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„Rozgrywka” ECHA STOLICY Z ZA KORDONOW 
W sobotę;14 września zamknęli się 

przywódcy centrolewu w ispecjalnym 

gabinecie w Sejmie i napisaii list do 

marszałka Sejmu, z którego to listu 
byli bardzo dumni. Wytknęli, jak wia- 

domo, w nim, że rząd sam zainicjo- 

wał odsunięcie konwentu senjorów i 

że rząd podkreślał, że chce mieć tyl- 

ko do czynienia z prezydjum Sejmu, 

względnie z przewodniczącymi ko- 

misyj sejmowych. Przywódcy więc 

pisząc, że oni uważają, że reprezen- 

tować Sejm powinno tylko prezydjum 

Sejmu, byli przekonani, że wypowia- 

dają tak straszną ironję, po której 

zwycięstwo Sejmu musi już być nie- 

wątpliwe. Było też to przekonanie, że 

„niepowodzenie'* rządu z powodu 

odtrącenia przez przywódców konie- 
rencji z Marszałkiem jest tak duże, 

że da się porównać chyba tylko z 

samym Trybunałem Stanu. Odbiciem 

tego nastrojowego „Sursum Corda“ 

Sejmu były wyrazy, któremi zaszczy- 

cił jeden z przywódców opozycji jed- 

nego ze sprawozdawców parlamen- 

tarnych: 

„Rząd tyle razy mówił o rozgryw- 

„ce, że nie powinien mieć do nas 

„urazy, że Staramy się do tej roz- 

„grywki przystąpić wtedy, gdy nam 

„jest wygodniej, w chwili przez nas 

„obranej, a nie, aby tę chwilę obrał 

sobie sam rząd”. 

Wyrazy te stwierdzają, że odrzu- 
nie zaproszenia na konierencję 

waża Opozycja za rzucenie rękawicy 
i jednocześnie za pierwszy cios rzą- 

dowi zadany. Ale wyrazy te przy- 

wódcy parlamentarnego opierają się 

na iluzjach i to iluzjach, niemających 

najmniejszego „styku* (jak mówią 

bolszewicy) z rzeczywistością. Zanim 

jednak do tego przejdziemy, postara- 

my się pokrótce wyjaśnić bieg -myśli 

tego przywódcy opozycyjnego, który 

doprowadził do-takiego siormułowa- 

nia. Dlaczego ten przywódca chce 

rozgrywki, dlaczego się na nią decy- 

duje i dlaczego sądzi, że ta chwila 

obecna jest dla rządu nieodpowied- 

nia. 
Trzeba przyznać, że P.P.S. pomi- 

mo robionych dla swoich dołów min 

strasznie tragicznych dotychczas jed- 

nak naprawdę do walki nie występo- 

wała, co dawało mi powód do głosze- 

nia tezy, Że „obecna sytuacja w Polsce 

jest walką o sukcesję po Piłsudskim, 
a nie o dziś”. Wypływało -to z tego, 

że P.P.S. nie czuła się zdolną do 

uczestniczenia w rządzie parlamentar- 

nym, dopóki przez - szklanną kopułę 

sali sejmowej zawisał nad obradują- 

cymi cień tego, którego Sichulski już 

kiedyś malował z Wernyhorą z pra- 
wej, a Stafńczykiem| z lewej strony. 

Rządu i dziś P.P.S. nie jest w stanie 

stworzyć, ale czy widzieliście kiedy 

polipa w akwarjum? jak się poruszy, 

jak obrzydliwie zmienia kolor, gdy go 

ktoś zgóry pałką potrąci. Społeczeń- 

stwo nie docenia tego, co robi min. 

Prystor. Pewno z naszego gospodar- 

czego stanowiska wolelibyśmy, aby 

руаса min. Prystora miała także i go- 
spodarczy charakter, to jest, aby min. 

Prystor ze wszystkich instytucyj ubez- 
pieczeń socjalnych, z których niektóre 

są wprost humorystyczne, a niektóre 

kryją swoją - centralę po miastach 

prowincjonalnych, skleił jedną wiel- 

ką instytucję ubezpieczeniową, któ- 

raby jednocześnie  ubezpieczała i 

od choroby i od nieszczęśliwych 

wypadków i od bezrobocia i 
rodzinę, robotnika na wypadek 

śmierci.  Wygraliby na tem placą- 

cy podatki, wygrałby na tem i sam 

ubezpieczony. Ale robota min. Pry- 

stora chcč dziś jeszcze nie ma tego 

gospodarczego charakteru, to jednak 

jest bardzo pożyteczna Dlaczego bo- 

wiem Kasy Chorych mają taką dys- 

proporcję pomiędzy swoim  persone- - 
lem lekarskim, a tak liczną biurokra- 

że w biurach Kasy 

Chorych zasfadają agitatorzy  socjali- 

Styczni, osadzeni tam przez  partję i 

którzy za to, że mają łatwy chleb 
zmuszęni są służyć tej partjj w cha- 

Powrót Pana Prezydenta ze Sfa- 
rogardu 

WARSZAWA, 16 9. PAT. Dziś w 
godzinach popołudniowych powrócił 
do stolicy ze Starogardu Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej w towarzystwie 
szefa gabinetu wojskowego P. Prezy- 
denta płk. Głogowskiego oraz adju- 
tanta przybocznego kpt. Suszyńskiego. 

Zamknięcia P. W. K. dokona 
premjer Swifalski 

POZNAN. 16.9. Pat. Zarząd P.W. 
K. donosi, że dnia 30 b. m. o godz. 
18 w towarzystwie przedstawicieli rzą- 
du, korpusu dyplomatycznego, komi- 
tetu głównego P. W. K.i reprezentan- 
tów szerokich sfer społeczeństwa p. 
premjer Świtalski dokona uroczyste- 
go zamknięcia Wystawy. 

Gzeskosłowacki minisfer przemy 
słu i handiu Nowak opuścił już 

Polskę. 
WARSZAWA, 16. 9. Pat. Bawiący 

w stolicy goście czechosłowaccy z mi- 
nistrm przemysłu i handlu Novakiem 
orae szeiem  kancelarji cywilnej pre- 
zydenta republiki  czeskoslowackiej 
Szamalem na czele zwiedzili w godzi- 
nach porannych *zakłady Skoda na 
Okęciu, a o godzinie 12 i pół udali 
się na plac Marszałka Piłsudskiego, 
gdzie złożyli wieniec na grobie Niezna- 
nego Żołnierza. Po Śniadaniu w Ści- 
słem gronie, wydanem przez M-stwo 
Przemysłu i Handlu w hotelu Euro 
pejskim, goście czechosłowaccy opu- 
Ścili stolicę, udając się do Pragi, że- 
gnani na dworcu głównym przez 
przedstawicieli koł przerrysłowo han- 
dlowych. 

Konferencje przedsfawicieli miast 
słowiańskich 

POZNAŃ, 16. 9. Pat. W niedzieię dnia 
15 bm. odbyła się w ratuszu poznańskim 
konierencja przedstawicieli miast Polski, 
Czechosłowacji, Jugosławii i gBułgarji w 
sprawia ułworzenią komisji porozumiewaw- 
czej wyżej wymienionych 4 państw sło- 

wiańskich. Zadania tej komisji polegać bę- 
dą na przyczynianiu się do wzajemnego 
zbliżenia i poznawania miast w tych 4 
państwach. 

W celu przeprowadzenia tego zadania 
komisja organizować będzie udzielanie so- 
bie wzajemnie przez miasta wyżej wymie- 
nionych państw sprawozdań z wyników ć-iz= 
łalności gospodarczej, wspólne zjazay go- 
spodarcze miast, wzajemna wymiana prele- 
gentów, wystawy i wycieczki oraz wszelkie 
inne imprezy, które w dalszym ciągu rozwo- 
ju tej akcji uznane będą za pożyteczne. 
Ukonstytuowawszy się jako komisja poro- 
zumiewawcza przedstawiciele miast 4 wy- 
mienionych państw postanowili protokół 
konferencji podpisać w Warszawie w aniu 
17 wrześnią rb. W miarę przyszłego rozwo- 
ju stosunków gospodarczych przeistoczy 
się tymczasowa komisja porozumiewawcza 
na związek mfast słowiańskich. 

POZNAŃ. 16.9. (Pat) Wczoraj przed po- 
łudniem odbyło się tu w hali reprezentacyj- 
nej PWK zebranie przedstawicieli związków 
miast polskich z 
udziałem zgórą 500 delegatów ze wszysk icn 
niemal miast polskich, poza tem przedstawi- 
cieli zarządu międzynarodowego związku 
miast z prezesem Związku Vinokem z Bel- 
gji na czele, oraz miast słowiańskich, miano- 
wicie: prezydenta miasta Pragi dr. Baxa, 
grona przedstawicieli magistratu tegoż mia- 
sta, delegata miasta Brna, prezydenta miasta 
Sotji generała Wazowa( przedstawiciela mia- 
sta Lublany p. Tavi.kary i wielu innych. 

Obrady zagaił prezydent miasta Warsza- 
wy inż. Słonimski, witając obecnych. 

Następnie do prezydjum zjazdu powoła- 
no prezydentów pięciu największych miast 
olskich, a mianowicie Warszawy, Poznania, 
rakowa, Wilna i Lwowa, przyczem prezy- 

dent mista Poznania Ratajski powitał jako 
gospodarz zjazdu. 

Odjazd dyr. Kazarowicza do 
Białogrodu 

WARSZAWA, 16. 9. Pat. Dyrek- 
tor departamentu jugosłowiańskiego 
M-stwa przemysłu i handlu Łararo- 
wicz opuścił dziś Warszawę, udając 
się do Bialogrodu.  Odjezdžającego 
ministra żegnali na dworcu przedsta- 
wiciele M.stwa Spraw Zagranicznych 
i M-stwa Przemysłu i Handlu. 

Telegram parlamenfarzystów 
francuskich 

WARSZAWA. 16.9. Pat. Delegacja 
parlamentarzystów francuskich, opusz- 
czając Polskę, nadesłała na ręce p. 
marsze łka Senatu następujący tele- EJ 
gram: „Kończąc niezapomnianą pod- 
róż, delegacia parlamentu francuskie- 
go wyraża członkom senatu polskie- 
go gorące sympatje i podziw z tytułu 
olbrzymiego wysiłku pracy narodu 
polskiego. (—) Locquin". 
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rakterze agitatorów. Cała sprężystość 
organizacji PPS. opiera się na tych 

agitatorach żywionych i tuczonych 

przez Kasy Chorych, na tych agitato- 

rach opiera sę lwia część wpływów 
PPS. Min. Prystor rozpoczął powolną by dla tych samych agitatorów, znaj- chęci do „rozgrywki“ obecnie? To jest Polska odczuwała. Teraz zaczyna się 
coprawda, lecz generalną „czystkę,, 

Przedstawiciele fińskiej prasy rolniczej 
jadą do Polski 

HELSINGFORS. 16.9. Pat. Wczo- 
raj wyjechali stąd do Polski 4 przed- 
stawiciele fińskiej prasy rolniczej, za- 
proszeni przez P. W. K. na zwiedze- 
nie targów hodowlanych. 

Nowe ekscesy antypolskie na Liiwie 
Z Kowna donoszą: Święto Narodze 

nia Matki Boskiej, 8 września, w ponie 
wieskim fhrafjalnym kościele św. Pio- 
tra i Pawła obchodzi się zazwyczaj bar 
dzo uroczyście 40 godzinnem nabożeń- 
stwem. Na wzór lat ubiegłych i w ro- 
ku bieżącym ludność polska zwróciła 
się do proboszcza ks. prałata Grayżysa 
z prośbą o wyznaczeinie jej godzin, w 
któtych mogłaby w swoim rodzinnym 
języku pomodlić się u stóp Przenaj- 
świętszej. Proboszcz zgodził się i wy- 
znaczył na modły i śpiewy 2 godziny, 
mianowicie od 5, 7, 9 września. Gdy 
o wyznaczonej godzinie zaczęły się 
zbierać w kościele rzesze polskie lud- 
ności, szkoła początkowa, ochronka, za 
uważono na drzwiach kościelnych, na 
spisie nabożeństw ołówkiem dopisaną 
uwagę, że modlić się po polsku nie po- 
zwala się. Mniemając, że ks. prałat co* 
inął swe pozwolenie, zwrócono się do 
niego z zapytaniem. Okazało się, że 
proboszcz nic o tem nie wie, i zezwole 
nia nie cofnął. Gdy ostatecznie zebrano 
się w kościele już z wielkiem opóźnie- 
niem, litewscy śpiewacy swych miejsc 

„nie ustąpili i jeszcze gorliwiej zaczę. 
li śpiewać, nie zważając na kilkakrot- 
ne prośby zakrystjana, by zaprzestali. 
Tyłko osobiste wystąpienie ks. prałata 
jego powaga i takt zmusiły opornych 
do ustąpienia swych miejsc polskiemu 
chórowi. Pomodliwszy się niespełna go 
dzinę, modlący rozeszli się do domów. 

Lokomotywa omel żę wiostoczyła się 
Ё Шща 

Z Kowna donoszą: Onegdaj w Ko- 
wnie zdarzyła się katastrofa kolejowa. 
Manewrujący parowóz na linji, która 
biegnie wzdłuż Niemna, wykoleił „się 
wpobliżu fabryki Tilmansa i omal nie. 
stoczył się do Niemna. Kilka wagonów 
towarowych, które wiózłyparowóz, wy 
kolejeniu nie uległy. Maszynista i pa- 
lacz lokomotywy zdążyli zawczasu wy 
skoczyć z parowozu i dzięki temu uni- 
knęli conajmniej bolesnych poparzeń. 
Na szczęście wypadek odbył się nadta 
w chwili, gdy brzegiem Niemna idzie 
względnie mało przechodniów. jak się 
okazuje katastrota wydarzyła się z 
powodu tego, iż tor kolejowy nie był w 
należytym stanie. 

Ralastrofa sowiecka na Bałtyku 
Z Helsingiorsa donoszą: fiński sta- 

tek „Suusaari** w zatoce Fińskiej około 
Hachlanda zauważył dwie flotylli so- 
wieckich okrętów wojennych. Dwa u- 
szkodzone okręty, bliskie pogrążenia 
się do wody, szły przywiązane do in- 
nych okrętów. Oba okręty były bardzo 
uszkodzone. Przednie ich części były 
zburzone prawie do połowy. Na pokła- 
dzie były rorzucone armaty, amunicja 
i inne rzeczy. Widocznie były to okrę- 
ty wojenne „Wojkow“ i ,„Wotodarskij“ 
o zderzeniu się których podają obecnie 
zródła sowieckie. Personel fińskiej latar 
ni morskiej „Storsung'* widział że wspo 
mnana eskadra okrętów sowieckich pra 
wadziła do Kronsztadtu tylko jeden bar 
dzo uszkodzony okręt. Widocznie dru- 
g' do tego czasu zatonął. Wobec te- 
go, iż zderzenie nastąpiło podczas 
bardzo silnej burzy, wątpliwem jest, 
czy udało się uratować załogę „Wojko 
wa. Statek „Viola* widział pływające 
w morzu trupy, co pozwala przypusz- 
czać, że były to ofiary zderzenia sowie 
ckich okrętów wojennych. 

š Br. med, Tadonsz  Wasowsii 
Ė chor. uszu, nosa i gardła 

POwWROCIŁ 
ul. Jagiellońska 6. od 4 do 6 pp. 

Poszukujemy mieszkania 
parterowego, xilkupokojowego, „| 
zakiada przemysłowy w okolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Słowa* pod S. S. 

M | 

tych agitatorów, pchnął tego polipa z 

akwarjum okutym kijem. Stąd rwetes, 

PPS. nie może już pozostawać w bło- 

gim stanie akademickiej opozycji, mu- 

si coś zrobić dla swoich dołów choć- 

dujących się chwiłowo w sytuacji ży- 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
MIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia lazwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewsi + 
WA AWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WQGŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BGRANOWICZE —- ul. Szeptyckiego — A Łaszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kotejowy. | 
BRASŁAW -— Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Połesie) — Księgarni K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy # 
GL KIE — w. Zamkowa, W. Wlodzimierow. 

DNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
HGRODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
FWIENIEC — Skiep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Skiep „jedność". 
МА -— ul. Svwalska 13, $. Matecki. 

Księgarnia T-wa „iłuch”. 
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Lewica chce zwołania Sejmu s 
PROJEKTOWANA KONFERENCJA NIE MIAŁA MIEJSCA. 

„ , WARSZAWA. 16. 9. (tel. wł. „Słowa”). Dzień dzisiejszy nie przyniósł 
wyjaśnienia sytuacji politycznej, naprężonej od soboty przez odmowę sześciu 
stronnictw lewicy i centrum wzięcia udziału w konierencji wspólnej z Rządem, 
mającej na celu poprawę metody prac Sejmu nad budżetem. 

