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Konieczność sanacji 
Drusbienik 

Druskieniki, położone Śród cu: 

downych wysokopiennych sosen nad 

Niemnem, przy potoku Rotniczance, 

bogate w roślinność i klimatyczne 

zimowe warunki, ze względów na 

właściwości lecznicze swych źródeł, a 

głównie borowiny, powinny zajmować 

jedno z pierwszych miejsc pośród 

zdrojowisk polskich. Jako jedyne 

zdrojowisko na ziemiach Wschodnich 

i położone najbliżej Wilna, Nowo- 

gródka, Grodna i Białegostoku, obsłu- 

gują one liczne rzesze chorych, któ- 

rzy nie są w stanie udać się w dalsze 

strony Polski. 

Wojna wszechświatowa zniszczyła 

Druskieniki doszczętnie, obracając je 

w zgliszcza i ruinę... Niema ulicy przy 

którejby nie sterczały rozbite funda- 

menta, Świadczące, że kiedyś były tu 

domy i wille, zamieszkałe przez przy- 

jezdnych kuracjuszy nie tylko z Polski 

ale i z Rosji. 

Zgliszcza w centrum  zdrojowisk 

na najpiękniejszych placach spotykało 

się jeszcze przed paru laty wszędzie, 

dziś na ich miejscu zjawiają się ja- 

kieś tandetnie budowane domki bez 

żadnego systemu i planu rozrzucone 

na placach zdrojowiska. W lesie nad 

brzegiem Nierana dotychczas istnieją 
ślady okopów rosyjskich, w których 
ostrzeliwali się żołnierze rosyjscy ой 

następujących od strony Suwałk— 

jest trudna i 

powinnaby być prowadzoną z pew- 

nym obmyślanym planem, zatwierdzo- 

nym przez rząd Polski, któryby tę 
placówkę podniósł «z upadku. Do- 

tychczasowy właściciel Druskienik— 

Towarzystwo akcyjne, oddało przed 

laty zdrojowisko w dzierżawę spółce 

z ograniczoną  odpowiedzialnością, 

której na czele stanął człowiek-hand- 

lowiec, nie fachowiec. Nie mając 

środków materjalnych dia podźwignię- 

cia z upadku Druskienik spółka mu: 
siała przez towarzystwo akcyjne uzy- 

Skać pożyczkę w banku prywatnym z 

z gwarancją rządową, co przy ogrom- 

nych procentach, płaconych przez to: 
warzystwo akcyjne doprowadziło je 

do bankructwa. Potrzeba  wyciąg- 

nięcia ze zdrojowiska jak  naj- 

większych _ korzyści = materjalnych 
zrobiła z  Druskienik jedno z 

najdroższych zdrojowisk Polski, co 
naturalnie fatalnie odbiło się na irek- 
wencji kuracjuszy, Właściciele willi 
na swoją rękę zaczęli drzeć z kura- 
cjuszów biorąc po 13 — 22 złotych 

dziennie za pokój z utrzymaniem, 

zarząd podniósł do 17 zł. 80 groszy 
ceny na wanny (wraz z podatkiem 

inwestycyjnym). Dziś bez tysiąca zło- 
tych trudno jest spędzić 6 tygodn 

kuracyjnych w Druskienikach. Wobec 
tego frekwencja kuracjuszy musi 

upaść w Druskienikach, na co wska- 

zują ostatnie lata. Starano się obja- 
Śnić zmniejszenie gości w tym roku 

wystawą w Poznaniu, w przeszłym 

złą pogodą itt d. it d. Nie w tem 

się kryje przyczyna. 

Przyczyną jest drozyzna... 
Dziś, kiedy gDruskieniki przeszły 

na własność Państwa, pojawia się 

Pytanie, jak złemu zaradzić? i jak 

zwiększyć ilość kuracjuszy? 
Na to pytanie jako lekarz i ob- 

serwator Druskienik w ciągu 4-ch se- 

zonów muszę odpowiedzieć. Dopók 
Druskieniccy właściciele willi nie wy- 
biją sobie z głowy, że są zagrani- 
cznym kurortem i nie zmniejszą cen 
za lokale do 150 — 200 złotych za 

pokój za sezon, Druskieniki będą 
upadać i upadną zupełnie. 

Podnieść zdrojowisko może tylko 

rząd, który powinien otoczyć Druskie- 

niki specjalną opieką, budując kursali 

rozszerzając łazienki, uporządkowu- 

jąc park i las. Ale na to: potrzebny 
jest kapitał, który rząd „może wtedy 
tylko włożyć do interesu, o ile będzie 

pewien, że interes będzie procentował. 
Dlatego też rząd musi się zabezpie- 
czyć by Druskieniki były uczęszczane 

przez kuracjuszy. 
(dalszy siąg na szpalcie 61 ej) 

ECHA STOLICY 
Jak parfje walczą między sobą 

Przed paru dniami czytaliśmy w 
prasie obozu narodowego nagłówki 
nad depeszami: „odżyły tradycje Ro- 
gowa i Bezdan”. Chodziło tu o wia- 
domość, żę jacyś dwaj bandyci chcieli 

napaść na pociąg i że podobno je- 

den z tych bandytów Płoszaj był pre- 

zesem t. zw. B. B. S. w Jędrzejowie, 
a drugi Cały był wiceprezesem tej 

organizacji w tej miejscowości. 
Jakkolwiek wielu z ludzi, których 

nasze pismo reprezentuje, w czasie 
Rogowa i Bezdan stało na skrajnie 

negatywnem stanowisku wobec tych 

aktów terroru, to jednak każdemu 

Polakowi musi się wydać niesmacznem 
aby akty ideowych terrorystów pol- 

skich walczących z rządem rosyjskim 

równać |z aktami bandytyzmu. Na- 

główki więc, o których wspomnieliśmy 
były niesmaczne. 

Teraz strona zainteresowana, Se- 
kretarjat. generalny tego B. B. S. (oii- 
cjalna nazwa: P.P.S. dawna Frakcja 
Rewolucyjna) ogłasza następujące 
sprostowanie: 

„Chcąc wszechstronnie wyjaśnić sprawę 

zamachu na pociąg pod Jędrzejowem, doko- 

nanego rzekomo przez członków PPS.d. Frak 

cji Rewolucyjnej, Centralny Komitet Robot- 

niczy zwrócił się do źródeł oficjalnych, ma- 
jących dostęp do akt sprawy: ‹ 

1) Do dyrektora Departamentu Politycz- 
nego Ministerstwa spraw wewnętrznych p. 

Kazimierza Stamirowskiego, który na pod- 

stawie raportów władz miejscowych woj. 
kieleckiego, zażądanych w drodze telefonicz- 
nej, zakomunikował co następuje: : 

Wieczorem dnia 9 września dwaj osob- 
nicy, byli pracownicy kolejowi, Płoszaj Wła- 
dysław i Kazimierz Cały, podłożyli kamienie 
na torze kolejki wąskotorowej, zdążającej 
ze Szczuc ina w stronę Jędrzejowa. Wspom - 

niana przeszkoda została spostrzeżona i u- 
sunięta. Wypadek wykolejenia parowozika 
ani też wagoników nie nastąpił. Sprawcy 
zostali ujęci. Zamach nie miał absolutnie tła 
politycznego, ani też nie był chęcią dokona- 
nia rabunku, lecz zemstą byłych pracowni 
ków, wydalonych ze służby, kwalifikującą 
się do drobnych wypadków, które niestety, 
na-.linjach kolejowych dość często. mają 
miejsce. Е 

1) Do dyrektora Departamentu Minister 
stwa Komunikacji p. Franka, który zakomu- 
nikował nam, że dnia 18 b. m. w godzinach 
rannych Ministerstwo Komunikacji nie 
posiada dotychczas raportu dyrekcji kolejo- 
wej o przebiegu wypadku, jednakże sądzi, 
motywując to brakiem takowego, że wypa- 
dek musiał być małoznaczący, oraz poddał 
w wątpliwość sprawę zamachu rabunkowego 
na pociąg, wychodząc z założenia, że w po- 
rze nocnej kolejką wąskotorową pieniądze 
przewożone być nie mogły. Zażądawszy na 
naszą prośbę szczegółowych informacyj z 
Dyr. Kol. w Radomiu, zakomunikował nam 
za pośrednictwem inż. Cholewińskiego in 
formacje całkowicie pokrywające się z wia- 
domościami, które otrzymaliśmy od p. dyr. 
Stamirowskiego. 

