 
nią w Wilnie, biorąc czynny udział w 
chrześcijańsko-społecznym ruchu mło- 
dzieży („Odrodzenie“), Jeszcze przed 
wojną Światową organizuje młodzież 

wileńską i mińską, fanatycznie lubia- 
ny. dla niezrównanego humoru i praw- 
dziwie , złotego serca. Pomimo roz- 

winiętej choroby piersiowej, bierze 
udział w kampanji 1920-g0 roku, po- 
czeni oddaje się pracy nauczycielskiej 
w jednem z miast Kongresówki, w 
Świecianach i Wilnie. 

wietny organizator młodzieży i 
nauczyciel z Bożej łaski, niezrównany 
aktor, muzyk i ponadto obdarzony 
„piórem”, był jednym z tych ludzi, 
których zdolności są zanadto różno- 
stronne, ażeby się skupić w jakimś 
jednym kierunku. W dodatku od na- 
tury obdarzony zupełnym zanikiem 
egoizmu, oddał swoje wszystkie talen- 
ty na usługi Sprawie Polskiej, na 
wychowanie setek dusz  młodzień- 
czych, dla których był nie tylko na- 
uczycielem, ale przykładem  altruis- 
tycznego samospalania się. 

„Skromny aż do przasady i usu- 
wający się wiecznie w najbardziej za- 
cienione miejsca życia, pozostał zna: 
ny, ala nie głośny, aż do końca. 
Przyzwyczailiśmy się doń wszyscy i 
pokochaliśmy Go, jako żywy symbol 
najlepszych, najczystszych, najofiar- 
niejszych lat naszego życia. | czciliś: 
my Go jako człowieka, którego linja 
życia nie odchyliła się o włos bodaj 
od pionu młodości. 

Spij.. i niech Ci Polska 
przyści. K. L. 

BEL ZGRZ ZCZEZOZEZE PRETEC PY TVT KISS 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Walne zgromadzenie związku drob- 

nych kupców chrześcijan m. Wilna. W dniu 
15 b. m. o godz. 4 po poł. w lokalu przy 
ul. Zawalnej 1, odbędzie się walne zgroma- 
dzenie członków związku drobnych kupców 
chrześcijan m. Wilna. Na porządku obrad: 
informacja o działalności związku, w у 
2 ch członków zarządu, zmiana nazw 
ku, sprawa hurtowni i inne. Obecność w. 
stkich członków jest niezbędna, poniew. 
będą poruszane bardzo ważne sprawy han- 
dlowe. : 

— Baczność właściciele domów Zarze- 
cza! W niedzielę, dn. 15 b. m. o godz. 12 m. 
30 w lokalu obok kościoła po-Bernardyńskie- 
go (Św. Anny 10) odbędzie się walne ze- 
branie właścicieli domów dzielnicy Zarzecze. 
Porządek obrad: 1) Organizowanie pomo- 
cy prawnej przy zatargach z lokatorami; 2) 
sprawozdanie z dotychczasowej  działalno- 
ści Rady centralnej zw. właścicieli średnich 
i drobnych nieruchomości; 3) plan pracy na 
przyszłość; 4) wolne wnioski. Obywatele z 
Zarzecza, posiadające domy stawcie się jak 
jeden mąż. 

RÓŻNE 
(0) Wróżba prędkiej zimy. Onegdaj ze 

strony Werek pociągnęły się na południe 
stady żórawi. Ich wczesny odlot, jak również 
przymrozek z wczorajszej nocy, rolnicy wró- 
žą jako zwiastuny prędkiej zimy. ё 

— (a) Zbiórka ofiar na Palestynę. 
Akcja zbiórk owa na rzecz ofiar wałk w Pa- 
lestynie, która jak już donosiliśmy gmina 
ydowska przeprowadziła wśród bogatszych 

osła w ciągu dwóch dni zbiór 
) y zł. Wobec tego, że pomoc 

Palestynie jest już obecnie potrzebną, gmi* 
na postanowiła nie czekać na dalsze wyni: 
ki zbiórki i zebrane j pieniądze wysłać 
natychmiast do miejscowości najbardziej 
dotkniętych rozruchami. Akcję zaś zbiórkową 
będzie się prowadziło nadal aż do zebrania 
przewidzianej sumy. 

— Podziękowanie. Komitet domu Św. 
Antoniego składa J. W. p. Mieczysławowi 
Bohdanowiczowi, członkowi swego zarządu 
gorące słowa uznania za ofiarność iście oby- 
watelską i serdeczne „Bóg zapłać” za hoj- 
ną ofiarę 2010 zł. na urządzenie kolonij let- 
nich w jego majątku Olszyńce. 

się 

   

    

   

      

— Echa wybuchu na Rossie. Jeden 
z naszych czytelników nadsyła nastę- 
pujące słuszne uwagi: W pismach wi- 
leńskich została umieszczona wiado- 
mość o wybuchu w dn. 12 b. m. grana* 
tu w parku uzbrojeń przy ul. Witeb- 
skiej. Dzięki przytomności żołnierza 

skończyło się ten raz tylko na poranie- 

niu jednej osoby. Otóż w tej sprawie 
należy zwrócić uwagę na to, że składy 
amunicyjne i park uzbrojenia znajdują 
się w zupełnie nie odpowiedniem miej- 
scu, bo wśród dzielnicy z gęsto zabu- 
dowanemi domami. Nie ulega wątpli- 
wości, że padobne zakłady winny się 
znajdować w miejscowościach nie za- 
mieszkałych, nie zaś wśród domów. 
To też o przeniesienie tych zakładów 
do bardziej odpowiedniej miejscowości 
niejednokrotnie już zwracali się oko- 

* liczni mieszkańcy z prośbą do władz; 
miejmy nadzieję, że po opisanym wy* 
padku odnośne władze zwrócą należy- 
tą uwagę na tę sprawę i składy wraz 
z parkiem uzbrojenia zostaną nareszcie 
przeniesione do odpowiedniej miejsco” 
wości. Miejscowy. 

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 — Tajny kurjer. 
Hollywood — Podwójne życie 

Negri). 

(Pola 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Okradzenie garbarni. Z nieczyn- 
ecnie garbarni Gordona przy ul. Tar- 

dziono różne urządzenia do obsłu: 
zyn, zegary kontrolne, pasy skórzane 

    

Edward-Adum SOOLKIEŃ 
opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu w Wilnie dnia 11 września 1929 roku. 

Eksportacja na dworzec kolejowy z domu żałoby przy ul. 3 Mają 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. © godzinie 10 rano w kaplicy publicznej w 
majątku Szajkuny, poszem nastąpi pogrzeb w grobach rodzinnych. Tegoż samegc dnia o godz. 

nabożeństwo w kościele Św. Jakóba w Wilnie. 

O czem zawiadamiają gdrki, synowie, synowe, zięć i wnukowie. 
Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą. 

Dookóła nadużyć 
Rewizja gospodarki aresztowanego  pro- 

kurenta Banku Związku Spółek Zarobkowych 
Romanowskiego potrwa czas dłuższy. Pod- 
czas swojej długoletniej pracy na tem stano- 
wisku, Romanowski wykazał tyłe energii i 
oddania się pracy, że narazie Dyrekcja 
wprost nie chciała uwierzyć, aby dopuścił 
się on jakichkolwiek nadużyć. Taksamo do- 
tychczasowe przepisowe i w terminie prze- 
prowadzane badania powierzonych Roma- 
nowskiemu działów nie nasuwały żadnych po 
dejrzeń. Dopiero przed kilku dniami, wobec 
udania się prokurenta na urlop objął jego 
funkcje inmy urzędnik banku p. Michałowski, 
który odrazu zauważył pewne niedokładno- 
ści w załatwianiu przez S „uofowskiego róż- 

  

nych manipulacyj bankowych i doniósł o 
tem dyrekcji. Zarządzone natychmiast bada- 
nia wykazały faktyczny stan rzeczy i dosta- 
tecznie obciążyły Romanowskiego. 

