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X-te Zgromadzenie Ligi Narodów. 

"Wielkie mowy polityczne pp. Mac Do- 

nalda, Brianda i Stressemanna, oglo- 

szone przez prasę jaka sensację ligowe, 

po wyłuskaniu ich z frazeologji pacy- 

fistycznej przyniosły następujące kon- 

kretne rezultaty: a) Anglja przystąpiła 

do Trybunału arbitrażowego tj. zgo” 

dziła się podporządkować decyzjom 

Międzynarodowego Trybunału Arbi- 

trażowego w sprawach sporów praw- 

nych, b) p. Briand wysunął oficjalnie 

myśl utworzenia europejskiej federacji. 

Jako owoc dwutygodniowych debat 

nie jest to rezultat zbyt imponujący, 

tembardziej, że koncepcja federacji 

państw europejskich wysunięta przez 

Brianda jest jeszcze w stanie mgławi- 

cowym. 

Po serji tych wielkich sensacyj na 

porządek dzienny obrad Ligi weszły 

sprawy gospodarcze, któremi zajęły się 

poszczegėlne komisje mające za zada- 

nie przygotowuje wniosków, które nar 

stępnie Zgromadzenie na posiedzeniu 

plenarnem zaaprobuje. Według bo- 

wiem ustalonego zwyczaju prac w Li- 

dze Narodów Zgromadzenie odegrywa 

rolę formalną, wszystkie natomiast spra 

wy załatwiane są na posiedzeniach ko- 

misyj lub też za ich kulisami. Ze spraw 

gospodarczych na większą uwagę za 

sługuje wniosek angielski o t.zw. „ro- 

zejmie celnym* przewidujący zobowią- 

zanie się państw do nie podwyższania 

stawek celnych w ciągu 2 lat. Wniosek 

bangielski ma przedewszystkiem na 0- 

“ku swoje wlasne cele, a mianowicie u- 

łatwienie sytuacji swemu przemysło- 

wi węglowemu który znajduje się w sta 

nie ostrego kryzysu. Prócz spraw gosp. 

w komisji dla sprawy rozbrojenia to- 

czy się ożywiona debata nad konwen- 

cją o pomocy finansowej dla państwa 

zagrożonego napaścią. Sytuację kom 

plikuje się różnicą poglądów jaka panu- 

je pomiędzy delegacją franc. a angiel. 

Francuski punkt widzenia na kwestję 

rozbrojenia jest znany, brzmi on: 

pierw bezpieczeństwo później rozbroje- 

nie. Poprzedni rząd angielski w wyni- 

ku scisłego porozumienia z Francją 

czego wyrazem było zawarcie układu 

flotowego, popierał ten francuski punkt 

widzenia. M. in. Francja uzyskała od 

Anglji zapewnienie, że t. zw. rezerwy 

wyszkolone nie będą podlegały ogra- 

niczeniom rozbrojeniowym. Teraz sy- 

tuacja się zmieniła anglo - francuska 

entente cordiale została zachwiana i 

rząd Labour Party stoi na stanowisku 

wręcz przeciwnym, a mianowicie uwa- 

ża iż rozbrojeniu podlegają również i 
tak zw. rezerwy wyszkolone. 

- Czy istnieje angielsko - francuska 

entente? Kwestja ta od chwili wystą- 
pienia Snowdena w Hadze czerwoną ni 
cią przewija się przez szpalty prasy 

europejskiej. Odpowiedź formalna bę- 

dzie brzmiała tak, nic bowiem nie sta- 

ło się co by dowodziło zerwania wię- 

zów przyjaźni pomiędzy Anglją a Fran 

cją. Różnice stanowisk pomiędzy poli- 

tyką Francji a Anglji obserwowane W 

niektórych wypadkach same w sobie 

nie stanowią jeszcze jakiegoś zerwania 
dowodzą one tylko, że w porozumieniu 

anglo-francuskim nastąpiło przetaso- 

wanie sił w tym kierunku, że Anglja 

wyzwala się z pod wpływu polityki 

europćjskiej Paryża. Ostatnie wystąpie 

nie delegata Anglji, lorda Cecila, w 
komisji rozbrojeniowej jest tego jaskra” 

wym dowodem. Anglja nie chce nadal 
żyrować francuskiej polityki kontynen- 

talnej a chce być w sojuszu angielsko” 

francuskim czynnikiem / przodującym, 

czynnikiem wykorzystującym sytuację 

a nie wykorzystywanym. Rozumiejąc 

w ten sposób istotnie można mówić, iż 
sojusz anglo-francuski przestał istnieć. 

Rozbrojenie i afera Schearera. W 
dniu w którym p. Mac Donald z try- 
buny Ligi Narodów wygłosił swą pier- 

wszą mowę, kiedy rozwodził się szero- 

ko o swych pacyfistycznych zamierze- 

niach i popełnił małą niedyskrecję mó- 

wiąc, że porozumienie Anglji z Stana- 

ECHA STOLICY 
tenfralizacja organów prasowych 

Potwierdzają się pogłoski, że na 
terenie Warszawy nastąpi fuzja orga- 
nów prasowych popierających rząd. 
Oczywiście taka reorganizacja jest 
przedewszystkierm w interesie pozio- 
mu prasy warszawskiej, gdyż jeden 
wielki organ będzie mógł prędzej się 
zbliżyć do typu wielkich dzienników 
informacyjnych zachodnio-europejskich 
niż trzy zdecentralizowane pisma. Co 
do tej fuzji chodzą jednak dwie wer- 
sje. Pierwsza wersja głosi, że z dniem 
1 października zamknięte zostaną 
„Epoka“ i „Polska Zbrojna” i że ga- 
zety te zleją się z wydawnictwem 
„Głos Prawdy'* odpowiednio powigk- 
szonem. Druga wersja co do tej fu- 
zji utrzymuje, że zjednoczenie odbę- 
dzie się tak, że wszystkie organy się 
połączą w jedną gazetę, która będzie 
wychodzić pod zupełnie nowym tytu- 
łem. 

Zagadnienia zhożowe w komife- 
„ Big ekonumicznym ministrów 

WARSZAWA. 18.9. (PAT). Dziś w go- 
dzinach popołudniowych odbyło się posie- 
dzenie komitetu ekonomicznego _ ministrów 
pod przewodnictwem p. prezesa Rady Mini- 
strów dr. K. Świtaliskiego. Przedmiotem 0- 
brad były zagadnienia zbożowe. Uchwalono 
wprowadzić cła przywozowe na jęczmień 11 
zł. od 100 kilo, na owies 11 zł. od 100 kilo, 
na kukurydzę 6 zł. od 100 kilo, na groch, 
fasolę i grykę 6 zł. od 100 kilo. jednocześnie 
powtórzono uwagę, umieszczoną w rozpo- 
rządzeniu © cłach przywozowych na żyto i 
pszenicę, upoważniającą ministra skarbu do 
zezwalania w razie konieczności na przywóz 
bezcłowy pewnych ilości wyżej wymienio- 
nych płodów roinych. Pozatem uchwałono 
wprowadzić cło przywozowe w wysokości 
6 zł. od 100 kilo mia proso, 16 zł. 50 gr. 
od 100 na mąki niewymienione osobno w 
taryfie celnej, 14 zł. od 100 kg. na kaszę ję- 
czmienną 11 zł. od 100 ma kaszę gryczaną i 
jaglana 18 zł. od 100 kilo na kaszę pszen- 
ną oraz wszelkie kasze niewymienione 050- 
bno w taryfie celnej. Wreszcie uchwałono 
że otręby żytnie i pszerine w czasie od 1 
grudnia do 1 czerwca będą opłacały cło 
wywozowe w wysokości 5 zł. od 100 kilo. 
W okresie od 1 czerwca do 1 grudnia otręby 
*żytnie i pszenne nie będą podlegały opłacie 
cła wywozowego. Makuchy Iniane i rzepa- 
kowe w czasie od 1 grudnia do 1 czerwca 
będą podlegały opłacie cła wywozowego 
w wysokości 10 zł. od 100 kłg. W okresie 
od 1 czerwca do 1 grudnia makuchy Iniane 
i rzepakowe będą wolne od cła wywozowego 
Makuchy Inianie i rzepakowe odolejone © 
zawartości tłuszczu 2 proc. i mniej oraz 
wszelkie inne makuchy poza Inianemi i rze- 
pakowemi w ciągu całego roku nie będą pod 
legały cła wywozowemu. ? 

Baron Togo na udjencji u Pana 
Prezydenfa Rzpiifej 

WARSZAWA. 18,9. Pat. Pan Pre: 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym о godz. 11 па 
audjencji sen. barona Togo, prezesa 
towarzystwa polsko japońskiego w 
Tokio. Jednocześnie b aronowa Togo 
złożyła wizytę p. Mościckiej. 

Konierencja Marszałka Senafu 
Szymańskiego z ulze-ministeem 

Wysockim 
WARSZAWA. 18.9. Pat. Pan Mar- 

szałek Senatu przyjął dziś w godzi- 
nach przedpołudniowych p. podsekre- 
tarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Wysockiego, z którym 
odbył dłuższą konierencję. 

Konferencja prasowa u ministra 
Bonnefous 

WARSZAWA, 18. 9. Pat. Dzisiaj o go- 
dzinie 10 rano, w apartamentach p. min. 
Bonnefous w hotelu Europejskim, odbyła 
się konferencja prasowa, podczas której p. 
minister wygłosił przemówienie. 

Rząd mój wydelegował mnie ną wysta- 
wę poznańską dla zamanifestowania i pod- 
kreślenia łączności pomiędzy rządem — ро!- 
skim i francuskim podczas tej pierwszej 
polskiej wystawy narodowej Rządowi pol- 
skiemu należało na tym dowodzie przyjaź- 
ni i na tem, by rząd francuski przyłączył 
się do tej wielkiej manifestacji ekonomicz- 
nej, społecznej i intelektualnej. 
‚ ‚ Wystawa poznańska jest dowodem siły 
i żywotności „narodų polskiego, który zale- 
dwie w dziesięć lat po odzyskaniu niepod- 
ległości jest już zdolny do podobnego wy- 
siłku, stwierdzającego, iż naród polski istnie 
je dzięki własńej żywotności i siłom, czego 
dowody jeszcze w wyższym stopniu widzi- 
my w Gdyni. 

Wysiłek, dokonany w Gdyni, zasługuje 
tem bardziej na nasz zachwyt, iż został do- 
konany w warunkach wyjątkowych, gdy 
Polską we wszystkich dziedzinach musiałą 
odbudowywać swe gospodarstwo narodowe. 
Wbrew trudnościom polskie siery rządowe 
postanowiły zapewnić Polsce własny port, 
jakim dla waszego kraju jest Gdynia. 

Reasumując, powtarzam me podzięko- 
wania dla rządu polskiego i dla wszystkich 
polaków oraz mój zachwyt wobec dzieła, 
dokonanego w Poznaniu i dzieła, które 
kończy się w Gdyni. To wielkie dzieło Pol- 
ski odrodzonej świadczy o sile, jedności 
i energii, z których Polska może być dumna, 
z zaufaniem patrząc w przyszłość. 

L ZA KORDONOW 
Wykrycie rzekomej fińskiej czganizacji 

szpiegowskiej w Sowietach 
Z Helsingiorsu donoszą: Peters- 

burskie pisma sowieckie opublikowały 
wielki komunikat leningradzkiego G. 
P. U. o likwidacji fińskiej organizacji 
szpiegowskiej. Jak wiadomo, kilka 
osób w tej sprawie rozstrzelano. Obez 
cnie G. P. U. opowiada o swem po- 
wodzeniu, dzięki któremu udało się 
wykryć wielką organizację. 

Na czele organizacji stał fin Swen 
Fabrycjusz, współpracownik iińskiej 
policii śledczej. Został on wyznaczony 
na Śledztwo przy ministrze spraw za 
granicznych. Gdy w Finlandji założo- 
no połpredstwo, Fabrycjusz śledził 
jego współpracowników. 

Jak utrzymują agenci G.P.U, Fa- 
brycjusz opracował plan olbrzymiej 
prowokacji. Miał on podobno spro- 
wokować wybuch w kościele Św. Mi. 
kołaja w Helsingiorsie podczas uro- 
czystości, na którą by się zebrali mi- 
nistrowie, generalicja i wybitni działa- 
cze. W ten sposób fińska policja dą- 
żyła do skompromitowania ZSSR i 
zepsucia stosunków z Finlandją. 

Przy przejściu granicy do Sowie- 
tów Fabrycjusz został aresztowany, 
przyczem jakoby miało się wyjaśnić, 
że oprócz Finlandji, był on również 
na usługach angielskiego wywiadu. 

Następnie wykryto drugą grupę 
fińskich szpiegów — Pilman, Nelkonen, 
Tikka, Torkkeli i Hakkala (jak wia- 
domo, wszyscy oni, prócz Torkkeli są 
już rozstrzelani). Na nich GPU rzuca 
wiele oskarżeń, utrzymując, że zajmo- 
wali się oni szpiegowstwem jeszcze od 
r. 1919, : 

Oprócz nich pracowali inni jeszcze 
obywatele fińscy, którzy zajmowali 
się jakoby szpiegostwem. Np. Pukki- 
la, który oprócz szpiegostwa, przewo- 
ził z ZSRR. do Finlandji klejnoty- 
Pod tym względem pracował on ra- 
zem z kurjerem dyplomatycznym fiń- 
skiego m— wa spraw zagr. Kitczynem 
który korzystając ze swego stano- 
wiska służbowego i obcego obywa- 
telstwa, trudnił się przysyłaniem do 
Finlandji skupionych w ZSRR. kosz- 
towności. Taką samą była działalność 
dyrektora helsingforskiej firmy „Fe- 
neka“ Willamo. 

Lutońska wojenna flota na manewrach 
Z Rewla donoszą: Wczoraj zrana 

wypłynęła na morze estońska flota 
wojenna w celu przeprowadzenia 
zwykłych manewrów jesiennych. Okrę- 
ty wojenne, na których znajdują się 
minister obrony Kester i dowódca sił 

A bar. Salz, będą pływały 
5 dni. 
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& робу!и francuskiego ministra 
przemysłu i handlu 

WARSZAWA, 18 9. PAT. Bawią- 
cy w stolicy francuski minister prze- 
mysłu i handlu Bonnefous po konie- 
rencji prasowej w jego apartamentach 
w hotelu Europejskim udał się na 
zwiedzenie miasta. O godz. 12 m. 30 
przyjęty był na audjencji na Zamku 
przez Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej. O godz. 13 Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej i p. Mościcka podejmo- 
wali p. min. Bonnefous šniadaniem. 
Prócz Pana Prezydenta i p. Mošcic- 
kiej, p. min. Bonnefous i jego mał- 
żonki, obecni byli m. in. na Śniada 
niu prezes Rady Ministrów dr. Kazi- 
mierz Świtalski z Małżonką, minister 
przemysłu i handlu Kwiatkowski, pod- 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Wysocki z małżonką, 
podsekretarz stanu Do eżał z małżon- 
ką, ambasador Laroche z małżonką, 
szei protokułu dyplomatycznego Ro- 
mer z małżonką, szei gabinetu woj- 
skowego Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej płk. Głogowski, zastępca sze- 
fa kancelarji cywilnej Pana Prezydenta 
dr. Skowroński. Po šniadaniu min“ 
Bonnefous złożył o godz. 16 wizytę 
w izbie handlowej polsko-irancuskiej. 
O godz. 17 obecny był na herbatce 
w ambasadzie irancuskiej z udziałem 
kolonji francuskisj, Po obiedzie w 
ścisłem gronie w hotelu Europejskim 
min. Bonneious opuszcza Warszawę, 
udając się pociągiem o godz. 22.55 
do Katowic. 

Prof. Barfei wrócił z zagranicy 
LWÓW, 18 9. PAT. Dziś rano 

pociągiem wiedeńskim przybył do 
Lwowa b. premjer prof. K. Bartel. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Kaieggarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiegt. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. | 

DUKSZTY — Buiet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
MGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
FWIENIEC — Skiep tytonicwy $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LADA — ul. Suwalska 13, $. Matecki. 8 WOŁKOWYSK — 
ROŁODECZNA Kuięgarnia (-ws „Ruch“ 

  

, CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. oszy m =: 
W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe i tabelarycane о 

NIEGWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STÓŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch'. 

F. Juczewska. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

RIAA aa 
Za tekstem 15 groszy. Komunikaty Graz 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 £roszy. 

Prezydeni Rzeczypospolifej w Belwederze 
WARSZAWA. 18.9. (tel. wł. Słowa). Pan prezydent Rzeczypospolitej 

udał się dziś do Belwederu i odbył z Marszałkiem Piłsudskim 2 godzinną kon- 

terencję. 