Marszałek Daszyński, który miał zamiar kontynuować swe rozmowy z 
premjerem Switalskim na temat zwołania sesji sejmowej opuścił Warszawę w 
sobotę i udał się do Kazimierza nad Wisłą a powrót jego oczekiwany jest ju- 
tro t.j. we wtorek. Г 

i opozycja sądzi, że dlatego rząd 

odkłada „rozgrywkę* do przyszłej 

jesieni. Oczywiście dla opozycji wy- 

godniej jest przyjąć taką „„rozgrywkę* 
podczas gorszej ekonomicznej ' sytu- 

acji, niż podczas lepszej. 

Przedstawiliśmy więc powyżej bieg 

myśli opozycji. Teiaz  podkreślmy 

dwa punkty, w kiórych opozycją się 
myli. 

Złą cechą jest  zarozumiałość. 

Opozycja zaproszenie na konierencję 

uznała za dowód słabości rządu, 
Wypływało to z zarozumiałości opo- 

zycji, która przecenia to znaczenie, 

które posiada dziś Sejm w kraju. 

Nie mam coprawda bezpośrednich 

iniormacyj, lecz jestem przekonany, 
że zaproszenie na konierencję z udzia- 

MARSZAŁEK W SULEJÓWKU. 

Marszałek Piłsudski pozostaje od soboty w gronie najbliższej rodziny w 
Sulejówku i dlatego najprawdopodobniej w ciągu dnia wczorajszego również 
i ze strony Rządu nie przejawia się żadna inicjatywa mogąca pchnąć wprzód 
pozostającą właściwie na martwym punkcie sytuację. 

PRZYWÓDCY LEWICY PRZYGOTOWALI PETYCJĘ. 

Przywódcy lewicy sejmowej oświadczali jednak w rozmowach prywat- 
nych z dziennikarzami, że podpisy pod petycją do Pana Prezydenta Rzeczypo i 
spolitej o zwołanie przedterminowej CEO są już zebrane i gdyby do łem _ Mfirszalka poetka było 
końca bieżącego tygodnia marszałek Daszyński nie otrzymał od miarodajnych «sreb wace ne s ki intencji, aby 
przedstawicieli Rządu obietnicy, że sesję sejmową Rząd w najbliższym czasie Stronnictwa ją przyjęły, lecz w tej 

intencji i w tem przewidywaniu, że 

stronnictwa ją odrzucą. Pisząc więc 

swój wysoce ironiczny: list do marsz. 

Daszyńskiego, stronnictwa opozycyjne 

zrobiły to tylko, czego rząd sobie ży- 

"czył i czego od nich oczekiwał. Na 

czem opieram swoje przypuszcze- 

nie?—Na tem, że Marsz. Piłsudskie- 
mu możnaby wszystkiego przed tem 

odmówić, niż znawstwa psychologii 

Polaków. jest on prześwietnym psy- 

chologiem, ma cudowną intuicję. Wy- 

nikało z tego wszystkiego, co wiemy, 

że to on był inicjatorem tej konieren- 

cji. Napewno więc przeczuł, jak się 

zachowają stronnictwa, to test ci lu- 
dzie, których zna tak doskonale. 

Teraz błąd drugi, który popełnia 

opozycja. Sądzi mianowicie czasami, 

że w tej „rozgrywce* zwycięży. By- 

najmniej. Aby oprzeć się rządowi, 
trzeba wywołać rewolucyjne wrzenie 

mas. Otóż dziś nie jest czas po temu. 
Owszem, są chwile, kiedy rewolucje 

są niebezpieczeństwem realnem i kie- 

dy trzeba się z niemi liczyć. Ale są 

okresy, kiedy bać się ich „nie należy. 

Taki okres przeżywamy obecnie. 

Dzisiaj wystarczy, aby rząd na ulicach 

rozlepił odpowiedni plakacik i — pa- 

nie « pośle Niedziałkowski — dieło w 
szliapie. Żadnej barykady nie będzie, 
a jeśli gdzieś jakaś się zdarzy, to 

niegpotrwa i pół godziny. 

W tem wszystkiem warto tylko 

jeszcze jednemu czynnikowi parę 

słów poświęcić, to naszej endecji. 

Ona także pcha do „rozgrywki”*, na- 

wet bije w wielki bęben w całej tej 
kapeli. Staaowisko jej jest takie, że 

w porównaniu do stanowiska legen- 
darnego indyka, który na zadane mu 

niebacznie pytanie, z jakim sosem 

chce być upieczony, odpowiedział, że | 

wcale nie chce być upieczony — 

wydaje się nam być-szczytem mądro- - 

Ści. Ależ to intelektualista, to Machi- 

avel ten indyk w porównaniu z na- 

szą endecją. Bo zważcie tylko: Ta 

„Tozgrywka”, której chce endecja, nie 

jest żadną rozgrywką pomiędzy en- 

decją a rządem, lecz tylko pomiędzy 

lewicą a rządem. Endecja jest ni- 

czem, ma swoich 37 posłów, a po- 

zatem dawni jej szlachetni sojusznicy ) 

to jest piastowcy i chadecy dziś biega- 
ją już tylko w ogonie lewicy. Więc 

rozgrywka jest pomiędzy rządem a 

lewicą. Nawet więc teoretycznie, ab- 

strakcyjnie są możliwe tylko dwa 
wyjścia. Albo zwycięstwo rządu, albo 

lewicy. Co do rządu, to endecja na- 
prawdę zrobiła wszystko, aby go na 

siebie zirytować. Co do lewicy, to ta 

stale obiecuje, że połamie endecji ko- 

ści. Doprawdy więc nasze zmierzenie 
endecji z indykiem, jakkolwiek z ogól- 

noludzkiego. punktu widzenia drasty- 

t. j. około 1-go października zwoła — to petycja będzie, najdalej około nad- 
chodzącego poniedziałku w kancelarji cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej 
a gdyż do zwołania sesji zbłokowana opozycja postanowiła dążyć bez” 

względnie. 

X Žaromadzenie Ligi Narodów 
Posiedzenie Komisji prawnej i politycznej 

GENEWA. 16.9. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Komisja prawna 
Zgromadzenia Ligi Narodów po wyczerpującej dyskusji, postanowiła wniosek 
delegacji chińskiej o traktowaniu Międzynarodowego Trybunału w Hadze, 
jako instytucji apelacyjnej wstosunku do wyroków sądów rozjemczych między 
państwowych przesłać rządom państw członków Ligi do zaopinjowania, a ró- 
wnocześnie polecić sekretarjatowi również dokładne zbadanie całej sprawy. 
Komisja polityczna Zgromadzenia Ligi w dalszym ciągu zajmowała się sprawą 
terytorjów mandatowych. Raport delegata szwajcarskiego.w sprawie manda- 
tów stwierdził, że sprawa suwerenności nad obszarami mandatowemi została 
wyraźnie ustalona paktem że mianowicie władza suwerenna we wszystkich 
wypadkach nie należy do mocarstw mandatowych. Dłuższą dyskusję wywo- 
łała sprawa ostatnich krwawych wypadków w Palestynie. Jako swego spra- 
wozdawcę na plenum Zgromadzenia Ligi w sprawie obszarów mandatowych 
komisja wyznaczyła Nansena. 

WNIOSEK ANGIELSKI W SPRAWIE ROZBROJENIA. 
GENEWA. 16.9. (Szwajcarska Agencja Tel.) Został tu obecnie opublikowany 

wniosek delegacji angielskiej, złożony w komisji rozbrojeniowej Ligi Narodów. Wniosek 
wskazuje na naglącą konieczność stopniowego powszechnego rozbrojenia na całym šwie- 
cie oraz daje wyraz nadziei, że komisja przygotowawcza konferencji rozbrojeniowej za- 
kończy swe prace możliwie jak najprędzej, W wykonaniu projektu powszechnej konwen- 
cji o rozbrojeniu musi być obecnie rozważone, jak dalece przeprowadzone zostały lub są 
obecnie przeprowadzane następujące zasady: 1) traktowanie spraw składu osobowego i 
materjałów wojennych sił zbrojnych zarówno na lądzie, morzu i w powietrzu; 2) ograni- 
czenie efektywnego stanu sił zbrojnych za pomocą obniżenia ilości lub za pomocą ogra- 

niczenia czasu trwania wyszkolenia, lub też za pomocą tych obydwóch metod jedno- 
cześnie; 3) zmniejszenie ilości materjałów wojennych bezpośrednio zapomocą pozyty- 

wnego ustalenia odpowiednich liczb, albo rednio zapomocą obniżenia budżetów pań- 
stwowych na cele wojskowe, 4) uznaje międzynarodowej autorytatywnej instytucji dla 

przeprowadzenia kontroli wyżej wzmiankowanej konwencji. Wniosek angielski będzie dy- 

skutowany prawdopodobnie we środę. > 

Zebranie w sprawie mienia państwowego 

PARYŻ. 16.9. Pat. Dziś w godzinach rannych, w siedzibie komisji 

odszkodowań, zebrał się komitet dla spraw państwowego mienia na tere- 

nach odłączonych oraz spraw odszkodowań, należnych od Austrji, Węgier 

i Bułgarji. 

Komitet dla wprowadzenia planu Younga zebrał się 
w Paryżu 

PARYŻ. 16.9. Pat. Dziś zebrał się tu komitet 
życie planu Younga. 

  

dla wprowadzenia w 

* * * 

WIEDEŃ, 16. 9. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą z Paryża, iż dzi- 
siaj zbierają się w Paryżu trzy komitety, wybrane przez konierencję haską 
celem praktycznego przeprowadzenia planu Younga, a mianowicie komitet 
dla dostaw rzeczowych, komitet dla likwidacji przeszłości i komitet dla 
biens cćdćs i dla reparacyj wschodnio - europejskich. Dotychczas nie za- 
padło jeszcze postanowienie co do udziału Austrji. Z Budapesztu donoszą, 
iż Węgry na paryskiej konferencji w sprawie reparacyj wschodnich będą 
reprezentowane przez prezydenta ministrów hr. Bethlena. 

S RO ADS E 8 A PO AL O AI TTL 

Wielka owacja Żydów na cześć Polski 
Światowy kongres Żydów ortodoksów wyraża uznanie 

konsulowi Zbyszewskiemu. 

WIEDEŃ, 16 IX. PAT. Światowy kongres żydów ortodoksów 

zakończy swe obrady jutro, t. j. we wtorek wieczorem. W ciągu 

dotychczasowych debat ujawniła się kilkakrotnie sympatja kon- 

gresu dla Polski. Delegaci Polski podkreślali z uznaniem swo- 

bodę i tolerancię religijną, pana w Polske w przeciwieństwie 
do sowietów, gdzie — jak stwierdził b. poseł sejmowy Lewin— 

prześladowanie wiary żydowskiej przypomina najgorsze czasy 

„rześladowań wiary żydów w dawnych wiekach. Kiedy w zaga e- 

niu kongresu rabin Lewin, przedstawiając reprezentantów państw 

wymienił także nazwisko konsula generalnego polskiego Moraw- 

skłego, członkowie kongresu powstali ze swoich miejsc i zgoto- 

wali Polsce kilkominutową owację. Z pośród uchwał, zapadłych 

dotychczas na kongresie, wymienić należy uchwałę założenia 

światowego banku żydów ortodoksów z siedzibą w  Amsterda- 

mie i z filją w Warszawie. Wczoraj w nocy na dwóch członków 

kongresu, wracających do domu, napadło kilku nieznanych osob- 

ników i pobiło ich dotkliwie. Policja wdrożyła w tej sprawie 
energiczne śledztwo. 
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dów przed Ścianą płaczu. Stąd te szałek oddał rządy p. Bartlowi, roz- 

żywsze tembry w chęci do „rozgryw- poczęła się bessa sytuacji ekonomicz- 

ki”, której to chęci rozmiarów znów nej Trochę było w tem winy same- 

przesadzać nie należy. go p. „Bartla, lecz znacznie więcej 

Po drugie: dlaczego rząd nie ma ogólnej konjunktury» którą nie tylko 

bardzo proste. Od chwili, kiedy Mar- pomału hossa sytuacji ekonomicznej
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ECHA KRAJOWE 
Przygofowanie do przyjęcia Pana Prezydenia 
NOWOGRODEk, 16 9. PAT. W związ- 

ku z zapowiedzianym przyjazdem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej na terenie 
województwa nowogródzkiego, utworzyły 
się we wszystkich miejscowościach, którę" 
dy Pan Prezydent będzie przejeżdżał, komi- 
tety przyjęcia, które rozwinęły ożywioną 
działalność. Ludność wiejska samorzutnie 
wznosi brammy tryumfalne, Pobyt Pana Pre* 
zydenta w Nowogródczyźnie potrwa 7 dni, 
z jednodniową przerwą, w cząsie której 
Pan Prezydent weźmie udział w zjeździe 
lekarzy i przyrodników w Wiinie. W pro- 
gramie Pana Prezydenta przewidziane jest 
zwiedzenie całego szeregu drobnych, śred- 

* 

W ciągu ostatnich dwóch dni p. wojewo- 
da Beczkowicz bawił na terenie powiatów 
Słonimskiego, Baranowickiego i częściowo 
Nowogródzkiego gdzie zlustrował trasę proje 
ktowanej podróży Pana Prezydenta. W cza- 
cie swego pobytu na tereniewymienionych 
powiatów p. wojewoda odbył konferencję z 
przewodniczącymi komitetów 

* 

nich i wielkich gospodarstw rolnych, zakła- 
dów przemysłowych placówek społecznych 
oraz udział w uroczystościach, związanych 
z poświęceniem kamienia węgielnego pod 
pomnik 10-lecia w Nowojelni, pod bursę 
białoruską w Nowogródku i otwarciem mo- 
stu na Niemnie, pokaz rolniczy w Mirze 
oraz przyjęcie hołdu od [ludności i młodzie- 
ży szkolnej w całym szeregu miejscowości. 
Wszędzie tam ludność będzie miała spo- 
sobność zbliżyć się do Głowy Państwa, 
Pan Prezydent zaś będzie mógł zetknąć się 
z ludaością i zapoznać się na miejscu z jej 
potrzebami. 

* 

przyjęcia Pana Prezydenta oraz starostami 
powiatów: baranowickiego,  nieświeskiego, 
słonimskiego i stołpeckiego. 

Wczoraj przybył do Nowogródzka pre- 
zes Związku Teatrów Ludowych w War- 
szawie prof. Jędrzej Cierniak, który bawi tu 
w związku z przygotowaniem dożynek w 

  

powiatowych czasie pobytu Pana Prezydenta. 

Przymusowe lądowanie 
Onegdaj wieczorem na polach w pobliżu Klecka spadł samolot wojskowy  le- 

cący z Poznania do Grodna. 
Z powodu złych warunków atmosferycznych samolot stracił orientację i skie- 

rował się w przeciwną stronę i wylądował aż pod Kleckiem. Dwaj lotnicy: porucz- 
nik Jaczkiewicz i sierżant 
szwanku. (b) 

Nowaczyk mimo że nie znali terenu s»lanowali bez 

Napad rabunkowy w pow. Święciańskim 
W ubiegłą niedzielę o godz. 23-ej na 

trakcie Święciany— Hoauciszki, w pobliżu 
miejscowości Żałucie gm. swięciańskiej miał 
miejsce napad rabunkowy. ® 

Do jadących ze Święcian kupców Ja- 
kóba Kramnika i lzaaka Sznejdera napadło 
dwuch osobników uzbrojonych w obcięte 

Sprawy pów. Wiłeńsko-Trockiego 
(Rozmowa z p. starostą J. Radwafiskim) 

P. starosta, inž: J. Radwański pochodzi 
że Święciańskiego i zna doskonale życie 
tutejsze, jest więc, 'Smiąło rzec można — 
właściwym człowi:kiem, na właściwym 
miejscu. 

— Powiat Wiłeńsko-Trocki rozpoczął 
p. Starosta, ze względu mą sąsiedztwo z 
Wilaem posiada specjalny charakter i jed 
mąga szczególnej opieki gospodarczej. 
pierwszym rzędzie dbamy o drogi, które są 
dojazdami do szos państwowych, gdzie ruch 
potęguje się z dnia na dzień. Budujemy też 
mosty i mostki oraz brukujemy miasteczka. 
Most na rz. Kience, w gm. Szumskiej jest 
juź prawie na ukończeniu Robią go wi- 
leńscy saperzy, z którymi weszłem w ро- 
rozumienie. Z koncepcji tej ma się dwie 

_ korzyści: my tanie wykonanie- oni zaś — 
poglądową praktykę. 