_ Gdy matwersanta wezwano do  złoże- 
«ia wyjaśnień, nie zapierał się zbytnio w 
popełnianiu nadużyć, widząc zapewne że 
wszelkie wykręty nic tu już nie pomogą. 

Aresztowanie Romanowskiego, uważa- 
nego w tutejszych sferach handlowych za 
bardzo tęgiego bankowca, a pozatem 050- 
bistość skądinąd niezwykle sympatyczną 
przyjęta w mieście narazie z wielkiem nie- 
dowierzaniem a dopiero gdy stwierdzono to 
ponad wszeiką wątpliwość wywołało to а- 
prawdę poruszenie. (b) 

Rozprawa nożawa wśród ezłonków Bruderierejnu 
Wczoraj wieczorem na ulicy Jatkowej 

w pobliżu straganów z mięsem doszło do 
starcia pomiędzy członkami osławionego w 
swoim czasie Bruderierejnu, będącego po* 
strachem tutejszych żydów. 

W tej sferze nóż jest jedynym i naj- 
bardziej przekonywującym argumentem, 
więc prawie wszyscy członkowie organiza- 
cji chętnie nim się posługują. W roku ubieg- 
łym na ulicy Jatkowej zabity został znany 
awanturnik i zmora jatek żydowskich, rze- 
komo rzeźnik a faktycznie bezczelny szan- 
tarzysta Gurwicz. Sprawca zabójstwa, kasjer 
związku rzeźników do dziś dnia siedzi w 
więzieniu oczekując kary. Śmierć Gurwicza 
spowodowała, że towarzysze jego poprzy- 
sięgli zemstę bezpośrednim i pośrednim 

  

sprawcom zabójstwa i zapowiedzieli, że sko- 
rzystają z każdej okazji, by dopiąć swego. 

Wczoraj około godziny 5 wiecz. prze- 
chodzący ulicą Jatkową brat zabitego Gur- 
wicza, zauważył dwóch rzeźników najbar- 
dziej nieprzychylnie do niego usposobionych. 

„ „Bez chwili namysłu Gurwicz dobył no- 
ża i rzucił się w kierunku idących. Spotkał 
ich jednak przygotowanych na odparcie ata- 
ku w pozycji obronnej i z nożami w rękach. 

Rozpoczęła się wprawdzie nie równa 
walka, lecz dla takiego „mistrza* jak Gur- 
wicz wcale nie niebezpieczna. Obu prze- 
ciwników zdołał on poważnie poranić tak, 
że musiano ich odwieźć do szpitala. 

Nazwiska ich nie są narazie znane. Gur- 
wicz został przez policję aresztowany. (c) 

Złodzieje ucharakteryzowani za djabłów okradli 
spadkokierczynię dolarów. 

Nocy onegdajszej we wsi Straszyszki 
w gminie trockiej do mieszkania Zofji Za- 
charzewskiej dostało się kilku osobników, 
którzy bez szelestu poczęli plądrować w 
izbie. Szmery zbudziły pogrążoną we śnie 
Zacharzewską, która, gdy otworzyła oczy 
zobaczyła przy świetle księżyca trzech dzi- 
wacznie ubranych mężczyzn 0 czarnych 
twarzach. Przerażona ze strachu, kobieta 
miała jedynie tyle siły, by zakręcić głowę 
kołdrą i nie wydać z siebie okrzyku, będąc 
wreszcie przekonaną, że w mieszkaniu g0- 
spodarują djabli. Dopiero po pewnym cza- 
sie Zacharzewska zdecydowała się wstać z 
łóżka i rozejrzeć się po mieszkaniu. Moż- 
na sobie wyobrazić:jej przerażenie, gdy zaj- 
rzawszy w stronę, gdzie stał kufer, zauwa- 
żyła, że jest on otwarty. W kuftze było 
1700 dolarów, które ulotniły się. 

Gdy o wypadku powiadomiono policję 
ta odrazu zorjentowała się, że kradzież by- 
ła dziełem „djabłów*, których należy szu- 
kać w tej Samej wsi. Niedługo trwało 
śledztwo, bo już w tym samym dniu osa- 
dzono pod kluczem dwuch siostrzeńców 
okradzionej Adolfa i Aleksandra Zacharzew- 
skich i ich kolegę Aleksandra Baranowskie 
go. Mili młodzieńcy, gdy tylko dowiedzieli 
się, że Zacharzewska otrzymała spadek z 
Ameryki w głowę zachodzili, jak pieniądze 
zagarnąć w swe ręce. Po dłuższym namy* 
śle wiedząc, że krewna ich jest zabobonna, 
postanowili przebrać się za djabłów i wy- 
ruszyć po spędzające sen z powiek, dolary. 

Zawiedli się srodze, bo zamiast do 
Ameryki dokąd mieli zamiar wyjechać, tra- 
fili do więzienia. (c) 

i dwa rewolwery browningi. Ogólna war- 
tość skradzionych rzeczy wynosi 2200 zł. 

— (c) P. Przyjemską spotkała nieprzy- 
jemność. Z jatek miejskich przy ul. Wiel- 
kiej 43 skradziono 30 sztuk rondli miedzia- 
nych, pół kilograma srebrnych rubli sześć 
łyżeczek oraz czapkę karakułową. Wartość 
skradzionych rzeczy, poszkodowana Marja 
Przyjemska właścicielka jednej z jatek okre- 
śle na tysięc zł. 

— (c) Zaginięcie. Przed kilku dniami 
wyszła z domu i dotychczas niepowróciła 
14 letnia Helena Kakareko (Sierakowskiego 
10). Zaginioną poszukuje policja. 

— (c) Wypadki podczas pracy. Na tar- 
taku Gorszatera przy ul. Szopena, pracują- 
cemu tam robotnikowi Janowi Warno piła 
obcięla 4 palce u prawej ręki. Poszwanko- 
wanego odwieziono do szpitala św. Jakóba. 

Podczas mycia okien w sklepie przy ul. 

Niemieckiej 12 straciła równowage i spadła 

z drabiny 18-etnia Bronisława  Januszajtis 
zamieszkała tamże. Padając dziewczyna za- 
wadziła o szybę w drzwiach tak, że rozbi- 
jające się sztło pokaleczyło jej ręce. 

Po odwiezieniu Januszajtisówny do szpi* 

tala żydowskiego okazało się, że ma ona roz* 
cięte arterje i ścięgna prawej reki, co na: 
suwa poważne obawy o jej życie. 

— (y) Okropne skutki burzy. Niezwy- 
kle gwałtowna burza, jaka szalała przed kil- 
ku dniami nad terenem powiatów oszmiań- 
skiego, wilejskiego i wileńsko-trockiego wy* 
rządziła niemało strat oraz pozbawiłą życia 
szereg osób. We wsi Barańce gm. kołowic- 
kiej piorun zabił 1lletnią Wierę Korsaków- 
nę, w Gierwiatach spłonął dom mieszkalny 
Remisa Rafała, we wsi Ładyga, gm. trockiej 
piorun zapalił stodołę ze zbiorami. w za- 
šcianku Zawilejka, mg. gierwiackiej dom 
mieszkalny a we wsi Bijuciszki, gm. holszań- 
skiej zabity został wraz z koniem Józef Bo: 
rysewicz. 

— (c) Okradła podczas libacji. Józef 
Dvczkowski (Zamkowa 3) powiadomił poli- 

cję, że podczas libacji w viwiarni przy ul. 

Szopena 2, znajoma jego Salomea Jasiula- 

niec skradła mu złoty zegarek damski. 