Komunikując powyższe, Centralny Ko 
mitet Robotniczy P. P. S. d. Frakcji Rewolu- 
cyinej ponownie i kategorycznie stwierdza, 
że Władysław Płoszaj i Kazimierz Cały, nie 
są i nigdy nie byli członkami P.P.S. d. Frak- 
cji Rewolucyjnej, 

Nie trzeba nawet dodawać, że B 
B. S. przy tej sposobności nazywa 
P.P. S. organizacją bandycką. To się 
samo przez się rozumie: Wymyślanie 
sobie od bandytów jest istotną czę- 
Ścią w ceremonjale pracy republikań - 
sko-parlamentarnego systemu. 

Wyjazd p. Prezydenfa do Nowo- 
gródzkiego 

WARSZAWA. 19.9, Pat. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wy- 
jechał w dniu dzisiejszym o go- 
dzinie 8:ej rano do wojewódz- 
twa nowogródzkiego i wileń- 
skiego. Panu Prezydentowi to- 
warzyszą w podróży szef gabi- 
netu wojskowego płk. Głogow- 
ski oraz adjutanci  przyboczni 
mjr. Jurgielewicz i rtm. Całewski. 

Min. Bonneious w Kafowicach 
KATOWICE. 19.9. Pat. Dziś o 

godzinie 8 rano pociągiem pośpiesz- 
nym z Warszawy przybył do Katowic 
francuski minister przemysłu i handlu 
p. Georges Bonnefous z małżonką. 
Po powitaniu udał się p. minister 
Bonneious do mieszkania p. wojewo- 
dy Grażyńskiego, gdzie spożył Śnia- 
danie w ścisłem gronie osób. Następ- 
nie minister francuski zwiedził "nowo- 
wybudowany $mach śląskiego urzędu 
wojewódzkiego, poczem około godzi- ny 9 min. 30, odjechał samochodem 
wraz z towarzyszącemi mu osobami 
do Chorzowa, gdzie zapoznał się z 
urządzeniami państwowej fabryki 
związków azotowych. 

Konkursy piękności 
W jednej z gazet żydowskich w War- 

szawie spotykamy charakterystyczne ogło- 

szenie: „jedna z 10 kandydatek ną miss 
Judeę poszukuje posady biuralistki*. Jak- 
gdyby to, że owa pani czy panna jest pięk- 
na mogło coś mówić o jej kwalifikacjach 
do pracy biurowej. Dobrze zrobił Musso- 
lini, że zakazał konkursów piękności. To- 
rują one drogę do traktowania piękności 
kobiecej jako towaru. W dziedzinie równo- 
uprawnienia i unormowania stosunków po- 
między kobietami a mężczyznami konkursy 
piękności są niewątpliwie krokiem wstecz. 

  
2 ZA-KORDONÓW 
Włościanie owcy ma Balon 

sowieckiej 
„Rudonasis Artojas“ w Mińsku z 

dn. 26 ub. m. zaŁnacza ogromną 

różnicę między wsią litewską a biało- 

ruską na Białorusi Sowieckiej. „Włoś- 

cianie białoruscy są ušwiadomieni 

socjalnie i politycznie, słlnie zorgani- 

zowani, wobec czego twardo okiełznali 

wiejski element burżuazyjny i nie 

poddają się wpływom czynników kle- 

rykalnych. Inaczej wygląda walka 

klasowa we wsi litewskiej. Proletarjat 
litewski nie jest tak silnie zgrupowa- 

ny, często związany węzłami pokre- 

wieństwa z burżuazją, słabo uświado- 

miony politycznie. W wielu miejscach 

daje się zauważyć supremację ele- 

mentów burżuazyjnych i kapitalistycz- 

nych, które czują się, jak w domu. 

Wiernym ich sprzymierzeńcem jest 

kler, który silnie oddziałuje na ciem. 
nych włościan, używając ambony na 
cele propagandy antysowieckiej i anty- 
komunistycznej. 

Prot. Birżyszka jedzie do Rygi 
KOWNO, 19. 9. Pat. Senat Uni- 

wersytetu  kowieńskiego postanowił 
delegować proi. Birżyszkę do Rygi na 
uroczystości związane z  10-leciem 
uniwersytetu łotewskiego. 

Ustąpienie konsula Szenszyjewa 
RYGA, 19. 9. Pat. W dalszym 

ciągu w sowieckich przedstawiciel- 
stwach dyplomatycznych w Rydze na- 
stępują zmiany. 

Po odejściu przedstawiciela han- 
dlowego, następnie zaś posła sowiec- 
kiego Lorenza, obecnie ustępuje ze 
stanowiska konsula Szenszyjew. No: 
wy poseł sowiecki Świderski przybyć 
ma do Rygi w ciągu najbliższych 
dni. 

Mowa ustawa 0 samorządach 
KOWNO, 19. 9. Pat. Litewski ga- 

binet ministrów uchwalił już nową 
ustawę o samorządach, która to us- 
tawa zostanie w najbliższym czasie 
ogłoszona. 

W obszernym artykule o reformie 
samorządów „Lietuvos Aidas“ pod: 
kreśla, że nowa ustawa znacznie się 
różni od dawnej. 

W razie konieczności minister 
spraw wewnętrznych będzie wskazy- 
wał samorrądom granice ich kompe- 
tencyj. 

Nowa ustawa postanawia, że pra* 
wo wyborcze, będzie obejmowało 
obywateli od lat 24, będących wła- 
Ściciełami lub też zarządcami nieru- 
chomości, kupcami lub rzemieślnikami 
płacącymi ogólne podatki, lub też po- 
siadającymi wyższe wykształcenie. 

Podniesienie cła importowego 
TALLIN, 19. 9. Pat. Gazety estońskie 

szeroko komentują kwestję podniesienia 
cła importowego .na towary skórzane i 
włókiennicze. 

Ё Gazety podają, że w Tallinie odbyła 
się narada kupców estońskich, na której 
postanowiono poinformować rząd o stano- 
wisku sfer handlowych wobec nowej taryfy 
Kupcy uważają że wprowadzenie podwyżki 
ceł wywoła ujemne rezultaty w sytuacji 
ekonomicznej państwa, 

Wilno a Łotwa 
„Rygos Balsas“ z dn. 31 ub. m. 

w artykule p. tt „Czy doprawdy tak 
już naprzykrzyliśmy się Łotwie swo- 
im Wilnem? — pisze: 

„Drastyczną ani nieprzyjemną dla 
społeczeństwa łotewskiego jako takie- 
go kwestja wileńska nie jest. 

Nieprzyjamną jest chyba dyploma- 
tom ryskim, podtrzymującym stosun- 
ki z Polską, lub spekulantom, węSzą- 
cym zarobek. Tym jest rzeczą obo- 
jętną, do kogo Wilno będzie należa- 
ło, niechby Polacy całą Litwę zagar- 
nęli, byle oni z tego osiągnęli ko- 

rzyść. > 
Reszta ustosunkowuje się do kwestji 
wileńskiej obojętnie lub też solidary- 
zuje się z dążeniami narodu litew- 
skiego. Społeczeństwo łotewskie pra- 
gnie jedności i braterskich stosunków 
z Litwą, 

Co się tyczy Wilna, ci tylko łoty- 
Sze życzą go Polakom, którzy nie 
znają historji i przeszłości tego mia- 
sta. Ci gotowi są namawiać Litwę do 
wyrzeczenia się Wilaa, by za tę ceńę 
uzyskać spokój. Naród litewski po- 
mimo wszystko nigdy nie wyrzeknie 
się swej Świątyni narodowej, wzo- 
rując się w tym wypadku na żydach 
którzy od 2000 lat opłakują swą zbu- 
rzoną Jerozolimę, prosząc Najwyż- 
szego o oddanie jej „narodowi wy- 
„branemu“. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Łot”, 
BĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia K. Malinewskiegc. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow, 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch*, 
KGRODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność, 
LIDA —- Suwalska 13, $. Matecki. 
HROŁODECZNO — Księgarnia T-ws „Nauch”. 