Odprężenie syfuacji na terenie szimówym 
WARSZAWA. 18.9. (tel. wł. „Słowa*). Komunikat Rządu określający 

stanowisko jego wobec ostatnich posunięć opozycji był w pierwszej chwili 
okrzyczany przez nią jako zwycięstwo i „cofnięcie się Rządu na całej linji". 
Jednakże opozycja nie zachowuje się bynajmniej tak jak się zwykło na „zwy- 
cięstwo” reagować. Zamiast urzeczywistni ć zapowiedziane wystąpienie do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o zwołanie nadzwyczajnej sesji, opozycja 
w ciągu dnia dzisiejszego znacznie przycichła i zupełnie niedwuznacznie daje 
do zrozumięnia, że z wcześniejszego zwołania sesji może zrezygnować. Wpra 
wdzie podpisy pod petycję da Pana Prezydenta są dalej zbierane, ale ci 
wszyscy, którzy nastroje kuluarów sejmowych zwykli wyczuwać, zauważyli 
w ciągu dnia dzisiejszego najzupełniejszy brak entuzjazmu na lewicy i cen- 
trum dla wczesniejszej sesji Sejmu. 

Przyczyny zjawiska są znane. Stronnictwa Centrum z natury rzeczy b ar 
dziej ugodowe żałują już potroszę swego zagalopowania się i nie kryją | 
przed swemi nowemi przyjaciółmi z lewicy, że niechętnie weszliby na drogę 
otwartej walki z Rządem. Z drugiej strony opozycja musi przypomnieć sobie 
że Rząd o ile nie chce mieć sesji Sejmu przed 1-szym listopada to może z 
największą łatwością jak to już miało miejsce dwa lata temu, odroczyć już ot- 
wartą sesję na miesiąc. Wówczas również złożono Prezydentowi petycję. 
Prezydent Rzeczypospolitej sesję otworzył ale jeszcze przed pierwszem posie- 
zeniem odroczył ją trzymając się scisle przepisu naszej słynnej z elastycz- 

ności Konstytucji na dni 30. Nic łatwiejszego jak uczynić to samo i tym ra- 
zem 'a wówczas dla opozycji i kompromitacja niepotrzebna i zadzieranie ja- 
wne z rządem okazałoby się w całej rozpiętości. W każdym razie faktem jest, 
że nastroje Sejmu w dniu dzisiejszym absolutnie nie wykazywały tej bojowoś- 
ci która jeszcze przejawiała się przed 3-ma dniami. 

Rząd uważa sprawę za zamkniętą i oficjalnie terenem 
zajmuje się. 

X Zoromadzenie Lici Narodów 
Przed zebraniem Rady Ligi 

GENEWA, 18. 9. PAT. Rada Ligi zbierze się jutro po południu. 
Sprawozdawca Henderson przedstawi sprawę optantów węgierskich i jak 
przypuszczają, doradzać będzie obu stronom próbę bezpośredniego po- 
rozumienia. 

Komisja do spraw rozbrojenia i bezpieczeństwa odesłała do komitetu 
rozjemczego projekt o pomocy finansowej celem nowego rozpatrzenia. 
Na propozycję Politisa komisja uchwaliła wniosek, aby komitet bezpieczeń- 
stwa i komitet finansowy wspólnie zredagowały ustalony tekst projektu 
dla przyszłorocznego Zgromadzenia Ligi. W konsekwencji więc projekt ten 
został odroczony do następnego roku. 

Komisja przyjęła również projekt rezolucji Cecila, którego poparł 
Massigli, wzywający Radę, aby zwróciła się do komitetu rozjemstwa i bez- 
pieczeństwa o opracowanie projektu ogólnej konwencji na podstawie za- 
sad projektu protokółu 1926 roku celem wzmocnienia srodków przeciwko 
wojnie. 

sejmowym  nie- 

  

Przyjęcie sprawozdania Nansena 

GENEWA. 18 9. Pat. Szósta komisja Zgromadzenia Ligi pazyjęła sprawozdanie 
Nansena o kwestji mandatowej i powierzyła mu opracowanie sprawozdania ną plenar- 
ne posiedzenie Zgromadzenia. 

Zakończenie dyskusji na temat niewolnictwa i mandatów 

GENEWA. 18.9. Pat. Szósta komisja zakończyła dyskusję nad 
kwestjami niewolnictwa i mandatów. Delegaci francuscy wyjaśniali, że 
mandaty nie posiadają charakteru ściśle określonego i ustać mo- 
gą wtedy tylko, gdy dana ludność podniesie się do odpowied- 
niego stopnia cywiiizacji. 

Przedstawiciele W. Brytanji i dominjów klauzulę fakulta- 
tywną podpiszą dziś 

GENEWA, 18. 9. PAT. W nadchodzący czwartek przedstawiciele W. 
Brytanji i dominjów podpiszą klauzulę fakultatywną Stałego Trybunału 
Sprawiedliwości Międzynarodowej o obowiązkowem rozjemstwie. 

Specjalna radjostacja Ligi Narodów 

GENEWA, 18. 9. PAT. Komisja mieszana, utworzona dla zbadania 
sprawy specjalnej radjostacji Ligi Narodów, 'jednomyślnie postanowiła że 
należy zaproponować następujące rozwiązanie tej sprawy. 

W czasie pokoju stacja będzie prowadzona przez władze szwajcar- 
skie, natomiast w momentach kryzysu stacja przechodzi pod kierownictwo 
Ligi Narodów. : 

W tym jednak wypadku Szwajcarja ma prawo .mieć na radjostacji 
swego obserwatora. 

W Genewie, oprócz już istniejącej szwajcarskiej radjostacji, miałyby 
być utworzone dwie nowe radjostacje krótkofalowa dla obsługiwania kra- 
jów pozaeuropejskich. Jako zwrot kosztów Liga Narodów miałaby płacić 
200 tys. fr. odszkodowania. 

O siedzibie Banku Międzynarodowego zadecydują guber- 
natorowie instytucyj emisyjnych 

PARYŻ, 18. 9. PAT. Potwierdza się wiadomość, iż komitet organiza- 
cyjny banku międzynarodowego nie zbierze się w dniu 23 września. 

W przeciwieństwie do poprzednich iniormacyj komitet nie zbierze się 
w Brukseli dla określenia miejsca późniejszych prac, gdyż gubernatorowie 
instytucyj em syjnych zadecydują sami o swej przyszłej siedzibie, 

KSWERPEOBTA ьОМ 

Podpisanie traktatn przemysłowe, handlowego i morskiego między 
(hinami a Polską 

LONDYN. 18.9. (PAT). Agencja Reutera donosi z Nankinu, że dziś po 
południu podpisano traktat przemysłowy, handlowy i morski między Chinami 
i Polską. Tekst traktatu ogłoszony zostanie dopiero po ratyfikacji przez obie 
strony. W kołach chińskich mówią, że traktat polsko - chiński nie zawiera 
przywilejów eksterytorjalności istniejących dotychczas w stosunkach państw 
obcych z Chinami. Traktat uważany jest za pierwszy zawarty przez rząd пап- 
kiński z państwem obcem na zasadach całkowitej równości stron i wzajem- 
ności. 

Ślub siostrzenicy króla szwedzkiego 
STOKHOLM, 18 9. Pat. Siostrzenica królewska hrabianka Elza Bernadotte po- 

Ślubiła w dniu dzisiejszym p. klugona Cedergrena. 

m S ZRP ZZA PRZEZ a ii ii ia CEWEK ROR i S 

mi Zjednoczonemi w sprawie rozbroje- zawodu impresarjo teatralny, później ważnym stoczniom amerykańskim o wy 

nia jest już prawie osiągnięte ponieważ 

porozumiano się w 18 punktach na 20 

spornych, na drugiej półkuli wybuchła 

sensacyjna Bomba. Niejaki Schearer z 

urzędnik komisji do spraw morskich 

Kongresu, gdzie wyrobił sobie opinię 

znawcy problemów morskich, wystąpił 

ze skargą do sądu przeciwko kilku po- 

lu, tembardziej, że oświadczył on iż o 

jego roli wiedzieli czterej wybitni admi 

rałowie amerykańscy, między innemi 

znany admirał Plunkett, szef sztabu ma 

rynarki Stanów. Rola Schearera pole- 

płatę 257.000 dol. jako należność za 

popagandę przeciwko rozbrojeriu Sta- 

nów Zjednoczonych na morzy. Rewe- 

Jacje Schearera nabrały cech skanda- 

gała na odpowiednim urobieniu opinii. 

Udał się więc on w roku ubiegłym da 

Genewy gdzie podczas komisji rozbro- 

jeniowej rozwinął propagandę w ko- 

łach dziennikarzy amerykańskich i za- 

granicznych przeciwko rozbrojeniu. O- 

czywista, dolar był w jego ręku argu- 

mentem najbardziej przekonywującym. 

Rezultatem tej akcji było to, że stocz- 

nie które wysłały Shearera i finanso- 

wały jego akcję otrzymały zamówienia 

na 5 krążowników jak realizację nowe- 

go programu zbrojeń morskich Ameryki 

Prowadząc propagandę przeciwko 

rozbrojeniu Schearer posługiwał się t.z. 

niebieską księgą t.j. zbiorem materja- 

łów statystycznych dotyczących mary 

narek państw obcych, którą otrzymał 

jak twierdzi—z ministerstwa Marynarki 

Stanów Zjednoczonych. Rzecz jasna że 

rewelacje w momencie gdy Anglja czy- 

ni wysiłki aby osiągnąć porozumienie 

ze Stanami Zjednoczonemi co do ogra- 

niczenia zbrojeń morskich wywołały 

piorunujące wrażenie,  demaskując 

szczerość zapewnień Stanów Zjedno- 

czonych. Prezydent Hoower i odpowie- 

dzialni kierownicy polityki Stanów po” 

czynili zapewnienia, że zrobią wszyst- 

ko aby sprawę tą wyświetlić oraz, że 

są pewni, iż wymienieni przez Scheare- 

ra admirałowie nie wiedzieli o jego ro- 

li lub go zupełnie nie znali. 

Rewelacje Schearera, które w tak 

dziwny sposób zbiegły się z mową Mac 

Donalda, w której popełnił niedyskre- 

cję co do pomyslnego przebiegu per- 

traktacyj rozbrojeniowych kryją w so- 

bie napewno nie jedną jeszcze tajemni- 

cę. Fakt że ujrzały one światło dzienne 

teraz a nie w innym momencie również 

daje coś niecoś do myślenia. To też 

nie będziemy zdaje się zbyt odlegli od 

prawdy przypuszczając iż w danym 

wypadku impulsem do ogłoszenia re- 

welacyj.były funty. Pecunia non olet a 

osoba byłego impresarjo teatralnego, 

a później znawcy problemów morskich 

jest do tej afery jakby specjalnie do- 

brana. 

Terror w Niemczech. Tydzień ostat- 

ni zapisał się w Niemczech jako okres 

aktów terrorystycznych. Na widowni 

ukazali się znowu członkowie organi- 

zji nacjonalistycznej ;,Consul* głośnej 

z zamordowania Rathenau'a. Przepro- 

wadzone śledztwo które jeszcze nie za 

stało zakończone wykryło fabrykę ma- 

szyn piekielnych przeznaczonych dla 

dalszych zamachów bombowych. Ogó- 

łem aresztowano 30 osób. 

Rokowania anglo - sowieckie w 

sprawie nawiązania stosunków dyplo- 

matycznych rozpoczną się 24-go bm. 

Data ta została ustalona po wymianie 

oświadczeń min. Hendersona i Litwi- 

nowa. Tym razem bolszewicy są mniej 

wrażliwi na stronę etykietalną i zgadza- 

jąc się na podjęcie rokowań na jakich 

podstawach mają być wznowione sto- 

sunki dyplomat., coinęli się z poprze- 

dniego stanowiska swego. Na tą ustę- 

pliwość wpływa w znacznym stopniu 

zarówno położenie wewnętrzne w Bol- 

szewji jak stan izolacji w polityce za- 

granicznej, trwający już zgórą od ro- 

ku bez żadnych widoków na poprawę. 

Oczywista, trudno przesądzać czy ro- 

kowania które rozpoczną się 24 bm. da- 

dzą pozytywny rezultat. Trzeba pamię 

tać że obecny gabinet Labour Party 

nie ma tego idealistycznego nastawie- 

nia jakie cechowało rząd p. Mac Do- 

nalda w r. 1924. Sz. 

We wczorajszym „Kurjerze Wileńskim* 
autor, podpisany literą D (nie wiem, dlacze- 

go użyto tego kryptonimu) składa najoczy- 
wistszy dowód, że zupełnie nie zrozumiał 
mego artykułu w „Słowie* z dnią 17 wrze- 
śnia. Pisze p. D.: „Pan Cat ze zwykłą so- 
bie ekspulsywnością przypuszcza, że doj- 

dzie do rozgrywki pomiędzy Sejmem a rzą- 

dem*. — Otóż nic podobnego nie pisałem. 
Wyjaśniałem tylko, dlaczego teraz lewica 
okazuje więcej chęci do tej rozgrywki, niż 
dawniej i dodawałem nawet, że rozmiarów 

tej chęci także nie należy przesadzać. Na- 
tomiast bynajmniej nie prorokowałem, że 
zaniechana konferencja rozgrywkę tę spo- 

woduje. 

Wobec tego oryginalną paralelę pomię- 
dzy moją ekspulsywnością a warszawską 

trzeźwością powinien był p. D. odłożyć do 

ortunniejszego jakiegoś przykładu.
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Delegacja ziemian z ferenów dofkniętych klęską 
fegorocznej 

W związku z szeroko już omówioną na łamach 

posuchy 
„Słowa* klęską 

tegorocznej posuchy, która spowodowała ponownie nieurodzaj w szeregu 

gmin powiatu brasławskiego, 

przybyła do Wilna specjalna delegacja 

wczoraj, stosownie do naszej zapowiedzi 

ziemiańska w składzie: pp. Miro- 

sława Ciszewskiego, prezesa oddziału okręgowego $ Towarzystwa Rolnicze* 
go w Miorach, Marjana Szalkiewięza, 

Wiesława Światopełk-Mirskiego. 
Władysława Koziełł-Poklewskiego i 

W dniu dzisiejszymi delegacja w pierwszym rzędzie uda się do Pana 

Wojewody wileńskiego, któremu przedłoży memorjał z odnośnemi 
latami. Następnie delegacja uda się do 

postu- 
p. Prezesa lzby Skarbowej i dyrek- 

torów banków państwowych: Gospodarstwa Krajowego i Rolnego. 
Wieczorem delegacja zamierza udać się do Warszawy. (w); 

  

NOWOGRODEK, 

Program pobytu Pana Prezy- 
denta 

19—9. Wyjazd z Warszawy do Slonima, 
Wieczorem Pan Prezydent będzie na przed- 
stawieniu „Odpust w Żyrowicach, podczas 
którego odbędzie się uczta w Domu Lu- 
dowym, 

20—9, Po przyjęciu hołdu ludności i 
młodzieży szkolnej i dokonaniu otwarcia 
Muzeum Regjonalnego wyjazd do Albertyń- 
skiej papierni, potem w drodze do Bara- 
nowicz P. Prezydent zwiedzi Žyrowicką 
szkołę rolniczą, zaś na granicy powiatu 
zwiedzi majątek Hrudopol Antoniego hr. 
Jundziłła prezesa Kresowego Związku Zie- 
mian, pozatem drobne gospodarstwa Nowo 
jełni, Po przyjeździe do Baranowicz i о- 
biedzie wydanym na cześć Pana Prezyden- 
ta przez miasto nastąpi zwiedzenie szkoły 
handlowej i świetlicy kolejarzy poczem ra- 
ut WOCY przez Rodzinę Wojskową! 

1 -9. Pan Prezydent przyjmie udział 
w uroczystościąch wojskowych, poczem na= 
stąpi wyjazd do Nowogródka. Po drodze 
zwiedzi gospodarstwo p. Szalewicza jako 
z powojennych okopów powstające, obej- 
rzy prace meljoracyjne nad Szczarą, Ww 
Tuhanowiczach Pan Prezydent udekoruje 
orderem p. Tuhanowską znaną dzialaczkę 
miejscową. 

Pod wieczór przy wjeździe do Nowo- 
gródka nastąpi uroczyste powitanie Pana 
Prezydenta. 

22—9. Po nabożeństwie Pan Prezydent 
przyjmie delegację w Urzędzie Wojewódz- 
kim. Weźmie udział na pokazie rolaiczym 
w Mirze i oa uroczystościach związanych z 
poświęceniem kamienia węgielnego pod 
pomnik 10 ciu w Nowojelni. Wreszcie wie- 
czorem weźmie udział w bankiecie wyda- 
nym przez Woj. Kom. Obywatelski. 

23-9. Pan Prezydent przybędzie do 
Nieświeża, gdzie na Zamku odbędzie się 
wielkie przyjęcie. Poczem tegoż dnia wy- 
ruszy do Stołpców nad granicą sowiecką * 

24-9. Przez Rubieżewicze Pan Prezy- 
dent uda się do Iwiefca, gdzie “powitany 
zostanie przez delegację pow. Wołożyń- 
skiego. Tu zwiedzi Najdostojniejszy Gość 
pokaz przemysłu Iniarskiego i udą się do 
Szczory dokonując otwarcia nowego mos- 
tu na Niemnie—poczem w Niehniewiczach 
podejmowany będzie przez miejscowych о- 
sadników wojskowych. 
| . 25—9. Pan Prezydent przez Lidę po 

CZE huty Ni-'men przybędzie do 
ilna. 