— (c) Ujęcie złodziei. Onegdaj w dzień 

ieszkania Abrama Arkowiczą (Belmont 

2) wyniesiono znaczną ilość gafderoby na 

sumę 900 zł.. Policja zdołała stwierdzić, że 
sprawcami kradzieży byli Dawid Szachowicz 

(Zawalna 32), Gerszon Słonimski bez stałe- 

go miejsca zamieszkania i Jakób Ombryk 

(Krupniczy 3). Część rzeczy odnaleziono i 

zwrócono poszkodowanemu. || 
— (c) Usunięcie wiech granicznych. Na 

odcinku Wiżajny „Litwini zniszczyli kilka 

wiech granicznych. 

— (c) Wystraszony Koń potratował 

przechodniów. Wczoraj w południe koło Hal 

Miejskich przej jacy samochód wystra- 

szył konia włościańskiego, który nagle rzu- 

cił sie w bok i wpadł w tłum kupujących. 

Dwie osobv, stojące bliżej jezdni zosta: 

ły obalone i potratowane dość poważnie. kil- 

ka zaś innych doznało lżejszych obrażeń. 

Rannvch iesiono natychmiast w 

bezpieczne miejsce. a następnie odwieziono 

do lekarza. Okazało się, že poszkodowane 

zostały Etera Ratkowicz (Straszuna. 15) i 

Apolonia Horoszyn ze wsi Hoduciszki. Obie 

kobiety po nałożeniu opatrunków skierowa- 

no do domów pod opiekę rodzin. ; 

   

    

    

    

  

  

  

  

   

  

  

   

Z SĄDÓW 
A to wpadł. 

  

. Trudny jest zawód szpiegowski bo to i 
niezaszczytay i rigdy niewiadomo czem się 
zakończy nawiązywanie kontaktu z osoba- 
mi potrzebnemi. Można trafić na takiego, 
co to nie da się przekupić pieniędzmi i wy* 
da policji. 

W tych warunkach ostrożność jest wa- 
runkiem koniecznym przy pewnej dozie 
ROA i znajomości duszy lud- 
skiej. 

S. Jarkowicz nie miał nosa. Idąc dro- 
gą do Królewszczyzny poprosił przejeżdża: 
jącego wieśniaka K. Sokołowskiego pod- 
wieść go, a siedząc już na wozie zaczął 
agitować, Sokołowski, z natury milczący 

słuchał opowiadań przygodnego kompana 
cierpliwie nie oponując. Agitator zrozumiał 
to jako podatny grunt i pod koniec podró- 
ży zaproponował wręcz Sokołowskiemu 
współpracę jako szpiega, 

Dzielny wieśniak udał, że dał się wziąść 
aaa haczyk, a następnie dął znać po- 
icji. 

Potrzask był dobrze pomyślny i po 
pewnym czasie Jarkowicz oraz dwaj jego 
pomocnicy: Szrejoman i Gojgiel znalezli się 
za kratą. Byli oni wysłannikami „państwa 
ościennego" i pełniłi funkcje rejonowego 
komitetu kompartji. 

Na sądzie nie pomogły wykręty i łgar- 
stwa. Uczciwe słowo poczciwego wieśniaka 
miało tyle wagi co wdowi grosz, a dowod, 
zebrane przez policję dopełniły reszty. Wy- 
nik, w tych warunkach mógł być tylko 
jeden—więzienie ciężkie. Siedzieć w nim 
będą przez cztery lata. SZ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

— Rocznik prawniczy wileński. Przed 
paru dniami ukazał się w druku II tom Ro- 
cznika Prawniczego Wileńskiego organu Wy* 
działu Prawa i Nauk Społecznych USB oraz 
Towarzystwa Prawniczego imienia Daniło- 
wicza. Jest to jednocześnie księga pamiąt- 
kowa ku uczczeniu 350 lecia istnienia i 10-cio 
lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskie- 
go, pierwsze z tego rodzaju wydawnictw 
związanych z październikowemi uroczystoś- 

ciami uniwersyteckiemi. Luksusowo wydany 
tom, o objętości przeszło 1000 stron druku, 
poza częścią jubileuszową obejmuje szereg 

rozpraw naukowych ze wszystkich dziedzin 
nauk prawnych, przeglądy ustawodawstwa 
i orzecznictwa sądowego za lata 1927 — 
28 oraz kronikę. Obszerniejszą recenzję z 
tego wydawnictwa, którem się Wilno Słu- 
sznie może poszczycić damy niedługo narazie 

zaś polecamy Rocznik uwadze czytajacych 
wilnian. Poszczególne tomy są do nabycia 
po 24 złote egzemplarz w ksiegarniach w 
leńskich (skład główny u ]. Zawad 
i w Administracji Rocznika — Semin 
Prawne USB. ul. Uniwersytecka 7. 

   
      

  

y. teatrów i kin i chwilka 

10-ej odbędzie się 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

BEZSTRONNY GŁOS 
.. W opisach mych po Wilnie peregryna* 

cji, staram się być możliwie najbardziej ob- 
jektywnym. Staram się podkreślać nasze 
braki, a robię to w tym i tylko i wyłącz 
nie tym, celu, żeby je jaknajprędzej  usu- 
wano. : 

Nie robi mi najmniejszej satysfakcji 
utyskiwanie na niedomagania w życiu mia- 
sta naszego, jeśli jednak ostrzę sobie na 
kimś, lub na czemś zęby, to tylko dlatego, 
że ten sposób, jak praktyka wykazuje, jest 
najskuteczniejszym. 

To jest moja zasadnicza deklaracja! 
A teraz, co wykazuje życie? Jak mnie 
IE jak rozumie moje intencje czytel 

DMK? 

. Oto spotkałem się świeżo z zarzutem, 
że wszystko co piszę, piszę ze specjalnem 
nastawieniem na dokuczenie  Magistratowi. 
.. Powiedział mi temi dniami jeden z mo* 
ich znajomych takie mniej więcej słowa: 
„Chodzi pan po mieście (albo i nie chodzi), 
szpera pan gdzie może, a potem wynajdu- 
je jakiś drobiazg, jakieś głupstewko, wyol 
brzymia do niemożliwości, innemi słowy z 
igły robi pan przysłowiowe widły i podnosi 
gwałt. Trudno! Wszystkiego odrazu zrobić 
nikt nie jest w stanie, boć i „Kraków nie córa 
zu zbudowano*. Zresztą, ciekaw bym byi 
czytać pańskie uwagi wtedy, gdyby miastem 
rządził ktoś inny, powiedzmy, bliższy panu, 
od. obecnego Magistratu”. 

Przyznam się, że uwagi, które wyżej 
przytoczyłem, przyjemnemi dla mnie, jako 
autora „przechadzek”, nie były. Ale cóż ro- 
bić, taka już jest dola dziennikarza. Wszyst: 
kim nie dogodzisz! 

. Mam na swą obronę tylko mą deklara: 
cję na początku niniejszego  wypisaną i 
.„.0pinję czytelnika. 

Skoro już jednak mówimy o t. zw. bez- 
stronności, to całkiem w kropce będzie, je- 
śli przytoczę tu uwagi, które nadesłać mi 
zechciał jeden z członków naszej Rady Miej - 
skiej, o ile wiem, należący do frakcji bar- 
dzo popierającej obecny Magistrat — bo 
biorącej w nim udział. 

Pisze p. Radny: „Wielka szkoda, że 
Szanowny Pan (to niby ja) nie zabłądzi na 
ulicę Podgórną za Browar Szopena w dół 
aż do Wilji. Wygląd tej ulicy jest okropny 
— wołający o pomstę do nieba. Zwłaszcza 
z nastaniem długich wieczorów i słoty je- 
siennej pełna wybojów i pułapek ulica, staje 
się niebezpieczną dla przechodnia i jego 
marnego obuwia (gdyż mieszkańcy tej ulicy 
— to robotnicy) (! mój wykrzyknik). 