   

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwifskiego. 
NOWOGRÓDEK — 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickjewicza 24 F. juczewsza 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

kiosk St. Michalskiego. 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na Srronie 2-ej i 3-ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 zroszy. 

Dymisja p. Szwalbego 
Potępienie polityki zbożowej p. premjera Bartla 

WARSZAWA, 19. 1X. (tel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, że dymisja 

naczelnika Wydziału Aprowizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych p. 

Szwalbego została definitywnie postanowiona. P. Szwalbe był głównym 

wykonawcą zarządzeń b. premjera Bartla w dziedzinie niefortunnej polityki 

zbożowej zwalczanej ostro przez organizacje ziemiańskie. 

Dymisja p. Szwalbego jest ostatecznym przypieczętowaniem calkowi- 

tej zmiany polityki zbożowej «tórej wyrazem są ostatnie zarządzenia Ko- 

mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

WARSZAWA. 19.9. (tel. wł. „Słowa”). Po ożywieniu obserwowanem 
w Sejmie w ciągu ostatnich dni kilkunastu zaległa od wczoraj cisza. Przy- 
wódcy opozycji rozjechali się a groźne zapowiedzi o zwołaniu sesji i na- 
tychmiastowem wyrażeniu votum nieuiności Rządowi premjera Switalskiego 
należą już w tej chwili do przeszłości. 

Ze strony rządowej komunikują  półoflcjalnie, 
nie są już przedmiotem zainteresowania Rady Ministrów, 
wszyscy członkowie rządu pracują normalnie nad zagadnieniami 
żącemi. 

W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów w dniu dzi- 
siejszym zaś premjer Switalski odbył przeszło godzinną konferencję w 
Belwederze z Marszałkiem Piłsudskim. 

DMA GhbINETŲ VOLOZNNANAYA 
Prezydent Smetona dymisję przyjąl 

KOWNO, 19-9 PAT. ELTA OFICJALNIE KOMUNIKUJE: AŻEBY DAĆ 
PREZYDENTOWI PAŃSTWA CAŁKOWITĄ MOŻNOŚĆ ZREFORMOWA- 
NIA GABINETU MINISTRÓW, WSZYSCY MINISTROWIE ZŁOŻYLI DO 
DYSPOZYCJI PREZYDENTA PAŃSTWA SWE PORTFELE. PREZYDENT 
"PAŃSTWA DYMISJĘ PRZYJĄŁ. DO CZASU POWOŁANIA NOWEGO GA- 
BINETU WSZYSCY MINISTROWIE OTRZYMALI POLECENIE PEŁNIENIA 
SWYCH OBOWIĄZKÓW: 

Tubialis kandydatem na premjera 

KOWNO, 19-9. PAT. Ze źródeł miarodajnych Elta dowiaduje się, że 
powołanie nowego gabinetu będzie prawdopodobnie poruczono  dotychcza- 
sowemu ministrowi finansów Tubialisowi. 

Sensacyjne pogłoski 6 przyczynach dymisji 
RYGA, 19-9 PAT. Wiadomość o dymisji gabinetu Voldemarasa, która nadeszła 

do Rygi o godz. 9 wiecz. była tu zupełnie niespodzianką. Wiadomość ta została zako- 

munikowana łotewskiej Agencji Telegr. w wiłakonicznej redakcji Elty, która  następ- 

nie odmówiła podania wszelkich dalszych informacyj. Do tej chwili (godz. 23.15) żad- 

nych szczegółów z litewskich źródeł autorytatywnych nie dało się uzyskać. Dzisiejsza 

że sprawy sejmowe 
że natomiast 

bie- 

  

prasa popołudniowa podała wprawdzie pogłoski o mających nastąpić zmianach w gabi- 

necie litewskim, nigdzie jednakże do ostatniej chwili nie oczekiwano dymisji całego ga- 

binetu. Między innemi ,„Jaunakas Zinas*, nawiązując do wczorajszego doniesienia Elty o 

"odbywającem się w Kownie u prezydenta państwa posiedzeniu gabinetu ministrów do- 
nosiła, że posiedzenie to pozostaje w związku ze spodziewaną reorganizacją gabinetu. 
Według posiadanych przez to pismo wersyj nieoficjalnych, w kołach* politycznych ko- 
wieńskich mówiono o dymisji ministra spraw wewnętrznych Mustejkisa, którego miejsce 
miał zająć naczelnik okręgu olickiego Arawicz. Dalej mówiono, że Mustejkis ma objąć 
stanowisko ministra wojny, zajmowane dotychczas przez Voldemarasa, oraz że min. Tu- 
bielis ustąpi, a na jego miejsce powołany zostanie Voldemaras. Jak wynika z dzisiejsze- 
go oficjainego doniesienia Elty, pogłoski te były mało realne, gdyż dzisiejszy komunikat 
oficjalny wymienia właśnie Tubielisa, jako przewidywanego kandydata na premjera. Mož- 
liwa miała być także dymisja. ministra sprawiediiwości Żylinskasa, oraz dymisja posła 
w Moskwie Bałtruszajtisa, na którego miejsce powołany być miał dyrektor Banku Litew- 
skiego proi. Jurgutis. 

Woldemaras inscenizował aferę Pleczkajfisa 
W ostatniej chwili udało się uzyskać pewne bardziej konkretne informacje w re- 

dakcji dziennika rosyjskiego „Siewodnia”, utrzymującego stały kontakt z Litwą. Według 
tych, niesprawdzonych jeszcze informacyj, powierzenie misji utworzenią gabinetu Tubie- 
lisowi jest już faktem dokonanym. Ponieważ Tubielis znajduje się obecnie na kuracji w 
Czechosłowacji, przeto wysłano do niego telegram, wzywający go do niezwłocznego po- 
wrotu do Litwy. Według dalszych, brzmiących sersacyjnie pogłosek, reorganizacja ga- 
binetu jest następstwem niezadowolenia, jakie ściągnął ma siebie Voldemaras ze strony 
kół kierowniczych Litwy na czele ze Smetoną. Kursują pogłoski, że afera Pleczkajtisa 
była prowokacją ze strony somego Voidemarasa, który chcąc wzmocnić swą chwiejącą się popularność, zainscenizował całe ostatnie zajście z Pleczkajtisem. W ostatnich dniach fakt ten wyszedł jakoby na jaw, co łącznie z niezadowoleniem z polityki zagranicznej Voldemarasa spowodować miało dymisję gabinetu. Gdyby się rzecz tak miała istotnie, Woldemaras zostałby prawdopowobnie usunięty z widowni życia politycznego i przestał- 
by odegrywać wszelką rolę. O składzie partyjnym i osobowym przyszłego rządu niema 
narazie żadnych wiadomości. 