BARANOWICZE 

— W sprawie rampy załadowczej na 
stacji towarowej. Rampa przeznaczona pod 
załadunek na stacji towarowej w Baranowi 
cząch, jest stałą i ciągłą bolączką tut. ku- 
piectwa, gdyż mieści się na niej załedwie 
kilka wagonów, co przy tak dużym ruchu 
załadowczym i wyładowczym na tej samej 
rampie, mającej zaledwie około 30 mtr. dłu- 
gości, powoduje wiele trudności, zgiełku 
i ścisku. 

Magazyn towarowy mógłby mieć ram- 
pe po obu stronach, z jednej strony na za- 
ładowanie, z drugiej strony na wyładowanie 
towarów. 

Oddzielna rampa winna być pod zała- 
dowanie nierogacizny i bydła. 

Bo przy ładowaniu nierogacizny i by- 
«а dotkliwie daje się odczuwać brak od: 
dzielnej rampy, brak specjalnego miejsca, 
ogrodzonego i przeznaczonego na przestój 
bydła spędzonego do załadowania. Miejsca 
te przeznaczone na przestój powinny być 
połączone z rampą załadowczą dla bydła i 
BZURY, 

ak jest już prawie wszędzie na więk- 
szych stacjach, tak powinno być i w Bara- 
nowiczach, gdzie ruch jest duży i ładowa- 

"nie nierog acizny nietylko że odbywa się z 
dużemi trudnościami, ale przez  współność 
miejsca z ogólnym załadunkiem wywołuje 
wiele zgiełku i zamieszania, psuje cały tok 
pracy załadowczej i zabiera znacznie więcej 
czasu, niżby na to można zużyć. 

Może nareszcie Dyrekcja kolejowa ze- 
chce wejrzeć i zbadać tę sprawę, gdyż kil- 

' kakrotnie zwracano się już do niej o to, lecz 
niestety bezskutecznie, jak zwykle. 

Należałoby wyznaczyć komisję, któraby 
w porozumieniu z kupcami ustaliła i stwier- 

PIRANDELLO NIE PRÓŻNUJE. 

Luigi Pirandello, chluba i duma 
Włoch, liczący obecnie 62 lata, żadną 
z licznych swoich sztuk nie prześcig” 
nął sukcesu „Sześciu postaci scenicz- 
nych w poszukiwaniu autora*. W po- 
szukiwaniu tedy sam tego rekordu — 
pisze wciąż. 

W chwóli obecnej ma na warsztacie: 
przedewszystkiem  trylogję, z której 
wielki utwór sceniczny „Łazarz* pier- 
wszy ma wejść na scenę. Dwie drugie 
części trylogii mają tytuły: „Nowa ko-* 
lonja* i „Olbrzymy z gór* (I giganti 
della montagna). Ma to byč rozwinię- 

      

, Cie problematu przeciwieństw dóbr ma- 
terjalnych i duchowych. 

Sztuka zatytułowana „Kobieta, za 
którą ty mnie masz* (Quella che tu mi 
credi) ma treść następującą: 

Podczas Wielkiej Wojny pewna 
młoda pani, Włoszka, została sama sa- 
miutka w domu, we dworze tuż wpobli- 
żu austrjackiej granicy. Mąż jest na 
wojńie. Dwór zajmują Austrjacy — i 
od tej daty młodej pani niema ani śla- 
du! Upływa dziesięć lat. Mąż przebolał 
utratę ukochanej żony. Aliści przyjaciel 

'" jego znajduje jakoby na scenie które- 

  
goś z wiedeńskich kabaretów ową za* 

dziła braki i niedomagania czynności zała- 
dowczych i w rezultacie zadecydowała roz- 
szerzenie i ulepszenie rampy  załadowczej. 

Kupiec z Baranowicz. 

SWIR, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

— 0 budującą się szkołę. Mieszkańcy 
Swira i całej gminy cieszą się, patrząc na 
szybko (rosnącą) budującą się 7-klasową 
szkołę powszechną w Świrze. Z pośród 
mieszkańców gminy są tacy, którzy z oko: 
liczności budowy szkoły smucą się, a po: 
wody tego przytaczają następujące: 

Koszta budowy 170.000 złotych wyda- 
1а się za wysokie, a co gorsza, połowę ko: 
sztów ma spłacić wyłącznie ludność gminy 
Świrskiej, a drugą połowę — Skarb z po- 
datków państwowych. Wymurowanie šcian 
i pokrycie dachem oddano żyd. Sorokino- 
wi. Dla dozoru ze strony zarządu gminy 
umówiono technika ze Święcian za 2.000 zi. 
Gmina chyba umowy dotrzyma i 2.000 wy: 
płaci, lecz dozoru prawie niema. Prawda, 
że ów technik przyjeżdża nawet autem 
przedsiębiorcy i pozostaje tutaj dwie i trzy 
godziny, lecz był w ciągu dwuch miesięcy 
tylko koło czterech razy, co malkontentów 
gminnych bardzo smuci, bo przecież z bra- 
ku fachowego dozoru przy budowie dom 
może runąć. 

Pod naciskiem p. inspektora szkolnego 
powołano do życia komitet budowy. Komi- 
tetu tego jakoś nie zwołują, a uwagi poje- 
dyńczych członków komitetu w sprawie nie- 
dokładności w robotach budowlanych nie 
wiele obchodzą kierowników budowy. 

Dobrzeby było, by wyższe władze sa- 
morządowe zainteresowały się tą sprawą. 

® K. Moracz. 

BIALA WAKA 

-— Poświęcenie sztandaru Stow. — Мю- 
dzieży Polskiej. Szczęśliwa ta miejscowość, 
gdzie młodzież rośnie ku chwale pod okiem 
doświadczonej kuratorki. Podobnie ma się w 
Białej Wace i w przylegającej ku niej wio: 
sce — Wojdatach, gdzie w styczniu r. b. 
powstało Stow. młodzieży polskiej — żeń- 
skiej, którego patronką jest miejscowa kier. 
szkoły, i społeczna działaczka p. Karolina 
Szubertowa. A х 

Odczyty, częste przedstawienia, różne 
pogadanki — oto niezmordowana praca p. 
Sz. — patronki. 

W ub. niedzielę odbyło się uroczyste 
poświęcenie sztandaru, którego dokonał 
miejscowy ks. proboszcz i protektor stow. 
Janowski. Chrzestnymi rodzicami zostali: 
właścicielka maj. Biała Waka p. Marja Łę- 
ska i p. Domagało z Wilna. 

Miło więc było patrzeć na pięknie umun: 
durowane druhny, (31 osob ) o policzkach 
brzoskwiniowych, które karnie lecz z dumą 
niosły swój sztandar w obecności licznego 
tłumu włościan. ; 

Młodej tej, lecz już zasłużonej placów- 
ce szczęść Boże. R 

p OKADODRANURERCNNESNN RY 

Sfanisław Mackiewicz 

II i IUTRI 
STUDJUM 

NAD POLSKĄ POLITYKĄ 
ZAGRANICZNĄ. 

SKŁAD GŁÓWNY 
Księgarnia Józefa Zawadzkiego 

w Wilnie. 

  

ginioną damę. Rozmawia z nią, o mężu.. 
i włoska kabaretowa artystka, nie ma- 
jąca nic do stracenia, pozostawia go w 
mniemaniu, że ona to jest ową zaginio- 
ną osobą, o której jej mówił. Zbiera 
wszelkie wiadomości o zaginionej, po- 
rzuca swego przyjaciela, jakiegoś bied- 
nego literata, i wraca do ....męża, do 
Włoch. Przyjęta otwartemi rękoma 
(musiała być chyba djablo do swego 
sobowtóra podobną!), gra świetnie 
swoją rolę, nikt nie podejrzewa w niej 
ordynarnej oszustki. Ów jednak porzu- 
cony jej przyjaciel czuwa! Dowiaduje 
się, że w Wiedniu w zakładzie dla u- 
mysłowo chorych przebywa młoda, 
Włoszka która kompletnie pamięć stra- 
ciła a niesłychanie podobna jest do za- 
ginionej pani SoundSa — jak dwie kro- 
ple wody! To musi być ona! Były przy- 
jaciel divy kabaretowej przywozi ра= 
cjentkę wiedeńskiego zakładu do 
Włoch... i oto pan Soundso jest między 
dwoma żonami. Która autentyczna? I 
cóż się dzieje? Ex kabaretowa diva u- 
stępuje miejsca nieszczęsnej kobiecie, 
co straciła pamięć, pozując na wzór 
szlachetności i  wspaniałomyślności. 
Zbity już całkowicie z pantałyku pan 
Soundso pozostaje oczywiście przy po- 
zostawionej mu żonie. 

I w tym nowym utworze wielkiego 
włoskiego dramaturga wszystko się 
rozpływa, niepochwytne, nierealne... 

Wojna o kolej w Mandżurii 
Walki na pograniczu sowieckiem. 

MOSKWA, 18.9. Pat, Według doniesień z Czity w okolicach stacji 
Mandżurja oddział wojskowy chiński, złożony z kompanii piechoty i, szwad- 
ronu kawalerji, zbliżył się do granicy i ostrzeliwał w ciągu 6 godzin po: 
sterunek sowieckich wywiadowców pogranicznych, starając się wziąć ich 
do niewoli. Przybyła na pomoc sowiecka straż pograniczna odrzuciła chiń- 
czyków za linję graniczną. W okolicach Pogranicznaja i Błagowieszczenska 
szereg wiosek, leżących w pobliżu 
bombardowany. 

posterunków sowieckich, jest ciągle 

MOBILIZACJA SIŁ PRZEZ RZĄD PROSOWIECKI GÓRNEJ MONGOLJI NA 
POMOC SOWIETOM. 

TOKIO. 18.9. (PAT). Wedle doniesień japońskiej agencji prasowej po” 
chodzących ze źródeł białogwardzistów rosyjskich rząd prosowiecki górnej 
Mongolji zmobilizował wszystkich mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat i czyni 
przygotowania do wysłania 50 tys. ludzi, o ile sytuacja chińsko - sowiecka 
będzie tego wymagała. 

Wojska sowieckie bombardowały Sui-Fen-Ho 

MUKDEN, 18—9, Pat. Według informacyj ze źródeł miarodajnych, w cza- 
sie bombardowania Sui-Fen-Ho w dniu 9 bm. zabitych zostało 117 osób cywil- 
nych, zaś znaczna liczba odniosła rany. Straty wojska jednakże były stosunko- 
wo nieznaczne, gdyż oddziały wojskowe znajdowały się w dobrze urządzonych 
schroniskach, 

Lifwinow ma zaminić stanowisko z Krsfinskim 
PRAGA. 189. Pat. Donoszą tu z Berlina, że poseł sowiecki w Berli- 

nie Krestinskij ma objąć stanowisko komisarza spraw zagranicznych, zaś 
dotychczasowy zastępca komisarza Litwinow objąć ma stanowisko posła 
sowieckiego w Berlinie. Do zmiany tej dojść ma na : skutek różnicy po- 
glądów w kwestjach polityki zagranicznej między Stalinem a Litwinowem. 

  

Hugenherg a zamachy bomhowe 
BERLIN. 18.9. Pat. Jak donosi „Barliner Tageblatt“ komunistyczny 

dziennik hamburski „Volksztg.* zapow ada ogłoszenie dokumentów, udo- 
wadniających, iż jeden z głównych zamachowców pozostawał w bliskim 
kontakcie nietylko z przyjacielem Hugenberga dr. Bangiem, lecz również 
utrzymywał najściślejsze stosunki z samym Hugenbergiem. 

zjazd byłych kombatantów włoskich 
. pod przewodnictwem Mussoliniego 

RZYM, 18—9. Pat. Wielki zjazd byłych kombatantów włoskich, który zgroma- 
dził wczoraj w Rzymie 40 tys. ludzi, zapoczątkowało onegdajsze posiedzenie dyrek- 
torjatu, któremu przewodniczył Mussolini. Premjer oświadczył, że masy kombatantów 
są dzisiaj dwoma ciałami o jednej duszy, ale staną się jednem ciałem z jedną duszą. 
To przewidywanie w kategorycznej formie 
batantów wywołało tu duże wrażenie: 

połączenia się w jedno faszystów i kom- 

D nówy trakfaf handlowy z Turcją 
Rokowania już się;rozpoczęły w Angorze 

® ^ :ANGORY, 18 9. Pat. Delegacja polska do rokowań o nowy traktat handlowy 
z Turcją przybyła do Angory. Delegacja polskiej przewodniczy w nieobecności posła 
Rzeczypospolitej p. Olszowskiego radca poselstwa p. Gawroński. W skład delegacji 
wchodzą pp.: naczelnik Sadowski z M-stwą Przem.i hańdlu, radca Landau z M-stwa 
Skarbu oraz radcą handlowy poselstwa Rzeczypospolitej 
nia rozpoczęły się dnia 14 bm, 

Turcji p. Vitulani. Rokowa- 

Manewry czerwonej armji na pograniezu polskiem 
MIŃSK. 18.9. Pat. Dziś przybyli tu na manewry wojskowe białoru- 

skie członkowie rewolucyjnej rady wojennej „oraz szereg wyższych wojsko- 

wych, zarówno z centralnego sztabu czerwonej armji, -jak poszczególnych 

okręgów wojskowych. Attachćs wojskowi państw obcych na manewry za- 

proszeni. nie zostali. 

  

W TEATRY MIEJSKIE pod dyrekoją Al. ZELWEROWICZA Е 
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. Zelwerowicz. 

Dekoracje: W. Małkowski. 
Udział całego zespołu. 

Bilety przez cały dzień od 

   

Ukazały się w sprzedaży 

CZEKOLADY 
PRZĘCZYSZCZA JĄCEJ 

znak fabryczny 

  

W 20 DNI DOOKOŁA ŚWIATA. 

Rekord aerostatku „Graf Zeppe- 
lin“ przedstawia się w cyfrach jak na- 
stępuje: 

Lot „Graia Zeppelina* od jeziora 
Bodeńskiego do jeziora Bodeńskiego, 
czyli od Friedrichshafen do Friedrichs- 
hafen trwał naogół dwadzieścia dni i 
cztery godziny. Tyle czasu był „Graf 
Zeppelin* w dro dze— ale sam tyl- 
ko lot, odliczywszy popasy w Tokio, w 
Los Angelos, i w Lakchurst, trwał wszy 
stkiego dwanaście dni, dwanaście go- 
dzin i dwadzieścia cztery minuty. 

„Graf Zeppelin“, wypoczywając na 
lądzie stałym prawie 8 dni, szybciej 
okrążył glob ziemski o 3 i pół dnia niż 
rekordzista angielski Mears podróżu- 
jący bez wytchnienia koleją, 
statkiem i aeroplanem. 

Same już tylko te cyfry dają dosta- 
teczne wyobrażenie o potężnym, a kto 
wie czy nie epakowym, sukcesie techni- 
ki niemieckiej. Dodajmy, że podczas ca 
łej podróży motory „Graia Zeppelina“ 
działały z zegarkową sprawnością i 
precyzją, nie uległszy ani razu najmniej 
szemu uszkodzeniu. 

I znalazły się polskie gazety, któ- 
re starały się ów wspaniały rzut inte* 
lektu i żelaznej pracy ludzkiej — prze- 
milczeć! O sancta simplici- 
tas! 

„Brastin-Luhelski" 
Zwraca się uwagę, że każdy ułamek oryginalnej 
czekolady pizeczyszczającej 

„DRASTIN — LUBELSKI". 
Jedyny Wytworca Agtekarz J. Lubelski. 

Warszawa, Długa 16, tel. 109 55, 

    

W Lutni 
W sobotę dn. 21 o godz. 8 w. 

„WIELKI EZŁOWIKDO MA- 
ŁYCH INTERESUW" 

A. hr. FREDRY 
reżyserja: Al. Zelwerowicz 

dekoracja: W.' Małkowski. 

11 rano w Kasie „LUTNI*. 

2 Mar pocic pie „biogorław los 
> te marz,ANODOR Piedikcjł 

Ostrzeżenie. 

Uwadze P. T. bekarzy i Publiczności! 
bezwartościowe falsyfikaty 

posiada napis i 

PISCATOR REDIVIVUS. 
Berliński komunistyczno - maszyno 

wy teatr Piscatora, jak wiadomo, zban- 
krutował. Co było przyczyną katastro- 
fy? Może hasło, pod którem, jak pod 
szeroko rozwiniętym sztandarem, stał 
teatr Piscatora? (,„Proletarisches (Ge- 
sinnungstheater im Dienste des Klas- 
senkampies“'). Nie. Trzebaż, że tak się 
złożyło, iż wielki społecznik w komuni 
stycznej „branży* Erwin Piscator jest 
tez człowiekiem teatru wprost zwarjo- 
wanym na punkcie reżyserskich .ekspe- 
rymentów choćby na największą 
skalę oraz wielkich sił aktorskich. A te 
wszystkie ekstrawagancje techniki о- 
raz arcydzieła kunsztu aktorskiego — 
bardzo drogo kosztują! Miał tedy Pi- 
scator do rozwiązania problemat: albo 
prowadzić gdzieś na przedmieściu jak- 
najbardziej propagandowy teatr lecz 
nie bawiąc się w żadne luksusy i „ka- 
wióry dla ludu“, albo też prowadzić 
proletarjacki, komunistyczny teatr... za 
pieniądze znienawidzonych  kapitali- 
stów. Krótko mówiąc: zwalczać kapi- 
talizm przy pomocy wysokich kosz - 
tów a choćby i bajońskich pokrywa- 
nych .. przez tychże kapitalistów, ła- 
sych na wszełkie sensacje. Absurd! 