Chcąc mieć włąsnych drogomistrzów— 
otworzyliśmy ala nich trzymiesięczne kur 
sy, z dłuższą praktyką na drogach, pod kie 
runkiem fachowców. Na zimowym kursie 
było 37 osób; jest to objaw : nader miły, 
świadczący o chętnej dziś specjalizacji w 
różnych zawodach Nastąpi wówczas umiło- 
wanie ргасу. Śmiem tu twierdzić, iż nie 
chciałbym narazie mieć np. na stąnowi- 
sskąch gminnych pisarzy ludzi o wyższem 
wykształceniu. Byliby to bowiem ludzie 
przedewszystkiem nieszczęśliwi i nie miło- 
waliby swej pracy. Czuliby się stale losem 
pokrzywdzonymi i szukaliby łada okazji,ęby 
uciec z miemiłej dla nich pracy, wreszcie z 
niemiłego dia nich otoczenia. Słowem, na 
takiem stanowisku winni być ludzie, dla 
których praca ta była oagiś marzeniem, dia 
których sprawia ona honor., Podobna rzecz 
ma się i ze stanowiskami fnnemi. Weźmy 
np. stanowisko inżyniera powiatowego. Cóż 
ed jemu dać możemy? Oczywiście, nie 
więcej, jak 509 zł. miesięcznie. Czy będzie 
on z tego zadowolony? gdzie taml Zacz- 
mie dorabiać na uboczu, a przez to samo 
zaniedbą prace w powiecie. Wolę przeto 
mieć pierwszorzędnego technika fachowca, 
który niczego nie zaniedba. A jeśli mi wy- 
padnie jaka praca zbyt skomplikowana - 
wówczas zapłacę jednorazowo inżynierowi 
kilkaset złotych i to się będzie jednak 
mocno kalkulowało. 

Albo: szpitale. Lekarze w nich mają 
pobory według VII st. stużbowego urzędni- 
ków państwow;ych i nie potrzebują dbać o 

  

karabiny. Napastnicy steroryzowali jadących 
poczem grożąc im śmiercią zrabowałi 2370 
zł. (2200 w banknotach i 170 srebrem) po: 
czem zbiegli. 

Powiadomione o tem władze bezpie” 
czeństwa wszczęży akcję poŚcigową. (y) 

klientelę. Były wypadki, iż chorego z inne- 
go rejoau nie przyjęto, bo po co? Nie zna- 
czy to oczywiście, bym wytykał tu publicz- 
nie niesumienność panów lekarzy, nie, lecz 
tak się ma sprawa. Bierzemy się więc na 
sposób: werbujemy młodych lekarzy z mia- 
sta na prowincję, dajemy im minimum egzy 
stencji (250—300 zł. miesięcznie) zobowią- 
zujemy ich do pewnej liczby godzin, a.poza 
tem dajemy im wolną rękę. Rzecz jasna, 
że wówczas dbąć muszą oni o klientów. 
Wogóle, uważam, że Sejmiki nie powinny 
leczyć, lecz dać możność ludności korzy- 
stania z punktów, czy też izb chorych lub 
przychodni. 

Opracowujemy obecnie zmianę granic 
pow. Wileńsko-Trockiego, a mianowicie: 
zachodnia część gm. Koniawskiej, po linię 
biegnącą przez miejscowości: Morgi, Grzy 
bosze, Drućwiny, Kaziukiewicze, Popiszki, 
Hołodziszki i Rozumna, wraz z temi miej- 
scowościami zostanie włączona do gminy 
Orańskiej. Pozostała część zostanie wydzie 
lona do pow. Lidzkiego. Na warsztacie jest 
także opracowanie instrukcji biurowej, 
upraszczającej system pracy. Trzeba bowiem 
wiedzieć, że gminy mają do 80 proc. mater- 
= zleconego (przez różne urzędy), a 2а- 
ledwie 20 proc. materjału własnego. Nic 
też dziwnego, iż zdarza się czasami, że 
gminy nie mogą uporać się w pracy. Trzeba 
więc im w pracy tej ułatwić, coś uprościć— 
zakończył nasz rozmówca. opko. 

TROKI. 
—Ku odrodzeniu religijnemu. W Trokach 

s Wilnem, słynnych z wielkiej przeszłości 
istorycznej z fundacji kościoła przez wiel- 

kiego księcia Witolda w r. 1406, z cudowne- 
go obrazu Matki Boskiej, której cześć pro- 
mieniowała do ostatnich niemal czasów na 
dobrą połowę dzisiejszej Litwy Kowieńskiej 
— odbyły się w dniach od 1-go do 8-go 
'bm. misje. Kazania i ćwiczenia, EWG Wie 
przez księży Misjonarzy Kongregacji Wilen- 
skiej pod przewodnictwem o. Metelsiego, 
zgromadziły tysiączne tłumy z całej rozleg- 
łej parafji trockiej. Udział ludności w re- 
kolekcjach był niesłychanie liczny, a co jest 
godne podkreślenia, większość rekolektan- 
tów stanowili mężczyźni, których było po: 
nad 4.000. W ciągu ośmiu dni trwała bez 
przerwy od rana do wieczora spowiedź św. 
W. ciągu tego tygodnia misji do Stołu Pań- 
skiego przystąpiło ponad 10.000 osób, w 
czem około ośmiu tysięcy rekolektantów, re: 
sztę zaś stanowili pątnicy, przybyli z okazji 
odpustu w dniu Narodzenia Najśw. Marji Pan 
ny. (Kap.) 

Za oknami haskiego Binnenhofu 
O czasu pamiętnego i sensacyjnego 

na świat cały zaproszenia przez Miko- 
łaja Il go (niebawem po wstąpieniu na 
tron) wszystkich państw Europy do 
Hagi na... kongres rozbrojeniowy, stała 
się Haga niejako klasycznem miejscem 
konferencyj międzynarodowych — па 
wielką skalę. Liga Narodów przenio- 
sła ten punkt ciężkości i to uprzywile- 
jowanie do Genewy. Haga wzięła re- 
wanż inscenizując, świeżo zamkniętą, 
wielką Konferencję mającą ani mniej 
ani więcej tylka zlikwidować ostatecz- 
nie i bez reszty — Wojnę Wszechświa- 
tową. * 

To też formalne mrowie dyploma- 
tów, pełnomocników, rzeczoznawców, 
doradców, asystentów, sekretarzy etc. 
etc. zjechało się do Hagi. A polityków 
zawodowych i niezawodowych! A pra- 
syl... Odżyły w Hadze die schó n- 
sten Tage von Aranjuez! 

Binnenhot haski, ogromny pałaco- 
wy gmach; niebywały konglomerat re- 
prezentacyjnych przybytków  najroz- 
maitszego autoramentu, stylu, obszaru, 
przeznaczenia... Znalazłoby się „„pomie- 
szczenia” dla trzech, czterech, pięciu 
konierencyj internacjonałnych, obra- 
dujących jednocześnie. Lecz w chwili 
obecnej nawet w „historycznej* sali 
gdzie nie dano upaść planowi Younga 
a Anglja tak dobrze jak całkowicie 
postawiła na swojem — cicho i pusto. 
Żywego niema ducha. 

Gdy się nie jest — dzięki Bogu! — 
reporterem politycznym -interwiewują- 
„cym i fotografującym do utraty przy- 
tomności, sił i ostatniej wrażliwości na 
to, co się dookoła dzieje; gdy się nie 
potrzebuje pędzić na łeb na szyję z 
Hagi do Genewy, aby tam, broń Boże, 
nie uronić jednego incydenciku i jedne- 
go wyrazu z rozpoczynającej się sesji 
Ligi Narodów... czemużby nie usiąść 
sobie u okna w cichej, pustej, jakby białych w łaty czarne, 

odcięiej od świata ogromnej sali kon- 
terencyjnej Binnenhofu, oprzeć się łok- 
ciem wygodnie o parapet okna, pod .- 
parć ręką gławę — i — patrzeć sobie, 
niewiele o, czem myśląc przez szyby 
ogromnych okien na... na to, co się za 
niemi dzieje! 

Ba! Jakże głęboko i daleko sięgnąć 
można, puściwszy tak samopas przed 
siebie nietylko oczy — ale i myśli! 

Czego się nie zobaczy? Co nie od- 
zyje w pamięci? 

Jeden wielki spacer zalesiony, prze- 
śliczny, niezrównany łączy nieprzerwa- 
nie Hagę z nadmorską beau-monde 
ową miejscowością Scheveningen. Ta 
promenada to słynny Le Bois, Czy ma 
dziś jeszcze królowa holenderska swo” 
ja uprzywilejowana prywatną rezyden- 
cję w przemiłym pałacyku, zwanym 
Maison du Bois, właśnie u tej space- 
rowej alei wiodącej z wytwornej sto- 
licy nad jedno z najpiękniejszych 
najpełniejszych charakteru i najczupur- 
niejszych mórz? 

Królowej holenderskiej mógł zmie- 
nić się gust od czasu kiedym ją w ca- 
łej krasie wdzięku i młodości widywał 
przejeżdżającą ulicami haskiemi w 
otwartym powozie. Ręczyć natomiast 
mogę, że i dziś jeszcze takie akurat za- 
żywne, rosłe a indolentne młode Holen- 
deiki wylęgają się po niezrównanych 
piaskach plaży w Scheveningen, takie 
akurat jak te, które istny podziw we 
mnie budziły wiele, wiele lat temu. 

* Bo cóż to za posiew niewiešci ba- 
jecznie zharmonizowany zca 
łym krajobrazem, ze wszystkiem, co w 
Holandji jest, z charakterem ludności, 
z ogólnym temperamentem... ba! z 
owemi stadami przepysznych, trzyma” 
nych na znakomitym wikcie, o lśniącej 
sierści, wyczesanych -zgrzebłem i 
szczotką, czarnych w białe łaty lub 

słynnych na 

« 

„Nie suń nosa da cudzego prosa 
WARSZAWA, 16.9 (tet. wł. „Słowa*). Ministerstwo Spraw Zagra- 

«nicznych zwróciło się do Sztabu Głównego o przysłanie materjałów doty- 
gzących pogwałcenia przez odbywające się manewry bojowe flotą sowiecką 
ńienaruszalności wód terytorjalnych Rzeczypospolitej.” ) 

Na podstawie uzyskanych materjałów Ministerstwo Spraw Zagranicz-. 
nych postanowiło wdrożyć kroki dyplomatyczne w Moskwie. <— 

Ewakuacja Nadrenii 
PARYŻ. 169. Pat. Podana została do wiadomości urzędowa decyzja 

wysokiej komisji międzyaljanckiej dia terytoriów nadreńskich, w myśl któ- 
rej wojska okupacyjne opuszczają Koblencję i przeniosą się do Wiestba- 
denu w składzie bardzo nielicznym. Ewakuacja drugiej strefy rozpocznie 
się w dniu 20 b. m. i zostanie zakończona w ostataich dniach paždeier- 
nika. 

  

Katastrofa samochodowa pod Szezęginem 
Konsul polski bachowski i jero małżonka ciężko ranni 

BERLIN. 16.9. (PAT). Onegdaj wyjechała do Szczecina samochodem wycieczka 
przedstawicieli przemysłu, sier rządowych i komunałnych do Poznania, pod przewodni- 
ctwem konsula Rzeczypospolitej w Szczecinie p. Lechowskiego, celem zwiedzenia PWK. 

Po drodze wydarzyła się katastrofa, mianowicie samochód, wiozący p. konsulą Le- 
chowskiego, jego małżonkę i kilka innych osńb, biorących udział w wycieczce, uderzył 
się o słup telegraficzny. P. Łechowski doznał złamania prawej ręki w trzech miejscach, 
silnej kontuzji głowy oraz ogólnych obrażeń. Pani konsulowa odniasła silną kontuzję 
głowy. Reszta pasażerów również doznała ogólnej kontuzji. Wobec wypadku część wy- 
cieczki, tokarzysząca konsulowi Lachwowskiemu, wróciła do Szczecina, reszta zaś udała 
się w dalszą drogę do Poznania, dokąd przybyła w dniu wczorajszym. Pan kosuni Le- 

chowski poddany był w Szczecinie pod narkozą operacji. Stan zdrowia Lechowskiego 
narazie nie budzi poważniejszych obaw. 

Eksplozja wagonu-zysierny z benzyną 

Kilka osób zabitych, około 20 rannych 

BIAŁOGRÓD, 16—9. Pat. Wję. doniesień z Subotnicy, wagon'cysterna, wiozący 
bęzynę, eksplodował na stacji Bąszke Topola. Kilka osób zostało zabitych, 
20 odniosło rany. 

a około 

Krwawy dramat w Toruniu 
SIERŻANT 4 PUŁ. LOTNICZEGO ZABIŁ CHORĄŻEGO TEGOŻ PUŁKU ZA UWIEDZE- 

NIE MU ŻONY. RE 
TORUŃ. 16.9. (PAT). Chorąży 4 pułku lotniczego Wojciech Doniec utrzymywał 

bliższe stosunki z żoną sierżanta tego pułku Alfonsa Kotowskiego, zamieszkałego w Są- 

siedztwie, w koszarach. W: nocy z dnia 15 na 16 bm. Kotowski z żoną swą, jej siostrą 

i chorążym Dońcem powrócili z miasta ze wspólnej zabawy. Kiedy sierżant Kotowski 
udawał się na spoczynek, zauważył nieobecność żony, a podejrzewając, że poszła do 

Dońca, udał się do mieszkania, pytając się go, czy niema u niego jego żony. Otrzymawszy 

przczącą odpowiedź, po przeszukaniu mieszkania, rozbił drzwi znajdującej się w pokoju 

szaty, gdzie znalazł ukrytą żonę, na którą rzucił się z kordzikiem lotniczym. W obronie 

Kotowskiej stanął chorąży Doniec. Wywiązała się walka, w czasie której otowski zadał 

Dońcowi 5 ran kłutych w plecy i piersi. Doniec zmarł niebawem. Sierżant Kotowski, po 

dokonaniu morderstwa zgłosił się sam do oficera inspekcyjnego, który zawiadomił o tym 

wypadku władze wojskowe. Sierżant Kotowski. został aresztowany. Przytrzymano ró- 

wnież żonę Kotowskiego i jego siostrę Rampę, zamieszkałą w Niemczech. Sledztwo w 

toku. 

  

BM FATRY MIEJSKIE pod dyrzkcją AI. ZE LWEROWICZĄ @ 
Na Pohulance 

W piątek dn. 20 o godz. 8 w. 
„DZIADY” A. Mickiewicza 

w układzie St. Wyspiański Insce- 
nizacja: R. Wasilewski. reżyserja 
R. Wasilewski i Al. Zełwerowicz. 

Dekoracje: W. Małkowski. 
Udział całego zespołu. 

Bilety przez cały dzień od 11 rano w Kasie „LUTNI". 

W Lutni 
%/ sobotę dn. 2! o godz. 8 w. 

„WIELKI CZŁOWIK DO MA- 
ŁYCGH INTERESUW" 

A. hr. PREDRY 
reżyserja: Al. Zelwerowicz 

dekoracja: W. Małkowski. 

  

  TR 
ŻYTO BAŃKOWSKIE 

zaaklimatyzowane w warunkach klimatycznych Wileńszczyzny 
Czystość 99.90 proc. Siła kiełkowania 92. Waga holenderska 123,5 

Poleca do siewu Eugenjusz Chełchowski, 
poczta i majątek, Chożów k/Mo/odeczna 

Wysyłka niezwłoczna w oplombowanych workach. 
Cena 34 zł. za 100 kg. Loco wagon st. Mołodeczno 

Przy większem zamówieniu udzielam kredytu 3 

E DZIE 
  

  

kilkoro inteligentnych od 4 do 7 lat poszukuję do kompletu przedszkola: 

świat cały, holenderskich krów pasą- 
cych się majestatycznie a jakby 
pozowały do obrazu — po gladziut“ 
kich, jak strzyżonych łąkach pastwis- 
kowych, symetrycznie poprzecinanych 
kanałami. Po kanałach suną się ogrom: 
ne, płytkie, rozłożyste, wygodne baty 
zwane „treick - schiittami** rozwożące 
wszelki towar. W pośrodku takiego 
potężnego czółna widać często stojący 
domek, miluchny domek, jak się pa* 
trzy, o 3-ch, 4-ch pokoikach, z firanecz- 
kami u okien. Przed drzwiami otwarte- 
imi siedzi u stolika matka przy jakiejś ro 
bocie ręcznej, doglądając bawiącą się 
dziatwę, podczas gdy ojciec porządku- 
je przewożony ładunek. Z komina, mi- 
njaturowego komina pyka spokojnie 
dym zapowiadający suty, domowy o: 
biad... 

Ach, Holandja!... Co za kraj do ża- 
dnego innego nie podobny! Kraj niczem 
niezamąconego spokoju —i ludzi 
bez nerwów. Piękny, poprostu; 
piękny — też sui generis piękno- 
ścią, a jakby aż szklącą się i migocącą 
od bajecznej przyrodzonej przejrzysto- 
ści powietrza. Ach, Holandia"... / 

Pochlebiam sobie, że ją znam. Prze 
włóczyłem się po niej z kąta w kąt. 

Co za kraj! Co za przebogaty kraj! 
Ma się wrażenie, że rozsadza go dobro- 
byt. 