Od trzech lar kołaczemy w Magistracie 
o ułożenie tylko po jednej stronie chodni- 
ków, chociażby szerokości jednej płyty be- 
tonowej, o jezdnię nie upominając się, gdyż 
nie posiadamy koni i powozów (! — znowu 
mój wykrzyknik). 

Czyż naprawdę nie mają litości w Ма- 
gistracie nad ludnością, pobierając od niej 
podatki? 

Nadmieniam, że w sprawie poruszonej 
powyżej, mieszkańcy ul. Podgórnej złożyłi 
dwa podania do Pana Wojewody i jakoś 
do tej pory cicho (papier cierpliwy). Pierw* 
sze podanie złożone zostało 24-1X 1928 r., 
drugie wiosną r. b. 

Prócz tego trapi nas inna rzecz, miano* 
wicie stan sanitarny. Dość wejść na ul. Pod- 
górną, aby trzeba było za nos się chwytać. 

Wszak to przy końcu naszej ulicy od- 
bywa się zlewanie do Wilji nieczystości 
miejskich. 

Jest to bolączka, której sezon, copraw- 

da z końcem lata, minął. To, czego nie 

zrobiły organy, do których należy opieka 

nad Stanem Sanitarnym miasta, zrobią je- 

sienne deszcze i zimowe chłody, które nam 

„aromaty“ uliczne z całą pewnością pod po- 

krywą lodową zakonserwują”. SUW 

Tyle Pan Radny. Mnie już nic innego 
do zrobienia nie pozostaje, jak dzisiejsza 

„przechadzkę* zakończyć i tylko u dolu pod 

nią, swe signum postawić. ь 

TTD EEK NSS 

RADJO. 

Sobota, dnia 14 września 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00 - : 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,45—17,00: Program dzienny, repertuar 

litewska. 17,00— 
17,25: „Wałka z Krytyką* odczyt z dz. „Mu- 
zyka* wygł. Tadeusz Szeligowski. 17,25— 
17,50: Odczyt z Poznania. 17,50 — 1800: 
Wystawa Poznańska mówi. 18,00 — 19,00: 
Słuchowisko dla dzieci z Warszawy. 19.00 

19,20: Czytanka aktualna. „Chesterton ja 
ko przyjaciel Polski“. 19,20—19.40: Felje- 
ton wesoły wygł. Karol Wyrwicz-Wichrow- 
ski. 19,4 —20.05: Sygnał czasu z Warsza- 
wy i program na tydzień następny. 20,05— 
20,30: Transmisja z Warszawy. „Radjokro- 
nika*—wygł. dr. Marjan Stępowski. 20,30 — 
22.00: Koncert kameralny z wystawy „Radje 
i Świało* Philipsa w Wilnie w wykonaniu: 
Aleksandra Kontorowicza (skrz.), Alberta 
Kaza (wiol ), I. Szabsaja (akomp.) 22,45— 
23,45: Muzyka taneczna z restauracji „Po 
lonja* w Wilnie. 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na trumnę śp. Edwar- 

da Swolkienia, składają dla najbiedniejszych 

do uznania redakcji — Stanisław Gano zł. 30 
Wacław Zielonka zł. 30. 

    

  

Sprzedaje się pies rasy- 
|) 4VILKO-CHART (7 miesięczn.) 

! Dowiedzieč się 
U!. Bobrujska 22, lub Marcowa 2. 
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4 SŁOW 0 

s p D й T WYŚCIGI KOLARSKIE o „MISTĘZOSTWO CENY W WILNIE. Dziś! Czarująca POLA NEGRI i znakomita OLGA BAKLANOWA odtwarzają świetną ali a ы Z dnia 13 września e. D. KINO-TEATR rolę w przebojowym obrazie sezonu 1929—30 r. p. t. 
niu . o godz. 11- > 

WAGEREJ WO Ćw jów leć na szo. „. Złemłopłody: pszenica 48-49, żyto „KOLLYWOOD" HALINA KONOPACKA PRZYBYŁA DO 
WILNA. 

W dniu wczorajszym przybyła do Wil- 
па w towarzystwie mjr. Łepkowskiego, za- 
wodniczki stołecznego AZS'u p. p. mistrzy- 
ni świata w rzucie dyskiem Konopacka-Ma- 
tuszewska oraz Wojnarowska. Dziś przy- 
bywają pozostałe zawodniczki. W ciągu dnia 
uczestniczki zawodów zwiedzą miasto. 

Raid kawalerji Warszawa — 
Wilno 

W dniu 25 b. m. rozpocznie się 
w Warszaw e zorganizowany przez 2 
dywizję kawalerji, raid konny oficer- 
Ski na przestrzeni Warszawa— Wilno. 
Trasa raidu, wynosząca 520 klm. po- 
dzielona została na następujące eta- 
py: Warszawa—Ostrów, Białystok — 

sie Grodzieńskiej (od Ponarskiej kapliczki) 
50-ciu kilomerotwe wyścigi kolarskie o mi- 
strzostwo m. Wilna na rok 1929-ty. 

Zwycięzca biegu ot rzyma jako nagro- 
dę wspaniałą księgę „Igrzyska VIH-ej Olim- 
piady* ofiarowaną przez członka T-wa p. 
Władysława Strzedzińskiego oraz żeton złoty. 

|ERESEK WKDKGDEA WYTACZEA MIBOCSTAŁ WIEBEÓP AAAA | 

| zaklad przemysłowy w ckolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
13 września 1929r. 

Poszukojemy mieszkania 

Bou pod S. S. 

parterowego, kilkupokojowego, na 

| SZEGŁE НЕНЕ WRZE WEZ RAR EIK 

E 10, 

25—26, jęczmień 25—26, owies 25-27, gry- 
ka 34—35, otręby pszenne 20—22, żytnie 
17—18,siano 7-8, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja wyczekującą. Do- 
wóz dostateczny. Brak nabywców: 

Mąka pszenna 80 - 90, żytnia razowa 
30—32, pytlowa 40—42 za kig. 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
gryczana 80 90, owsianą 80—110, 

perłowa 60 -- 80, pęczak 55 — 60 za 
1 kg. manna 100—130. 

Mięso wołowe 230-280, cielęce 210— 
260, baranie 200—260, wieprzowe 280— 320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sadło 400—460, smalec wieprzowy 440— 
460. 

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

Grodno — Druskieniki—Nowy Dwór— i й ć Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Ej : i— Wil a ERZE Warzywa: groch polny 50-60, strączko- 

ie Tranz. Sprz. Kupno sy 50-60, fasola biała 180—190, strączko- 
Przestrzeń tę zawodnicy Muszą pojąry 8,88,5 8,905 8,865 wą 50—60, kartofle 8 9, kapusta świeża 

pokryć w czasie 124 godzin 15 min. gejgja 123,83 12,14, 123,52 15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
Fazę pierwszą Warszawa —Ejszysz- Kopenhaga 237,35, 231,95, 236,75 (2a pęczek), buraki 15-20 (za pęczek), 

ki (456 klm.) przechodzą jężdzcy do- Budapeszt 155,60 _ 155,90 _ 155,20 OR CH 2 a 
wolnie w 120 godz., pozostałą częŚĆ Holandja 357,40 358,30 — 356,50 ky. kalafiory 30-70 4 laiks kalarepa 
drogi muszą pokryć w 4 godz. 15 | ondyn 43,23, 43,33 43,12 5-10. 
min. Faza ta jest właściwym  wyści- Nowy-York 8,90 8,92 8,88 Owoce: Jabłka stołowe 100—120 za 1 
giem. Po 24 godz. po przybyciu do Qsjo 237,52 238,12 236,92 kg. kompotowe 50—60, śliwki węgierki 
Wilna odbędzie się próbny galop na paryż 34,80, — 34,98, gaga 100 — 120. * 
dystansie 3000 mtr. z przeszkodami pragą 26,39,5 26455 26335 „„Orzyby: Borowiki 2—3 zł. za 1 kg» 

1121 rag; ‚ o, 38,8 rydze 100—120, mieszane 0.30 — 0,40. 
: аы P LLR , Szwajcarja 171.81, 172,24, 171,38 Drób: kury 5—7 zł. za sztukę, kurczę” 
kości, i : Stokholm 238,87, 239,47  238,27 tą 150 250, kaczki 6—8, mtode 300—400, 

Będzie to sprawdzianem koni po Wiedeń 125,55 125,86, 125,24 gęsi 8—12, indyki młode 5--7 zł. 
przejściu p zez nich całej trasy. Włochy 46,64, 46,755 — 46,52,5 Ryby: liny żywe 520—550, śnięte 350— 

Zwycięzcy otrzymają nagrody ho- 
norowe i pieniężne. 