I na tym paradoksalnym absurdzie 
kark skręcił nawet tak rozgłośny teatr 
jak Piscatora. 

Eksperymenty reżyserskie i ekstra- 

Ciekawe wykopaliska archeologiczne W 
Jugostaviji 

W archiwum skarbca košcielnego 
katedry splitskiej w Jugosławii zna- 
leziono dokument historyczny, pocho- 
dzący z roku 1396, w którym mowa 
jest, między innemi, o nieznanym do- 
tychczas fakcie istnienia w okolicach 
Splitu bezcennych zabytków historycz: 
nych. Mianowicie z dokumentu tego 
dowiadujemy się, że w Solinie pod 
Splitem znajdował się nietylko kościół 
Najświętszej Marji Panny z grobow- 
cem chorwackiej królowej Heleny, 
lecz że był tam nadto jeszcze kościół 
św. Stefana, w którym, —według słów 
historyka chorwackiego, archidiakona 
Tomy, — pochowany był chorwacki 
król Kreszymir oraz inni członkowie 
dynastji chorwackiej. Chorwackie to- 
warzystwo archeologiczne Bihacz po- 
stanowiło skorzystać z dokumentu 
tego przy kontynuowaniu robót wy- 
kopaliskowych, prowadzonych z ra: 
mienia towarzystwa przez znanego 
archeologa duńskiego, prof. Dygve, 
w Solinie i innych miejscowościach w 
okolicach Splitu. 

Do bardzo ciekawych rezultatów 
doszli również kierownicy prac wyko- 
paliskowych w bezpośredniej bliskości 
Białogrodu, w osadzie Winczi, gdzie 
na brzegu Dunaju odkryto ruiny sta- 
rych domóstw miejscowej ludności, 
pochodzące,—jak stwierdzić zdołano, 
—z XII. stulecia przed nar. Chr. Ba- 
dania  arcie_logiczne, prowadzone 
przez uczonych w Winczi posiadają 
pierwszorzędne znaczenie naukowe, 
bowiem odkryte tu ruiny stanowią 
resztki najstarszych osad nietylko na 
Bałkanach, lecz w całej Europie. Rzecz 
znamienna, że ruiny najstarszych z 
tych osad znajdują się na głębokości 
około 5 metrów pod obecną powierz- 
nią Dunaju. W trakcie prac wykopa- 
liskowych pod Winczi natrafiono na 
kilka oryginalnych posągów, wykona 
nych z palonej gliny, między innemi 
na oryginalny posąg Madonny i We- 
nery, Madonna ma piękny kształt gło- 
wy, a rysy jej twarzy posiadają wszel- 
kie cechy rasy mongolskiej. Wenera 
przedstawiona jest na posągu w po 

zycji. siedzącej ze skrzyżowanemi no- 
gami. Wszystkie wykopane przedmio- 
ty stanowią obecnie własność Anglika, 
Karola Haida, który finansował prace 
wykopaliskowe w Winczi. Archeolo- 
gowie jugosłowiańscy wyrażają na- 
dzieję, iż w trakcie dalszych robót 
wykepaliskowych odnalezione zostaną 
w tych okolicach jeszcze inne cenne 
zabytki historyczne, 

  

Bibljoteka Velasą ueza 
„ Przed niedawnym czasem odnale- 

ziano inwentarz bibjoteki Velasqueza. 
Obejmuje on 150 numerów; liczba — 
jak nie na uczonego owej epoki — 
wcale pokaźna. Mniejsza połowa ksią- 
żek pisana była po włosku, druga poło- 
wa po hiszpańsku; pięć książek jest ła- 
cińskich. 

Sztuka Velaqueza jest poważną i 
umiarkowaną; kaprys i fantazja odgry 
wają w jego dziełach tylko minimalną 
rolę; dlatego też poezja i literatura re- 
ligijna były nader słabo reprezentowa- 
ne w jego bibljotece. Z hiszpańskiej 
literatury pięknej posiadał tylko dwa 
niepokaźne dzieła, z włoskiej natomiast 
kilka lepszych między niemi Petrarkę, 
Orlando Furioso i Cortegiana. Teolo- 
gia zastąpioną jest dw'ema książkami, 
filozofja Etyką i Polityką Arystotelesa. 

O ile tedy poezja i literatura reli 
gijna nie występują w księgozbiorze 
Velasqueza wcale okazale, inne rodza” 
je książek wskazują na specjalne zain- 
teresowanie malarza. Literatura okul- 
tystyczna występuje aż w pięciu nume- 
rach; z wielkim zapałem gromadził róż- 
ne kosmograije. Dalej idą opisy po- 
dróży, mapy, liczne dzieła geometrycz 
ne i algebraiczne. Jeden tylko Euklides 
reprezentowany jest przez pięć nume- 
rów. Mamy książki z fizyki, medycy- 
ny, wojskowości. Słabiej zastąpiona 
jest historja, bogaciej archeologia. 

Oczywiście, że najwięcej zaintere- 
sowania budzą książki z zakresu sztu- 

wagancje też zawiodły. Piscator wziął 
odrazu rozpęd siedmiomilowy. Ka- 
żda inscenizacja Piscatora miała 
wprost zadziwić świat. Tedy w Tollera 
„Hoppla, wir leben!'* ściany więzien- 
ne ... szeptały! Wrażenie było niesły- 
chane. Potem „Rasputin** rozgrywał się 
w rodzaju globusa. Wreszcie w histo- 
rji o żołnierzu Szwejku szedł Pallen- 
berg i szedł bez końca po szosie ucie- 
kającej mu z pod nóg... jak montćcar - 
lański trotoir rowlant. Coby 
nam jeszcze Piscator pokazał — nie 
dowiedzieliśmy się. Musiał budę zam* 
knąć. 

Otworzył ją niedawna temu na no- 
wo. Może gdzieś na przedmieściu? By- 
najmniej. W tymże samym gmachu w 
najparadniejszej dzielnicy Berlina, przy 
Nollendorisplatz. Odwaga, doprawdy 
wysokiej próby! ` 

Zaraz pierwsza premjera zawiodła 
haniebnie. Dano „Kupca berlińskiego" 
Mehringa. Stała się rzecz gorsza niż 
wszelkie reżyserskie klapy. Nic nie po- 
mogły maszyny puszczone w ruch, nic 
nie pomogła z poł tuzina ruchomych 
schodów i kładek przerzucanych przez 
całą scenę, nic nie pomógł przeraźli- 
wy hałas jazzbandowy. Publiczności 
zdawało się — jak wyraził się któryś 
ze sprawozdawców — że znajduje się 
„auf einem  Rangierbahnhoi* — na 
dworcu kolejowym, gdzie nieustannie 

  

ki. Było ich w bibljotece 45, zwłasz: 
cza o malarstwie. 

Dia zrozumienia twórczości Vela- 
squeza ma odnośny katalog pierwszo- 
rzędne znaczenie. Niektóre mało do- 
tychczas znane rysy jego charakteru 
występują z całą wyrazistością; zwła” 
Szcza rysuje się obecnie na tle swego 
księgozbioru Velasquez nietylko jako 
genjalny artysta, ale zarazem jako u- 
mysł wszechstronnie interesujący się 
wszelkiemi dziedzinami nauki, | 

Diamenty i strusie 
Południowa afrykańska pustynia 

Kalahari, położona 1200 mtr. ponad! 
powierzchnią morza, ojczyzna plemion 
Buszmanów i Bieczuanów, jest krajem, 
w którym się szuka i czasem znajduje 
djamenty. Nie jest to zresztą rzeczą ta- 
ką łatwą. Bo gdyby było inaczej, toby 
djamenty nie były takim skarbem. Po- 
szukiwacze djamentów, ludzie przed- 
siębiorczy i z różnych krajów, wybie- 
rali się na te poszukiwania w ogrom* 
nej większości wypadków bezowocnie. 
Buszmani zawsze byli szczęśliwsi. Mie- 
li widać jakiś sposób zazdrośnie strze- 
żony wyszukiwania drogocennych ka- 
mieni. 

Niedawno dwu poszukiwaczy dja- 
mentów, po bezowocnej wielutygodnio 
wej włóczędze po pustyni, wracało z 
powrotem. Byli znużeni i głodni, gdyż 
zapasy już się wyczerpały, djamenty 
zgoła im wyleciały z głowy i myśleli 
jedynie o tem, aby jak najprędzej wyjść 
z obrębu tej przeklętej pustyni. Żyli z 
tego, co zdołali upolować, pragnienie 
gasili wodą ze źródeł w oazach, lecz 
zwierzęta i oazy nie natrafiały się zbyt 
często. W nocy wkoła nędznego ich 
namiotu krążyły Iwy, a rano wygłodze 
ni i zmęczeni kandydaci na miljonerów 
dziękowali niebu za to, że jeszcze raz 
uszli z życiem. 

Nagle pewnego rana stado strusi 
przebiegło obok ich namiotu. I struś 
jest dobrą zwierzyną i potrawą, jeśli 
niema niczego lepszego. — Padło pa- 
rę strzałów i dwa trafione strusie po- 
zostały na miejscu. Wędrowcy przyrzą 
dzając obiad, rozkroili żołądki olbrzy- 
mich ptaków. I cóż zobaczyli? W jed- 
nym żołądku było 53 djamentów, w 
drugim zaś 17. Nasi poszukiwacze dro- 
gich kamieni, nie posiadając się z ra- 
dości, zrozumieli obecnie, dlaczego 
czarni tak zawzięcie poluja na strusie, 
zwierzęta karmiące się tak kosztowne 
mi potrawami, ruchome kasy, biegną- 
ce po piasku pustyni. 
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124316 124942 125232 125268 125290 
127224 127461 129016 130996 132387 
136064 136168 136866 137156 138521 
139412 139613 141708 141986 142376 
143210 143461 143708 143789 144185 
147491 148603 149444 152109 154210 
156189 157234 160063 160151 160743 
161872 162711 169219 169785 169824 170980 
171124 171796 171817 171903 175070 175674 
176016 176280 176726 178378 179166 181110. 

manewrują lokomotywy i pociągi. Sta 
ła się, jak powiedzieliśmy rzecz gor 
sza jeszcze. Wyszło straszne nieporo” 
zumienie. Bohaterowie sztuki, speku” 
lanci z pod ciemnej gwiazdy, przyby” 
li do Berlina na żer trzej żydzi gali“ 

cyjscy Ejsenberg, Kaftan i Cohn oka” 
zali się najpaskudniejszymi „pijawkar 
mi* zamiast, jak było w intencji autora, 
wystawionych na wzgardę i pośmiewi* 

sko kapitalistów! 
Wskrzeszony teatr Piscatora pot- 

  

107952 
117109 
121346 
125876 
135219 
139033 
142662 

  

154409 
151170 

145707 ©" 

knął się haniebnie zaraz przy pierw= ‹ 

szem otworzeniu podwoj, 

CHAMSTWO. 

Jakiś bałwan zaopatrzył w jednej z 
naszych gazet — której ani tytułu ani 
numeru wymieniać nie chce — głupi 
artykulik reporterski tytulikiem: „Pieśń 
„Deutschland iiber Alles*  wybawiła 
sześć wieprzów z rąk komornika". 
(Gdzieś w jakiemś miasteczku olden- 
burskiem kupa chłopów udaremniła zli- 
cytowanie kilku wieprzów rycząc bez 
ustanku, a „obstrukcyjnie* pieśń 
„Deutschland, Deutschland, iiber Al- 
les“. 

Durne chtopy — i basta. 
Ale ty, panie balwan, može nawet 

rozpierający się w prasie, nie durny 
chłop? Waćpan powinien chyba wie- 
dzieć, że pieśń „Deutschland, Deutsch- 
land“ uważana za hymn narodo- 

э 

‹



оо мо 
  

KURIER G0SPODARCZY ZIEW WSCHODNICH 
Udzielanie pożyczek pod zastaw produktów rolnych 

Państwowy Bank Rolny wydaje 
pożyczki pod zastaw produktów 'rol- 
nych na zasadach Rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z (dnia 
22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 
38, poz. 360) i Rozporządzenia Wy- 
konawczego Ministrów Skarbu, :Spra- 
wiedliwości i Rolnictwa z dn. 14 lipca 
1928 r. (Dz. U. R. PN "12, <poz. 
658). 

Pożyczki wydawane są osobom 
fizycznym i prawnym, prowadzącym 
gospodarstwa rolne bez względu 
na ich obszar pod zastaw produ- 
któw rolnych, będących wyłącznie wy- 
tworem danego gospodarstwa rolne- 
go. Dzierżawcom i użytkownikom po: 
życzki będą udzielane tylko za zgodą 
+właściciela nieruchomości, wyrażoną 
na piśmie w formie aktu urzędowego 
lub prywatnego z notarjalnie lub są: 
downie uwierzytelnionym podpisem 
właściciela. 

Pożyczki bedą wydawane pod za- 
staw ubezpieczonego na pełną sumę 
wartości i na termin nie mniej, niż o 
jeden miesiąc dłuższy od terminu za- 
stawu—ziarna żyta, pszenicy, jęczmie- 
nia, owsa. 

Maksymalna wysokość pożyczki 
określa się na 50 proc. ceny rynko- 
wej podług notowań Państwowego 
Banku Rolnego Oddział w Wilnie 
(loco stacja załadowania) — niezaież- 
mie od tego, czy zboże jest omłó: 
cone, czy też nieomłócone. 

Minimalna wysokość tych  poży- 
czek nie może być niższą, aniżeli 1000 
zł. Oprocentowanie 12 proc. w sto- 
suaku rocznym płatne zgóry. Pożycz- 
ki udzielane będą na termin do 9 mie - 
sięcy przy częściowych spłatach: w 
wysokości 30 proc. po upływie 4—5 
miesięcy, oraz dalszych 30 proc. po: 
czątkowego zadłużenia po upływie 6 
miesięcy. Ostateczna spłata nie może 
przypadać po 28 czerwca 1930 roku, 

1 lby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnję 
— W dniu 15 go bm. w lokalu Klubu 

Hanćlowo-Przemysłowego w Wilnie odby- 
ło się il-gie plenarne zebranie radców IZ- 
by Przemysłowo-kandlowej w Wilnie. 
_  — Od godz. 10-tej rano obradowały 
Sekcje Przemysłowa i Handlowa, które 
dokonały wyboru przewodniczących Sekcyj. 
rzewodniczącym Sekcji Przemysłowej z0- 
tł obrany Wiceprezes lzby p. Kazimierz 
iegert, a Sekcji 

Załkina. 
— O godz. 15-tej rozpoczęło obrady 

Pienarne Zebranie Radców lzby pod ;prze- 
wodnictwem p. Prezesa Rucińskiego, Rsd- 
com lzby zostało wręczone sprawozdanie z 
sytuacji gospodarczej Okręgu lzby zą | sze 
półrocze 1929 r, 

Sprawozdanie Zarządu z działałności 
lzby za okres od 5-go maja rb. do 15-g0 
września rb. oraz sprawozdania Komisji Re- 
wizyjnej Izby zostały jednogłośnie przy- 

Haadlowej—p. Abram 

ięte. | 
Projekt budżetu na r. 1929 i 1930 Ze- 

branie z poprawkami przyjęło, poczem u- 
chwalono budowę własiego gmachu @а 

Na 
Projektowane przez Zarząd zmiany re- 

dakcyjne niektórych S$ Statutu lzby, rėgu- 
łaminu plenarnych obrad, oraz Statut Urzęd- 
niczy —zostały przyjęte jednogłośnie. 

Następnie dokonano jednomyślnie wy” 
boru członków Zarządu: Od sekcji przemy” 

słowej p. Leona Polska z Białegostoku i p 
Ludwika Chomińskiego z Wilnay oraz w 
miejsce ustępującego w sekcji handlowej 
radcy p. Ignacego Materskiego — p. prof. 
MZ awa Zawadzkiego. 

reszcie dokonano wyboru radców do 
18-tu stałych komisyj Izby. 

WBORUGRYRUGOROBAGNGWNWNA 

Prof. Dr. W. Jasiński 
ы POWRÓCIŁ. z 

Munosenanzowzoznaczanus aa 

NE ma, 
Ofiarności Sz. Czytelników ikrai 

|. bardzo biedną wdowę obarczoną || 
'kilkorgiem małych dzieci. Łaskawe 
ofiary w naturze i gotówce przyjmu- 

je Administracja „Słowa”, dią 
arpowiczowej 

   

   

  

я 
* rektora robót inż. 