Domysły, co do nowych sfanowisk w rządzie 
„ BERLIN, 19 1X. PAT. „Berliner Tageblatt" w depeszy swego korespondenta kowieńskiego doncsi, że krążą pogłoski, jakoby stanowisko ministra wojny objąć miał obecny пйт ег Spraw wewnętrznych Mustejkis, zaś na stanowisko ministra spraw wewnętrznych przewidziany ma być naczelnik prowincji Olita Arawicius, Są to jednak pogłoski niesprawdzone. Pewne jest—zdaniem „Berliner Tageblatt" — jedno, że Wolde- maras podobnie jak dotąd nadawać będzie ogólny kierunek polityce, aczkolwiek jest Ras p» że celem ' odciążenia sobie pracy prawdopodobnie złoży portfel a wojny.; 

ENN STS INIT WCZWYE TRZEBA YZ ZOO ES EISS 

Heimwehra szykuje zamach stanu 
pod hasłem: „Lepiej parę dni walki, niż dziesiątki lat 

niewoli* - 
' WIDDEN. 19.9. Pat. Wczoraj wnocy krążyły w Wiedniu pogłoski, 
jakoby Heimwehra planówała w najbliższym czasie zamach stanu. Źródłem 
tych pogłosek był artykuł głównego organu Heimwehry, opatrzony tytu- 
łem: „Ostatnie ostrzeżenie", zapowiadający, że Heimwehra nie dopuści do 
połowicznej i kompromisowej reformy konstytucji, Jeżeli rząd obecny nie 
może przeprowadzić reformy gruntownej, to niechaj ustąpi miejsca rządo- 
wi innemu, w którym zasiądą także i przedstawiciele Heimwehry. Artykuł 
zapowiada następnie na 29 września cztery wielkie manifestacje Heimwehry 
w okolicy Wiednia. Manifestacje te będą ostrzeżeniem dla polityków. 
„Arbeiter Ztg.* odpowiada na powyższy artykuł stwierdzeniem, że robot- 
nicy socjaldemokratyczni zachowają powagę i dyscyplinę i nie dadzą się 
porwać do przedwczesnych poczynań, gotowi są jednak w danym razie 
Pn WYJ na Śmierć i życie. Lepiej parę dni walki, niż dziesiątki 
at niewoli. 

  

Katastrofa autobusowa w Berlinie 
BERLIN, 19 IX. PAT. Dziś w południe na jednej z ulic Berlina autobus miejski. którego szofer stracił panowanie nad wozem, wpadł na drzewo. Około 20 osób 

odniosło mniej lub więcej ciężkie obrażenia: 

Na to musi być wzięta gwarancja 

że właściciele willi nie będą obdzierać 

publiczności, a brać ceny stosowne 

do wygód, które dają. Jest na to 
sposób niezawodny. Rząd może wy- 

dać rozporządzenie, że korzystać mo- 

gą z wanien ci tylko, którzy zamiesz- 

kają w zarejestrowanych przez rząd 

pensjonatach, a ceny w pensjonatach 

mogą być ustanowione, tak, żeby 

pokój z utrzymaniem nie przewyższał 

12 złotych dziennie, sam zaś pokój 

mexirrum 5 zł. dziennie w zależności 

od jego wielkości. Liczyć, że rząd poro- 

bi inwestycje i włoży parę miljonów na 

to, aby właściciele willi i dzierżawcy 

pensjonatów obdzierali publicznie nikt 
dziś nie może. Oparzył się rząd na 
Krynicy i Ciechocinku i dziś mogą 
być Druskieniki wydzierżawione tylko 
spółce prywatnej, która musiałaby 

się zastosować do warunków jakie 

poda rząd, ale przedtem państwo 
musi porobić ulepszenia, których 
samo społeczeństwo nigdy nie jest w 
stanie zrobić. Najlepszemi dzierżawca- 
mi Druskienik byłoby Tow. lekarskie, 
o ile by takowe w Wilnie lub w War- 
szawie reflektowało na Druskieniki 
lub też consorcjum lekarzy, którzyby 
potrafili zareklamować  Druskieniki 
wśród ogółu lekarzy, zaznajamiając 
ich z wodami i kąpielami Druskienik. 
Ale na to potrzebne są radykalne 
zmiany jak w zarządzie zdrojowisko- 

wym tak też i w stosunku do przy- 

jeżdżających gości lub ordynujących 
tu lekarzy. Nie wolno robić airontów 
lekarzom, którzy chcą praktykować w 
Druskienikach robiąc im przeszkody 
w praktyce. Trzeba przytem pamiętać, 
że Druskieniki są ważne nietylko ja- 
ko punkt leczniczy, ale i polityczny. 
Mieszkańcy Druskienik składają się z 
Polaków, Żydów, Litwinów i Białoru- 
sinów, którzy w razie wojny mogą 
przynieść wielką korzyć państwu pol- 
skiemu, jak również też i szkodę. 

I dla tego należy na czele zdrojo- 
wiska, z którego cała miejscowa lud 
ność żyje, postawić człowieka z umy- 

słem państwowym, umiejącego utrzy- 
mać zgodę między pomieszanemi na- 
rodowościami. Sprawa Druskienik mu- 

si być jaknajprędzej załatwiona, bo 
już za 2—3 miesiące muszą zacząć 
się przygotowania do sezonu 1930 

roku, jako to kopanie borowiny, przy: 

gotowanie drew o. ile sezon ten ma 
egzystować. 

Miejmy nadzieję, że Marszałek 
Józef Piłsudski, który co roku bywa 

w Druskienikach i ma specjalny sen- 

tyment do tego zdrojowiska nie da 
zginąc mu i zaopiekuje sie upadają- 

cemi Druskienikami, naznaczając spe- 
cjalnego komisarza, znawcę Druskie- 
nik i człowieka kochającego i znają- 
cego Litwę. 

* Dr. M. Obiezierski. 
Wilno. . 

GEEKTOYS AKTŲ TEST ОНЕ 

10-lecie wznowienia polskich sądów na 

Wołynia 
ŁUCK, 19 IX. PAT. Dziś rozpo- 

częły się tu uroczystości, związane z 
10-leciem wznowienia polskich sądów 
na Wołyniu. Rano o godzinie 8 przy- 
był z Warszawy minister sprawiedli- 
wości p. St. Car oraz pierwszy pre- 
zes Sądu Najwyższego p. Leon Su- 
piński. W dniu wczorajszym i dzisiej- 
Szym przybyli do Łucka liczni przed- 
stawiciele sądownictwa i adwokatury. 
O godzinie 10-ej odbyło się uroczy- 
ste nabożeństwo w katedrze łuckiej, 
w czasie którego gorące kazanie oko- 
licznościowe wygłosił ks. biskup Łuc- 
ki Szelązek. W południe zostali przed- 
stawieni p. ministrowi oraz  prezeso- 
wiSądu Najwy ższego tutejsi 
wie, notarjusze, starsi aplikanci i ad- 
wokaci. O godzinie 12 odbyła się w 
sali posiedzeń Sądu Okręgowego uro- 
czysta akademja, na której, poza wie- 
lu przemówieniami prezes Sądu Okrę- 
gowego p. Włodek odczytał specjalny 
reskrypt ministra sprawiedliwości, po- 
święceny 10-leciu sądownictwa pol- 
skiego na wołyniu. Na zakończenie 
akademii wysłano depesze do Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, marszał- 
ka Piłsudskiego i premjera dr. Swi- 
talskiego. Sąd Okręgowy w Łucku 
otrzymał bardzo liczne depesze gra- 
tulacyjne od sądów całego państwa. 

З 
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Podróż Pana Prezydenta Rzeczypospalifej 
SŁONIM, 19-9. PAT.,W szeregu podró: 

ży reprezentac ch Pana Prezydenta po 
województwach hodnich z dniem dzisiej- 
szym przypadł w udziałe zaszczyt goszcze- 
nia Włodarza Rzeczypospolitej Ziemi Nowo- 
gródzkiej. е 

Na granicy województwa białostockiego 
powitali Pana Prezydenta wojewoda biało- 
stocki Kirst, zastępca dowódcy O.K. gen. 
Dobrodziewski z szefem sztabu ppłk. Jani- 
szewskim, wojewódzki komendant policji 
Charlemagne i naczelnik wydziału bezpie- 
czeństwa Weigarten, którzy następnie towa- 
rzyszyli Panu Prezydentowi aż do granic wo- 
jewództw białostockiego * nowogródzkiego. 