Raid Warszawa— Wilno ma na 
celu prócz względów czysto sporto- 
wych względy doświadczalne. Chodzi 
tu o zdobycie praktyki w racjonalnem 
pokrywaniu wielkich przestrzeni, co 
ma duże zastosowanie w okresić woj- 
ny, a pozatem powoli  zorjentowač 
się w materjale końskim. 

W raidzie wezmą udział oficero- 
„wie oraz jeźdzcy cywilni za zgodą do- 
wódcy dywizji. 4: 

Marka niemiecka 212,29 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 119.75—119,25 

Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,25.  $ proc. kolejowa 47 8 proc. 
Z. B. Gosp a Banku Roln. obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 48,75. 50 
5 proc. warszawskie 53 — proc. 
Siedlecg66,75 

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. 

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* 

L. cze żywe 500 550, Śnięte 350—380, siela- 
wa 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
miętusy 220—280, płocie 180—250, drobne 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— fDhejrzyj fowar krajowy; 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 

"WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE 
w dniu 23. 5. 29 r. 

10132. |. A. Firma: „Blicharska Małgorzata”. Siedziba w 
Ole chnowiczach, gm. kraśnieńskiej, pow. Mołodeczańskiego. 
Przedmiot — sklep spożywczo - tytoniowy. 
1925 roku. Właściciel Blicharska Małgorzata 

10133. I. A. Firma: „Warszawski magazyn dziecianych i u- 
czniowskich ubrań — Arja Sztern i S-ka". Spółka firmowa. Han- 
del gotówemi ubraniami dziecinnemi. Siedziba 
Niemieckiej 1. Firma istnieje od 11 maja 1929 roku. Wspólnicy 
zamieszkali w Wilnie: Arja Sztern — przy ul. Nowogródzkiej 
10 i Sonia Boruchowicz przy ul. Makowej 1. Spółka firmowa za- 
warta na mocy umowy z dn. 11 maja 1929 r. 
niczony. Zarząd należy do obydwóch wspólników. Wszelkie 
weksle, zobowiązania, czeki, umowy oraz ak: 
członkowie zarządu pod stemplem firmowym. Korespondencję 
zaś nie zawierającą zobowiązań oraz pokwit 
wszelkich należności dla spółki podpisuje każdy ze a 

14 I. samodzielnie. 

„Łozowik Dawid*. Si 
łacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — herba 
mi. Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Łozowik Dawid zam. 
tamże. 

10076. I. A. Firma: „Łozowik Pesia“. Sie; 
lacie, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep galanteryjny i 
spożywczy. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel Lozowik 
Pesia zam. tamże. 

10077. I. A. Firma: „Macułewicz Kajetan", Siedziba w W. 
ropajewie, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep gałanteryjno- 
bakalejny, bławatny, zelaża i spożywczy. Firma istnieje od 1921 

lašciciel Maculewicz Kajetan zam. tamże. roku. 

10078. I. A. Firma: „Margajew Umar-Bek* Siedziba w maj. 
Połowo, gm. Woropajewskiej, pow. Postawski 
skłep wódki i sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma istnieje 
od 1929 roku. Właściciel Margajew Umar - 

    

OSTEN SMOLL. 

2 W pogoni za widmem. 
  

Rozdział Il. Tajemmica Willarda Layle'a 

Tłum pieszych i jadących śpieszył 
w obie strony ulicy. 

— śliczna sztuka, prawda? Nie wi- 
działam nigdy tak dobrej i inteligentnej 
artystki. 

Wysoka, bardzo ładna panienka, z 
ciemnemi lokami, otaczającemi sub- 
telną twarzyczkę, spojrzała pytająco na 

' matkę, gdy obie te panie jechały autem 
z teatru do domu. 

— Tam robi wrażenie bardzo inte- 
__ ligentnej. Nelly, A przytem ma tyle pro 

    

   

    

    

     
   
   

    

stoty i uroku. Jestem bardzo zadowo- 
lona, żeśmy były na tej sztuce. 

Obie kobiety były bardzo elegancko 
ubrane. Matka spójrzała bardzo serde- 
cznie na córkę i zapytała z uśmiechem: 

| — Qyy oglądasz się za Danem? 
Twarzyczkę dziewczyny oblał ru- 

mieniec. 
/ — Nie — rozešmiata się, — par 
trzałam na mijający nas samochód... 
zdaje się że Dan nie wie o naszej byt- 
ności w teatrze. A gdyby nawet wie- 
dział, wątpię, by przyszedł. On tak nie 

lubi tłumu. 
Uśmiech na twarzy matki dowodził 

iż rozumiała swą córkę doskonale. By- 
ły ze sobą w wielkiej przyjaźni i nie 
istniały pomiędzy niemi tajemnice. 

— Czy nie należałoby go zapro- 
sić, moja droga? 

,  — Nie wiem... doprawdy nie wiem. 
To jest taki niezwykły człowiek... wiesz 
mamo. Nie można postępować z nim, 
jak z innemi ludźmi. 

— Czy taki nieśmiały? 
i — O, nie, on nie jest nieśmiały. 

Ale... taki skryty. Zdaje mi się czasem, 
że go wcale, ale to wcale nie znam. 
Gdy mówi, zdaje mi się, że myśli o 
 czemś innem, że mówi o czemś mnioją 
 ważnem, a myśli o poważnych i ni 

   

Właściciel Meler 

10080. I. A. Firma: „Menkis Chaim“, Siedzaba w st. Miadzio 
le, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep detalicznej sprzedaży WPISY: 

10079. 1. A. Firma: „Meier Lejzer*, Siedziba w Postawach. 
Rynek. Przedmiot sklep bławatny. Firma istnieje od 1922 roku. 

Lejzer, zam. w Postawach, ul. Brasławskia. 
1409 — VI. 

wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 

Firma istnieje od 
zam. tamże. 

1403 — VI. с 
ciel Mindlin Icek, 

2; ul. 3-g0 „Maja w Wilnie przy ul. l. OSC? 
Firma istnieje od 

. na czas nieogra- 
10168. I. A. 

ty podpisują obaj 

owania z odbioru 

iedziba w Wołko- 
ciarnia z zakąska- 

1405 — VI. 1 

dziba w Woikota- 

1406 — VI. 

je od 
1407 — VI. 

iego. Przedmiot— 

ek zam. tamże. żółtak Ester zam. 
1408 — VI. 

gdy nie potrafję go zrozumieć. To dzi- 
wne, prawda? 

— Tą cechę mają przeważnie lu- 
dzie, którzy są zajęci bardzo intensyw= 
ną pracą umysłową. 

— Tak, ja wiem. On ma głowę peł- 
ną planów, nowych wynalazków. A je- 
dnak... 

Głos młodej dziewczyny drgnął lek- 
ko. Matka obserwowała ją bacznie i 
zapytała: ы 

— Dan wiecznie jest czemś zajęty, 
prawda? Czy teraz obmyśla coś nowe- 
go? Jakieś nowe cudo, coś nadzwyczaj 
nego; jak myślisz? 