Zabezpieczeniem służyć będą wek- 
sle, podpisane przez zastawcę z wy- 
stawioną datą płatności, oraz umo- 
wa zastawnicza, zarejestrowana we 
właściwym Sądzie Grodzkim. 

Koszty oszacowania zastawu oraz 
koszty znaków ponosi  zastawca. 

Koszty te potrącane będą przy wy- 
płacie pożyczki. 

Ubiegający się o pożyczkę rolnicy 
winni składać podania według  usta- 
lonego wzoru i wpłacać tytułem 
zaliczki na koszty oszacowania 
zł. 50. 

Wszelkie inne szczegóły dotyczące 
zastawu są zawarte w umowie w 
sprawie zastawu rolniczego. 

PASEK NO i I III I IT OIS SIS TRIP ТЕННО 

Sz0sa Wilno — Warszawa 
Ze zł ożonego ministrowi Moraczewskiemu sprawozdania o budowie 

odcini 
jewództwa wile 

  

  

traktu wileńskiego im. Marszałka Józeia Piłsudskiego na terenie wo- 
go dowiadujemy się następujących szczegółów: 

Budowa państwowego traktu wileńskiego im. Marszałka Józefa Piłsu- 
dskiego na terenie województwa wileńskiego, na przestrzeni od granicy wo: 
jewództwa nowogródzkiego, do granicy 
(drogi długości 41,383 km. 

wielkiego m. Wilna obejmuje odcinek 

Trasa wybudowanej drogi rozpoczyna się w województwie wileńskiem 
drewnianym mostem na rzece Solczy, stanowiącym granicę z województwem 
nowogródzkiem. Droga, biegnąc w kierunku północnym, wchodzi do puszczy 
Rudnickiej, gdzie przecina dziewicze tereny leśne, na których żadnych dróg 
wogóle nie było. Droga wchodzi następnie do puszczy Olkienickiej, gdzie 
przekracza rzekę Małą Pierciupkę. W dalszym ciągu przekracza rzekę Mere- 
czankę i t.d. Koniec zjazdu z wzgórz Ponarskich jest zarazem końcem odcinka 
będącego w budowie w obrębie województwa wileńskiego. Dalsza część trasy 
do m. Wilna jest drogą istniejącą o nawierzchni brukowanej. 

Całkowity koszt budowy wynosi 
większych mostów 92.b38 zł. 

3.026.720 zł. W tem koszt budowy 
Przeciętny koszt 1 kilom. drogi z wyłącze: 

niem budowy większych mostów i inwentarza wynosi 70.644 zł. Stosunkowo 
wysokie jak na warunki wileńskie koszt budowy 1 km. drogi ma swoje uzasad 
nienie w wyjątkowo trudnych warunkach budowy, szczególnie na 20 kilome- 
trowym odcinku na bagnach Rakiecie i Mereczanki, w puszczy Rudnickiej i 
Olkienickiej, gdzie wogóle żadnych dróg nie było, gdzie kamień dostarczało 
się z odległości 25 — 28 km. przez bagna i bardzo liche drogi polne. 
koszt ten wpłynęły również trudności 
nach Mereczanki i Rakiecie ponieważ 
głości około 3 km. 

Na 
przy wykonywaniu nasypów na bag- 
transportowano masy ziemne z odle- 

Budowa traktu wileńskiego na terenie województwa wileńskiego nie 
jest całkowicie zakończoną. Pozostaje jeszcze do budowy dalszej odcinek 
długości 230 km. od wsi Mickuny położonej w odległości 18 km. na północ 
od Wilna do m. Dzisny rad rzeką Dzisną. Droga ta przechodzi przez 4 powia: 
ty: wileński, postawski, święciański i dziśnieński, pozbawiony niemal zupeł- 
nie dróg bitych. 

  

KRONIKA 

  

CZWARTEK 
18 Dziś Wschód si. g. 4 m. 59 

Janurjausza. Zac. sł. o g, 17 m. 27 
jutro 

Eustachjuszą 

Spostrzeżenie ne Zakładu 
Meteorologii U. S$. В. 

z dnia 18 — 1X 1929; 

Ciśnienie J 
šrednie w m | 168 

Temperatura | + 130; 
średnia. j > 

Opad za de 
bę w mm. 

Wiatr i 
przeważający | Cisza. 

Uwagi: Półpochmurno. 

Maximum za dobę -- 19/C. 

Minimum za dobę + 7 С 

Tendeńcja barometryczna: spadek następnie 
stan stały. 

— Sprostowanie. W artykule wczoraj- 
szym p.t. „U źródeł Berezyny* należy spro 
stować przykry błąd, który się tam wkardł 
skutkiem nie dość dokładnego odcyirowania 
rękopisu. Mianowicie nazwisko właściciela 
dóbr Parafianowskich brzmieć winno Słot- 
wiński, a nie jak mylnie wydrukowano Słat- 
wiński. 

URZĘDOWA 

„— (y) Ministrowie opuścili już Wilno. 
Ministrowie Staniewicz, Prystor, i Kuhn ba- 
wiący w Wilnie z okazji uroc ości otwar- 
cia traktu im. Marszałka Piłsudskiego odje- 
chali „we wtorek wieczorem do Warszawy. 

Minister robót publicznych Moraczewski 
pozostał przez dzień wczorajszy w Wilnie. 
Przed południem w towarzystwie kuratora 
Pogorzelskiego, wiceprezydenta Czyża i dy- 

Sila - Nowickiego zwie- 
dził p. minister wileńskie budynki szkolne, 
a po śniadaniu, którem podejmował p. mini- 
stra woje woda wileński, udał się w godzi- 

    

nach popołudniowych do Trok, w celu zwie- ty 
dzenia tamtejszych lokolic zaś wieczorem o t 

  

UART KITOS ROWIE ISIN OT S 

wy niemiecki wytrysła z głęboko po: 
ruszonych uczuć najczystszego 
patrjotyzmu, co go jeszcze świat 
cały cywilizowany nie oduczył się sza” 

" nować i czcić. Pieśń „Deutschland, 
Deutschland'' pióra Hofimanna von Fal 
lersleben — nie mająca w sobie nic za- 
borczego w przedwojennem rozumieniu 
l pojęciu — powstała w epoce wypie- 
rania z Niemiec Napoleona, dobijania 
się Swobody, Wolności i Suwerenności 
we własnym kraju. |, 

Na pamiątkę wieczystą po takich 
czasach, czczoną przez wielki naród 
jak świętość narodową — niewolno 
pluć. 

Dziś wzdrygamy się i otrząsa* 
my na samo  „plucia nam w 
a z „Roty Konopnickiej, a tu 

Ataki polski hurra - patrjota o kapu- 
ścianej głowie wparłszy się w  bo- 
ki.. pluje przez miedzę graniczną na 
hymn narodowy najbliższych 
sąsiadów własnego państwa! 

' Posłuchaj, panie bałwan, coś widać 
nigdy nawet nie słyszał o pierwszem 
przykazaniu obowiązującem cywilizo- 
wanego i szlachetnego człowieka „Nie 
czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Po: 
słuchaj. 

Tenże Hoffmann von Fallerslebeń na* 
pisał inny jeszcze wiersz patrjotyczny, 
prześliczny. Jedna z jego strof brzmi w 
oryginale: 

Deutsche Worte hór ich wieder — 
Sei gegriisst mit Herz und Hand 
Land der Freude, Land der Liede, 
Schónes, heitres Vaterland! 

    

Wyobraźmy sobie pieśń taką prze- 
transponowaną na polską mowę, zawie 
rającą w sobie przetopione w jedną 
bryłę najczystszego patrjotyzmu, ele- 
menty poezyj Arndt'a, Kórnera, Hoif- 
manna von Fallersleben... pieśń wita- 
jącą Ojczyznę (Polskę) z bezgranicz- 
nem, płomiennem uniesieniem, a zara- 
zem z rzewnością serdeczną z jaką się 
przywiera ustami do ręki Matki; wy- 
obraźmy sobie taką pieśń wynoszącą 
Polskę — Polskę! — po nad wszystkie 
Ak po nad świat cały— „iiber Al 
es! 

Ktoby, pytam, śmiał, ktoby powa” 
żył SIę — z poza którejkolwiek miedzy 
granicznej naszego Państwa — nie to 
plunąć na naszą pieśń tak lecz tylko 
wyrazić się o niej obraźliwie?! Nie da- 
libyśmy, popędziliśmy szukać po ścia- 
nach karabele i zdzierać je z nich aby, 
antiquo modo roznieść na nich 
śmiałka. 

Ale pan, panie bezmyślny tabry- 
kancie byle jaskrawych i „sensacyj- 
nych* tytulików, prawdopodobnie na- 
wet nie zdajesz sobie, niestety, nawet 
sprawy ile szkody wyrządzasż Państ- 
wu Polskiemu a wstydu przynosisz kul- 
turze polskiej. Gz..]. 

     

godz. 23 wyjechał z poWrotem do Warsza- 
wy. 

— (y) Zmiany personalne w Urzędzie 
Wojewódzkim. Kierownik oddziału wyznań 
religijnych w urzędzie wojewódzkim p. An- 
toni Milikont - Narwoysz obejmuje z począt- 
kiem przyszłego tygodnia stanowisko dyrek- 
tora gimnazjum im. ]. Słowackiego w Wilnie, 

, Stanowisko kierownika Oddziału wyznań 
obejmuje dotychczasowy kierownik oddzia 
łu prezydjalnego p. Wiktor Piotrowicz. 

— (a) Nowa droga. Władze wojskowe 
rozpoczęły budowę drogi, która połączy ul. 
Borową z traktem Batorego. Droga ta jest 
potrzebna dla usprawnienia komunikacji ko- 
łowej składów intendanckich na Antokolu z 
garnizonem w Nowo - Wilejce. 

Magistrat udzielił na ten cel potrzebnych 
gruntów. Ponadto projektowane jest budo- 
wa odnogi łączącej tą drogę z Pośpieszką. 

— Wyjazd z przyjazdem Pana Rzeczy- 
pospolitej do województwa nowogródzkiego 
wyjechał tam kurator okręgu szkolnego p. Po 
gorzelski. Zastępuje kuratora naczelnik wy- 
działu p. Małowieski. 

, — (a) Konierencja graniczna z So- 
wietami. Na odcinku granicznym Ziab- 
ki odbyła się konferencja naszych 
władz z sowieckiemi w sprawie unor- 
mowania praktykowanych przez straż 
sowiecką częstych przetrzymywań uda- 
jących się na roboty rolne. Na przysz- 
łość bolszewicy nie będą czynili podob- 
nych wstrętów. 

— (0) Wysiedlanie cudzoziemców 
bez prawa pobytu. Zgodnie z rozporzą- 
dzeniem 0 ruchu cudzoziemców, w dniu 
27 września rozpocznie się wysiedlanie 
tych obywateli państw obcych, którzy 
nie uzyskają przedłużenia prawa poby- 
tu w Polsce. Cudzoziemcy tej kategorji 
zostaną przymusowo odstawieni na po” 
sterunki graniczne przez władze admi- 
nistracyjne. 

„ — (a) Sprawa ulg podatkowych. Wła: 
dze skarbowe rozpatrzyły podania handła- 

Hal_ Miejskich w sprawie ulg podatko- 
ch. W ładze skarbowe postanowiły nara- 
sciągnąć zaległe raty podatku od obro- 

iu osiągniętego w roku 1929., Po uiszczeniu 
h zaległości dopiero będzie można rozpa- 
yć sprawę ulg dla handlarzy i takowe za- 

stosować. 
‚ — (a) Koniiskata „Naszej Żiźni*, Wczo- 

raj z polecenia władz administracyjnych przy 
aresztowano nakład czasopisma rosyjskiego 
„Naszą Żiźń” za umieszczenie artykułu za- 
wierającego cechy przestępstwa przewidzia- 
ne w artykule I rozporządzenia o prawie pra 
sowem. ||, 

W. związku Z tem organa policji przepro- 
wadziły w redakcji i administracji powyższe- 
go czasopisma rewizję poszukując zakwe- 
stjonowanych egzemplarzy. i 

UNIWERSYTECKA. 
— (b) Nowi docenci w USB, Dr. Adolf 

aliw rski i dr. Stefan Bagiński został habi- 
litowani na docentów wydziału lekarskiego 
w uniwersytecie Stefana Batorego. Dr. Fa - 
liw i jest docentem neurołogji, zaś dr. 
Bagiński — histelogji. 

  

  

   

   

  

AKADEMICKA. 
„ — Z Koła Polonistów U. $. В. w Wilnie. 

Dyżury informacyjne dla nowowstępujących 
kol. kol. odbywają się w poniedziałki, wtor- 

ki od 4—5, środy, czwartki od 11 do 12, 
Piątki i soboty od I do 2 w lokalu Koła przy 
ul. Zamkowej 11—7. Godziny dalszych dy- 
żurów będą ogłoszone w lokalu Koła. / 

— Chór akademicki U.S.B.. Zarząd chó- 
ru zawiadamia swych członków, że próby 
rozpoczną się w pierwszych dniach paździer- 
"AS Dokładny termin zostanie jeszcze po- 
dany. 

Zapisy nowych członków odbywają się 
w lokalu Koła Polonistów (Zamkowa 11, 
wejście od ulicy) od dnia 18 b. m. w na- 
stępujących godzinach w poniedziałki i wtor- ki od 4—5 p.p. w środy i czwartki od 11--12 
w piątki i soboty od 12—2 P. p. 

PRACA | OPIEKA SPOŁECZNA. 
= 40) „Wyjazd robotników do Francji, W 

   

  

a 21 września wyjeżdżają z Wilna w 

Przed otwarciem sezonu 
feafralnego 

ywiad z dyrektorem teatrów miej- 
skich p. A. Zelwerowiczem). 

Jutro rozpoczyna się w Wilnie se- 
zon zimowy teatrów miejskich. Jako 
inauguracyjny występ przewidziane są 
„Dziady*— Mickiewicza w teatrze na 
Pohulance i „Wielki człowiek do ma- 
łych interesów '—A. hr. Fredry w te- 
atrze Lutnia (w sobotę). 

Kwestja teatrów żywo interesuje 
społeczeństwo wileńskie, to też chcąc 
dać naszym czytelnikom, bodaj 
w ogólnym zarysie, możność zorjen- 
towania się w planach i zamiarach 
dyrekcji teatrów udaliśmy się po in- 
formacje do pierwszego Dyrektora 
Teatrów p. Aleksandra Zelwerowicza. 

Pana Zelwerowicza znaleźliśmy w 
gmachu teatru na Pohulance. Jest 
iam od wczesnego rana doglądając 
robót przygotowawczych prowadzo- 
nych w żywem tempie. Przysiadamy 
na chwilę na rożku jakiejś nawpół 
odrestaurowanej kanapki i zaczynamy 
indagację. 
a rzecz zrozumiała, od 

repertharu. Jakie sztuki są przewi- 
dziane, jaką linję wytknęła sobie dy- 
rekcja, co pójdzie na pierwszy 
ogień. 

— Jeżeli się to tylko uda, mówi 
dyrektor Zelwerowicz, będziemy wy- 
stawiali sztuxi tylko polskie, a z ob- 
cych tylko sztuki autorów znanych i 
mające wyraźne walory artystyczne. 
Myślę o Moljerze,  Schakespearze, 
Schillerze, Gogolu. 

Trudno byłoby mi wyliczyć wszyst: 
kie. Jak wiadomo zaczynamy w pią- 
tek na Pohulance „Dziadami“, a w 
sobotę w Lutni „Wielkim człowie: 
kiem do małych interesów. Pozatem 
w najbliższym czasie na Pohulance 
zagramy: „W  sieci'— Kisielewskiego 
i „Rewizora“, a w Lutni: „Maman do 
wzięcia'*— Grzymały-Siedleckiego (Sztu- 
ka ta szła 112 razy w Poznaniu) i 
„Maski*—autora „Rogacza“—Crom- 
melyck'a. 

Pozatem w sezonie damy dwa— 
trzy wodewile. Mało to, ale musimy 
się liczyć z tem, że mamy mało sił 
muzycznych, nie mamy stałej orkiest- 
ry i t. p. Zawarliśmy stałą umowę z 
Towarzystwem Filharmonicznem, któ- 
re zorganizuje na Pohulance i w 
Lutni szereg koncertów. Nie będą to 
nasze imprezy ale u nas. 

Zaznaczyć muszę, mówi dalej p. 
Zelwerowicz, że trudności mieliśmy 
moc. Zaczynamy pracę po kryzysie 

  

Aroganekie zachowanie 

    

Katarzyna 

Št B S 
Z GODWODÓW 

  

Grabowska 
Opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 18 września 1929 r. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 19 września 1929 r. z domu 
żałoby Zarzecze 17 m. 1 do kościoła po-Bernardyńskiego o godz. 5 po 
południu. Dnia 20 września 1929 r: o godz. 10 rano odprawione zostanie 
nabożeństwo żałobne, po którem nastąpi złożenie żwłok w grobach 
rodzinnych na Rossie. Na te obrzędy żałobne zapraszają krewnych, 
przyjaciół i znajamych SYN, CÓRKI, ZIĘĆ i WNUKOWIE* 

teatralnym w zupełnie dla nas no- 
wych warunkach. Dużo kłopotów 
mamy ze zdobyciem inwentarza, któ- 
rego prawie zupełnie nie było. Całe 
szczęście że Magistrat pomaga nam w 
czem tylko może. 