W dalszej drodze do Białegostoku Pan 
Prezydent stał się przedmiotem gorących 
owacyj ze strony ludności w Dąbrowie, Zło- 
terji i Żółtkach, gdzie zatrzymywał Się na- 
krótko przy bramach tryumialnych, odbiera- 
jąc hołd od okolicznych mieszkańców. Przy 
wjeździe do Białegostoku u bramy tryumfal- 
nej ustawiona była kompanja honorowa 42 
p. p. z orkiestrą oraz szwadron 10 p. ułanów 
W imieniu miasta powitał Pana Prezydenta 
chlebem i solą burmistrz Hermanowski. P. 

    
woj. Kirst przedstawił Panu Prezydentowi 
zgromadzonych naczelników władz drugiej 
instancji i przedstawicieli społeczeństwa. 

Po śniadaniu wydanem na cześć Głowy 
Państwa przez wojewodę Kirsta, Pan Prezy- 
dent udał się w dalszą drogę do Słonima, za- 
trzymując się na krótko w Wołkowysku, 
gdzie zwiedził rzeźnię. Na granicy: woje- 
wództwa białostockiego i nowogródzkiego 
oczekiwali Pana Prezydenta woj. Beczkowicz 
oraz z ramienia Komitetu obywatelskiego 
pos. Rdułtowski. Przy wjeździe do Słonima, 
powitali Pana Prezydenta starosta słonimski 
Henszel, burmistrz miasta Klewański i t .d. 
Pan Prezydent po przejściu przed frontem 
kompanii honorowej 75 p. p. przy dźwię- 
kach hymnu narodowego udał się do miesz- 
kania starosty, gdzie odbył się obiad dla Pa- 
na Prezyden ta i towarzyszących Mu osób. 
Wieczorem Pan Prezydent obecny był na 
przedstawieniu misterjum pod tytułem „Od- 
pust w Żyrowicach*, pióra Charkiewicza, na 
dziedzińc) urzędu starościńskiego. 

Po przedstawieniu Pan Prezydent udał 
się na nocleg do specjalnie przygotowanych 
pokoi w mieszkaniu starosty Henszla. 

Wywiezienie żubrów do Puszczy Białowieskiej 
JEDEN Z OKAZÓW PADŁ ZABITY W KLATCE. 

Z pośród 6 umieszczonych w miejskim 
ogrodzie zoologicznym na Pradze w depo- 
zycie przez ministerjum rolnictwa żubrów, 
dwa zostały przewiezione do rezerwatów pu- 
szczy białowieskiej w celu wypróbowania, 
jak zwierzęta hodowane w ogrodzie zooło- 
gicznym będą się aklimatyzowały w tamtej- 
szych warunkach. W razie pomyślnego wy- 
niku próby, przetransportowane będą  po- 
zostałe żubry. 

Chodzi o stworzenie zawiązku hodowla- 
nego żubra w puszczy, w warunkach takich, 

OSZMIANA. 

— 0 bezpieczeństwo komunikacji auto: 
busowej. Powstanie autobusowej komunikacji 
z Wilnem (mamy już 15 maszyn kutsują- 
cych z Wilna do Oszmiany i przez Oszmia- 
nę dalej przyjęte zostało przez mieszkań- 
ców miasta i najbliższych okolic z radością 
Po bliższym zapoznaniu się w praktyce z tą 
komunikacją okazało się, że... niema róży bez 
kolców, a są wypadki kiedy kolce te są nie- 
współmiernie duże. Tak jest i z komunika- 
cją autobusową. ; ` 

Przedewszystkiem — рггу wsiadaniu do 
maszyny nigdy nie wiadomo, kto jest kon- 
duktorem, poniewaž nie noszą oni bodaj 
czapek uniformowych co utrudnia iniormo- 
wanie. się. PAS 

Szoferzy i konduktorzy nie przestrzega- 
ja zupełnie przepisów wzbraniających pa- 
lenie papierosów i prowadzenie rozmów 
podczas jazdy. ! : 

Cały szereg maszyn jeździ z otwartemi 
tłumikami powodując głosny turkot motoru, 
bd którego, po przejechaniu kilkudziesięciu 
kilometrów boli głowa. . 

Mało tego, przy takim turkocie wątpli- 
wem jest czy szofer słyszy sygnały spoty: 
kanych na zakręcie maszyn, co może też 
spowodować katastrofę. Istną plagą też są 
pastusi. W sobotę przy mijaniu gąszczy tuż 
za Kamiennym Łogiem pastuch rzucił ka- 
mieniem w przejeżdżający autobus. Na szczę 
ście kamień trafił tylko w podwozie. 

Na 38 kilometrze od Oszmiany rozłożo. 
ne były na drodze duże kamienie, a jeszcze 
dalej wśród drogi ognisko. 

Ó zabezpieczeniu autobusów od podob- 
nych wybryków nikt jakoś nie myśli, nato- 
miast władze bezpieczeństwa kierują swój 
nadzór w inną stronę, a mianowicie žabra- 
niają rozwijać szybkość ponad 40 klm. na 
godzinę. Niestety, przy naszym stanie dróg 
nie można jechać więcej niż 20 klm. na- 
tomiast na dobrej szosie szofer powinien 
przyspieszyć szybkość aby skrócić i tak dłu 
gi czas jazdy. 

Gorsze jest to, że kierownica rządko kie- 
dy bywa w odpowiednich rękach i w tym 
kierunku powinny głównie zmierzać zainte: 
resowania władz.. . Przy dobrym szoferze 
podniesie się stan maszyn, a co zatem idzie 
i bezpieczeństwo. "r 

— Pociągi na wąskotorówkach. Dyrekcja 
Wileńska PKP podaje do wiadomości, iż z 
dniem 15 września rb. w celu udogodnienia 
okolicznym mieszkańcom korzystania z wą 
skotorowej kolei Baranowicze — Krzywo- 
szyn, otwarte są nowe przystanki osobowe a 
mianowicie: Grabowce, Wielkie Łuki, Sawi- 
no, Brzózki, Lubejki, Strzelce, Konopelki, 0- 
raz w celu umożliwienia korzystania z ko* 
lejki jak najszerszemu ogółowi zostały 
zmniejszone znacznie opłaty za przejazd po- 
dróżnych, które będą wynosić tyłko za prze 
strzeń do 12 klm. 80 gr., do 20 kim. 1 zł. 30 

jakie miały dawniej wytrzebione podczas 
wojny. Ujęcie żubrów i naładowanie ich do 
wagonów nastręczało poważne trudności ze 
względu na siłę i dzikość okazów. Jedną 
sztukę udało się zapędzić, a drugą zwabio- 
no w ciągu 2 dni do klatki, 

W mocy, jeden z żubrów silnem uderze- 
niem rogów wywołał krwotok wewnętrzny 
u bizona, przebywającego z nim razem i 
sprowadzonego specjalnie dla jego towarzy- 
stwa. Wskutek krwotoku bizon padł. 

gr.; do 30 klm. — 1 zł . 80 gr.; do 40 klm. 
— 2 zł. 30 gr,; do 50 klm. — 2 zł. 80 gr. 
czyli obecnie przejazd od Baranowicz do 

woszyna względnie odwrotnie będzie 
kosztować o 1 zł. 50 gr. taniej. Przejazd 
dzieci za 50 proc. opłaty dorosłych. 

Kursowanie pociągów ustalono codzien- 
nie ze skróconym czasem jazdy od Krzywo- 
szyna do Baranowicz względnie odwrotnie 
do 2 godz. 45 m. i pociągi będą kursować 
w-g następującego rozkładu jazdy: Poc. Nr. 
3851 — odejście z Baranowicz o godz. 20. 
Grabowce g. 20 m. 19; Czeremyszka g. 20 
m. 45, Wielkie Łuki g. 20 m. 55; Wólka g. 
21 m. 13, Sawino g. 21 m. 27, Brzózki g 21 
m. 40, Myszanka g. 21 m. 47, Ostrów g. 22 
m. 08, Lubejki g. 22 m. 17, Strzelce g. 22 
m. 24, Kanapelki g. 22 m. 32. Przyjazd do 

a g. 22 m. 46. 
ociąg 3852 — odejście z Krzywoszyna 

o godz.'4 m. 44, Konopelki g. 4 m. 59, 
Strzelce g. 5 m. 07, Lubejki g. 5 m. 14. O- 
strów g. 5 m. 30, Myszanka g. 5 m. 46, 
Brzózki g. 5 m. 51. Sawino g. 6 m. 04. Wólka 
@. 6 m. 18. Wielkie Łuki, g. 6 m. 36. Cze. 
remyszcze g. 6 m. 52, Grabowce g. 7 m. 12 
przyjazd do Baranowicz .g. 7 m, 30. 