— Nie wiem, — uśmiechnęła się 
Nelly, tak rzadko mówi o swej pracy... 
dopiero wtedy gdy już kończy ją. Może 
wymyśla sposób, by jedwabne pończo- 
chy się nie darły, albo coś wręcz nie- 
możliwego! No, już jesteśmy w domu! 

-. Przy kolacji mówili dalej a Valmo- 
nie Danie. 

A tymczasem Dan siedział w mroku 
i ciszy laboratorjum przy ul. Kinsvy i 
słuchał rozmowy. Zdjął słuchawki, wy- 
jął klucz z małego otworu w skrzynce, 
podobnej do aparatu telefonicznego. 
W pokoju rozlegał się cichy szmer dy” 
namo - maszyny. 

Było bardzo gorąco i czoło Dan a 
pokryły krople potu. Patrzał zamyślo- 
ny na cienkie druty. Nagle między 
brwiami ukazała się głęboka zmarszcz- 
ka. 

— Layle, Layle, — szepnął — czy- 
żby było dwuch Willardów Layl'eów w 
Londynie i w tej samej dzielnicy Scot- 
land Yard nie będzie szukał innego... 
To się wydaje nieprawdopodobne, a 
jednak... zawiadomienie Nr. 34 jest w 
rękach inspektora już od dziewiątej. 
Wszyscy są zdumieni... Ależ upał dzi- 
siejszy. Już tak późno... Pół do dwuna 
stej... one były w teatrze, wybierały się 
tam... a więc jeszcze upłynie godzina, 
zanim się położą... zdążę jeszcze... ale 
jesli Scotland Yard pośpieszy? Będzie 
bardzo przykro, jeśli spóźnię... no tru- 

wykłych rzeczach. Zdaje mi się, że ni-dno! Zobaczymy... 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Wiłold Woydyłło. 

Menkis Chaim zam. tamże. 

10081. I. A. Firma: „Mindlin Icek*. Siedziba w Miadziole, 
pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep galanteryjno - bakalej- 
ny, spożywczy i bławatny. Firma istnieje od 1928 roku, Właści- 

10082. |. A. Firma: „Milutin Sora". Siedziba w Brasławiu, 

Brastawiu ul. 3-g0 Maja 16. 

1042. I. A. Firma: „Župraner Kiwel“. Siedziba w Wilnie 
zauł. Dominikański 20. Przedmiot — sprzedaż skór. Firma istnie- 

1929 roku. 
ul, Wiłkomierska 123. 

10143. I. A. Firma: „Żółtak Ester". Siedziba w Wilnie, ul. 
Rudnicka 5. Przedmiot — sklep wyrobów bawełnianych po- 
chodzenia krajowego. Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel 

1410 — VI. 

zam. tamże. 1411 — VI. 

Przedmiot — sklep kolonjalno galanteryjny. 
1927 roku. Właścicieł Milutin Sora zam. w 

nik ane EO PK ES 
Firma: „Straszczański Szloma”, Siedziba w 

Postawach ul. Łuczajska 1. Przedmiot — sklep galanteryjno * 
spożywczy. Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Straczański 
Szłoma zam. w Postawach, uł, Zarzeczna 14. 

1459 — VI. 
10169. I. A. Firma: „Swidler Hendel*. Siedzaba w Miadziole 

pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep galanteryjno - spożyw- 
Sy i resztek bławatnych. Firma istnieje od 1929 roku. Właści- 

el Swidler Hendel zam. tamże. 1460 — VI. 

w dniu 6. 6. 1929 r. 
10141. I. A. Firma: „Jelisiejew Jefim". Siedziba w Wilnie, 

ul. Olimpja 15. Przedmiot — przedsiębiorstwo budowlane. Fir- 
ma istnieje od 1908 roku. Właściciel Jelisiejew Jefim, zam. tamże 

1461 — VI. 

Właściciel Żupraner Kiwel, zam. w Wilnie, 
1462 — VI. 

1463 — VI. tamże. 

Nałożył znów słuchawki, wsunął 
klucz do otworu aparatu mignęła lamp 
ka... Nadsłuchiwał chwilę. 

— Niestety! — szepnął do siebie. 
Nie można nią dosłyszeć, taka pląta- 
nina! 

Znów przestał słuchać i sprzątnął 
papiery na biurku, poczem wyszedł. 
Drzwi zamknęły się za nim bez szele- 
stu, tyłko automatyczne zamki trza- 
snęły cicho. Szybko zbiegł ze schodów 
i znalazł się na ulicy. Zatrzymał prze- 
jeżdżający taxis: 

— Tazis! 
Gdzie mam jechać? — zapytał 

szoler, otwierając drzwiczki. 
— Gryden... dom Willarda Layl'ea 

na Hygatt — rozkazał Dan, wsiadając. 
Dom narożny. Pokażę panu. 

Podczas gdy auto mknęło po cichych 
ulicach, Dan pogrążył się w głęboką 
zadumę. 

Mózg jego źle działał tej nocy... Ca 
łe tygodnie wytężonej, nieprzerwanej 
pracy, wyczerpały go. Brak snu dawał 
mu się we znaki; napięte nerwy prze- 
szkadzały myśleć, mąciły miśli. Dan 
wiedział jednak, że nietylko zmęcze- 
nie było powodem zdenerwowania. 
Walczyty w nim wręcz przeciwne uczu- 
cia, nie mógł więc zebrać myśli, aby 
na chłodno zastanowić się nad sytua- 
a 

  

Z jednej strony była Nelly, z dru- 
giej — jej ojciec, ogólnie szanowany 
i poważny człowiek, którego Dan wi- 
dział dwa razy w życiu. Ojciec Nelły 
nazywa się Willard Layle i właśnie to 
powodowało niepokój Dana. Gdyż do- 
wiedział się, że wśród rozmaitych szu- 
mowin miejskich zjawił się jeden z ich 
wodzów, którego właśnie tak samo na- 
zywano i który mieszkał również w 
Hygatt. To skomplikowało niezwykle 
sytuację. Zawiadomienie Nr. 34 musia- 
ło już dojść do rąk policji. Szepczące 
druty nie mogły się omylić. Naznaczo- 
no napad na dom księżny Renburg na 
wtorek na 2 m. 30 po północy. Organi 
zował ten napad człowiek, który mógł 

  

Podwójne Życieś 
dramat w 10 aktach. NAD PROGRAM: Ostatnie wiadomości z szerokiego Świata oraz mody 
paryskie. Specjalna ilustracja muzyczna orkiestry koncertowej. Pocz. seansów o g 4, 6,8, 10,20. į 

Mickiewicza 22. 

Siejskl Kinematograi 
Kuituralno-Ošwiatowy 

BALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

  

Od daia 13 do dnia 17 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

BEBE i SKA 
Komedja w 10 aktąch. W rolach głównych: BEBE DANIELS i IAMES HAŁL. Nad program: 
„SZAŁ FILWOWY* komedja w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od 
9. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od £._3_m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

  

Dziś! Największy pizebój sezonu!! wszechświatowa sensacja! 

ŁÓDŹ PODWODNA 98 44** (SUBMARINE) 

Potężny dramat miłości i przyjaźni. Wstrząsające przeżycia na Oceanie w tonącej łodzi podwodnej. Nadzwy- 
czajna wystawa: Film ten z rekordowym powodzeniem był wyświetlany w ciągu 6-ciu miesięcy w stolicach: 
Europy i Ameryki. W rolach głównych: schodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT 

i RALPH GRAVES. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 į 10 15. 