+ Miałem sposobność kilkakrotnie być 
—w Hadze—gościem w paru domach 
tamtejszej wysokiej burżuazji. Co za 
przepych! Co za komfort! A jakże nie* 
skończenie solidny, dyskretny, u- 
nikający wszelkiej parady. Patrzysz — 
ani oczywiście spostrzegłeś — a tu 
u okien firanki z przepysznego jakiegoś 
któż wie jak drogiego wyrobu k or o n- 
karskiego oczywiście krajowego 
bo Holandja ze swego koronkarstwa 
szeroko słynie. I to tak wszystko. Ko- 
nia z rzędem kto dopatrzy choćby ślad 
blichtru i tandety. Holender, wszystko 
co może życie wygodnem uczynić a pod 
nieść przepych home'u ściąga z 

catego świata — do domu. Domator to 

  

Witoldowa 8 m. 1. 

pierwszej klasy. 
A jak jedzą! Niby wszędzie francu- 

ska kuchnia lecz zawsze z wielką tro- 
ską aby nie była za mało — obfitą. 
Menu obiadowe po hotelowych table - 
d'hóte'ach nieskończone. Bardzo często 
wśrodku obiadu podają, ku prze 
rażeniu cudzoziemca.. majonez z ry- 
by nie ustępującej w zawiesistości ło- 
siowi. Zrana do hotelowej kawy lub 
herbaty, oprócz całej fury pieczywa, 
miodu, powideł i tp. nieodmiennie dwie 
przekrajane bułki wielkości naszej wi- 
leńskiej „francuskiej'* za 40 gr. z potęż- 
nemi plastrami szynki na dwóch „kanap 
kach* a wędzonego łososia na dwóch 
drugich. I spożyj to wszystko, normalny 
człowieku, zaledwie przetarłszy oczy! 

Haga — prawie całkowicie francu- 
skie a la Paryż miasto. Nietylko z 
wyglądu. We wszystkich sklepach mó- 
wią "biegle po francusku; rzadko któ* 
ry przechodzień przynajmniej nie rozu- 
mie po francusku, a bywa że i fjakr po 
francusku zagada. 

Miasta portowe niezmiernie intere- 
sujące, pełne charakteru i ruchu, Po- 
myślmy ile Holandja posiada kolonij! 

Chcesz galeryj i muzeów? Całe ki- 
lometry kwadratowe holenderskiego 
malarstwa znużą i monotonją swoją ob- 
mierzną dosyta. Ale ręce z podziwu 
rozłożysz wobec olbrzymiego „Byka* 
Pottera, utkwi ci na zawsze w pamięci 
widmowa „La ronde de nuit“ Rembran- 
dta a wspaniałym zbiorowym portre- 
tom Franza Halsa w Haarlemie nie 
będziesz się mógł dość napatrzyć. 

Ach, Haarlem! Ach, miasto najczy- 
stsze na ziemskim globie, gdzie domy, 
olejną farbą malowane bodaj czy nie 
co sobota szorowane są mydłem 
przy pomocy wiechci, „maczałek' (jak 
my się wyrażamy) i gąbek. Ach, Ha- 
arlem, miasto ciche i schludne a szla- 
chetne jakby wyrastające z niezmierzo- 
nych plantacyj: tulipanów, hjacyntów, 
lewkonij i floksów... 

Rezydencjonalny pałac królewski w 
Amsterdamie, drugiej stolicy państwa, 

łowy rekord szpbłości w. konkarsie 6 
putar $thnejdera 

529 klm. na godzinę. 

Świat lotniczy i sportowy jest je- 
szcze ciągle pod wrażeniem wspania- 
łych zawodów lotniczych o nagrodę 
przechodnią puhar Schneidera które od 
były się w Anglji w dniu 7-g0 bm. Do- 
tychczasowy rekord szybkości na linji 
prostej i dystansie 4 klm. wynosił 512 
klm. został pobity przez lotnika angiel 
skiego por. Waghorn który osiągnął na 
swym hydroplanie 529 klm. na o wiele 
dłuższym dystansie niż dotychczaso- 
we cztery klm. z tem jeszcze utrudnie- 
mem że regulamin zawodów przewiduje 
okrążanie pilonów. 

Historja zawodów o puhar Schnei- 
dera jest wspaniałą ilustracją postępu 
techniki i sprawności w lotnictwie. Oto 
w roku 1913 po raz pierwszy Francuz 
Prevost zdobył nagrodę Schneidera, о- 
siągnął on przeciętną szybkość 91 klm. 
na godzinę. już w r. 1914 Anglik Pi- 
xtow, pragnąc zdobyć puhar, musiał 
doprowadzić do szybkości 173 kilni. 
na godzinę dzięki czemu nagroda Sznei 
dera przeszła do Anglii. 

Po wojnie rozpoczęto zawody o 
puhar Schneidera dopiero w r. 1920, 
a szybkość zwyciężcy wyniosła wtedy 
214 klm. na godzinę. W r. 1921 Włoch 
Bernardi osiągnął szybkość 222 kilo- 
metrów, a w r. 1922, gdy zawody о 
puhar odbywały się w Neapolu, Anglik 
Biard doszedł do szybkości 291,5 kilo- 
metrów ną godzinę. W r. 1923 zawody 
odbyły się w Cowes (niedaleko Ryde, 
gdzie odbyły się zawody obecne), zwy 
ciężył Amerykanin Ritthauser szybkoś- 
cią 354.75 kilometrów. 

Na zawodach w r. 1924 Baltimore 
zwyciężył Amerykanin Doolittle, robiąc 
410 kilometrów na godzinę. W r. 1925 
zwyciężył Włch Bernardi, osiągając 
szybkość 416,6 kilometrów. W roku 
1927 zawody odbyły się znowu w We- 
necji, a tym razem zwyciężył Anglik 
Webster, który doszedł do szybkości 
453,4 klm. Ta przeciętna jego szyb- 
kość była daleko niższa ad szybkości 
w jednej rundzie, którą Webster prze- 
był, lec ac 465 klm. na godzinę. 

Tegoroczne zawody miały więc już 
tradycję za sobą; nic dziwnego, że ra: 
zem zgromadziło się na okrętach, sa- 
molotach i wybrzeżach około półtora 
miljona publiczności; znakomita pogo- 
da sprzyjała bardzo temu masowemu 
zjazdowi. 

Organizacją środków 
przeszła wszystko, 
polu zrobiono. 

komunikacji 
co dotąd na tem 

Rolszewicy przeciwko... Chaplinow] 
Moskiewskie pismo fachowe „Kino“ 

przyniosło w jednym ze swych ostat- 
nich numerów ciekawą krytykę sztuki 
znakomitego artysty filmowego Charlie 
Chaplina, rzucając jaskrawe światła na 
stosunek oficjalnej sowieckiej krytyki 
kinematograficznej do tego wybitnego 
aktora filmowego. Opinja pisma sowie: 
ckiego na tem baczniejszą zasługuje u- 
wagę, że jeszcze niedawno, jak wiado- 
mo, bolszewicy obiecywali Chaplinowi 
złote góry, chcąc go skłonić do przyja: 
zdu do Rosji Sowieckiej. Wtedy to pi- 
sma sowieckie głosiły, że filmy Chapli- 
na mogą oddawać znakomite usługi 
propagandzie komunistycznej i że już 
jego dotychczasowe prace w dziedzi: 
nie sztuki filmowej nie są obce ideolo- 
gji proletarjackiej. Kiedy jednak Chap- 
lin na propozycje sowieckie odpowie- 
dział odmownie sytuacja nagle się zmie 
niła. Dzisiaj oficjalny organ kinemato- 
grafistów sowieckich wyraża się o sztu- 
ce „wiecznego tułacza”* następująco: 

pustką stoi. Na mocy konstytucji królo- 
wa musi w nim przemieszkać dwa ty- 
godnie — na róg. Wówczas jest goś- 
ciem miasta. Pałac jest niezrównanym 
— wewiątrz — okazem i arcydziełem 
stylu ... empire. Wznieść go kazał Na- 
poieon osadzając swego brata na tro- 
nie Holandji. Ściany sal ornamentowa- 
ne reljefami z białego marmuru w naj- 
czystszym empirowym stylu. A umeblo 
wanie przewspaniałe! Takich „empi- 
rów** Francja nie posiada. 

, Gdy zaś podziwiasz i zachwycasz 
się, towarzyszący ci Holender tylko u- 
śmiechnie się spokojnie i zagadnie: 

— A widział pan delfckie fajanse 
nasze z Delft? 

Dokądkolwiek dotrzeć w Holandji, 
na najdalsze jej krańce, na cypel Hel: 
deru pod latarnię porską coby ją śmia* 
ło można było nazwać „gwiazdą Euro- 
ру“, w oklice Alkmaru na rybacką 
wyspę Monikendam gdzie od stworze- 
nia świata dzieci, chłopcy i dziewczę- 
ta, do pewnego wieku jednakowo cho- 
dzą ubrani — wszędzie — wszędzie — 
wszędzie — na mieniącej się przeczy- 
stemi kolorami (od niezrównanej przej- 
rzystości powietrza) wsi holenderskiej: 
cisza, spokój, ukojenie. 

Niezliczone ich wiatraki, któreb 
gdzieindziej robiły na całą okolicę ha- 
łas niemiłosierny, obracają się, „idą* 
cichusieńsko — jak wzorowo i staran* 
nie naoliwione. 

Ach, Holandja!... Niemogę. To sil- 
niejsze odemnie. Dziś jeszcze niech zo* 
baczę w gazetach zagranicznych ko- 
respondencję z Holandji muszę ją choć 
przebiedz oczami. 

Ot, np. czy tam ulicami Hagi przeje 
żdża się wciąż jeszcze prześliczna, mi- 
lutka królowieńka w narodowym, kro- 
chmałonym,  bialusienkim  holender- 
skim czepeczku? 

— A jakże, a jakże! — odpowie mi 
ze szpalt którejś gazety np. p. Renć 
Kraus akurat w Schenveningen spędza: 
jący swój tegoroczny urlop. Tylko że 
teraz częściej można widzieć mtodziut- 

«łem. Ale walka kłasowa w Ameryce i 

Chaplin jest w społeczności burżuazyj- 
nej zwykłym liberałem. W swych ro- 
lach idealizuje typ drobnego burżuja i 
mieszczanina, starając się wzmocnić 
„ego pozycje w walce z wielkim kapita- 

rewolucja proletarjacka leżą poza howy- 
zontem Chaplina. 

Pismo „Kino* domaga się od mia; 
rodajnych czynników, aby przy wy 
świetlaniu filmów Chaplina zwracano 
w przyszłości należytą uwagę na na- 
pisy, które powinny w odpowiedni sp 
sób ironizować to wszystko, co ów ty 
powy przedstawiciel drobnej burżu 
azji traktuje na serjo. Według wszel- 
kiego prawdopodobieństwa postulat 
ten zostanie przez „miarodajne czyj 
niki“ uwzględniony. 

19 Państwowa Loterja Klssowa 
siódmy dzień ciągnienia. 

Zi. 60000 na N-ry: 66141 133709. 
Zi. 25 00 na Nr. 5331 
Zł. 15000 na Nr. 50030 > 
Zi. 10000 na N-ry: 16868 29820 
Zi. 5000 na N-ry: 40965 63161. 
ZŁ 2000 na N-ry: 31391 39938 50138 

90741 120559 176111. 
Zi. 1000 na N.rv: 1719 6441 19586 

31882 33573 39475 48750 57704 57961 62677 
65667 84343 00744 94640 95158 114800 
116611 124688 138452 140133 151855 157192 
161683 163699 166083 166115 167498 171020 
75572 181160. 

Zł 600 na Nry: 10669 13369 14442 
17573 34255 41262 48744 56180 59915 63900 
67547 14206 74427 76498 82542 88312 91496 
91673 03615 98:40 118320 124582 129095 
135715 151166 151802 159092 159341 161026 
163995 165099 182028 

Zł. 500 na N-ry: 947 1706 1998 6097 
7394 9781 13103 16565 22027 23628 23790 
24401 26281 26323 26597 31781 33719 34102 
35592 35857 38614 38618 40150 40848 42002 
47457 42465 42801 46535 47483 51023 53302 
52444 53495 56036 56046 56298 56842 67597 
57863 58000 59983 62306 67659 67673 68486 
63553 69154 70031 7:986 72359 73408 75318 
7 978 71499 79336 81904 83200 84431 86161 
87849 88549 91122 92224 94818 97058 101625 
102299 103001 103836 104343 105031 105171 
107944 108020 108932 109828 111426 112485 
112554 112853 114361 116538 117339 117077 
118504 119761 123912 1268/4 130278 138510 
140289 142125 142525 144409 147719 147870 
149849 150061 155195 150883 151572 152382 
154228 155102 157293 157515 158624 159864 
159989 160778 161945 162373 162629 164335 
164634 16 941 167065 168245 170547 170889 
172121 175061 176634 177296 177937 178963 
130681 180739 181299 182096 182314 182699 
152824. 
SZUREDADCZWA s <*BZUDENAB 

8 Popierajcio pracę polskiego robotaika! 4 
POLSKA a 

WYTWÓRNIA wykwinfnego 
daruskiego, męskiego i dziecięcego 

BU 
Wilno, ul. WIELKA 30. 

Wacław NOWIEKI 
GWARANCJA! MODA! 

Terminowe wykonywanie obsta* 
lunków według żurnali i ostat- 

nich modeli. 

CENY PRZYSTĘPNE. 
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Zaoszezędźcie pieniądze 
zaopatrując się wcześniej w węgiel 
opałowy i koks, ponieważ od 1-go 
października nastąpi podwyżka 

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagoaowo i oa jednej 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarczą 
Przedsiębiorstwo Handiowo-Prze- 

mysłowe 
egzystuje od 

M. D E U b roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14-46 

  

ką przyszłą królową holenderską prze- 
biegającą swobodnie ulice Lejdy gdzie 
jest studentką w uniwersytecie, niż 
paradującą w otwartym powozie po u- 
licach Hagi. No, i na imię ma już dziś 
Juljanna... A jaka popularna, jak ko- 
chana!.. Pojęcie ludzkie przechodzi. 
Taką niesłychaną popularnością cieszy 
w Holandji jedna tylko osoba: królo- 7 
wa matka. 

A jacy dziś są w naszej Europie rze 
czywiści, autentyczni, z tradycjami we 
krwi republikanie? Holendrzy. 

Ach, Hołandja! W jej atmosfe* 
rze spokoju, ciszy i pogody ducha 
kruszeją najoporniejsze,  najzawilsze, 
najbardziej stężałe problematy, kwe- 
stje, zatargi — międzynarodowe. Mur 
szą wpływowi holenderskiej atmoste- 
ry ulegać. 

To nie Genewa, w którą, bywa że 
w najcieplejszy, najłagodniejszy dzień 
wrywa się ostry i mrożący, Ścinający 
krew, zamykający w sobie dusze ludz- 
kie: wiatr chłodny i przejmujący gdzieś 
z za Lemanu, z nad lodawców Mont 
Blanc. 

Między Hagą a Scheveningen po-, 
winny być rozstrząsane i... rozwią- * 
zywane pokojowo właśnie najbar- 

Y dziej zaognione i zdawałoby się bezna- 
dziejne sprawy międzynarodowe — 
wszechšwiatowe. 

I dlatego — w oczach naszych — 
wielka a nabrzmiata tyloma egoizma- | 
mi i państwowemi i narodowemi Kon- 
ierencja Reparacyjna... jednak się uda- 
ła! 

Cz. J. 

Przypisek Pan korektor „Slowa“ 
za nic nie chciał pogodzić się z myślą abym 
w palestyńskim moim odcinku cytować 
miał wiersz ...Sło nim skie g o mając prze- 
cie pod ręką Słowackiego i jego „Podróż na , 
Wschód*. ża 
Wespół tedy z p. zecerem przekreślili Sło- 

nimskiego kładąc mi pod pióro — Słowac- 
kiego. I paradniej i — prawdopodobniej! 

Pošpieszam p. Antoniemu „Słonimskiemu 
przywrócić autorstwo jego pięknego wier- 
sza. й 
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Przygofowania do obchodu 350-lecia U S. B. 
WCZORAJSZE ZEBRANIE 

dniu wczorajszym 16 bm. zorganizo- 
ię w Wilnie komitet społeczny uroczy- 

50 lecia założenia i 10-lecia wskrze- 

    

szenia Uniwersytetu Stefana Batorego. Ko- s 
mitet ten zorganizuje również uroczyste zło- pr 
żenie prochów Joachima Lelewela w Ziemi 
Wileńskiej. 

Na czoło komitetu powołany został p. wo- 
jewoda Raczkiewicz jako przewodniczący i 
prezydent m. Wilna Folejewski, jako zastęp 
ca przewodniczącego. 

Wczorajsze zebranie reprezentantów wszy 
stkich wyznań, uniwersytetu, władz państwo 
wych, cywilnych i w ych, miejskich, 
prasy, różnych organizacyj i td. zagaił woj. 