Na wąskotorowej kolei Nowojelnia — No 
wcgródek — Lubcza otwarte są nowe przy- 
stanki osobowe a mianowicie: Koryca I, Ly- 
puszno, Kiościno, Horodeczno,  Berdziacze, 
Duże Worobjewicze, Niankowo, Nowosiolki, 
Pańtusiewicze i Aczukiewicze. 

   
    

  

W związku z tem oraz skróconego czasu 
„jazdy pociągów od Nowogródka do Lubczy 
do 2-ch godzin 30 m. pociągi mieszane kur- 
sujące na odcinku Nowogródek — Lubcza 
od tejże daty będą kursować codziennie w-g 
następującego rozkładu jazdy: a mianowicie 
„poc 3153 — 3156 odejście z Nowogródka g. 
17 m. 30, ze Skrzydewa o g. 17 m. 39, z 
Horodeczno o godz. 18 m. 18, z Basino o g. 
18 m. 55, z Berdziacze o g. 19 m. 05, z Du- 
żych-Worobjewicz o g. 19 m. 12, z Niańko- 
wo o g. 19 m. 21, z Nowoisiołek o g. 19 
m. 31, z Pań tusiewicz o godz. 19 m. 48, 
przyjazd do Lubczy o godz. 20 m. 00 

Poc. 3154 — 3155. Odjazd z Lubczy o 
g. 5 m. 40, z Aczukiewicz g. 5 m. 52 z 
Pańtusiewicz g. 6 m. 05, z Nowosiołek o g. 
6 m. 11, z Niańkowa o godz. 6 m. 22, z 
Dużych Worobjewicz g. 6 m. 51, z Horo- 
deczno o godz. 7 m. 24, z Skrzydlewa o g. 
8 m. 04, przyjazd do Nowogródka g. 8 m. 12 

Na odcinku Nowojelnia — Nowogródek 
pociągi będą kursować jak następuje: Poc. 
Nr. 3153 — odjazd z Nowojelni o godz. 11 
m. 32, z Korycy I g. 11 m. 49, z Korycy II 

gł 11 m. 59, z Łopuszno g. 12 m. 11, z Za- 
roja o g. 12 m. 21, z Kościno о @. 12 m. 
43, ze Skrzydlewo o g. 12 m. 54, Przyjazd 
do Nowogródka 0 g. 13 m. 02. 3 

Poc. Nr. 3154. Odjazd z Nowogródka o 
g. 9 m. 28, ze Skrzydlewa o g. 9 m. 27, z 
Kościno o g. 9 fi. 51, z Zaroja o g. 10 m. 
10, z Łopuszno o g. 10 m. 23, Korycy II 
g. 10 m. 32, z Korycy I g. 10 m. 45, przyjazd 
do Nowojelni g. 10 m. 58. ! 

  

TEATRY MIEJSKIE pod dyrekcją AL ZELWEROWICZĄ в 
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 11 rano w Kasie „LUTNI". 

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

„WIELKI CZŁOWIK DO MA- 
ŁYCH INTERESuUW“ 

A. hr. FREDRY 
reżyserja: Al. Zelwerowicz 

dekoracja: W. Małkowski. 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
* Debafy rozbrojeniowe 

GENEWA, 19-9. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). W trze- 
ciej rozbrojeniowej komisji Zgromadzenia Ligi Narodów rozpoczęła się dzi- 
siaj wielka debata rozbrojeniowa. — Pierwszy zabrał głos lord Cecil, który 
przedewszystkiem stwiesdził, że dotychczas nie osiągnięto żadnego istotnego 
postępu w dziedzinie rozbrojenia, zarówno na lądzie, jak i na morzu i w por 
wietrzu, poczem, w dłuższym wywodzie, uzasadniał znaną, zaproponowaną 
przez delegację angielską rezolucję, która domaga się ponownego rozważe- 
nia pewnych naczelnych zasad w sprawie przeprowadzenia rozbrojenia. De- 
legat angielski zaznaczył, że szerokie masy ludowe oczekują, że prace nad 
przygotowaniem międzynarodowej konferencji rozbrojeniowej wreszcie za- 
kończone zostaną w sensie zadawałającym. 

Delegat francuski «Bassigli oświadczył, że nie zamierza wdawać się w 
omówienie szczegółów rezolucji angielskiej. Dał jedynie wyraz swemu prze- 
świadczeniu, że przyjęcie rezolucji angielskiej zamiast przyśpieszyć, praw- 
dopodobnie spowodowałoby zwłokę w pracach przygotowawczej komisji 
rozbrojeniowej. Po francuskim delegecie przemawiał niemiecki delegat hr. 
Bernstorfi, który w zdecydowany sposób popierał rezolucję anigelską. Niem- 
cy nigdy nie zadowolnią się dotychczasowemi wynikami prac przygotowaw- 
czej komisji rozbrojeniowej i stanowczo żądają przeprowadzenia rewizji po- 
przednio powziętych uchwał, przyczem jest obojętne, czy miałoby to nastąpić 
na projektowanej międzynarodowej konierencji rozbrojeniowej, czy też — 
jak to proponuje lord Cecil — w przygotowawczej komisji rozbrojeniowej. 
Delegaci włoski i Japoński w imieniu Włoch i Japonji przyłączyli się do sta- 
nowiska, reprezentowanego przez delegata francuskiego. 

Odprężenie w stosunkach boliwijsko-paragwajskich 
GENEWA. 19.9. Pat. Poseł boliwijski w Szwajcarji zakomunikował 

generalnemu sekretarzowi Ligi Narodów, że rząd jego przyjął zaprojekto- 
wane przez waszyngtońską komisję śledczą porozumienie między Boliwją 
i Paragwajem i że wobec tego stosunki między obu temi krajami powró- 
ciły do sytuacji, jaką była przed wybuchem konfliktu o terytorium Chaco. 
Stosunki dyplomatyczne między obu wzmiankowanemi państwami będą 
niezwłocznie wznowione. 

Rokowania w sprawie Saary 
BERLIN, 19-9 PAT. „Germania* dowiaduje się z dobrze poinformowanych kół 

francuskich, iż rząd francuski zamierza niedługo przystąpić do rokowań w sprawie te- 
rytorjum Saary. Wydaje się jednak — pisze dziennik — iż zadawalniające rozwiązanie 
tej sprawy napotka jeszcze na poważne trudności. W dobrze poinformowanych kołach 
mówią — zdaniem dziennika* o projekcie ustanowienia międzynarodowej organizacji dla 
kopalń Saary. Wiadomości te budzą zdaniemdziennika — poważne zastanowienie.  So- 
cjalistyczny „Vorwaerts* oświadcza, iż problemat Saary może być rozwiązany tylko w 
ten sposób, że kopalnie zostaną odkupione przez Rzeszę i zwrócone byłym właścicier 
lom więc Prusom i Bawarii. 