Rzeczywiście, w momencie kiedy 
rozmawiamy z naszym łaskawym in- 
formatorem z za sceny, rozlega się 
stuk młotków, a w poczekaln: kraw- 
cy szyją jakieś zasłony i ubrania. 

— Panie dyrektorze, czy personel 
obu teatrów jest już całkowicie skom- 
pletowany i kogo ze starych znajo- 
mych zobaczymy na nowych scenach? 

— Personel jest już gotów. Z po- 
śród kolegów pracujących już na sce- 
nach wileńskich zaangażowaliśmy pp: 
Rychłowskich, Molską, Jasińską, Wyr- 
wicza, Detkowskiego, Puchniewicza, 
Czaplińskiego i Dietbricha. 

Prócz stałego zespołu zawarliśmy 
jeszcze umowy z szeregiem  wybit- 
nych reżycerów i artystów: 

Wystąpią w Wilnie pp. Broniszów- 
na, Cwiklińska, Smosarska, Malicka, 
Osterwa, Węgrzyn, Węgierko. 

Jako reżyserów pozyskaliśmy pp. 
Osterwę, który wystawi w marcu dwie 
sztuki, b. dyrektora teatru w Krako- 
wie Z. Nowakowskiego, Węgierko, 
Radulskiego z Teatru Narodowego i 
Waldena, niezwykle zdolnego młode: 
go reżysera. 

— A kto będzie administrować? 
— Na Pohulance p. Borski, 

Lutni p. Śmiałowski. 
Tu zaznaczyć muszę, że nawiąza- 

liśmy już kontakt z wieloma insty- 
tucjami społecznemi (Izba Lekarska, 
Dyr. Kolejowa, Zrzeszenie proieso- 
rów uniwersytetu, i t. p. Oraz woj- 
skowością w sprawie organizowania 

w 

„bodaj raz na tydzień tańszych przed- 
stawień (ulgowe kredytowe bilety). 

Dążyć będziemy do absolutnej 
apolityczności w naszym programie 
prac. Chodzi nam o kontakt z całem, 
dosłownie całem społeczeństwem za- 
kończył p. dyrekior Zelwerowicz. 

W. T. 

  

poselstwa sowieckiego 
w sprawie Kucharkowskiego 

W sprawie starań rodzin pozostałych po zabitych w Baranowiczach Kucharkow- 

skim i Żełazkowskim, dowiadujemy się dodatkowo, iż wbrew informacji podanej przez 

nas w numerze wczorajszym, rząd sowiecki nie odmówił oficjalnie wypłacenia odszkodo- 

wań, natomiast poselstwo sowieckie odmówiło nawet wszełkich  pertraktacyj w tej 
sprawie. Mianowicie pismo mecenasa Jamontta adresowane do odnośnych czynników rzą- 

dowych SSSR., a skierowarie na ręce poselstwa w Warszawie — odesłano z powrotem 
bez żadnej odpowiedzi. 

Wobec uchylenia się poselstwa sowieckiego od polubownego załatwienia sprawy, 

mecenas Jamontt skieruje powództwo poszkodowanych na właściwą drogę sądową. 

do Francji robotnicy, zrekrutowani w Głębo- 
kiem i Brasławiu. - 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie, We- 
dług danych PUPP ogólna ilość bezrobot- 
nych w Wilnie obecnie wynosi 2090 osób, w 
tem mężczyzn 1386 i kobiet 704. W poró- 
wnaniu z ubiegłym tygodniem bezrobocie 
zmniejszyło się o 218 ogób. 

RÓŻNE. 

— (y) Wyjazd muitiego do Nowogródka. 
Jak się dowiadujemy głowa kościoła muzul- 
mańskiego w Polsce dr. Jakob Szynkiewicz 
wyjeżdża dziś do Nowogródka aby wziąć 
udział w powitaniu Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

— (y) Dziennikarz holenderski zwiedza 
Wilno i okolice. W dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna dziennikarz holenderski p. Rut- 
ten, któremu z ramienia Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych towarzyszy radca Litwiński. 
Przed południem zwiedzano pod kierowni- 
ctwem p. prof, Ruszczyca Wilno, poczem go- 
ście złożyli wizytę p. wojewodzie, a w go- 
dzinach popołudniowych zwiedzano Troki. 

— (y) Dwa miesiące aresztu za u- 
dział w nielegalnem zebraniu. Przed kil 
ku tygodniami pisaliśmy o aresztowa- 
niu szesnastu Białorusinów  uczestni- 
ków tajnego antypaństwowego zebra 
nia. Ponieważ było to przewinienie 0 
charakterze karno - administracyjnem 
Starosta Grodzki w myśl przysługujące 
go mu prawa skazał wszystkich na ka- 
rę dwtmiesięcznego aresztu. 

Skazani złożyli do sądu skargę prze 
ciwko temu zarządzeniu motywując to 
tem, *że uprzednio władze prokurator- 
skie umorzyły sprawę. 

Niewątpliwie skarga ta nie będzie 
uwzględniona gdyż w tym wypadku 
wymierzenie kary w drodze karno ad- 
ministracyjnej leżało w kompetencji 
Starosty grodzkiego powołanego do 0- 
rzekania w podobnych sprawach. 

— A warjatki jak grasowały tak grasu- 
ją... Wczoraj najnieznośniejsza z nich, ta z 
„plomieniem“ na twarzy, zadzwoniwszy od 
frontu dwa razy do chorego prezesa Cz. 
Jankowskiego o południu, wtargnęła hała- 
sując, pomimo oporu służącej, do przedpo* 
koju i tylko z trudem udało się ją usunąć. 

Wstrętne to indywiduum mieszka stale w 
kamienicy przy ul. Zygmuntowskiej 4, Czy 
mamy podać do wiadomości władz odnoś- 
nych: i nazwisko i imię? 

Konkurs naszego kronikarza trwa. Prze- 
dłużamy go do 15-go października. Z nade- 
słanych nam rad i projektów ani jeden do- 
tąd nieda się nazwać realnym. 

— (b Obława na wilki. Onegdaj w la- 
sach worończańskich i wsielubskich odbyła 
się obława urządzona przy udziale miejsco- 
wej ludności włościańskiej której. wilki i- 
stątnio dałv się bardzo we znaki. Zabito 5 

i iednego lisa. 

      

TEATR I MUZYKA 

— Qtwarcie sezonu w teatrach  miej- 
skich. Jutro w piątek nastąpi otwarcie sezo- 
nu zimowego w teatrze miejskim na Pohulan- 
ce W dniu tym wystawione zostanie potę- 
żne dzieło wieszcza naszego Adama Mickie- 
wicza „Dziady** w układzie S$. Wyspiańskie- 
go, reżyserji A. Zelwerowicza i R. Wasilew= 
skiego. Dekoracje W. Małkowskiego. Czy- 
sty dochód przeznacza się na budowę po- 
mnika A, Mickiewicza w Wilnie. 

W teatrze miejskim Lutnia inauguracja 
sezonu odbędzie się w sobotę 21 bm. Przed- 
stawienie inuguracyjne wypełni swietna ko- 
medja Al. Fredry „Wielki człowiek od ma- 
łych interesów". z A. Zelwerowiczem w roli 
głównej. 

Bilety na wszystkie przedstawienia do 
obu teatrów nabywać można od godziny 11 
rano w ciągu dnia całego w kasie zamó- 
wień w teatrze Lutnia. 

Studenci za okazaniem legitymacji ko- 
rzystają z biletów ulgowych: na parterze 
1.50 na balkon 1 zł. 

P.p. oficerowie z rodzinami mogą korzy- 
stać z biletów kredytowych za pośrednict- 
wem Komendy Miasta. 

W. przygotowaniu „W sieci* J. A. Kisie- 
lewskiego i „Maski* Cromelyncka. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Sportowiec z Miłości. 
Ognisko — Hotel Potemkin. 
Lux — Siódme niebo. | 
Piccadilly — Trujące usta. 
Wanda — Człowiek śmiechu. 
Hollywood —Zapomniane twarze. 
Heljos — Motyl wielkomiejski. 
Światowid — Niczyje dzieci. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

‚ — (c) Do wypadku na ulicy Filareckiej. 
Okazuje się że sprawcą poranienia 13 letnie- 
go Piotra Emiljanowa wychowanka interna- 
tu litewskiego (Filarecka 30) jest 11 letni 
Jerzy Podobieda (Filarecka 31). Lekarz po 
obejrzeniu rannego stwierdził przebicie płu* 
ca. 

— (e) Okradli w domu nociegowym. No-- 
cującego w zajeżdzie przy ulicy Szopena 1 
Izraela Mydlera z Białegostoku okradziono 
z portfelu zawierającego 237 złotych. Spra- 
wc4 kradzieży policja ujęła. Okazał się nim 
Mendel Cejlowicz, dezerter. 

— (c) Aresztowanie oszustów. Policja 
ujęła Karola Lonkiewicza i Tadeusza Blum- 
berga (Rossa 9) którzy wyłudzali pieniądze 
od bezrobotnych za cenę wyrobienia im po- 
sad. Ofiarą ich padła m. in. i niejaka Ana- 
sewicz Helena, która dała oszustom 150 ru- 
bli. 

— (c) Wypadek samochodowy. Na ulicy 
Wielkiej auto nieustalonego  pochodzenia 
wpadło na Józefa Michałowskiego (Wielka 
24) Doznał on obrażenia głowy i rąk. 

— (c) Miły subłokator. Man Bajwel su- 
błokator Į6zefa Swerdlina (Kurlandska 13) 
wyniósł się po angielsku z mieszkania zabie- 
rając najprawdopodobniej na pamiątkę 750 
zł. będących własnością Śwerdlina. Za: zbie 
sem policja wszczęła poszukiwania. 

ź SĄDÓW 
Kto podpalał Woronowo? 

Miasteczko Woronowo w pow. 
lidzkim było Zterenem zbrodniczych 
wystąpień $nieujawnionych sprawców 
szeregu podpaleń. > 

W krótkim stosunkowo czasie po: 
wstało kilka pozarów i co jest cha- 
rakterystyczne we +wszystkich wypad- 
kach okradano sklepy podczas rato- 
wania sąsiednich domów. 

Rzuciło to wyraźne Światło na 
całą tą sprawę i w tym też kierunku 
poszło dochodzenie policyjne. 

Wyniki dochodzenia tego były 
wręcz rewelacyjne, gdyż jak twierdzi- 
ła policja podpalenia były umyślne, 
obliczone specjalnie na to, że pod. 
czas ogólnego popłochu i rozgardja- 
Szu złodzieje mogli wynosić i chować 
towary „ratowane* ze sklepów. 

Aresztowano poszlakowanych о 
podpalenia i kradzieże znanych zło- 
dziejj Lewkowicza i Krupskiego oraz 
dwuch furmanów, którzy zgodzili się 
odwozić kradziony towar. 

Sprawa znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego w Wilnie 
podczas sesji wyjazdowej w Lidzie. 
Zajęła ona dużo czasu i w rezultacie 
przewód sądowy nie dał Sądowi 
dost tecznego materjału stwierdzają- 
cego, że oskarżeni Lewkowicz i Krup- 
ski naumyślnie podpalali domy aby 
potem kraść, natomiast ustalone 7 zo- 
stało niezbicie, że w trakcie pożarów 
kradli onł co się tylko dało. 

Sąd po wysłuchaniu przemówień 
stron:  podprokuratora Giedroycia 
Oraz obrońców oskarżonych mecena- 
sów Czernichowa i Kulikowskiego 
uniewinnił oskarżonych 3 z zarzutu 
umyślnego podpalenia Woronowa, na- 
tomiast skazał Lewkowicza i  Krup- 
skiego za kradzież na 4 lata domu 
poprawy. 

Sytuacja jaka się wytworzyła obec- 
nie dookoła tajemniczej sprawy pod- 
palenia Woronowa przypomina spa- 
lenie Moskwy w 1812 roku. Wów- 
czas też nie zostało ustalone kto 
spalił Moskwę, Rastopczyn czy Fran: 
cuzi. Sam on chwalił się, że puścił 
Moskwę z dymem, aby nie dopuścić 
do opanowania jej przez Napoleona, 
a potem wersję tę sprostowano. 

Do dzisiejszego dnia nie zostało 
ustalone kto spalił Moskwę i podpa- 
lał Woronowo. Ч 

mi Wiktorowi Klimaszewskiemu (Ciasna 18) 
skradziono palto. Dopiero wczoraj na rynku 

  

| Łukiskim zatrzymano Agatę Jurok (Połoc- 
ka 58) na której poznano skradzione palto. 

— (c) Stan zdrowia rannego podczas wy 
buchu na ul. Witebskiej. Ranny Kozłowski 
przebywający w szpitalu dziecięcym! nie bu- 
dzi jeszcze nadziei utrzymania go przy życiu. 
Temperatura wynosi wieczorem 39 st. rano 
zaś cokolwiek opada. 

— (c) Wybuch granatu. Na polach wsi 
Wejcherstowo gminy wiażyńskiej — разасу 
bydło Jan Mokracki znalazł granat i mani- 
pulując im spowodował wybuch. Siłą wy* 
buchu była tak silna, że Mokracki został 
rozszarpany ną kawałki. 

— (c) Potajemna gorzelnia. We wsi Mie- 
żeje pod Wilejką ujwniono. potajemną go- 
rzelnię będącą w ruchu. Właściciela gorzelni 
policja zatrzymała. 

RADJO 
Czwartek, dnia 19 września 1929 r. 
11,56—12,05: Sygnał czasu i hejnał z 

Wieży Marjackiej w Krakowie. 12,05—12,50: 
Gramofon. 12,50—13,00: Wieści z P. W: K. 
13,00—13,10: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikat meteorologiczny 16,55 — 17,15: 
Program dzienny, repertuar i chwilka li- 
tewska. 17,15—17,25: Gramofon. 17,25— 
17,50: Transmisja z Warszawy. „Wśród 
książek*. 17,50—18,00: Wieści z P.W.K. 
18,00 - 19,00: Transm. z Warsz. Koncert. 
1900 — 19,25: Pogadanka radjotechniczna. 

19,25— 19,55: Audycja literacka. 19,55—20,05 
Sygnał czasu z Warszawy i program na 
dzień następny. 20,05—20,30: „Sport lotni- 
czy" odczyt wygł. Stanisław Romer. 20,30— 
22,00: Transmisja z Warszawy. Koncert. 
22,00—22,45: Transmisja z Warszawy. Ko- 
munikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne. 
22,45—23,45: Muzyka taneczna z Warszawy. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
18 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 — 8,90,5 8,86,5 
Belgja 123,83 126,14, 123,52 
Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 

Budapeszt 155,60 155,90 _ 155,20 
Holandja 357,40 358,30 356,50 
Londyn 43,225 43,33 43,12 
Nowy-York 8,90 . 8,92 8,88 
Oslo | 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,00,5 — 34,99,5 — 34,81,5 
Praga 26,39, 2638, 26,33, 
Szwajcarja 171.865 172,29,5 171,43,5 
Siokholm 238,87, 239,47 238,27 

Wiedeń 125,46 125,77, 125,15 
Włochy 46,85, _ 46,76,5 — 46,53,5 
Marka niemiecka 242,30 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 120.50 — 121, 
Doiarówka 60—39,25. 5 proc. konwersyjną 
—49,50. 5 proc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. B. Gosp Kraj. Banku  Roln., obli» 
gacie B. Gosp Kraj. 94, Te same 7 proc, 
83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 48,75, 
5. proc. warszawskie 53 — 10 proc. 
Siedlec 66.75 

Akcję: 
Bank | Polski 176,25—164,75—165,56 

Związek Spółek Zar. 78,50. Węgiel 28. 
Cegielski 41. Norblin 142, Ostrowiec 86. 

— (c) Pechowa Agata. Przed paru dnia- Parowozy 25,50, Borkawski 11. 