Raczkiewicz, podkreślając ogólno - pol- 
ski charakter wzmiankowanych obchodów. 
* Rektor uniwersytetu ks. Falkowski przed 
stawił wyniki prowadzonych już od jesieni 
prac komisji jubileuszowej i senatu akade- 
mickiego. Wywiązała się obszerna dyskusja 
nad szczegółami programu uroczystości. 
Prócz zwyczajnych obchódów jubileusz USB 
pozostawi w naszem mieście po sobie trwałą 
i wieczną pamięć. Z okazji jubileuszu ziemia 
Wileńska przyjmie na wieczny spoczynek 
zwłoki wielkiego męża stanu Joachima Lele 
wela, naczelnika rządu narodowego powsta 
*nia listopadowego, wielkiego historyka, jedne 
go z największych uczniów i profesorów Uni- 
wersytetu Stefana Batoreg 
demokracji polskiej, bojownika o wolność na- 
rodu, człowieka, który nigdy nie zwątpił w 
przyszłość Polski, a także w przyszłość Wilna 
czego dowodem jego dar dla bibłjoteki nasze 
go uniwersytetu. 

Już w dniu dzisiejszym 17 bm. prochy 
Joachima Lelewela, przewiezione do kraju na 

    

   

  

   

  

     

    

   

    

, przedstawiciela sy 

  

KOMITETU OBCHODU. 

szt rządu Rzeczypospolitej, będą w Gdyni 
dowane ze statku, witane na ziemi pol- 
w imieniu Wilna przez prezydenta mia- 

i iego i przedstawiciela USB ks. 
g0. Do Warszawy wyjedzie spe 

pramow! 

> zwłok do 
Ina nie jest jeszcze ustalony, žliwe jest, 
»rzybędą do naszego miasta juž w najbliž 

szą sobotę 21 bm.  Eksportacja zwłok z 
dworca do kościoła św. Jana odbędzie si 
w dniu przybycia zwłok do Wilna o god 
nie 5 po poł. z wielką okazałością. Zwłoki 
spoczywać będą w kaplicy Bożego Ciała aż 
do d uroczystego pogrzebu, to jest 9 pa- 
ździernika. 

W toku dyskusji na temat jubileuszu uni- 
wersytetu podkreślono iż dalszą trwałą pa- 
miątką będzie uskutecznione już uporządko- 
wanie i rekonstrukcja gmachu uniwersytec- 
kiego, historycznych dziedzińców, pamiątko- 

sięga medal jubileuszowy i t.d. Obchody 
Skoncentrują się w dniach 9, 10i 11 paździer 
nika i zapowiadają się imponująco. 

   

  

a delegacja komitetu z 

  

    

    

   

W najbliższych dniach pojawi się ode- 
zwa do społeczeństwa i opublikowany bę: 
dzie program szczegółowy. O terminie ekspor 

zwłok Łelewela zawiadomią ludność 
sydry, wydane przez komitet i Uniwer- 

et. Specjalna sekcja prasowo - propagan- 
dowa ogłaszać będzie komunikaty informa- 
cyjne. Ukażą się w druku popułarne ulotki p. 
Heleny Romer o życiu i działalności Lelewe- 
la. Wileńskie  Radjo. przygotowuje szereg 
audycyj o Lelewelu i transmitować będzie 
na całą Polskę najważniejsze momenty uro- 
czystości jubileuszowych naszej wszechnicy. 

     

  

Dziś nastąpi uroczyste otwarcie frakfu wileńskie- 
go im. Marszałka Piłsudskiego 45 

Dziś o godz. 5 po poł. odbędzie 
się uroczyste otwarcie nowozbudowa- 
nej szosy (na odcinku Jeziory—Ra- 
duń--Wilno) otrzymującej nazwę „trakt 
wileński im. Marszałka Piłsudskiego". 

Uroczysty ten akt odbędzie się w 
obecności ministrów: Moraczewskiego, 
Prystora, Staniewicza i Kiihna, wice- 
ministrów Dobrowolskiego i Górskie- 
go, wojewodów kresowych, delegacji 
wydziałów powiatowych woj. Wileń- 
skiego, przedstawicieli Zw. Syndyka- 
tów Dziennikarzy Polskich z red. 
Zdzisławem leszczyńskim na czele 
oraz szeregu wybitnych osobistości 
ze stolicy, Nowogródka, Białegostoku 
i Wilna. 

Minister Robót Publicznych doko- 
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М vs" 
j Franciszka 
$ jutro 
Józefa. Ireny 

Wschód mi. g. 4 m. 55 

Zach. si. o g. 17 m. 33 

$postrzeżenie meteorologiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

£ dnia 10 RX PO "e 

Ciśnienie 1 
średnie w m į 

Temperatura ; 
srednia ł 

©pad za do. 
bę w mm. | 

Wiatr 
AE Porornie 

Uwagi: Półpoc murno 

Maximum ża dobę + 18 
Minimum za dobę + .C 

Tendencja barometr;czna: spadch, э # ej 
stan stały 

URZĘDOWA 
— (y) Nowy instruktor Korporacji prze- 

mysłowych w Urz. Wojewódzkim, Minister 

  

  

Przemysiu i Handlu mianował mag. praw. p. 
Stan. Czarnonsa instruktorem Korporącyj 
przemysłowych w urzędzie wojewódzkim na 
miejsce dotychczasowego instruktora inż. 
Marjana Zdrojewskiego. 

—(a) Zmiany w wydziale śledczym 
na m. Wilno. Kierownik wydziału Śled 
czego komisarz Nowakowski został zło 
żony z urzędu a następcą jego został 
mianowany podkomisarz Wasilewski 
dotychczas pełniący obowiązku zastęp 
CY kierownika wydziału. Komisarz No- 
«wakowski nie otrzymał narazie przy- 
działu. 

Jednocześnie przydzielony niedaw= 
no do wydziału śledczego b. komendant 
powiatu dzisniejskiega podkomisarz 
Skalski został przeniesiony do I komisar 
jatu pp. na stanowisko zastępcy kiero- 
wnika komisarjatu. 

— (y) Nowa nadleśnictwa w okręgu Wil. 
Dyrekcji Lasów Państwowych. Rozporządze- 
niem Ministra Rolnictwa utworzone zostały 
w obrębie wileńskiej Dyrekcji Lasów Pań: 
stwowych dwa nowe nadleśnictwa: Kruplań- 
skie z siedzibą w osadzie Niedzwiedzie Ucho 
gm. Togomowickiej pow. Wołożyńskiego (z 
obszarów wyłączonych z nadleśnictwa Bak- 
sztańskiego) i Kotrańskie, z siedzibą w osa- 
dzie Żubrowo, (z obszarów wyłączonych z 
nadleśnictwa Bersztowskiego). i 
— (y) Depesza hołdownicza karaimów tro 

ckich. Wojewoda Raczkiewicz otrzymał w 
dniu dzisiejszym z Trok następującą depeszę 
„24 hachana Seraja beja Szapszała: 

W dniu dzisiejszym obchodząc restytuo- 
waną odwieczną uroczystość „Orach Toju— 
weselisko žniw“ ludność karaimska zgroma- 
dzona w kienesie zaniosła do Tronu Wszech 
mogącego modły gorące na intencję pomyśl- 
ności naszego kraju i rządu Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej oraz złożyła na moje 
s ręce wyrazy hołdu i czci dla Pana wojewody, 

jako gospodarza ziemi Wileńskiej i opiekuna 
jej ludności. k z 

y) Osobiste. Wojewódzki inspektor 
starostw p. Al. Żyłko rozpoczął urlop wypo- 
czynkowy. Zastępstwo na czas urlopowy 
objął kierownik oddziału organizacyjnego p. 
W. Lemiszewski. В 

MIEISY > 

— (c) Taksa nocna w aptekach. W zwią 
zku z niedawnem podwyższeniem ceny le- 
„karstw, została również podwyższona taksa 
na ekspedjiowane w godzinach nocnych le: 
karstwa. Wolne od tej dopłaty są recepty, 

względnie lekarstwo. wymagające natych- 

miastówej ekspedycji (nagła pomoc). ‚ 

— (0) Komunalny podatek od przewožo- 
nych towarów. Jak wiadomo, od dnia 1 pa- 

ździernika rb. nodwvższona zostanie towaro 

wa taryfa kolejowa. W związku z tem ukaże 
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"nych. Jednocześnie 

      

na przecięcia wstęg w Jeziorach oraz 
na dwuch granicach województw: na 
mostach przez Kotrę pod Szkleńskiem 
i przez Solczę pod Zygmunciszkami. 

Główna uroczystość na odcinku 
drogi w granicach woj. wileńskiego 
odpędzie się na moście pod Solczą, 
gdzie nastąpią przemówienia, przyczem 
Dyrektor Robót Publicznych woj. wi- 
leńskiego inż. Siła Nowicki złoży krót- 
kie sprawozdanie z budowy drogi. 

Przyjazd gości do Wilna nastąpić 
ma o godz. 18-ej, zaś w Wilnie o 
godz, 19 miasto podejmować będzie 
uczestników obiadem w salach hotelu 
Georgea, 0 godz. 21.30 raut w sa- 
lonach reprezentacyjnych wojewody 
wileńskiego. (y) 

GETS OWRZT WZW 

się rozporządzenie w sprawie komunalnego 
podatku od towarów, przewożonych koleją. 
To rozporządzenie ma na celu zapobieżenie 
nadmiarem obciążeniiem temi podatkami płat 
ników. 

Dla m. Wilna wymieniony podatek nie 
będzie .mógł przekrac olejowej opłaty 
przewozowej na odłegłość 15 kłm. W wypad 
kach, gdy taryfa nie przewiduje stawki na 15 
klm., podatek ten nie będzie mógł przekra- 
czać opłaty za 10 kim. 

   

  

  

  

WOJSKOWA 
(0) Rejestracja mężczyz1 rocznika 

1911. W dniu wczorajszym rozpoczęła się w 
referacie wojskowym Magistratu m. Wilna 
rejestracja mężczyzn, urodzonych w roku 
1911, obywateli Rzeczypospolitej, zamieszka 
lych na terenie m. Wilna. 

Każdy zgłaszający się winien być zamel 
dowany w Wilnie i posiadać: dowód osobi- 
sty, a w czasie braku tegoż — metrykę uro- 
dzenia oraz inny dokument, stwierdzający 
tożsamość osoby, świadectwo szkolne, rze- 
mieślnicy zaś ponadto świadectwo cecho- 
we. 

Winni niezgłoszenia się do rejestracji w 
terminie do dnia 15 października rb. ulegną 
w drodze administracyjnej karze grzywny 
lub aresztu. 

— (о) Dodatkowa komisja _poborowa. 
Dnia 20 września w lokalu przy ul. Ba 
jańskiej 2, odbędzie się dodatkowa kom 
poborowa na m. Wilno. Do przeglądu mu 
stawić się wszyscy ci, którzy dotychcza 
jakichkolwiekbądź przyczyn w swoim czasie 
nie stawili się 

    

SZKOLNA. 

— (a) Obowiązek noszenia mundu 
rów w szkołach średnich. Kuratorjum 
szkolne przypomniało dyrekcjom szkół 
srednich na obowiązek noszenia przez 
uczniów przepisowych mundurów szkol 
nych co należy bezwzględnie przestrze 
gać dbając jednocześnie o przyzwoity 
wygląd munduru. 

— Kierownictwo Szkoły Zawodowej Do- 
kształcającej im. św. Teresy w Wilnie przy 
ul. Połockiej 2 (na Zarzeczu) powiadamia, iż 
na podstawie Zarządzenia MWR i OP z dn. 
17 sierpnia rb. Nr. 9 (216) świadectwo ukoń 
czenia tej Szkoły zostało uznane za równo- 
wartościowe ze świadectwami ukończenia 
szkół zawodowych dokształcających publicz 

t Szkoła powiadamia. iż 
przyjmuje jeszcze zapisy uczenic w kancelarj, 
Szkolnej od g. 6 — 9 wiecz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

„. — Odczyt ks. prof. Wilanowskiego. We 
środę dn. „18 września rb. odbędzie się o 
godz. 7 wiecz w lokalu Seminarjum Histo- 
rvcznego (ul. Zamkowa 11) posiedzenie Wy 
działu Il Tow. Przyj. Nauk w Wilnie, na 
którem ks. prof. dr. Bolesław Wilanowski 
wygłosi odczyt p.t. „Wpływ prawa żydow- 
RES na prawo procesowe pierwotnego Ko- 
šciola.“ 

RÓŻNE. 

— (y) Ziazd lekarzy i przyrodników pol- 

skich w Wilnie. Jak się dowiadujemy karty 
uczestnictwa i karty kwaterunkowe wraz ze 
wszystkiemi innemi drukami rozdawane bę: 
dą członkom i uczestnikom zjazdu, którzy 
wkładkę wpłacili przed dniem 20 września, 
na dworcu osobowym w Wilnie gdzie w 
czasie przyjazdu pociągów warszawskich w 
dn. 24 25 i 26 września funkcjonować będzie 

biuro sekretarjatu dla tych właśnie  człon- 

ków. RZ я 
Wszyscy inni członkowie i uczestnicy, 

jak również miejscowi, zechcą zgłosić się w 
sprawie udziału w Zjezdzie w biurze sekretar 
jatr w gmachu Uniwersytetu w sali concla- 
ve profesorum, gdzie biuro będzie funkcjono 
wało we środę 25 9. od 7 — 14 1 ой 17 — 
20, we czwartek 26. 9. od 7 — 10.30 i od 
12.30 — 20. 

Ze względu na bardzo liczne zgłoszenia 
wstęp zarówno na nosiedzenia plenarne, jak 
również na raut bedzie wolny tlko za oka- 
baniem kartv uczestnictwa lub też specjalne- 
«0 zaproszenia. 

  

   

  

SPORT 
Mistrzostwo Polski w pięcioboju 
pań zdobyła Halina Konopacka. 

W niedzielę uwaga całego Świata 
sportowego Polski skierowana była w 
kierunku Wilna, skąd oczekiwano 
wiadomości z wynikami pięcioboju 
OO? pań o mistrzowstwo 
olski. 

Wzięło w nim udział piętnaście 

  

; zawodniczek z AZS'u warszawskiego, 
Grażyny, Polonii, Warszawianki oraz 
miejscowej Makabi i Strzelca. 

Po podsumowaniu ogólnej ilości 
punktów uzyskanych przez poszcze- 
gólne zawodniczki wyjaśniło się, że 
mistrzowstwo zdobyła mistrzyni Świata 
w rzucie dyskiem Halina Konopacka, 
która mimo, że miała swój słaby 
dzień (rzut dyskiem 33.98 mtr. pod- 
czas gdy rekord tej zawodniczki wy- 
nosi 39.62 mtr.) uzyskała pierwsze 
miejsce, w rzutach oszczepem i dy- 
AB co pozwoliło jej zdobyć 3781.20 
p 

Drugie miejsce zajęła Hulanicka 
(Sokół—Grażyna Warszawa) uzysku- 
jąc 3364,04 pkt., trzecie Jasna (Cra- 
covia) 3232,91 pkt., czwarte Lubecka 
(Sokół-Grażyna) 3132,70 pkt, 

Nasze wileńskie zawodniczki Le- 
winówna (Makabi, i Kraśn cka (Sokół) 
nie odegrały poważniejszej roli. Lewi- 
nówna miała wyniki znacznie gorsze 
niż uzyskiwane na treningach i robiła 
wrażenie stremowanej. To samo da 
się powiedzieć i o „Lonce”, która 
uzyskała w rzucie oszczepem 29.42 
t j. wynik o 7,48 mtr. gorszy od 
własnego rekordu. 

W poszczególnych konkurencjach 
uzyskano następujące wyniki: Skok 
w dał: Lubecka 5 mtr., 
4,91 mtr., Konopacka 4,80 mtr. Rzut 
oszczepem: Konopacka 32,24 mtr., 
Kobielska 30.43 mtr., Lonka 29,42 
mtr. Bieg 60 mtr: Hulanicka 8,2 sek., 
Lubecka, Gędziorowska po 8.4. Rzut 
dyskiem: Konopacka 33.98, Jasna 33.43 
Kobielska 3176. Bieg 200 mtr. Gę- 
dziorowska 28.7, Hulanicka 28,8, Ko- 
nopacka 29, 3 

Po zakończeniu zawodów i podili- 
czeniu punktów nastąpiło uroczyste 
rozdanie nagród przez p. Wojewodę 
Raczkiewicza. 

Jeżoli mówić o organizacji zawo- 
dów, to należy stwierdzić z przykro- 
Ścią, że na ten raz sprężyste kierow- 
nictwo Ośrodka W. F. nie wywiązało 
Się należycie ze swego zadania. Robi- 
ło wrażenie, że obecność rekordzistki 
Świata skoncentrowała na niej całą 
uwagę Organizatorów, dzięki czemu 
ap. p. Hulenicka zmuszona była do- 
słownie „przerwać" taśmę przymoco- 
waną „na głucho" do słupków, w 
biegu na 200 mtr. dopuszczono do 
iego, że p. Schabińska upadła nawpół 
zemdlona na ziemię gdyż nie było 
komu pomyśleć o zawodniczkach. Le- 
karza po zasłabnięciu p. Gędziorow- 
skiej trzeba było szukać gdzieś na 
irybusach. Są to może drobne niedu- 
ciągnięcia, które jednak nie zrobiły 
dodatniego wrażena. 

Publrtzności dużo. T. 