  

Prof. Gilbert Murray przyszłym ambasadorem 
W. Bryfanji w Waszyngfonie 

LONDYN. 19.9. Pat. W czasie swego pobytu w Waszyngtonie Mac 
Donald zamierza również omówić z prezydentem Hooverem kwestję obsa- 
dzenia stanowiska ambasadora brytyjskiego w Waszyngtonie. Dotychcza- 
sowy ambasador Hoovard kończy obecnie 70 lat i dawno już przekroczył 
wiek prekluzyjny. Korespondent Polskiej Agencji Telegraficznej dowiaduje 
się ze źródła dobrze poinformowanego, że najpoważniejszym kandydatem 
na stanowisko ambasadora brytyjskiego w Waszyngtonie jest prof. Gilbert 
Murray, najwybitniejszy uczony angielski doby obecnej, profesor literatury 
greckiej w Oxfordzie. Objęcie stanowiska ambasadora przez proi. Murraya 
byłoby niezmiernie charakterystycznem, albowiem dowodziłoby wyraźnie 
panującej dziś w Angljtendencji nawiązania najściślejszej łączności z Ame: 
ryką w celu stworzenia wspólnoty anglo-saskiej. 

Premier czeskosłowacki Udrżal zrzekł się teki 
min. okrony narodowej 

PRAGA, 18 9. Pat. Wiadomości, podane przez prasę o ustąpieniu premjera 
Udrżala ze stanowiska ministra obrony narodowej, potwierdza się. Przyczyną tego kro- 
ku premjera jest pragnienie tem większego poświęcenia się w przyszłości pracy wy- 
łącznie politycznej, Decvzja w sprawie obsadzenia teki obrony narodowej ma zapaść 
w dniach najbliższych. Niektóre pisma wymieniają, jako kandydata na to stanowisko, 
posła ze stronnictwa agrarnego Viskowskiego. 

Sprawa reformy ubezpieczenia od bezrohocia w 
Niemczec 

Konferencja przywódców frakcyj stronnictw koalicyjnych 
BERLIN, 18—9. Pat, Dziś odbyła się w Reichstagu konferencja przywódców 

frakcyj stronnictw koalicyjnych w sprawie reformy ubezpieczenia od bezrobocia, w 
której wzięli udział ministrowie pracy, finansów, spraw wewnętrznych i terytorjów 
okupowanych Rzeszy. Ci czterej ministrowie odbyli przed zebraniem się konferencji 
wspólną naradę. Jak donosi biuro Wol fa konferencja międzyfrakcyjna nie doprowa- 
dziła do żadnego konkretaego porozumienia. Jednakże uczestniczące w obradach 
stronnictwą zamierzają podjąć dalsze energiczne wysiłki celem doprowadzenia do 
wspólnego załatzienia sprawy. W pierwszym rzędzie noczynione będą wysiłki celem 
przeprowadzenia w komisji socjalnopolitycznej Reichstagu w drugiem i trzeciem czy- 
taniu pierwotnego projektu rządowego. 

W Meksyku, jak zawsze, rekelja 
100 strzałów do kandydata na prezydenta 

PARYŻ. 19.9. Pat. „Chicago Tribune'* donosi z Meksyku, że na kan- 
dydata na prezydenta Vascenzollesa dokonano zbrojnego zamachu. Dano 
do niego koło 100 strałów karabinowych. Dwie osoby z otoczenia Vascen- 
zolesa zostały zabite, około 15 osób odniosło rany. 

Tragiczna Śmierć 19 górników wskutek eksplozji 
w kopalni | 

SAARBRUCKEN. 18.9. Pat. Z pod gruzów kopalni Karola, w której 
wydarzyła się druga z rzędu eksplozja, wydobyto zwłoki dalszych czte- 
rech oilar. W ten sposób ogólna liczba zabitych w drugiej katastrofie wy- 
nosi 19 osób. ` 

Kosciół katolicki 
Apponyi'ego, 

Dnia 9-go bm. koła genewskie za- 
prosiły przebywających w mieście nad- 
lemańskiem katolickich delegatów i 
dziennikarzy na konferencję, w czasie 
której węgierski delegat na zgromadze- 
nie Lig* Narodów, hr. Apponyi, wygło 
sił prelekcję o stosunku Kościoła kato* 
lickiego do Ligi. 

Omówiwszy poszczególne epoki 
chrześcijaństwa, pojmowanego jako 
eucharystyczny związek narodów, któ- 
ry istnieje już od dwóch tysięcy lat, i 
wspomniawszy o założonej przed dzie” 
sięciu laty Lidze genewskiej, prelegent 
zajął się istotą obu tych instytucyj. Pod 
czas gdy Kościół przedstawia Króle- 
stwo Boże i nie jest z tego Świata, to 
Liga Narodów starając się w pokojo- 
wy sposób usuwać zatargi świeckie, 
jest jakby pewnego rodzaju uzupełnie- 
niem tego ponad wszystko wznoszące 

go się Kościoła. Ježeli Liga Naro- 
dów chce usuwać przyczyny. wszelkie- 
go zła na świecie to niemoże zapominać 
że niema mowy o niezależności insty* 
tucji genewskiej od Kościoła: Zasady 
bowiem, jakie Liga wybrała, jako głó- 
wne motywy działania — prawo, spra- 
wiedliwość i miłosierdzie — zaczepnię- 
te zostały z odpowiedniego chrześcijań 
skiego skarbca Królewstwa Bożego i 
dlatego bez łączności z tem Królest- 
wem Bożem na ziemi poprostu nie mo- 
gą być pomyślane. 

Mowa hr. 

Mimo chwilowego i częściowego za 
niku albo osłabienia wiary  chrześci- 
jańskiej żywotna siła idei chrześcijań- 
skich tak głęboko przeniknęła kulturę 
europejską, że ta nawet w sposób zu- 
pełnie niedostrzegalny podporządkowu 
je się ideom, które wyszły od Chry- 
stusa. Również polityka w konsekwen- 
cjach swoich mimo tego, że nie uzna- 
je zasad chrześcijańskich, winna być 
skierowana ponownie ku celom Kró- 
lestwa Bożego. Albowiem prawo, spra- 
wiedliwość i zaparcie się siebie, do któ 
tych zmierzają polityka i Liga Narodów 
z pochodzenia swego są nie ziemskiemi 
laicystycznemi, lecz jedynie chrześci- 
jańskiemi zasadami. Bez względu na to, 
czy polityka chce, czy nie chce, te fun- 
damentalne prawdy są i pozostaną dzie 
dzictwem chrześcijańskim, którego Li- 
ga Narodów nie może uważać za swój 
oryginalny pomysł. Mimo częściowego 
zaniku wiary świat dzisiejszy jest na- 
dal przeniknięty nauką Chrystusa. 
Świadczy to, jak nieskończenie głęboko 
kultura świecka przepojona została na- 
uką chrześcijańską w ciągu dwóch ty- 
sięcy lat. W tem też znaczeniu Liga 
Narodów nie jest niczem innem, jak 
praktyczną próbą realizacji odwiecz- 
nych chrześcijańskich żądań prawa i 
sprawiedliwości, które w Królestwie 
Bożem od tysięcy lat są wspólnem do- 
brem wszystkich dusz. 

Apponyi, którego liczne i doborowe 
audytorjum rekrutowało się z pośród 

Jubileusz istnienia chodników 
v obec dzisiejszego ruchu wielkomiejskie- 

go w całym świecie, nie można sobie na- 
wet wyobrazić, jakby ulica wyglądała bez 
chodników, czyli tak zwanych z francuską 
chodników, czyli tak zwanych z francuska 
trotuarów. 

A jednak wieki i lat tysiące upłynęły na 
ziemi, zanim ten pomysł wszedł w życie. Do- 
piero bowiem w roku 1829 władze pary- 
skie orzekły, że należy stworzyć „wzdłuż 
mostów, wybrzeży, placów i ulic podwyższe- 
nia dla wygody publiczności pieszej". 