KiNO-TEATR 

„HELIŪS“ 

P. W, K. POZNAg!! , ZARZAD „DOBR 
i ZAKŁ. PRZEMYSŁ. 

ROMANA ŻUROWSKIEGO 

2 Pomieszkań ua 1a Fabryka mydła 

i 
6 pokoi, | zgłoszenia do sprzedania, można. 
przyjmujemy bezpłat- częściami. Oferty do 

godami, z prawem ko- 
rzystanią z telefonu, i 
centralnym ogrzewa- 

— Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. — Prosimy žądač pocztą 
cenników i próbek. 8LSE—0 

ow tw www tw a U W U R W W W W W Z W WY O W W W W AW O OP WY 

dolarów 
Dom. H-K.„Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 

B Ž “nie, Ajencja „Polkres* adm. „Słowa* dl К B FABRYKA SUKNA i KOCÓW B Wino,” Królewska 3, noce = © B LESZCZKÓW ost. poczt. WARĘŻ (Małopolska) pi o a A 
i uprasza o zwiedzenie sto ska firmy w Hali konfekcyjnej Nr 46 SAMO- || 3 o 13 sean DZIAŁY LODENY na ubrania — DERKI na konie, KOCE. BUNDY Pokój ze wszyst- | placu 200 sąż. kw., | š (burki) na wzór Sławuckich, PŁASZCZE MYŚLIWSKIE, PLEDY. B kiemi wy-| sprzedamy za 5.000 

niem, ul. Teatralna 4 

    

Lo ——x———-————————- 5-5. AN IIS m. 8, el. 12-33. —o I tel. 9-05. a 

Dnia [5 września r, b. "remctuta WD poszukuję mieszka- Rozządaj Radio" statki będą kursować między GE Kosmetyka a na od, zaraz od |amator ku pu | 
Wilnem—Kalwarją I Werkami. мее ИИа iemi 1-2 Odjazd z Wilna: 8, 9, 10.15, 11.302 12.30, 2, 3, 4.30, 530 wiecz. d 9 KOKNULATORY » ZyWerek: 915, 10.30, 11.30, 1, 2, 3.30, 4.30, 530,7 w] Gąbin et Centrum miasta Ofer- |aaodowe | „katos W razie niepogody statki kursowźć nie będą. ty skrzynka pocztowa | - B T „9 

W dni powszednie wolne są pod wycieczki. Kosmetyczny Nr 89. 20 „PE TEA р Wilno, Sprzedaż, ładowa- 
Mickiewicza 31 m. 4. ше paznapoa a tw 

firmie MICHAŁ 
GIRDA. Szopena 8, 
tel. 1672. 

AWWAWAW 
KUPNO | SPRZEDAŻ 

Usuwanie wad cery DOKTOR twarzy. Odmładzanie   B.2ABLDOGICZ |ceryi u suw a 2 e ЗОВЕ° 
сВог. weneryczne, | ПЛАГОЛСКеС, AE o KMWAWAAA 

t i lam na twarzy. Sto- 
Ea». Ie wszelkich Urządzenie moczowych, od 9 
—i od 5—8 wiecz. 

Elektroterapja 
(diatermja). 

SKLEPOWE w do- 
brym stanie do sprze- 

zabiegów. kosmetyęż- Do sprzedania 
nych. Usuwanie łu-całkowite urządzenie 427“ 
pieżu głowy. Elektry- m eszkania.  Wiwul- AS kio 2 
zacja i ręczny masaż skiego _29—6. __ — wówych do wy gh н 

  

КоЫеёые!.екау: — | Козте'ус2пу. żawienia. Ś- - W Z.P. li2 ienią. 5-to Jah 
Ass O SPRZEDANI ska li. Wiadomość BL Teldowiciówa Kosmetyki B) ia m. Wada b rządcy. —0 XCBIECE, WENE- 

RYGZNE, NARZĄ. 
DOW MOCZÓW. 
od 12--2 | 04 4-5, 

  ta hi l t i Leczniczej duż i Ч jicze y cztero piętrow т 

Dodi. czowe" już ucz ay wd pne ЗО 
: z R - 

powróciła. Przyj. od day Ei ak poisas Iokujeas 

  

ai. Miekiewicza 24, 15 19— > na dobre  opro- g 10—7. Wielka 18szy urząd, iub szko- ia ЗЗ tel. 271. ma 9; zł Warunki kupna do epo) bez 

| WGREG WENA GM gg OMÓWIENIA na miej- * s 
В Р k 6 + umeblowany @ [B run ns py FO Es Zgłosz.: Ajencja ės 
„o J TOO u sm HAJU Si KOKAŁE Bpa Wiino | ° МЕМ Ь 

elegancki, wygodny, niekrępujący do a Ba Królewska 3, telefo ——' D —! 
wynajęcia. Mickiewicza 41 m. 1. -Į  KOBREEGA CCA ROZEZEA | VES WAR UOR LAŚ 17-80. -0 

SROKA M WYCOOW W GEB Dokt6r-Medycyn: Aimszerka$miałowska Pokój A woki o SPRZEDANIA na būkamokita = i; й ЪПШБШУ&‚ oraz Gabinet Kosme- dla solidnego lokato- w, ładnie położony del 1916 r, 12 KM 
LGRARZE tyczny usuwa zmąr-ra do wynajęcia. Ge- folwar! A istorycz- ną 10 atm. ;do sprze- 

й $$ choroby weneryczne, szczki, piegi, wągry, dyminowska  37—1.090i i ynkami W danią. Inforinacje:: 
R NAGAI CZES MA Skórne i płciowe, ul. łupież, brodawki, ku-. (Zwierzyniec). —opow.. Wileńsko-Troc- Wilno, Jagiellońska 8 Mickiewicza 9, wejście rzajki, wypadanie wło- 77 kim, obszar 75 ha, wm, 12, Biuro Tech- DOKTOR z ul. Śniadeckich 1 

—2 b. GISBERĖ przyjmuje od g. 1-Żm. 
7 p. P. ss z acz" od 5— 

syfilis. i skórne. [u. 
WILENSKA A. te- Ar. PGPIŁSKI 
efon 567, Przyjmuje + 

i jeryczne. od 10do I iod'4do 754 Lodz. 

    

Boktór.-Medycyny 
A. GYMBLER 

ghoroby skórne, we- 
meryczne i 

DOKTOR 

diatermja.  Sollux. Wilno, 
Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9-2 15--5 Ul, WiEIKA 21 

W.Z.P. 43 (Telet. 921). 

być ojcem Nelly, a może nim nie był? 
Dan chciał to natychmiast wyjaśnić. 
Myśl jego krążyła dookoła Nelly. 

Trzeba było działać bardzo ostro- 
żnie, najmniejszy błąd nie byt dopu- 
szczalny. 

Od Nelly myśli Dana przesunęły 
się ku jego własnej osobie. Poznał śli- 
czną pannę niedawno, mało wiedział o 
niej, a jeszcze mniej o jej znajomych i 
krewnych. NeHy była cudna, miła, cza- 
rująca. Dan był zupełnie przekonany że 
nie spotkał równie sympatycznej kobie- 
ty. Matka jej również robiła bardzo 
przyjemne wrażenie: dosyć młoda je- 
szcze, by mogła być przyjaciółką swej 
córki, której szczęście było celem jej 
Zycia. 