IZ] 
— ła) Wysokocenne tory wróciły 

z Rosji. W raku 1915 podczas ucieczki 
moskali wywiezli do Rosji z Kurzeńca 

  

z tamtejszych synagog 21 tor wartośc 
których sięgała 15 tysięcy dolarów. 
Przed paru laty żydzi z Kurzeńca 
wszczęli starania o zwrot zabranych 
tor. Prowadzone pertraktacje nie adnio 
sły na razie pożądanego skutku ponie- 
waż bolszewicy żądali za tory 1500 rb. 
w złocie. Dopiero teraz na skutek ener 
gicznej interwencji naszych władz tory 
wróciły onegdaj da Kurzenca. W zwią- 
zku z tem w ubiegłą sobotę odbył ię 
w Kurzeńcu uroczysty podział tych tor. 
‚ — (y) Epidemja duru nie ustaje. Przed 
kilku dniami prasa stołeczna zamiešcila wia- 
domość uzyskaną jakoby z Min. spraw we- 
wnętrznych o tem, że epidemja duru została 
całkowicie zlikwidowana i na terenie całej 
Polski nie zanotowano ani jednego wypadku 
tej strasznej choroby r 

_W tym samym cz otrzymujemy z wy 
zdrowia raport sytuacyjny, z którego 

„że w ciągu ostatniej dekady w Sa- 
1 Wilnie zarejestrowano 10 wypadków 

duru brzusznego i 3 powrotnego. Niezależnie 
xd tego było jeszcze kilka wypadków na te- 
renie województwa. 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
w tym samym czasie zanotowano płonicy 
11 wypadków, czerwonki — 8, błonicy —$, 
odry — 11, krztuscca 10 i róży 3, ° 

(y) Hotel „Wersal* zamknięty. W dniu 
wczorajszym komisja sanitarna pod przewod 
nictwem naczelnika wydziału zdrowia urzę: 
du wojewódzkiego dokonała lustracji fry- 
zjerń, hoteli, jadłodajń oraz cukierń przy ul. 
Wielkiej i Zamkowej. Stwierdzone usterki 
zarządzono usunąć w terminie 10 dniowym. 
Właściciel zakładu fryzjerskiego przy ul. 
Wielkiej 46 Borowik Abram został ukaranv 
za niechlujne utrzymanie swego zakładu. Ho 
tel Wersal przy ul. Zamkowej 26 postanowio* 
no zamknąć do czasti uporządkowania. 

— (a) Kary za szybką jazdę. Wobec 
stwierdzenia, że szoferzy autobusów  pod- 
miejskich nie zawsze stosują się do przepi- 
sowej szybkości i pozwałają sobie na wza- 
jemne prześciganie się, policja ruchu zwró:* 
Ciła na to baczną uwagę i na kilku szoferów 
spisała protokuły, skierowując je do Staro* 
stwa Grodzkiego. 

— (a) W tartakach stagnacja. W przemy 
śle tartacznym następuje stagnacja a to z 
powodu braku zamówień. Przyczyną tego 
iest minimalny ruch budowlańv który w nai- 
bliższym czasie ustanie zupełnie. Pociągnie 
to za sobą znaczne wzmożenie się bezrobo- 
cia. 

   

       

    

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie w Wilnie. Przygoto- 
wania do sezonu zimowego w całei pełni. 
Inauguracja sezonu wyznaczona w Teatrze 
na Pohulance w piatek 20. września, w Tea- 
trze „Lutnia w sobotę 21 września. W te- 
atrze Miejskim na Pohułance wystawione be- 
da .Dziadv'* A. Mickiewicza w układzie St. 
Wyspiańskiego, oraz inscenizacji Ryszarda 
Wasilewskiego. Reżyseria spoczywa w rę- 
kach A. Zelwerowicza i R. Wasilewskiego. 
Dekoracje vod kierownictwem W. Małk - 
skiego. Czysty dochód przeznacza się na 

     

Hulanicka & 

KAROL HRABIA ZABIEŁŁO 
Po krótkich cierpieniach zmarł tragicznie 15-go września 1929 roku. 

Nabożeństwo za spokój Jego duszy odbędzie się we środę 18-go września o godzinie 

9-ej i pół w kościele Św. Jakóba, poczem nastąpi eksportacja na cmentarz "po-Bernardyński. 

O czem zawiadamiają żona, dzieci i rodzina. 

KARÓL HRABIA ZABIEŁŁO 
Członek Komisji Szacunkowej Wileńskiego Banku Ziemskiego zmarł wskutek 

głębokim smutku pogrążeni koledzy. 

Wa srebrnym ekranie 

„BEBE I S-KA* W KINIE MIEJSKIEM. 

Do pociągu pędzącego na dziki zachód 
z szybkością, na jaką stać chyba tylko ame- 
rykańskie pociągi, wsiada młody człowiek. 

Nastrój jego doskonale daje poznać 
pierwsze pytanie zadane czarnemu kondu- 
ktorowi. Brzmi ono: „Czy niema w tym wa- 
g nie jakiejś ciekawej młodej osoby?" > 

Co tu długo gadać! Jest nasz znajomy 
bardzo i to bardzo wrażliwy na t.zw. płeć 
piękną. Trudno, takim go już matka Natura 
stworzyła, takim się widać urodził 

Trzeba trafu, że nasz młodzieniec w poszu 
kiwaniu wagonowej znajomości trafia na pa- 
nienkę o zgoła cufrażystyczn ych poglądach, 
trafia na 100 procentową ferministkę. 

Bebe (ona to bowiem jest samotną pod- 
różna) ma zgoła coś innego w głowie niż.. 

flirty. у ak 
Jedzie do swego wuja, który ją aż do od 

legiego San Francisco wzywa. 
Bebe nie ma wcale sentymentalnego u- 

sposobienia, a lubując się w literaturze re- 

prezentowanej przez gzieło o tytule: „„Na 

czem polega wyższość kobiety nad mężczy- 

zną?”, wiadomo, w jaki sposób patrzy na 
natręta w swym przedziale. 

Ale droga do San Francisco ma sporo 
niespodzianek. Stanowią je tunele. 

Czego nie zdziałały dla zbliżenia pary 
podróżnej piękne widoki, to z łatwością ro- 

bią tunele, które to mają do siebie, że gdy 
się w nie wjeżdża, w ciemnościach jadących 

pogrążają. 
Pociąg 

wraz z tem kończy 
naszej pary. * 

Bebe pada w objęcia wują, a James... 
(tak na imię jej partnerowi) —]ames ma 
też swoje interesa. : 

Panienkę spotyka nielada uciecha, bowiem 
wujaszek prezentuje jej po! kopalni zlota. 

Wesołego panicza z pociągu, też przyje- 
mność nie mija, — okazuje się bowiem, że 

jest on właścicielem drugiej połowy kopalni. 
Mieć miłą i ładną wspólniczkę — czyż to 

nie przyjemność? й 
Bebe jednak jest osóbką energiczną, Sa- 

modzielną i, co najważniejsze, lekceważącą 

sobie wartości mężczyzn wogóle, a w pracy 
w szczególności. Oświadcza ona, że nie ma 
zamiaru dzielić się władzą w kopalni ze 

swym męskim wspólnikiem, co najwyżej od- 
daje mu żeńskie gospodarstwo. RA 

James jest pesymistą co do zaradności 

Rebe, a ponieważ w Ameryce się rzecz dzie- 

je —staje zakład. 1 х 
Odtąd przywileje należne płci słabej za 

garnia James, zaś wszystkie upośledzenia 

płci brzydkiej ochoczo przyjmuje Bebe. @ 
Dalszy ciąg obrazu — to już tylko dość 

wesoła historia męskich przedsięwzięć panien 

ki, bardzo i bardzo nadrabiającej miną i im- 
petem. i 

Wszystko kończy się doskonale bo „Spół- 
ka firmowa" przerabia się w małżeństwo. 

Obraz Kina Miejskiego nie jest najlep 
szą z komedyj kinowych. Pomysł  intrgi 
filmu dość udatny, ałe wśród takich niemożi 
wości przeprowadzony że tracina komizmu. 

I tak nic juž nie pomaga, że w „Bebe i 
S-ka" gra tak doskonała para jak Bebe Da- 
niels i James Hall. Robią oni co mogą i ich 
to' zasłudze przypisać należy, że publiczność 
naogół bawi się dobrze. 

Omega. 

fundusz budowy pomnika A. Mickiewicza w 
Wilnie. : 

W teatrze Miejskim „Lutnia“ zainauguru- 

je sezon „Wielki człowiek od małych intere- 
sów" komedja A. Fredry w reżysetji A. Zel- 
werowicza który jednocześnie kreuje jedną z 
gł ównych postaci. 

Przedsprzedaż biletów do obydwuch te- 
atrów odbywa się codziennie od godz. 11 

rano bez przerwy. ZA 
— Recital fortepianowy A. Nochimsówny. 

Jutro w środę wystapi z koncertem własnym 
wybitna pianistka A. Nochimson.  Dotych- 
czasowe koncerty tej pianistki zagranicą zdo 

bvł olbrzymie uznanie zarówno krytyki jaki 

publiczności, ze względu na grę jej wysoce 
artystyczną i pełną polotu. Pozostałe bilety 
w kasie teatru „Lutnia“ od 11 — 9 bez 
przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

— Helios — Łódź podwodna S. 44. 
Miejskie — Bebe i S-ka. > 
Ognisko — Hotel Potemkin. 
Lux — Siódme niebo. 
Hollywood — Podwójne życie. 
Piccadilly — Trujące usta. 
Światowid — Perła haremu. 
Wanda — Człowiek śmiechu. 

  

dojeżdża jednak do Frisco i 
się wagonowa przygoda 

  

   

  

    

  

wypadku samochodowego dnia 15-go września r. b., o czem zawiadamiają w 

Zarząd Wileńskiego Banku Ziemskiego. 
iomisja Szacunkowa Wileńskiego Banku Ziemskiego,   
  

—ž : 

KAROL HRAGIA ZABIEŁŁO 
były obywatel ziemi Kowieńskiej 

zginął 15-go września Śmiercią tragiczną w wypadku samocho 

dowym w wieku lat 60 ciu. 

Filistrzy Korporacji 
Arkonia. 

  

Barbary z 

  

W czwartą rocznicę Śmierci 

\ s Te. 

Rejńtr - Bejnarowiczowej 
odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele św. Piotra i Pawła, 

18 b. m. o godz. 6 
O czem zawiadamiają krewnych i przyjaciół 

Tragiczny wypadek samochodowy 

    

    
    

Bisniejeków 

dnia 
rano. 

Mąż, córki i zięć. 

     

Karol hr. Żabiełto zabity, Michał hr. Wielhorski ranny 
Dziś odbędzie się oficjalae otwarcie dlą ruchu publicznego nowozbudowanej 

szosy, łączącej Grodno z Wilnem, a już w niedzielę zdarzył się na tej szosie nieszczę - 
śliwy wypadek pociągający za sobą śmierć jednej osoby oraz poranienie dwuch. 

W godzinach popołudniowych szosą tą jechało auto prywatne—„Ford* prowa- 
dzone przez członka Kornisji Szacunkowej Wil. Banku Ziemskiego Karola hr. Zabieł- 
łę. W aucie tem jechał Michał hr. Wielhorski oraz sędzia śledczy w Wilnie p. Tade- 
usz Wirszyłło z małżonką. 

W pewnym momencie auto pędzące ze znaczną szybkością przewróciło się. 
Upadek był okropny, gdyż hr. Zabiełło padając na ziemię uderzył głową o ka* 

mień co spowodowało śmierć: Panowie Wielhorski i Wirszyłło doznali obrażeń ciała 
i jedynie pani Wirszyłło wyszła z opresji bez szwanku. w 

Na miejsce katastrofy, (zakręt w pobliżu leśniczówki Ropeje gm. rudziskiej pow. 
Wileńsko-Trockiego) przybyła zawezwana telefonicznie karetka Pogotowia ratunko* 
wego. Lekarz pogotowia zdółał już stwierdzić tylko zgon. Zwłoki zabitego przewie- 
zione zostały do kostnicy przy szpitalu św. Jakóba. 

Jak się dowiadujemy, katastrofa nastąpiła wskutek tego, że prowadzący maszy- 
nę zmuszony był nagle przyhamować i skręcić, gdyż zupełnie niespodziewanie wyje- 
chał na szosę cyklista. Auto zarzuciło i przewróciło się; doznając poważnych uszko- 
dzeń jak pęknięcia przedniej Osi, złamania steru, rozbicia chłodnicy. 

Zmarły tragicznie hr. Zabiełło był ziemianinem z. Kowieńskiej ożenionym z 
córką prezesa Wileńskiego Prywatnego Bańku Handlowego p. S. Kogaowickiego. 
Ostatnio piastował godność członka komisji szacunkowej Wileńskiego Banku Ziem- 
skiego. (y) 

  

WYPADKI I KRADZIEZE. 

(c) O skutki nadużycia alkoholu. Ubie 
@1а doba „bezałkoholowa'* obfitowała w li- 
czne wypadki wynikłe na le nadu życia al- 
koholu. Ogółem za zakłócenie spokoju pu- 
blicznego i opilstwo nocowało w areszcie 43 
pijaków. Z ważniejszych wypadków jakie 
zdarzyły się notujemy nast.: Na ulicy Ma- 
jowej został przebity nożem Aleksander Mac- 
kiewicz (Majowa 84). Sprawcy Zygmunt 
i Feliks Smaro (Majowa 41) zatrzymani. 

Na ulicy Trwałej porańiono nożem Alfon 
sa Buraczewskiego (Trwała 20). Taksamo 
uderzono nożem przechodzącego ulicą jJero- 
zolimską Tomasza Sosnowskiego (Jerozolim 
ska 56). Rannego w stanie ciężki m uloko- 
wano w szpitalu św. Jakóba. Pozatem poro- 
zbijano w różnych okolicznościach kilkana- 
ście głów. 
— (c) I w kuirze znalezli, Michałowi Wir: 

pszo (W. Pohulanka 17) skradziono z ku- 
ira 350 zł. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy św. Miko- 
łaja 4 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku 6 tygodni. Dziecko ulokowano w przy- 

— (c) Kradzież w Ostrej Bramie. Pod 
czas nabożeństwa w kaplicy Ostrobramskiej 
Teresie Dijakiewiczowej (Ostrobramska 25) skradziono chustkę czego narazie. rozmodlo 
na kobieta nie zauważyła. Dopiero po pe- 
wnym czasie już na ulicy widząc swą chi. 
stkę u. przechodzącej Agaty Klowontowiczo 
wej ze wsi Zrybiszki wszczęła alarm i chu- 
stkę przez policję otrzymała z powrotem. 

— (c) Poniosło go. W nocy z 15 na 16 
bm. wychodzący z restauracji Polonja przy 

ulicy Mickiew Mieczysław Beliński (Wi- 
leńska 37) wystrzelił, na wiwat nikogo na 
szczęście nie raniąc. Interwenjowała policja 
która broń zakwestjonowała wychodząc z 
założenia że nie może ona służyć dó zabawki 
tułku „Dzieciątka Jezus“. 

    

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Z po- 
wodu niesnasek z mężem, usiłowała odebrać 
sobie życie Żofja Wasilewska (Subocz 13) 
iw tym celu wypiła amonjaku. Desperatkę 
po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu 
odwieziono do Szpitala św. Jakóba. Śtan 
zdrowią życiu nie zagraża.



SŁ ow © 
  

Z SĄDÓW 
ES 
CHCIELI „WOLNOŚCI LUDU“ —STRACILI 

WŁASNĄ. 

  

Wczoraj pisaliśmy o sprawie karnej prze- 
ciwko szpegowi sowieckiemu, a dziś znów 
mamy jako temat sprawozdania dwie podo- 
bne sprawy. 

W pierwszej na ławie oskarżonych zasiadł 
Szczepan Iwanow, obywatel sowiecki, absol- 
went specjalnych kursów szpiegowskich wy- 
słony do Wilna celem wkręcenia się do jed- 
nej z poważniejszych placówek wojskowych, 
W jakim stopniu udała się ta misja świadczy 
fakt aresztowania Iwanowa. Wpadł, jak wie 
lu wpada. Zdawało mu się, że jest najspryt- 
niejszym ze szpiegów, a tymczasem osiem 
lat więzienia ciężkiego wyznaczone mu jako 
karę przez Sąd Okręgowy przekonają go, że 
urzędy polskie umieją chronić swych tajem- 
nic i łatwo poznają tarbowanego lisa. 

Drugim gorącym zwolennikiem „raju So: 
wieckiego* jest Szymon Borowski ze wsi 
Zabrodzie. Zamiast. jąć się pracy wszedł on 
w porozumienie z kilkoma nicponiami i wszy 
scy zapisali się do Kompartji Zachodniej Bia- 
łorusi. Czy co zdziałali dla niej trudno po- 
wiedzieć. Agitacja nie daje już u nas zbyt 
pomyślnych wyników zwłaszcza gdy prowa- 
dzą ją ludzie mało inteligentni nadający się 
raczej do topora czy wideł niż do poważnej 
pracy konspiracyjnej. „„Tajna* praca Borow- 
skiego stała się wkrótce jawną dla wszyst- 
kich, nawet dla policji, która też skwapliwie 
zajęła się iego osobą. 