 



SŁOWO 
  

Albertyńska Fabryka Fapieru i Tekłury Spółka Akcyjna 
STATUT 

ST 

Celem przekształcenia Spółki z ograniczoną  odpowie- 
dzialnością pod firmą „Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury, 
Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością* z siedzibą w Alber- 
tynie — na Spółkę Akcyjną, zawiązana zostaje Spółka akcyj- 
na pod firmą „Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury, Spółka 
Akcyjna”. © 

Uwaga: Założycielami Spółki są: a) firma „Albertyń- 
ska Fabryka Papieru i Tektury, Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością*, z siedzibą w Albertynie, w powiecie Słonimskim, 
województwie Nowogródzkiem, b) Władysław Hrabia Pusło- 
wski, obywatel ziemski, zamieszkały, tamże w Albertynie, c) 
Adolf Sturm, przemysłowiec, zamieszkały w Warszawie przy 
ulicy Senatorskiej pod Nr. 4 czwartym i d) Henryk Stulgiński, 
przemysłowiec, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pięknej 
pod Nr. 18 osiemnastym. 2 

Cały kapitał akcyjny pokryty zostanie przed zawiąza- 

niem Spółki Akcyjnej wkładami niepieniężnemi i gotowizną w 

sposób następujący: : ж : 

Powstająca Spółka Akcyjna w porozumieniu z. firmą 

„Albertyńska Fabryka Papieru i Tektury, Spółka z ograniczoną 

edpowiedzialnością”, przejmuje przy zawiązaniu Spółki na pod- 

stawie bilansu na dzień pierwszy stycznia 1929 tysiąc dziewięć” 

set dwudziestego dziewiątego roku cały majątek dotychczasowy 

Spółki z ograniczoną PORE z а м szczególności 

cale urządzenie Fabryki Papieru i Tektury, znajdującej się w 

Albertynie, w powiecie Słonimskim, województwie Nowogródz- 

kiem, z aktywami i pasywami, z umowami i zobowiązaniami 

) bilansu oraz wkłady pieniężne, doko- 
Spółki z ograniczoną odpowi 

firmy z RS 8a sy я 
nane przez spólników do kasy Z CZOF 

iaitiošcia P dobro BOWSGJĘCE| Spółki Akcyjnej. Zaic 

Władysław Hrabia Pusłowski wnosi do Spółki Akcyjnej gru! 

i zabudowania fabryczne z bocznicą kolejową w Albertynie. 

Przekazany powstającej Spółce Akcyjnej majątek EE 0- 

graniczoną odpowiedzialnością i Władysława Hrabiego usło- 

wskiego zostaje oszacowany przez założycieli z zachowaniem 

artykułów 6 szóstego i 7 siódmego obowiązującego prawa © 

spółkach akcyjnych. Wzamian za przekazany Spółce Akcyjnej 

majątek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „spólnicy tej 

spółki otrzymują, każdy w stosunku do swego udziału w Spol- 

ce i wkładów pieniężnych akcje powstającej Spółki Akcyjnej po 

cenia nominalnej. Również Władysław Hrabia Pusłowski za 

wnoszone do Spółki Akcyjnej nieruchomości otrzymuje akcje 

po cenie nominalnej. W ten sposób pokryty zostaje cały kapitał 

akcyjny. yjny $3. 

Kapitał akcyjny wynosi 1.400.000 miljon czterysta tysię- 

cy złotych, podzielonych na 2.800 dwa tysiące osiemset akcyj, 
wartości nominalnej po 500 pięćset złotych akcja. 

$ 4. 
Z ogólnej ilości 2.800 dwóch tysięcy ośmiuset akcyj — 

2.100 dwa tysiące sto akcyj będzie na okaziciela, a 700 siedem- 
set akcyj będzie imiennych uprzywilejowanych co do prawa 
głosu. Każda akcja na okaziciela daje prawo na Walnych Zgro- 
madzeniach do jednego głosu, każda akcja imienna uprzywile- 
jowana daje prawo do 5 pięciu głosów. Do wszystkich akcyj 

      

  

mają zastosowanie przepisy artykułu 29 dwudziestego dzie- 
wiątego obowiązującego prawa o spółkach akcyjnych. 

$ 5. 
Zbycie akcyj imiennych na rzecz innego właściciela 

akcyj imiennych nie ulega ograniczeniu; zbycie takich akcyj 
innym osobom wymaga zezwolenia Zarządu z zachowaniem 
artykułu 32 trzydziestego drugiego prawa o spółkach akcyjnych. 

Biejskl Kizematogral 
Ksltmrałge-Oświatewy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od 4nia 18 do dnia 22 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

Sportowiec z milości | 
Komedja w 8-miu aktach. W roli głównej najmilszy wesołek Świata BUSTER KEATON. 

Nad program: „Z ogniem w zawody' komedja w 2ch akt. 
I! Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów odg. ó-ej. W niedzielę i święta kasa 

czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od „godziny 4-ej. 

  

& 6. 
Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie. Uchwalą Wal- 

nego Zgromadzenia powziętą zwykłą większością oddanych gło- 
sów, siedziba Spółki może być przeniesiona do Albertyna, w 
powiecie Słonimskim. 

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 

Dziś! Potężńe arcydzieło reżyserji genialnego RYSZARDA EICHBERGA p. t. 

„KOTYL WIELKORIEJ$IĘIC 
Dramat erotyczny. W roli głównej: Największa tragiczka ekranu Chinka ANNA MAY-WONG. Bogata wystawa. 

Cudowna gra! Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015. 
  

  

Т. 
Czas trwania Spółki LB jest ograniczony. 

s8. KINO-TEATR 
r „ Organami Spėlki są: a) Walne Zgromadzenie akcjonar- й 
juszów, b) Zarząd, c) Rada Nadzorcza. „HOLLYWOOD 

$ 9. 
Zarząd Spółki składa się z trzech członków wybieranych 

przez Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów. Pierwszy Zarząd 
wybrany zostaje na 2 dwa'lata, a następne wybierane będą na 
3 trzy. lata. W wyborze Zarządu na lat 3 trzy co rok z Zarządu 
występować będzie jeden członek najprzód przez losowanie, 
a następnie w porządku starszeństwa. Ustępujący członek może 
być ponownie wybrany. 

   

$ 10. 
Wszelkie akty i dokumenty w imieniu Spółki podpisywa* 

ne będą przez 2 dwóch członków Zarządu lub jednego członka 
Zarządu i prokurenta albo dwóch prokurentów. jednak Zarząd 
może upoważnić jednego ze swoich członków do nieograniczo- 
nego samodzielnego podpisywania firmy. 

S11. 
Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 pięciu 

członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie akcjonar- 
juszów. 

    

5.12. 
Pierwsza Rada Nadzorcza wybrana zostanie na rok je- 

den a następne składy Rady wybierane będą na okres trzy- 
letni. Po wybraniu Rady na okres trzyletni skład jej odnawiany 
będzie w sposób następujący: po upływie pierwszego roku u- 
stąpi jeden członek Rady przez losowanie, po upływie drugiego 
roku wystąpią dwaj członkowie przez losowanie, a następnie 
częściowe odnawianie składu Rady będzie uskutecznione przez 
ustępowanie w drodze starszeństwa. Ustępujący członkowie mo- 
ga być ponownie wybierani. ” 

: $ 13. ruchomego składającego się 
Rok operacyjny Spółki odpowiada rokowi kalendarzowe- 

mil. na sumę zł. 423 gr. 
$ 14. i 

We wszystkich wypadkach statutem niniejszym nieprze- 1521—VI—0 
widzianych mieć będą zastosowanie przepisy Ro zporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 dwudziestego drugiego 
marca 1928 tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku. Ž 

Mickiewicza 22. 

BEZUNSHS SEKAK GA: UANAL A LLA AIA ENRūGi 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru II, z siedzibą w Wilnie przy ul. Jako- 
ba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z < 
1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w dniu 23 września 1929 roku o go- 
dzinie 10 rano w Wilnie przy ul. Zarzecznej 
30 odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Kazimierza 

ukończonego i innych rzeczy, oszacowanego 
50 

Komornik Fr. Legiecki. 

Oprawy książek, albumy 

Dziš premjera! Wstrząsający dramat w 10 akt. ! 

„„ŽAPOMNIANE TWARZE“ 
Obraz ten cieszył się kolosalnem powodzeniem w stolicach całego Świata. W rolach głów- 
nych niezapomniany OLIVE BROOK, kusząca OLGA BAKŁANOWA, czarująca MARY 
BRIAN i WILLIAM POWELL. Nand program: Wiadomości światowe. 

Orkiestra koncertowa. Początek seansów 4, 6, 8, 10.20. 

ji" esz Ajencja „Polkres*, ską 3, tel. 17-80. —1 

£ būkaLi įeis S   
  

  

DOKTOR TYSIĄCE UARNNSA PAB Ą D.ZELNOWIEZ BĘ PIANINO chorych ną katar żo- 
а Е lub fortepian  chcełądka, wzdęcie, kur- 

arte] © Ali weneryczne, © Ol zaraz kupić z okazji, cze, bóle niestraw- 
sylilis,  sarządów Niemiecka 22, tel. 605. ność, brak apetytu, moczowych, od 9 |ładny. suchy dla so- ogólne osłabienie et 

  

—i. od 5—8 wiecz. | lidnej osoby, ul. Ja- = —— 
Elektroterapja giellońska 9—13. —° 7 > eh żywić Ми i (diatermja). —- # pOWOdU wyjazdu Zi » ywają 

Lubińskiego majątku each SPRZEDAM DO Mzioła sławnego na Pokój z organu nie z ogrodem owocowym Cały, świat Dr. Dietla, 
nieumeblowany, — z(270 kw. sąż.) przy Profesora Uniwersy- 
elektrycznością, — 40 Ш. Gedyrminowskiej tetu Jagiellońskiego. 
wynajęcia od zaraz. Dow. się: ul. Lwow- Ządajcie bezpłatnej 
Wiłkomierska 3 m. 22.ska 12- 4, — o broszury pouczającej. 

= miki Adres: Liszki, Apteka. 

Do wynajęcia zz 
dwa pokoje z wygo- Fabryka mydła I AMIENICA o 
dami, ul. Dobroczyn= go sprzedania, można l solidnej budo- 

na Nr 2a m. 1. —£ częściami. Oferty do | pie Wolna od de- 

Kobpieta-Lekarz 
4 i 
dr. Zelowiczoga 
ACBIECE, WENE- 
RYSZNE, NARZĄ- 

į DOW MAOCZOÓW. 
104 [22 Od 4-4, 
| si, Mickiewicza 24, 

  

URERKRBBKZECZEKERKBDSKSE” TOBEWNZSDYNABANSEE KOBIECĄ 

Firma egz. od 1874 r. z UFOGdĘKorsersvje ORDY BAWAWAMB, 
m doskonali, odświeża. Skład Fortepjanów, Pianin i SZK В ке Ва i skazę. KABĄO | SPRZED RÓŻNE | 

: Regulacje i trwałe 1 Р 
K. Dąbrows a. B Eee żab AWAWBAAA BAWWAGTE 

a Gabine osmetyki z 
į Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, HB Leczniczej „CEDIB* ED kupna poszukujemy dzier- 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- g Į, Hryniewiczowej. zggj9m1 w 1 000 M żawy _ większego 
JOY instrumentów tylko gwarantowanej z Wielka I m. 9. Przyj. 2500 01 "3.000 zał aaa ore: 

dg' 10—7. — " к : Zgł: encja  „Pol- 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 5 B ы i 25000 dol. Zgł: iais, Wilno, Królew- 

WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa dla 

WILNA, Nowo-Wilejki i Podbrodzia odda w 
drodze nieograniczonego przetargu dostawę 
arendacyjną, mięsa, jarzyn i tłuszczu dla 
wszystkich oddziałów Garnizonu WILNO, 
NOW: ILEJKA i PODBRODZIE, na prze- 
ciąg h miesięcy t. j. od dnia 1 paždzier- 
nika do 31 grudnia 1929 r. oraz siana i sło- 
my na przeciąg 6 miesięcy t. j. od dnia 1 
października 1929 r. do dnia 31 marca 1930 
roku, prócz tego jednorazową dostawę zie- 
mniaków w ilości około 400.000 kg. w prze- 
ciągu miesiąca października 1929 r. 

Miesięczne zapotrzebowanie wynosi około. 

50.000 klg. mięsa 
10.000 —„ tłuszczu (słoniny) 
3.000 ‚„ kaszy jęczm. wzgl. perłowej 
3.000 „ peczaku 
3.000 ‚„ kaszy hreczanej 
3.000 „ ryżu 
3.000 „makaronu 
6.000 „ mąki pszennej 50—70 proc. 
3.000 „ grochu 
3.000 „fasoli 
3.000 „ kaszy jagl. wzgl. grysiku. 
11.000 —„ kapusty kiszonej 
3.000 „ cebuli świeżej 
200 „ włoszczyzny suszonej 
100 „ Когхет 

6.000 „marchwi 
5.000 „, buraków 
5000 „ brukwi 

380000 | kartofli 
200.000 ‚„ апа 
100.000 słomy. 

Dopuszczalne są oferty na jeden lub kil- 
ka oddziałów w garnizonie, jak również ofer- 
ty na poszczególne artykuły dla całego gar- 
nizonu, 

Oferty na powyższe dostawy należy 
wnosić do kierownika Rejonowej Intendentu- 
ry Nr. I w Wilnie ul. Legjonów 2 w termi* 
nie do dnia 30 września r. b. godz. 9-ta, w 
którym to dniu o godz. 10-ej rano odbędzie 
się komisyjne otwarcie ofert i przeprowadze* 
nie przetargu. 

W ofercie należy podać cenę stałą na 
cały czas trwania umowy z dostawą do od- 
działów. 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Dowód wpłacenia wadjum w wyso: 

kości 5 proc. wartości jednomiesięcznej ofe- 
rowanej dostawy; т 

2) świadectwo przemysłowe; 
3) wyciąg z rejestru handlowego; 
Dla niniejszego przetargu obowiązują 

następujące przepisy: 
1) Zestawienie warunków ogólnych i 

specjalnych, obowiązujących przy dostawie 
arendacyjnej mięsa i tłuszczu. 

2) Zestawienie warunków 
obowiązujących przy dostawach 
wych. 

3) Przepisy o warunkach 
cych przy składaniu ofert. 

4) Przepisowy wzór oferty. 
Garnizonowa Komisja Żywnościowa za 

strzega sobie prawo wyboru oceny i przy- 
jęcia względnie odrzucenia oferty, jak rów- 
nież ewentualnego przeprowadzenia. przetar- 
gu ustnego. 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: 
Przewodniczący Garnizonowej Komisji 

Żywnościowej Wilno — Kwatermistrz 1 p.p. 
Leg. koszary 1 Brygady im. Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego ul. Nadleśna 2. 
Wilno, dnia 151X 1929 roku. 
Garnizonowa Komisja żywnościowa Wilno 

L. dz. 4699—Kwat. 29. 

ogólnych, 
wojski 

obowiązują- 
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SPRZEDA BAE ray, 
wódczan: rz 

ul. Wielkiej Nr 8, na Lado iogodź 
nych warunkach. Informacje na 
miejscu Cd godz. 12— 2, —0 — 

    
    

_—_—__ 

- posuujemy mietzkana —Я 
į parterowego, kilkupokojowego, na 
; zaklad przemysłowy w okolicy ul. 

  

Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Slowa“ pod S. S. - 

    

w f stale swieżo- 
© palona z pa- 

larni Jana 
Arnolda w Warszawie, co 3-ci dzień @ 
swiežy transport. Od zł. 7.80 za kg. į 

į 

| 
į poleca 1-1. St. BINEL | S-ka 

Wilno, Mickiewicza 23. Telefon 8-<9, 
od 1 kg. 

pocztą, 

BUNZENAZANE IS 
i ŽĄDAICIE 

we wszystkich aptekach i 
LT składach aptecznych zńanego 

E środka od odcisków 

Prow, A, PAKA PF 

MZBZEM.. 
+4iba606405K600686585 “a 

Zamówienia Wysyłamy 
SL6E—I 

     
   

į gy į ! tid. 277. | 
i RAM DO OBRAZOW ; Doktór-Medycyny 

WYKONYWA 0/86-1 

į wł. Strzedziński į 
Wilno, Zamkowa 12. Tel. 13-13. 

DATA KES ESA KS YR TIK TSS | 

L o ai i 

iblotekt) 
! 

A. G. SYRKINA, Wielka 14, | 
Książki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
francuskim, angielskim i niemieckim. 

Wszystkie nowości. 

SEWEZ KURS НЕ ЗАНО DOKTOR 

I LEKARZE ša Bimowicz kosmetyka 
horoby weneryczne, 

RONEM FZZ GR CEZEKA zk Grne, i Syfilis. Przy- 
jęcie: Od 9—1 i3-7. „UKTOR 

h. BIRSKERG Wilno, 
choroby weneryczne ul. Wielka 2i WILERSKA S3Ć tu: Tele SžiL — 

Przyjmuje figitór Medycyny 
WILEŃSKA 3, 
lefon 567. 
od 10 do 1 iod 4 do 7 

Dr. POPILSKI 
A. GYMBLER     

aeryczne 

aeryczne. 
od godz. 40 do 1 i od diatermja. 

ak p i 
iza padanie wło- KEWMMOCZZMNUMAKA 
z "Mic 

cowy 

m. 6. 

Racjonalnej Kosme- 

ŁUKIEWIEZ Poszukuję 
choroby weneryczne, mieszkania 1—2 pok 
skórne i płciowe, ul.z kuchnią Inb bez. 
Mickiewicza 9, wej 
z ul. Śniadeckich 1,wa* dla B. J. 
przyjmuje od g. 1-2 ме 
i od 5-7 

[jo Ši gą 
bl ‚ BULE go iu pod biuro do vy: 

OWA GZ SARZE EM p ajęcie 

    

  

tyczny usuwa zmar- 4, tel. 222. 
szczki, piegi, wągry, 

  

nauczycielki. Nauką w 
UBRR GERE komplecie. - Pierwszy 
LL rok a Spiew 

s wymagany. Zgłoszenia 
Gabinet zejjońska я m. 2 
tyki Leczniczej. 2 

Micki vB K kosiecą kon: Blispedjeni 
Urodę serwuje, dosko- młody, Z branży 

  

shioroby skórne, we- nali, odświeża, usuwa winno - gastronomicz- 
i moczo- jej 

akoroby skórne i we- płciowe. Elektrotera- Sztuczne opalenie ce- ne 
Przyjmuje nia, słońce górskie, ry. Wypadanie wło-rzebny do firmy A. 