Starannie przypomniał sobie szcze 
góły rozmów, wszystko, co słyszał o 
tych paniach od znajomych. Ale nie 
było ani cienia złego lub niechętnego 
słówka, lub podejrzenia. Wszyscy za- 
chwycali się szczerze obu paniami. Za- 
chwyt Dana dla miss Nelly w ciągu 
kilka tygodni zamienił się w uczucie sil 
niejsze, niż przyjaźń. Nelly stała mu się 
bliższą i droższą od wszystkich wyna- 
lazków. 

l oto nagle podsłuchana rozmowa, 
dotycząca kradzieży biżuterji księżny 
Renburg, rzucał wielki cień na jego rar 
dosne uczucie. W ciągu długich dni 
wytężonej pracy, Dan poznał, przy po- 
mocy swej wspaniałej maszyny, świat 
ukryty, wielkich szajek złodziejskich, i 
zdawało mu się, że szepczące druty, 
rozpięte na ścianach laboratorium przy 
niosły mu imiona wszystkich prawie 
wodzów... aż nagle ktoś szeptał imię 
Willarda Layle'a. Z rozmowy Dan wy- 
wnioskował, że ten człowiek nie był 
pionkiem, świeżo przez szajkę pozyska 
nym. Był to jeden z wodzów, cenionych 
doświadczonych, umiejących doskona- 
le kryć się. ; 

Czyż można było zjawić się do je- 
go domu i powiedzieć jego córce: 
„Ach, Nelly, chciałem powiedzieć o oj- 
cu pani.... że jest wielkim, międzynaro- 

skoroby skórne i we- B 
Przyjmuje 

  

moczo- Choroby weneryczne, 
płciowe. Elektrotera- skórne, i syfilis. Przy- — 
pja, stofice górskie, jęcie: Od 9—1 13-—7. Adm inistracį ę 

om Mickiewicza 46 Pensjonat 

POsADY S SSE 

parter, 3 

do dzieci. Mogę przy- komfortowe, 
gotować do l-ej kl. żęci 
gimn. Mam praktykę towska 20—1 Od 
i d. świadectwa. Adres: g__q1 į od 3 po poł 
ul. Wielka Nr 27—14. 3 

=   -— 

Pofrzebny pokój 
  

„Słowa" adm. „Stowa“ 
—z„samotnego". 

dowym złodziejem! Dowiedziałem się 
właśnie bardzo ciekawych szczegółów 
o Willardzie Layle'u, który mieszka na 
tej samej, co pani, ulicy, a którego spe- 
cjalnošcią jest bižuterja!“ 

Nie! Na tego rodzaju przemówie- 
nie nie zdobyłby się nikt, nawet czło- 
wiek tak sławny na całej kuli ziemskiej 
i tak bogaty, jak Valmon Dan. 

Czoło jego pokrywały coraz głębsze 
zmarszczki. Gdy:by się nie był pośpie- 
Szyłż wysłaniem zawiadomienia, nie 
męczyłby się teraz, ale już było za- 
późno: Scotland Yard wiedział o wszy- 
stkiem — nie można było się catnąć. 

Taxis zatrzymał się na rogu ulicy 
Gryden przed ładnym, dużym, naroż- 
nym domem, osłoniętym zielenią. 

Dan kazał szoierowi poczekać i za- 
dzwonił. 

Wkrótce wprowadzono go do wspa 
niale urządzonego salonu. 

Mistres Layle spotkała go z serdecz 
nym uśmiechem: 

— Zrobił nam pan nieoczekiwaną, 
lecz bardzo miłą niespodziankę, mr. 
Dan. Nie spodziewaliśmy się pana tak 
późno. 

— Proszę mi wybaczyć, — prze- 
praszał wynalazca. — Tak pracowałem 
że straciłem zupełnie rachubę czasu. 
Czy mogę na chwilę zobaczyć miss 
Nelly? 

— Naturalnie, Nelly zaraz przyj- 
dzie. Jest w swoim pokoju przebiara się 
bo właśnie wróciłyśmy z teatru. 

Dan miał już odpowiedzieć: „Tak 
wiem 0 tem“, ale zatrzymał się w po- 
tę, 

Mistres Layle wyszła dyskretnie gdy 
córka ukazała się w salonie. Dan gwał- 
townie starał się coś wymyślić, na u- 
sprawiedliwienie swego postępowania, 
ale nie umiał kłamać wobec Nelly — 
być może była ta cecha, świadcząca 
© jego głębokiem przywiązaniu do Nel- 
ly. Miss Lay le należała do tych ko- 
biet, które nakazują szacunek i zmusza- 
ją ludzi do uczciwego postępowania. 

Ale gra, którą rozpłęczął Dan była 

daje obiady. 

10 do 1i Od mam Mieszkanie 
5—7 p.p. W.Pohulan- i pokojowe 
ka 2, róg al A z užy- 

walnością kuchni do 
Zygmun- 

—0 

dla samotnego męż- 
DOMU obejmę. Ofer- czyzny. Zgłoszenia do 

„ty do adm. 
— pod „K. O;“ 

@а 
—0 

Drukarnia „Wydawnictwn Wileńskie", Kwaszelna 23 

tem 25 lasu, 8 ha.y; : Ė 

łąk, reszta oraa iP" tel. 5-60. -Q 

7 CYWIŃSKIEJ,  Bene- pastwiska. Cena 11.000 SM RNASB UNA 
dyktyńska 2, tel. 17.03, dol. Ajencja „Polkres* 
poleca pokoje, wy- Wilno, ZGUBY 

0 KARKAR 19 GAGA M 0557 

kradzioną ksiąž- 
a pr kę wojskową; 

pryncypalnej ulicy oraz karię mob... 
mleczarnia i  sklep wydane przez P. K. U. 
spożywczy z całem Lida, na imię Stefana 
urządzeniem i tową- Krugłowa, _ rocznik 
rem. Tamże mieszka- 1899, unieważnia się. 
nie 2 pokoje i kuch- 
nia. Wiadomość w gubioną książkę 

"4 wojskową wyd: 
przez. P. K. U. 

Biurze Reklamowem 
Stefana Grabowskie: 
go, Garbarska 1. —o Święciany,. na mio 

Aleksandra Kackiela, ЬАНЕ V 
bardzo poważna i odpowiedzialna. 

— Czemu zawdzięczamy przyjem- 
ność odwiedzin pana, o tak późnej go” 
dzinie? — zapytała żartobliwie. Czy 
można się spodziewać wizyty wielkie- 
go człowieka ... po północy! 

— Czyż naprawdę wizyta moja ro- 
bi pani przyjemność? — zapytał z u- 
śmiechem. 

— Naturalnie! Nie wiem, co panu 
powiedziała mama, ale szczerze mó- 
wiąc, byłam już prawie rozebrana, gdy 
oznajmiono mi, że pan przyszedł. Ubra 
łam się prędko i pobiegłam na dół. Gdy 
przechodziłam przez pokój ojca, sły- 
szałam, jak mruknął do siebie: „Do ko 
go ona się tak śpieszy? 

Dan uśmiechnął się, a gdy się u- 
Śmiechał, twarz jego zmieniała się zu- 
pełnie: przybierała wyraz serdecznoś- 
ci i ciepła. 

— Pani i matka pani zawsze były 
dla mnie bardzo dobre, — odpowie- 
dział z lekkim ukłonem. — Ale muszę 
pani powiedzieć, w jakim celu tu przy” 
byłem o tak niewłaściwej porze. W 
przyszłym tygodniu będą robili próbę 
mego nowego wynalazku. Rząd kupuje 
ode mnie pewne ulepszenie w dziedzi- 
nie marynarki wojennej. Próba będzie 
dokonana nocą. Będą strzelać z dział 
wojennych, torpedowca ze zgaszonemi 
światłami, będą wypuszczać świecące 
się wodne torpedy, olbrzymie kolumny 
wody będą wybuchały ku niebu, gdy 
one eksplodują. Jednym słowem — bę- 
dzie bardzo ładne widowisko, czy chce 
pani jechać ze mną? 

*Królewsk 
tel 17-80. 
    

B sprzedania przy 

— Ach, z radością! — zawołała 
zachwycona dziewczyna. 

— Zapraszam więc państwa na 
yacht rządowy. Do Bryfon zawiozę 
państwa własnem autem. Możemy wy- 
jechać z Londynu o 8 wieczór. O pół 
do jedenastej bedziemy już na pokła- 
dzie yachtu i wyjedziemy na otwarte 
morze. Próba rozpocznie się o północy. 
A o czwartej rano, będzie pani leżała 
spokojnie w łóżku. 

— Cudownie! 
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