Ani się obejrzał jak trafił do więzienia, w 
którem pozostanie przez sześć łat. Upewnił 
go w tem Sąd Apelacyjny zatwierdzając wy- 
rok pierwszej instancji. 

Zanim wyjdzie z murów więziennych ża- 
dna agitacja komunistyczna nie będzie dla 
was straszna. k 

bisf do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie w po- 
czytnem swem piśmie tych paru słów o pa- 
nijącym w naszym sławetnym Magistracie 
ehaosie. 

W dniu 11. 8. rb. otrzymałem wezwanie 
sekwestratora do uiszczeria w terminie 14-to 
dniowym zaległości podatku od lokali za 
1929 rok, przeto w dniu 22. 8. wplacitem nie 
tylko zaległe dwie raty oraz © zi. 05 gr. 
kary, lecz i bieżącą ratę. Zdawało mi się, że 
sprawa jest wyczerpaną. Ale inaczej widocz- 
nie myśli pan sekwestrator, gdyż w dniu 11 
9 rb. zjawia się pod moją nieobecność i naj- 
spokojniej w świecie opisuje mi meble. 

Podobna przykrość spotkała mię przed 
paru laty, kiedy to taki pan sekwestrator ró- 
wniež pod moją nieobecność zmusił domowni 
ków do wpłacenia mu rzekomo zaległego 
podatku, który w rzeczywistości był 
cony do kas 

siącami. prawdzie Magistrat po długich 
formalnościach zwrócił mi nieprawnie przez 
sekwestratora pobraną kwotę, lecz stratę 
drogiego czasu z powodu kilkanastokrotnego 
wyczekiwania w rozmaitych kolejkach w Ma- 
gistracie nikt mi nie wynagrodził wówczas, 
jak nie wynagrodzi i obecnie. 

Czyż nie jest skandalicznem takie bez- 
myślne urzędowanie funkcjonarjuszów magi- 
strackich, których nie stać na tyle dowcipu, 
c. też czasu w przeciągu 20 dni by spra- 
wdzić, czy zaległy podatek w międzyczasie 
nie został uiszczony. 

Przy tej sposobności nasuwa się myśl, 
czy nie byłoby wskazanem, by taki sekwe- 
strator nie miał p rawa pod nieobecność płat 
mika opisywać rzeczy, względnie by żądał 
okazania dowodu opłacenia zaległości, jak 
to całkiem słusznie czyni inny wydział tegoż 
Magistratu — wydział elektryczny, którego 
funkcjonarjusz przed wyłączeniem prądu 
elektrycznego sprawdza czy opłata nie zo- 
stała w międzyczasie uiszczoną. 

Widocznie jednak w naszym Magistracie 
nie chce wiedzieć lewica, co czyni prawica. 

>. Wyrazy poważania łączę 
Włodzimierz Szmidt. 

Wilno 12. 9. 29 r. 

— 
Stare plusze i aksamity 

odświeża się wytłaczając najnowsze 
desenie. Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr 1 
m. 2, tamże plisowanie, karbowanie 
i dekatyzowanie materjałów. 0 
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OSTEN SMOLL. 

> W pogoni za widmem 

— Więc mogę liczyć napewno? 

— Co do mnie, to jestem zupeł- 
nie zdecydowana. Mama też, napewno, 

będzie zachwycona. Przecież drugiej 
takiej okazji nie będziemy miały. Cała 
ilota będzie robiła przedstawienie spe- 
cjalnie dla nas! Nie, nie, koniecznie mu- 
simy jechać! 

Zachwycona Nelly zatańczyła z ra- 
dości po pokoju. 

— Ale czy pani ojciec... mr. Layle 
zechce pojechać z nami? 

— Nie mogę odpowiedzieć za oj- 
ca, nie wiem, czy nie będzie zmęczony. 
Dosyć często wychodzi wieczorem na 
karty. Czasem to mnie nawet oburza, 
że tak późno wraca z tych kart! Często 
przegrywa wszystko, co bierze z domu. 

Ale nie martwi się tem: przeciwnie, wra 

ca zawsze w dobrym humorze. 
Nelly mówiła wesoło i swobodnie, 

ale chmurne spojrzenie Dana zaniepo- 
koiło ją. 

— Może pani ojca namówi, — rzekł 

Dan miękko, lecz stanowczo. — Nie- 
zręcznieby było, gdybym zaprosił tyl- 
ko panie. Liczyłem bardzo na obecność 
mr. Layle. 

— Proszę poczekać, ojciec jeszcze 
nie śpi Poporoszę go tutaj i pan go prze 
kona i namówi. Pan wszystko potrafi! 
Pewna jestem, że wyrzeknie się tych 
"nieznošnych kart i pojedzie z nami. Co 
prawda karty są jego jedyną wadą i 

dlatego obie z nfamą tolerujemy ją. Ale 

w tak wyjątkowym wypadku... 
Szybko wybiegła z pokoju i za chwi 

lę wróciła, ciągnąc ojca za rękę. 

—— Oto jest! Sprzeciwiał się trochę, 

ale jednak przyprowadziłam go! Teraz 

mr. Dan. wszystko zależy od pana. Pro- 

szę opowiedzieć ojcu wszystko co mi 

pan mówił, a jeśli to nie podziała, nie 
pozwolę już nigdy na te karty! 

magistrackiej przed kilku mie-- 

RADJO 

Wtorek, dnia 17 września 1929 r. 

|. 1H,56-12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Poranek muzyki po- 
pularnej Ork. pod dyr. L. Dimanta. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi.13,00--13 10 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
16,55 17,15: Program dzienny, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 17,15— 
17,25: Transmisja z Warszawy. Feljeton 
uzdrowiskowy. 17,25—17,50: „Mała skrzy- 
neczka* odpowiedzi na listy dzieci wygł. 
Halina Hohenalingerówna. 17,50 — 18 00: 
Wystawa Poznańska mówi. 18,00 19,00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert. 1900 — 
19,20: Wolna trybuna. Aktualne dyskusje 
radjosłuchaczy przed mikrofonem. 19,20 — 
19.45: „Kącik dla panów* w opracowaniu 
Karola Wyrwicz - Wichrowskiego. 19,45 — 
19.50: Sygnał czasu z Warszawy i program 
na dzień następny 19,50—22,00: Transmisja 
z Poznania. Opera. 22,00 22,45: Transmisja 
z Warszawy. Komunikaty: PAT., policyjny, 

- sportowy i inne. 22,45—23,45: „Spacer de- 
tektorowy* (Retransmisje stacyj zagranicz- 
nych z wystawy „Radje i Świało* Philipsa 
w Wilnie) 

ZE ŚWIATA 

Luduość współczesnej Grzcji 

Współczesna Grecja, która w roku 
przyszłym będzie obchodziła uroczyście 
100 letnią rocznicę oswobodzenia z pod 
jarzma tureckiego, ma według ostatniej sta- 
tystyki— na 127.000 km. kw. i 26.204.684 
mieszkańców, a więc na 1 km. przypada 
49 osób. 

W Grecji są 3 miasta, ponad 200.000 
mieszkańców, a mianowicie: Ateny 453.000, 
Pireus 250.000 i Saloniki 237.000. Panuje 
ogólne twierdzenie,iż Ateny, łącznie z por- 
tem Pireusem (wziąwszy pod uwagę gęstą 
sieć małych domków, zamieszkałych w 
większości przez małoazjatyckich emigran- 
iów, których do Grecji przybyło w r. 1921, 
około półtora miljona)—liczą już niespeł- 
ną 1 miljon mieszkańców. Siedemnaście 
miast liczy od 2.000 do 100.000 mieszkań- 
ców, między niemi Patras. Volo i Kawala 
są najważniejszemi miastami Grecji. Dwa- 
dzieścia jeden miast, greckich liczy od 10 
do 720.000 mieszkańców. 

Walka z abstynencią. 

W tych dniach założono w Budapesz- 460. 
cie związek pod nazwą „Libertas*, którego 
celem iest walka z prohibicją i abstynen- 
cją. Nowo utworzona organizacja wydała 
okólnik i orędzie związku „do wszystkich*; 
w którem stwierdza, źe prohibicja napo* 
jów alkoholowych jest ograniczeniem swo- 
body obywatelskiej, a przytem szkodliwa 
dla ludzkiego organizmu (?). Człowiek ja- 
ko twór fizjologiczny potrzebuje pewną 
ilość alkoholu. Głównym jednak argumen- 
tem, którym nowy związek operuje, są plu- 
sy gospodarcze, jakie posiada państwo w 
związku Z używaniem alkoholu, Znamien- 
nym jest fakt, że stowarzyszeniu udało się 
pozyskać opinię i skupić pod tym sztanda- 
rem kilku wybitnych lekarzy, socjologów i 
ekonomistów oraz szereg wybitnych 0so- i 
bistości. Opi:rając się na ich orzeczeniach, 
stowarzyszenie „Libertss* ma zamiar prze- 
prowadzac propagandę przeciw prohibicji 
zapomocą książek, ulotek, broszur i jedno 
dniówek. Że też ludzie czasem nie mają 
większego zmartwienia! ! 

эа 

Ogłoszenie 
Nadleśnictwo Olkienickie w Olkie- 

nikach ogłasza, iż w dniu 20 wrze- 
šnia r. b. w lokalu Nadleśnictwa o 
godzinie 13-tej odbędzie się „przetarg 
ustny i za pomocą ofert pisemnych 
na Sprzedaż drzewa opałowego ogó 
Inej ilości 11194 mp. podzielonego na 
dwie jednostki licytacyjne. Cena wy- 
woławcza 4 zł. za 1 m. p. loco las. 

Reflektanci winni ;złożyć  wadjum 
5 proc. oferowanej sumy. 

Wszystkich informacji udziela Dy- 
rekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
pokój Nr. 11 oraz Nadleśnictwo w 
Olkienikach. 

45     

Layle przyjaźnie uścisnął dłoń mło- 
dego / uczonego. 

— Cóż to za nowiny przynosi nam 
pan, mr. Dan? Nelly jest tak zachwyco- 
na, że nie poznaję jej. 

Vałmon wyjaśnił sprawę, i powto- 
rzył zaproszenie. 

Layle zastanowił się, gładząc bro- 

dę. 
— Hm, — mruknął, — manewry 

morskie Próba nowego wynalazku? Na 
dzwyczaj ciekawe! Kiedy to ma być? 

— W poniedziałek. — 
— W poniedziałek o północy? 
— Tak. O ósmej wieczór zajadę 
państwa. 

A wrócimy?... 
Koło czwartej rano. 
Rano — we wtorek? 
Tak, oczywiście! 
Bardzo mi przykro, mr. Dan. 

Z przjemnością 
przyjąłbym to zaproszenie, ale... 

ja... niestety nie będe mógł. Nie nogę, 

w żaden sposób, to wykluczone. Panie 

będą musiały. pojechać beze mnie. 

— Ach papo! — zawołała z rozpa 
czona Nelly. į 

— Przykro mi bardzo, drogie dzie- 
cko, ale nie mogę tego zrobič. Obieca- 
łem już być gdzieindziej i nie mogę 
nie dotrzymać przyrzeczenia! 

— Mnie również przykro, mr. La- 
$le, zdaje mi się, że i pan będzie żało- 
wał potem, że nie skorzystał z tak mi- 
łej wycieczki. 

Naturalnie, że będę żałował. Ale nie 
ma rady: obietnica — to obietnica! 

—- Czyż naprawdę nie możesz oj- 
czę, raz w życiu odmówić swym przy- 
jacielom? — prosiła Nelly. 

— Niestety odrzekł ponuro, — wła 
śnie jest to taki wypadek, kiedy odmó- 
wić mie można. 

Dan śledził ga zimnem, lodowatem 
spojrzeniem. Layle poczerwieniał lek- 
ko, ale nie spuścił oczu przed badaw- 
czym wzrokiem młodego mężczyzny— 
Dan podniósł nieco brwi i spojrzał na 
Nelly. 

po 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8885  8,90,5 8,86,5 
Belgja 123,83 12:14, 123,52 

Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 
Holandja 357,40 _ 358,30 356,50 
Londyn 43,22,5 43,33 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryž 34,89, 34,99, 34,81 

Praga 26,39, 26,45, 26,33, 
Szwajcarja 171.83,5 172,26,5 171,40,5 
Stokholm 238,87, 239,47 238,27 

Wiedeń 125,46 125,77, 125,15 
Włochy 46,64, 46,75,5 46,52,5 

212,28,5 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 120.50 — 121, 
Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,50. 5 proc. kolejowa 47 8 proc. 
Z. B. Gosp Kraj. Banku Roln., obli- 
gacje B. Gosp Kraj, 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,75. 

Marka niemiecka 

‚ 5 proc. warszawskie 53 — 10 proc. 
Siedlec 66.75 

Akcje: 

Bank Polski 176,25—164 75— 165,56 
Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28. 
Cegielski 41. Norblin 142, Ostrowiec 86. 
Parowozy 25,50, Borkowski 11. 

CENY W WILNIE. 

Z dnia 13 września r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48 - 49, żyto 
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 
lniane 49—50. Tendencja wyczekująca- Do- 
wóz dostateczny. Brak nabywców: 

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

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80— 
100, gryczana 80 90, owsiana 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 —320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sadło 400—460, smalec wieprzowy 440— 

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

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 50-60, strączko- 

wy 50—60, fasola biała 180—190, strączko- 
wa 50—60, kartofle 8 9, kapustą świeża 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15—20 
(za pęczek), buraki 15-20 (za pęczek), 
brukiew (brak), ogórki 5-7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, pomidory 60—70 za 
RE. 30-70 za główkę, kalarepa 

Owoce: Jabłka stołowe 100—120 za 1 
ik kompotowe 50—60, śliwki węgierki 

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

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

Ryby: liny żywe 520-550, Śnięte 350— 
380, szczupaki żywe 550—620, śniętę 300-—- 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 350 — 380, 
karpie żywe 450— 500, śnięte 300 - 350, ka- 
rasie żywe 350—380, śnięte 250—300, oko- 
nie żywe 500- 550, śnięte 320—380, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—380, siela- 
wa 250-300, sumy 220-250, węgorze 550-650, 
miętusy 220—280, płocie 180—250, drobne 
50—80. 

в 

į A. G. SYRKINA. Wielka 14. 
i Książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 

* 

___—__. 

i 
a 

francuskim, angielskim i niemieckim. į 

Wszystkie nowości. 
O] 

Sucho i dobitnie wypowiedział swój 
żal, z powodu odmowy. Czuł, że dążąc 
do wyjaśnienia, gnębiącej go zagadki 
zaszedł zbyt daleko i atmosfera stała 
się dziwnie naelektryzowana. W о- 
czach Layl'a mignął błysk gniewu. 

Mimo, że Layle powiedział mało i 
słowa jego były na pozór nic nie zna” 
czące, wystarczyło jednak, aby rozwiać 
wątpliwości Dana. Zagadka została roz 
strzygnięta. 

— Szkoda, rzekł chłodno, — ale 
już jest późno, nie będę więc już dłu- 
żej państwu dokuczał. 

— Pan pozwoli, że poślę po taxis 
dla pana? — zapytał uprzejmie gospo* 
darz. 

— Dziękuję, auto czeka na mnie 
na ulicy. 

— Więc pan nię zabierze nas ze 
sobą, na tą próbę?'— zapytała zmar- 
twiona Nelly. 

— Niestety, to jest niemożliwe, — 
brzmiała niechętna odpowiedź. — Nie- 
zręcznie byłoby zapraszać panie, sko” 
ro pan Layle nie może im towarzyszyć. 
Może uda nam się zorganizować inną 
przyjemną wycieczkę... wtedy, gdy mr. 
Layle nie będzie,,, grał w karty. 

Dan pożegnał się i opuścił dom pięk 
nej Nelly. 

— Boże! — myślał wracając do 
domu, — ktoby to mógł prz ypuścić? 
Layle, Willard Layle, jest członkiem i 
hersztem szajki „Srebrna Strzała”... i 
to właśnie ojciec Nelly! A ja, własnemi 
rękami odsyłam go do więzienia, za- 
mykam na długie lata w celi więziennej 
Scotland Yard napewno skorzysta Z 
mych informacyj, zawsze przecież po- 
stępują Ściśle według moich wskazó- 
wek... od zawiadomienia Nr. 4 zrozu- 
mieli, że się nie mylę, że ich nie zwo- 
dzę. Delbury i Shofnesy już rozpoczęli 
przygotowania. Miecz wisi nad głową 
Layle'a i nic już go nie zatrzyma. 