Sollux. sów i 

skązy i _ braki nej, posiądający chlub- 
referencje, pot- 

łupież.  Naj- Januszewicz 20-ą. —0 
5$—T p.p. W.Pohulan- Mickiewicza 12, róg nowsze zdobycze ko- 
ka 2, róg Zawalnej Tatarskiej 9—2 i 5—5 smetyki racjonalnej. 

W.Z.P. 43 W. Z. P. 43. TWRZBÓRUSGNAO „ 

adm. „Stowa“ dla S, R. 

ście Oferty do adm. „Sło- pianino w 
—o stanie. wiadomość do 

Seminarjum, Moniusz- 
NOP R 122 POKOJEki 36, w godzinach 

mo, być szkolnych. 

przy ul. Wi- w pobliżu 

Mkaszęrkaśmiałowska Biurze Ogłoszeń” Ś.3 urze Ogłoszeń 5. i 
oraz Gabinet Kosme- Jutana. ul. Niemiecka domo 

—0 ny, o 9 mieszkaniach. 
Około 400 sąż. ziemi 
własnej, ogród owo- 

ickiewicza 46* p 0 g B 8 Hipoteka 

2 A y A zzczegówy, x sklepie 

RZ GRZE KJ COZ EZ ZE CI jOłędiowskich 
Poszukuję в 

kretu, o 4 miesz- 
kaniach, pół dzie- 
sięciny ogrodu 
owocowego, sprze- 
damy za 7.000 

dolarów 
D.H.K' „Zachęta* 
Mickiewicza 4, 
tel. 9-05. —o 

  

KUPIĘ 
dobrym 

AE 

lożyczki szybko I 
i dogoduie z 

małemi kosztami 
załatwiamy po- | / 

ważnie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, [42 

I tel. 152, | —į 

Oszczędności 
lokujemy hipo- 
tecznie i weksio- 
wo dobrze zabsz- 

pieczone 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Hand! 
Mickiewicza 21, 
tel. 152: — © 

PISZEMY | 
NA MASZYNACH | 

TANIO, ! 
Szybko ifachowo | | 
Wileńskie Biuro ! 

Do sprzedania 
dworca 

iwa domy murowane 

warzywny. 

wywołana. 

£966—0 

A. Wilenkin | $-ta, 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom wlasny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

  

  
  sy, stoły, szafy || Komisowo = Handl. 

biurka, krzesła || Mickiewicza 2), 
dębowe i t. p. Do- | tel. 152, -ę 

  godne warunki i 

L TE a | 

  

AS S POCOO W CAKE COREY PYT I II II T S IT III ITT I III I II II A ATI ET KT ESET STATE ITT 
OSTEN SMOLL. 

9% W pogoni za widmem 
— Nic podobnego, moja droga. 

Nie myśl nawet o tem. Doskonale wiem 
że ojciec jest jaknajlepszego zdania o 
Danie. Takiego człowieka trudno zna- 
leźć. Nie, nie, kochanie, to nie ma nic 
wspólnego z Danem. 

Dwadzieścia minut po wyjściu z 
domu, Willard Layle zapukał do drzwi 
małego, niepokaźnego magazynu jubi- 
lerskięgo na bocznej uliczce Noving- 
Fool. - 

Po trzykrotnem pukaniu, drzwi u- 
chyliły się zlekka i przez szparę wyj- 
rzało nieogolone oblicze, mrugającego 
i przestraszonego jubilera. 

— Dzień dobry, Tanci! 
— Boże, pan!.. Proszę prędzej 

wchodzić! — szepnął gospodarz, za- 
inykając szybko drzwi za gościem i 
prowadząc go do pokoju położonego 
za magazynem. 

Okienice tu były zamknięte, w cias- 
nym pokoju było duszno i gorąco. W 
kącie paliło się niewielkie ognisko, a 
obok syczał elektryczny piecyk. 

Na półce leżały nieduże bryły złota. 
Nad ogniskiem wisiął kocioł do pła- 
wienia metali. 

Magazyn istniał tylko dla pozoru. 
Ważne naprawdę sprawy  załatwiało 
się w tym pokoju, który był składem 
kradzionej biżuterji, w którym przed- 
mioty wartościowe zmieniały swą po” 
stać w kotle, stając się bryłami cen- 
nych metali i kamieni. 

W tym wielkim kotle zostały prze- 
topione na bryły złota, srebra i platy- 
ny, bezcenne kolekcje starożytności, 
których zniknięcie poruszyło cały świat 
lecz policja nie mogła znaleźć złodziei. 
(obecnie przetapiano tu przedmioty, 
zrabowane przed kilku dniami w naj- 
większym magazynie jubilerskim.. 

Tanci zamknął za sobą ciężkie, dę- 
bowe drzwi i z niepokojem spojrzał na 
swego patrona. 

— Coś się stało? Pan nie ma zwy 

czaju wstępować do mnie w dzień! 
— Tak, muszę się z tobą rozmówić, 

— rzekł ponuro Layle, siadając ma 
brzegu stołu i zapalając papierosa. — 
Czy nie nowego nie zaszło od czasu, 
kiedyśmy się ostatni raz widzieli? 

Tanci zamyślony, podrapał się w 
głowę. ® 

— Nie, wszystko zdaję się w po- 
rządku. K. dzwonił do mnie dzisiaj. 
Dowiedział się od towarzyszy, że pan 
rozkazał przygotować się na wto- 
rek rano, zawiadomił więc mnie o tem. 

— I nic więcej się nie zdarzyło? 
— O ile wiem, nic więcej. 
— Dobrze, teraz proszę mnie po- 

stuchać: zdarzyło się coś bardzo nie- 
przyjemnego. Coś, co mnie się bardzo 
nie podoba. 

Layle zapalił papierosa i na chwilę 
chmurka dymu zasłoniła twarz jego. 

— Co... co się stało? — pytał ner- 
wowo jubiler. — Czyżby Yard prze- 
wąchał caś? Czy zaczęli jakieś śledz- 
two? 

— Nie, nie to.... ale... jednem sło- 
wem: gdyby wśród nas znalazł się 
szpieg, zdrajca, na kogo padłoby two- 
je podejrzenie? 

— Boże? — wyszeptał przestra- 
szony Tanci. — Czy pan nie żartuje? 
Czyżby wśród nas był szpicel? 

layle spojrzał nań badawczo i «d- 
rzekł: 

Tanci podniósł swe małe oczki na 
grożne oblicze wodza i zaczął wyła- 
niywać sobie palce. 

— Pewnie trzeba go będzie uniesz- 
kodliw'ć? 

-— Właśnie, — odrzekł 
wsunął rękę do kieszeni. 

jybiler śledził każdy ruch jego i 
drapał się w nieogolony podbródek: 

— Zabić? — mruknął niepewnie. 
—- No cóż, to nie pierwszy. 

— Naturalnie, —— odrzekł zimno 
Layle, — ale to nie bardzo prosta spra 
wa. Nie wiemy wcale kogo... kogo 
trzeba unieszkodliwić. Sytuacja jest 
bardzo poważna. 

— Міе,го:цтіет рапа. 

Layle i 

Tanci wsuną! ręce do kieszeni i 
uważnie nachylił głowę ku mówiącemiu. 

-—- Mam pewne podstawy przypu- 
szczać, że wśród nas zjawił się zdraj- 
ca, ale nie mam żadnych danych, by 
podejizewać pewną określoną osobę. 

Layle wyjął z kieszeni kartkę, któ- 
rą dostarczono mu rano i podał ją Tan- 
ti'e nu. 

Jubiler odsunął na czoło stalowe 
okuiary i przysunął kartkę do oczu. 

—— Czy widziałeś kiedy w życiu coś 
podobnego? 

Tanci przeczytał, obejrzał koperię 
i uważnie przeczytał adres. Nie mógł 
odrazu zrozumieć znaczenia dziwnego 
ostrzeżenia. Twarz jego przybrała py- 

i wyraz. 
-— Djablil.. — mruknął, drapiąc się 

w głowę. 
— No, cóż o tem myślisz? — zapy- 

tał Layle, zapalając drugi papieros cd 
niedopałka poprzedniego. 

-— Co myślę? — powtórzył Tanci, 
podnosząc niezdecydowanym gestem 
rękę. — Hm. jeśli to nie jest žart..... 
tu, 10... 

— Nie, to nie jest żart! Jest to 
ostrzeżenie. Najgorsze jest to, že rie 
mani pojęcia, kto mógł je przysłać. A 
czy ty się niczego nie domyślasz? 

Tanci zbladł i zatrząsł się. 
— Rozumiesz, — tłomaczył Lay!2, 

-— to znaczy, że gdzieś w Londynie 
jest icznany szpieg, który zna riojc 
piany równie dobrze, jak ja sam. Pe- 
w'en jesiem, że wie o wszystkich re- 
szych miarach, dotyczących klejv>- 
tów księżny Renburg. Bardzo być то- 
że, a nawet pewien jestem, że on uprze 
dził pofcję o zamachu. W przeciwnym 
razie w jakim celu miałby mnie ost 
gac. Ca prawda, nie rozumiem, w 
kim celu wogóle mnie ostrzegał, dłu- 
czego właśnie mnie! Słowem: kto tu 
bvć n.oże? 

Layle zaczął tracić zimną krew: 
głos jego stał się ostry i piskliwy. 

— Cały ranek łamałem sobie gia 
wę i przyszedłem do orzekonania, że 
w em ostrzeženiu kryje się klucz da 

   
   

  

   

    

  

t' zagadki.. zagadki, która mnie gnęu: 
już od szeregu miesięcy. 

Milczał chwilę * nagle zmienionym 
tonem zapytał. 

— Tanci, czy nie zauważyłeś nic 
dziwnego w naszem życiu, w ostat :'ch 
czasach? Czy nie dziwi ciebie, że od: 
pewnego czasu, policja w nadzwyczaj- 
ny sposób miesza się do  wszystk'ch 
neszych poczynań... Czyż szereg niepc- 
wodzeń w ciągu pół roku z górą, nie 
dowodzą, że... 

Oczy Layle'a wpatrywały się ba- 
dawczo w jubilera. Tanci czuł się nic- 
wylaźnie pod tem spojrzeniem i nie- 
pewnie przestępował z nogi na nogę. 
Nigdy jeszcze nie widział swego sze- 
fa tak silnie zdenerwowanego i rcz- 
drażnionego. 

Przypomnij sobie historję ostatnich 
miesięcy, — ciągnął dalej Layle. -— 
Pracuję nietylko z waszą grupą, wiesz 
o tem, zapewne. „Srebrna strzała” sta- 
nowi małą zaledwie cząstkę mojej pra- 
cy. Prócz niej mam jeszcze sześć grup 
w samym tylko Londynie. I oto — jed- 
na po drugiej, wpadają one w ręce po- 
licji, bez jasnej przyczyny. Pomyśl a 
własnych ludziach: przed sześciu mie- 
sięcami był» was trzydziestu, sami do- 
świadczeni, odważni i sprytni chłopcy. 
Co się teraz zostało? Zaledwie poło- 
wa.. Ludzie Marti'ego — zginęli, pięt- 
nastu ludzi. Marti też siedzi w więzie- 
niu. A przecież policja go nigdy nie po- 
dejrzewała!. I mimo to nagle pochwy- 
cono go na gorącym uczynku. Dalej 
Resky, Jonston, Filip Hiszpan, Jonny, 
Jim, Harris, szajka Piccadilly... i wie- 
lu, wielu innych. 

W ciągu ostatnich 4 miesięcy nie 
udała mi się ani jedna kradzież. Nie 
pamiętam takich niepowodzeń. Czy 
była choć jedna udana sprawa od cza- 
su zasypania się Marti'ego?  „Srebr- 
na Strzała” próbowała, ale co się sta- 
ło? Przy pierwszej próbie, policja poł- 
knęła sześciu!!! Jednego ranili w nogę. 
Rozumiesz? Więc byli uzbrojeni, przy- 
gotowani, czekali na nas. Och, tak, to 
wszystko kończy się na tej kartce! Po- 

'znaležė. Znasz więcej ludzi 

myśl tylko! To nie jest zwykłe ostrze- 
żenie — to jest groźba, poważna prze- 
stroga, za którą kryje się wieść, że po- 
licja zna nasze plany, napadu na pa* 
łac księżny Renburg, że będzie na nas 
czekała. To wszystko można z łatwo- 
ścią przeczytać między temi dwoma 
wierszami. Tanci, człowiek który wy- 
słał tę kartkę, sprzedaje nas policji od 
wielu już, wielu miesięcy! ; 

Layle zamilkł. Tanci był blady i 
zmieszany. Nie zdolny do szybkiej 
orjentacji, jubiler nie uchwycił odrazu 
strasznego znaczenia tych kilku ostrze- 
gawczych słów. Ale w miarę, słów 
swego pana, czuł, jak ogarnia go 
strach. 

— Rozumiesz teraz? — zapytał 
Layle. — czy rozumiesz, w jakiej je- 
steśmy okropnej sytuacji? 

Nikt z nas nie może być spokojny 
o swą skórę, dopóki ten człowiek ży- 
je. Trzyma on nóż na gardle każdego 
z nas i nawet nie wiemy, kto z nas 
pierwszy padnie ofiarą tego człowieka 
jak pająk rozsnuł pajęczynę dookoła 
nas i wybiera zdobycz... 

— Ale... ale kto to może być? — 
zapytał przerażony i zupełnie zgnębio- 
ny Tanci. — Pan musi wiedzieć — pan 
jest jednym z naszych wodzów... tacy 
mali ludzie, jak ja nie mogą nic wie- 
dzieć. To musi robić ktoś z was — z 
wodzów! 

— Nie mam pojęcia. Ty musisz ga 
naszych 

niż ja. Co tydzień zjawiają się tu dzie- 
siątkami, może który z nich coś słyszał 
coś zwąchał? Rozpytaj się ostrożnie. 
Zbadaj, dowiedz się, lepiej od ciebie 
nikt nie potrafi tego zrobić. Być mo- 
że, że to któryś z wodzów... może ktoś 
z najstarszych! Myślę nawet, że ma- 
pewno nie może to być pionek zwykły. 
któryż z nich mógłby znać tak dobrze 
nasze plany? Kto, jeśli nie jeden z naj- 
starszych wodzów może znać zamiary 
wszystkich największych szajek lon- 
dyńskich? 

Tanci podrapał się w głowę. Był 
on coraz bardziej zakłopotany i niespo- 

kojny. Sytuacja wydała mu się tak za- 
wikłaną, że nagie wydało mu się, że 
nikomu wierzyć nie można nawet 
samemu Layle'owi... 

Z dziwnym wyrazem spojrzał 
niego i rzekł: 

— Przecież nie mamy tak wielu 
wodzów? 

Layle rzucił na niego złe, rozdraż- 
nione spojrzenie: 

— Co masz na myśli? 
— Że ten człowiek jest pańskim 

przyjacielem. Pracujecie razem. kę 
Oczy Layle'a stały się zimne 

stal. 
— Czy to ma znaczyć, że ja sam 

zdradzam moich ludzi? Czy zwarjowa- | 
łeś?! | 

— Nie, nie zwarjowałem. Niech 
się pan nie gniewa. Mówię tylko, że 
musi to być ktoś z pańskich przyja- 
ciół, bo pocóżby pana ostrzegał? Gdy- 
by mu było obojętne, czy pan trafi 
pod klucz, czy nie, nie zadawałby so* 
bie trudu z pisaniem! Uprzedziłby po- 
licję, jak i w poprzednich wypadkach 
i na tem koniec. | 

Layle wstał i zaczął chodzić ner- 
wowemi krokami po pokoju. Słowa ju- 
bilera trafiły mu do przekonania. Ale, 
chociaż łamał sobie nad tem głowę, | 
nie mógł pojąć, który z jego towarzy- 
szy po fachu mógłby być na tyle od- 
danym mu, by go uprzedzać, a na tyle 
zdradliwym, by odegrywać rolę szpie- 
ga wśród swoich. 

— Czy pan usłucha jego rady? —, 
przerwał jego rozmyślania skrzypiętyj 4 
głos Tanci'ego: KP 

Z ledwie powstrzymywaną wście- 
kłością Layle spojrzał nań i krzyknął: 

— Tak, mam ten zamiar, a cze- 
mużby nie! Trzeba z tem skończyć raz 
na zawsze! Chłopcy, którym poleciłem 
sprawę klejnotów tej starej, będą mu- 
sieli zaryzykować. Jeśli ich złapią, bę- 
dę wiedział, że to nie są żarty. Prze- 
wrócę cały Londyn, ale znajdę tego 
łotra! Przysięgam, że wówczas jeden 
z nas zejdzie z tego świata! 
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