Usiłował znaleźć jakieś wyście z 
sytuacji, którą Sam stworzył, ale zmę- 
czony umysł odmawiał mu posłuszeńst- 
wa. Stała się rzecz, której już cofnąć 

  

Od dnia 13 do dnią 17 wrześnią 1929 r. włącznie będzie wyświetlany lilm: 

Biejski Klaematograi 
Kataralee-OŚwiastowy 

BAŁA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 
bę 

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

6-ei. W _ niedzielę i święta kasa czynna od_g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Europy i Ameryki. W 

Potężny dramat miłości i przyjaźni. 
czajną wystawa: Film ten z rekordowym 

Dziś! Największy przebój sezonu!! Wszechświatowa sensacja! 

rolach głównych: 

ŁÓDŹ PODWODNA „,$ 44 conan» 
Wstrząsające przeżycia na Oceanie w tonącej łodzi podwodnej. Nadzwy- 

jowoaczeniem był wyświetlany w ciągu 6-ciu miesięcy w stolicach 
schodząca gwiazda filmowa DOROTA REVIRE oraz JACK HOLT 

i RALPH GRAVES. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015. 

  

KINO-TEATR 

„HOLLYGODD" 
Mickiewicza 22. 

Dziś premiera! 

BRIAN i WILLIAM POWELL. 
Orkiestra koncertowa. Początek seansów 4. 6, 8. 10.20. 

  

[Kursy Kierowców Samochodowych | 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

UL. PONARSKA 55. TEL. 13-30. 
września r. b. rozpoczną się zajęcia w grupie 

XXXVII AMATORSKIEJ dla Pań i Panów z nauką 5-cio 
tygodniową i w grupie XXXIX ZAWODOWEJ dla kierowców 

zawodowych z nauką 2 i pół miesięczną. 
S sekretarjat kursów 

codziennie od g. 12 do 18 przy ul. Ponarskiej 55, tel. 13-30. 
Przy kursach warsztaty reparacyjne dia 
samochodów _i_ciągówek__rolniczych. 

W dniu 18-go 

Zapisy przyjmuje, i informacyj udziela, 

Firma egz. od 1874 r. 

jakości 

Dokfór.Medyeyny OL) 

£ LEKARZE Ś A. CYMBLER 
5 B snoroby skórne, we- 
LLA. LL] aeryczne | moczo- 

DOKTOR płciowe. Elektrotera- 
т słońce górski. L. GIŃSGERG Blajermia. Śollux. 

choroby  seneryczne Mickiewicza 12, ri 
syfilis i skórne. lu. Tatarskiej 9—2i5. 
WILEŃSKA 3, te- W. 
leton 567. Przyjmuje 

od 10do 1 i od 4 do 7 

  

DOKTOR 
    

BóxróR _ |Ą.Blumowicz 
B.ZBLROWICZ Choroby A 

rne, I is. Przy= 

lis, * aarządów | jecie: Od 9-1 13-17. 
Wilno, moczowych, od 9 > 

— Lod 5-8 wiec:. | gl, Wielka 21. 
(diatermja). (Telef. $21). A 

Я ат` Г. [IOWA 
SEE aa d) 
DOW MOCZO , Wema 
od 12-21 Od 4-6, 2 
ml. Młekiewicza24,| Gabinet 

ВОН Kosmetyczny 
Dr. POPILSKI na choroby ów ii Mickiewicza 31 m. 4. 

sio WZA twarzy. Odmładzanie 
8—1 p.p. W.Pohulan- cery i usuwanie 
ka 2, róg Zawalnej zmarszczek, wągrów i 

w.Z.P. plam na twarzy. Sto- 
sowanie wszelkich 

GUKIEWIEŻ BL Eo tiS 
ŁUKIEWI nych. Usuwanie  łu- 

choroby weneryczne, pea O Ra 
skórne i płciowe, ul. kaja i WASZ 
Mickiewicza 9, wejście OSIE. IW Z P. 112 

z ul. Śniadeckich 1, PZ 
przyjmuje od g. T AUDI RIO 
i od 5—7 p. p. 

Usuwanie wad cery 

    

nie można. Wrzucając kartkę do 
szkrzynki, spalił mosty za sobą i przy- 
jął na siebie odpowiedzialność za wszy 
stko, co się stać mogło. 

„Co począć? 
Dan kazał szoferowi zatrzymać się 

na rogu ulicy i pieszo powrócił do labo- 
ratorjum. 

Cicho było w nawpół mrocznej sa- 
li, tylko w kącie ponuro szumiała dy- 
namo- maszyna. Dan zapalił światła i 
puścił w ruch trzy pozostałe dynamo- 
maszyny. 

Ze słuchawkami na uszach, usiadł 
przed dużą marmurową tablicą, na któ- 
rej było mnóstwo małych otworów i, 
wkładając klucz do niektórych z nich 
zaczął słuchać. 

Zegar na wieży wybił drugą, ale 

druty milczały wciąż uparcie. Bez poś- 

piechu, systematycznie wyjmował Dan 
klucz z jednego otworu i wsuwał da 
innego, wciąż wsłuchiwał się. 

Wreszcie drgnęły druty, przepełznął 
po nich szept. Dan pochwycił rozmowę 
Znajome głosy przykuły jego uwagę. 

Jeden mówił: 
— Dziwne? Pan nazywa to dziw- 

nem! Ale to intryga djabelska: trzy- 
dzieste czwarte zawiadomienie w cią- 
gu dziewięciu miesięcy, czy pan to poj- 
muje? Ach, doprawdy wydaje mi się 
czasem, że ta sen, że nagle się obudzę. 

— Sen? — zawołał drugi. — A 
pięćdziesiąt siedem ptaszków landyń- 
skich, pan nie liczy? Siedzą przecież 
pod kluczem — czy to też sen? Ładny 
sen! Oto spacerują po Londynie czterej 
ludzie, którzy dawno byli już w gro- 
bie, gdyby się Widmo nie wmieszało 
i nie oddało morderców w nasze ręce! 

Jak może pan mówić o śnie, Shofnesy, 
gdyśmy z panem wyłowili to towarzy- 
stwo własnemi rękami, zamknęliśmy 

ich w więzieniu! Sen! Ależ to koszmar 

raczej, tak, tak, koszmar! Ten człowiek 

drwi z policji całego świata. Wydaje mi 

się czasem, że własny mój cień pochwy 
ci mnie kiedyś za kołnierz. 

UGROBIBEWENEERAEKONARZSE URREUEZZEUSKUNNAH 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
BEGZSOREZRCZEENAUKROEDZUSANOZNNAKCNABBAKDM 

dla samotnego męż- miast п 
czyzny. Zgłoszenia do Wschodnich. 

otrzebuje się 1—2 
WIĘKSZE POKOJE 

z osobnem wejściem 
w rejonach: Mickie- 
wicza, Jagielloń:kiej, 
Wileńskiej i t. p. ulic. 
Oferty kierować d0 
Biura Ogłoszeń S. Ju- 
tana, Niemiecka 4, 
tel. 222. r 

Ę POSADY Ę 
Oficjalista 

starszym 
samotny, po- 

szukuje posady w 
majątku, posiada po- 
ważne referencje. 
Kalwaryjska 69 m. s 

Ekspedjeni 
młody, Z branży 
winno - gastronomicz= 

S6LC—0g 

  

  

B = nej, posiadający chlub- 

= AKUSZERKI — referencje, pot- ne 
„RDW Sa wes BŁ rzebny do firmy A. 

Januszewicz 20-a. — { 

akuszerkaśmiałowska -— 
oraz Gabinet Kosme- poszukuję  wykwali- 

EA E si si kv › » W »cielki z konwersacją 
łupież, brodawki, ku-. francuską do dwojga 
rzajki, wypadanie wło= gzieci na wieś. Zgła- 
sów. Mickiewicza 46 sząć się między 3 -5 
m 60 Zgodz, ul. Garbarska 

AKUSZERKA 14—1, Diužniewska. 

A. JUTAN 2 p 
ul: Niemiecka 4 m. 19, POSĘKUJĘ „ SIE 

do 60.000 zł., do 

bO LE oaza Hipoteczne 

mieszkań od I dO _pojkres* Wilno, Kró- 

nie, Ajencja „Polkres“ 

wany, (można korzy- A A AAA 

BOZE LL acid Oferty do 

SP 
telefon 222. pitałem od 50.000 — 

(L 
= a bardzo intratnego 
8 przedsiębiorstwa w 

Ki ona | zabezpieczenie  kapi- 
p va, Zgł:  Ajencja 

| aaieśe" ek lewska Nr 3, tel.17-80, 

Wi.lno, Królewska 3, MW AV ad 

MEI | УРЕН - — 

Pokój SODA ęabicć 

tač binetu), Do- 
wiadywać się a Fabryka mydła 

do sprzedania, można 

2 pokoje adm. „Stowa“ dia S. R. 
słoneczne z wygoda- "+ 

  

  

  

od godz. 4—5 po poł, 

  

mi do wynajęcia. ja- Okazja! 
kóba Jasińskiego 10 Może być sprzedany 
m. 28, od 3—6 p. p. lub wydzieržawiony 

zakład fotograficzny w 
jednym z powiatowych 

na  Kresach 
Wiado- 

dla mości od godz. 2 do 
— 6, Dzielna 36 m4. —0 

Pofrzebny pokój 

adm. „Siowa“ 
„Samotnego“. 

Shofnesy roześmiał sie dobrodusz- 
nie. 

— To nic! Daj Boże zdrowia te- 
mu Widmu! Ten człowiek umie łowić 
grube ryby, a my powinniśmy się cie- 
Szyć, niech nasza ambicja od tego nie 
cierpi. Nie rozumiem, dlaczego pan się 
go boi? Przecież on pracuje lepiej od 
cały lotnej brygady, od szpiegów, taj- 
nych ajentów. Doprawdy... i 

Delbury przerwał razdrażniony: 
— Czyž pan nie rozumie kim jest 

ten nieznajomy? oburzył się. — Od 
czasu Judasza nie byto na šwiecie po- 
dobnego zdrajcy. Przez całe życie nie 
zdarzyło mi się spotkać tak genjalnego 
łotra. To chyba największy zbrodniarz 
świata. Przecież on zdradza ich, aby 
się pozbyć współzawodników. On sam 
jest mózgiem — rządzącem centrum 
całego świata zbrodniarzy. On oddaje 
w nasze ręce drobne, podrzędne figu- 
ry, któremi rządzi, jak mu się podoba, 
pociągając niby pajaców na sznurku... 

— Ale skądże znowu! Poco miałby 
oddawać w nasze ręce własnych ludzi? 
W jakim celu miałby odegrywać tą całą 
komedję? 

— Skąd ja mogę wiedzieć dlacze- 
ga? Przecież nie siedzę w jego duszy. 
Wiem tylko tyle, że wiedzieć to, co wie 
Widmo, może jedynie człowiek stoją- 
cy na czele podziemnego Świata zło- 
czyńców, wódz ich wódzów... rozumie 

  

-pan? Wszystkich hersztów szajek ma 
w swej mocy. Zna ich nazwiska, zwy* 
czaje, plany. Do djabła, że też pan te 
go nie rozumie! On stoi ponad ni mi i 
o głowę przerasta sprytem i rozumem 
najmędrszego z nich! 

— A więc jest to warjat! Ale nie 
mogę się zgodzić z panem. Niema takie 
go człowieka, któryby odciął sobie nos, 
dla przyjemności przyjrzenia mu się z 
bliska. 

— Ale ja obstaję przy swojem zda” 
niu, jest to najprawdopodobniejsza hi- 
poteza. Być może, że jest to manjak! 
Ale ja go złapię, chociażbym miał cały 
Londyn wywrócić do góry nogami. 

Wstrząsający dramat w 10 akt. 

„ZAPOMNIANE TWARZE 
Obraz ten cieszył się kolosalnem powodzeniem w stolicach całego Świata. W rolach głów- 
nych niezapomniany OLIVE BROOK, kusząca OLGA BAKŁANOWA, 

Nand program: Wiadomości Światowe. 
czarująca MARY 

Oszczędność tworzy bogactwo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniooporną 

PAPĘ DACHOWĄ 
firmy „BACHA M. DAJONA 

Tanie, praktyczne i długotrwałe 
dachy 

Zamówienia przyjmuje się Ew biurze 
fabryki: Teatralna 4—1. tel. 10-40. 

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
Т ААЕЛВАСЧОИКСВИЕТА ЛРЕМ оЧЫ | 

KUPIĘ MAWAWAM 
pianino w dobrym RÓŻ BK E 
stanie. wiadomość do 

ki 36, w godzinach BATVTAWE 
o 

Seminarjum, Moniusz- 

szkolnych. — 
: КОВЕСА 

į Rozsądny Radjo UFOdĘkonserwuje. 
amator k up ujejj doskonali, Odświeża. 

usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe MKOMGLATORY 

d i kato- [g przyciemnianie brwi. 
dode! k Y В KO Gabinet | Kosmetyki 
PETEA' leczniczej „CEDIB“ 

Sprzedaż, ładowa- w: R NICEA? 
nie i naprawa wj Wielka > m. 9. Przył. 
firmie MICHA ŁĄĄ 91 &' 10—7. 
GIRDA. Szopena 8, 

    

  

  

tel. 1672. — 8986° © : 

= Poszukuję 
szycia, naprawy  bie- 

Pensjonat lizny it. p. w do- 

CYWIŃSKIEJ mach, Kalwaryjska 12 
Benedyktyńska 2, | m. 29. — 
Elo 17-03, Ližių 

pokoje, wydaje 
obiady. Daje lekcj 

-—— MUZYKI (fortepia 
Do francusko — Cena dostępna, Adr: 
POLSKIEGO  pry-W biurze Ogtosz A 
watnego _ kompletu Jutana, Niemiecka 

poszukuję _ kilkoro tel: 222. —Г 
    

dzieci. Zo Jadwi- 
ga - Łukiewiczowa. 
Mickiewicza 9. wej. Tanie dachówki 
ście ze Śniadeckich 1.t« zw. Wileńskie, « 

- Qsprzed:nia około 1 
= —— tysięcy sztuk, ul. Ka- 
Kursa kroju, szycia sztanowa 4, и do- 
robót ręcznych i mo- zorcy. - © 

delowanie 

kC ZGUBY 
Zapisy codziennie, na pazasusacwae 
kursa dzienne i wie- m = 

gubioną książkę 

  

  

  

сгогоуе. "0 С 

Ёа пКа wyd ni му 

Za 5.500 na imię  Gurwicza 
DOLARÓW Chaima. przez P:K.U. 

sprzedamy majątek | Wilno, unieważnia się- 
o obszarze 160 ha, 
ziemią aobra las, 
ląki, rzeka, zabu- 
dowania komp etne 
D.H. K: „Zachęta“ 
Mickiewicza d; 
tel. 9-05. —0 

    

wy gubioną książkę 
wojskową rocz- 
nik 1905, wydz 

przez P. K. U. Wilno. 
na imię Michała Sza- 
firąa „, uniewaźnia się. 

  

Znajdę go, uzyskam od władz nieogra- 
niczone pełnomocnictwa, zażądam do 
pomocy wszystkich ludzi z Scotland 
Yardu... Za miesiąc albo odprawię go 
do koleżków pod klucz, albo podam się 
do dymisji!.. 

Nastała chwila ciszy, potem Delbu= 
ry dodał: 

— Czy wszystko przygotowane na 
wtorek rano? Sprawę na Parc - Lyne 
oddaję w pana ręce. 

— Wszystko gotowe, — odrzekł 
spokojny głos. Rozmawiałem już z księ=- 
żną — jest to bardzo mądra i odwa- 
żna kobieta. Obiecała milczeć i pewien 
jestem, że się nie zdradzi. Więcej niż 
śmierci boi się skandalu. 

-— Jaki jest pański plan? 
—_ Biorę 6 ludzi i od rana ukryję 

ich w stajniach, tak aby ich nikt nie 
zauważył. Pozatem z wieczora ustawię 
dużo ludzi, którym rozkażę czekać, do- 
póki sierżant nie gwizdnie. Przed do- 
mem dwuch ludzi z ukrycia będzie ob- 
serwować ulicę, a koło okna kuchenne- 
go zaczai się dwuch innych. 

— Dobrze, a pan? 
— Ja będę w bibljotece. Księżna sa 

ma chciała pozostać tam ze mną, — 
odważna kobieta, — ale zaprotestowa- 

łem stanowczo! O północy służbie wy- 
dadzą rozkaz nie wchodzenia, pod żad- 
nym pozorem do bibljoteki. Jeśli drzwł 
się otworzą — będę Strzelał. W centra 

li telefonicznej wydałem rozkaz, by 
wszystkie telefony z tego domu łączo- 
no w poniedziałek z biurem Scotland 
Yardu, w ten sposób dowiemy się, je- 
śli są w domu wspólnicy szajki „Srebr= / 
nej Strzały”, i przeszkodzimy im, gdy” 
zechcą uprzedzić złodziei. Możemy już 
uważać szajkę za pokonaną! Zamknie- 
my ich napewno. 

— Tak.. ale to nas nie zbliża do 
Widma! 

— Niech pan się tem nie zajmuje! 
Co panu ten człowiek szkodzi? Poży- 
teczne z jniego stworzenie! —— roze- 
śmiał się dobrodusznie Shofnesy. : 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23, 

| 
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