Z tą chwilą narodził się chodnik ulicz- 
ny, czyli trotuar, a w mgneniu oka rozpo- 
wszechnił się z Paryża po wszystkich mia- 
stach europejskich. po: 

Z początku chodniki te były rozmaitej 
szerokości i wysokości i z rozmaitego ma- 
terjału zbudowane, a pierwszy dekret pre- 
fektury paryskiej nadający pewną szerokość 
chodnikom, datuje się z dnia 15-go kwiet- 
nia 1846 roku. ы 

Pierwsze chodniki w Paryžų były zbu- 
dowane z lawy wulkanicznej, wnet jednak 
zaczęto je układać z granitu, ale rychło prze- 
konano się, że granit, pomimo swej twar- 

dości, zbyt szybko zużywa się pod tarciem 
stóp przechodniów, zwrócono się więc do 
asfaltu który dotychczas króluje na chodni- 
kach paryskich. 

Chodniki dopiero nadały miastom wy- 
gląd nowoczesny, a przyjęły się tak rychło, 
że bez nich ruchu miejskiego nie można so- 
bie pomyśleć. > 

" I dopiero teraz, ze zwiększeniem się ru- 
chu kołowego i połączonemi z tem niebez- 
pieczeństwami, zaczyna się myśleć o zastą- 
pieniu ich, a raczej uzupełnieniu, czemś 10- 
wem, jak tunele podziemne, albo mosty nad 
ulicami dla pieszych. 

a Liga Narodów 
węgierskiego delegata do Ligi Narodów. 

kół politycznych i dyplomatycznych, 
zakończył swe wywody w ten sposób: 

„Chciemy zatem pojmować Ligę 
Narodów, jako ideę, która jest całko- 
wicie świecka, która jednakże, ogarnię 
ta w genezie swej i rozwoju wpływem 
Objawienia Bożego, pozostaje chrze- 
ścijańską bez względu na wolę lub 
niechęć uznawania tego. Podłoże spraw 
zasadniczych w Lidze Narodów jest 
mniej pewne niż w państwie Karola 
Wielkiego. Ale obecny stopień kultury 
bardziej sprzyja Lidze Narodów, niż to 
miało miejsce za czasów świętego ce- 
sarstwa narodu niemieckiego. My kato- 
licy uznajemy znowu Ligę Narodów 
wśród rumowiska stuleci i okazujemy 
jej cenną pomoc przez to, že poma- 
gamy umocnić moralną podstawę po- 
koju przyszłości. Możemy więc ufać, 
że dzisiejsza epoka jest epoką odrodze- 
nia chrześcijaństwa. Z dnia na dzień 
wzrastają szeregi tych, co powracają 
do wiary. Ten powrót zaczął się w sie- 
rze inteligencji, a trwa nadal wśród 
mas. Pozdrawiamy więc naszego mło- 
dego kuzyna, Ligę Narodów, który są- 
dzi, że musi przybrać inne imię. Ofia- 
rujemy jej naszą lojalną współpracę i 
wiemy, że nadejdzie dzień, kiedy Liga 
uzna najgłębsze związki pokrewieńst- 
wa 2 nami“. 

TIE UEEEIE INPE TTT RYRESNIAS 
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10-ty dzień ciągnienia. 

25000 zł. wygrał Nr. 129637. 
10000 zł. wygrały Nr.: 55870 

177186 179501. 
5000 zł. wygrały Nr.: 17497 35273 40927 

16467 103022 104816 106553 144468 159578 
174581. 

3000 zł. wygrały Nry. 48423 75031 164456 
2000 zł. wygrały N-ry: 6499 13134 19291 

54612 72394 120023 128908 133416 158863 
164628 181491; 

100 zi. wygrały N-ry 3321 4110 6902 13640 
15102 26190 26761 33767 47323 47353 53560 
66325 74792 75890 75989 78546 79775 85112 
86480 86954 94565 100016 104326 105502 
110374 113185 115893 116915 116946 131434 
136766 149901 151540 157107 161474 184760 
Po .600 zł. wygrały nr.: 4086 5959 11361 

12942 20269 25298 33101 33369 36801 40661 
41000 45085 49980 61936 87275 87869 94515 
99590 100735 101690 102200 128223 132779 
140438 143617 149747 154865 157899 158029 
158373 184767 

___ Po 500 zł. wygrały ńr.: 4127 5867 7265 
7721 9232 14043 15482 16492 16616 16841 
17067 17395 17866 25332 28877 32230 32431 
32437 34174 37420 37826 38578 40924 41734 
12228 45474 46069 46246 46890 48670 48770 
49143 51315 57700 57715 59095 59438 60767 
61621 62970 64455 65335 70803 70926 72030 
72855 77031 78333 78706 80084 83684 84790 
85262 85428 86063 86249 90225 90633 90902 
94412 94601 95837. 
100079 102437 103342 103555 104983 
109838 111385 
124758 127764 
130579 130927 
135789 135922 
138157 138291 
142038 142236 
145747 145994 
158447 159692 
163322 162528 
165369 165674 
168918 169883 
176240 176956 

108870 
114433 117417 120474 124635 
128214 129606 130153 130203 
132311 132439 133642 134029 
137014 137014 137188 137710 
138755 139978 141184 141328 
143069 144143 144532 144677 
147704 149685 149925 153097 
160800 161552 161615 162108 
163494 164586 165183 165232 
165740 166353 167986 168699 
169906 170614 173907 174911 
181013 182205 182799. 

Oszczędność tworzy hogactwo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
firmy „BOCETA* M. DAJONA 

Tanie, praktyczne i długotrwałe 
dachy 

Zamówienia przyjmuje się w biurze 
fabryki: eatralna 4—1, tel. 10-40, 

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 52. 
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Zaoszczędźcie pieniądze 
zaopatrując się wcześniej w węgiel 
opałowy i koks, ponieważ od I-go 
października „nastąpi podwyżka 

frachtu kolejowego. Najlepszy 

WĘGIEL 
górnośląski koncernu „Progress“ 
oraz KOKS wagonowo i od jednej 
tonny w zaplombowanych wozach 

dostarczą 

Przedsiębiorstwo Handilowo-Prze- 
mysłowe 

egzystuje od 
M. DEUL roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel 811. 
Składy węglowe: Słowackiego 27, 

tel. 14 46 - -0 

AŃGLJA i ANGLICY 
: (Wraženia z pobytu na wyspach bry tyjskich znanego pisarza czeskiego Ka- 

rola Czapeka). 3 
Listy z Anglji znanego czeskiego 

pisarza Karola Czapeka, są impresjoni- 
stycznym szkicem wrażeń, jakie się 
odebrało na wyspach brytyjskich. Aur 
tor nie filozofuje, nie popada w reflek- 
sję, gdy przypomina sobie, co widział 
i słyszał, lecz lekko i z humorem pod- 
kreśla to, co go zwłaszcza uderzyło. 

Listy z Anglji są zwłaszcza cieka- 
we dlatego, iż autorowi udało się od- 
dać to uczucie, jakiego doznaje miesz- 
kaniec lądu Europy wobec układu ży- 
cia i odrębnej umysłowości mieszkań- 
ców wysp brytyjskich. Tak blisko 
mieszkają oni od lądu i zarazem tak 
daleko są od niego oddaleni. 

„W Anglji — oświadcza Czapek 
— chciałbym być... krową albo dziec: 
kiem. Oh, jaką rozkosz mogą czerpać 
krowy tu na wieczno zielonych „elizej- 
skich polach'*. Te zwierzęta spokojnie   

pasą się bez żadnego dozoru, otoczo* 
ne ogólną troskliwością. Zaś dzieci na 
tych wyspach to — wszystko!” 

„Nieprawda, iż Anglicy noszą odzie 
nie w kratki i stale palą tajki. Bynaj- 
mniej. Atoli każdy Anglik, niezależnie 
od płci, nosi nieprzemakalny płaszcz 
lub parasol, przyczem mężczyzna trzy- 
ma w ręku gazetę, kobieta — rakietę 
tenisową. 

Zwierzęta odznaczają się tu obfi- 
tem uwłosieniem. Konie mają na no- 
gach wprost „krzaczki*, psy zaś z po- 
wodu swego gęstego uwłosienia cal 
kiem pociesznie wyglądają. Ale wło- 
sów im się nie strzyże. Strzyże się tu 
jedynie trawniki i „gentlemanów”. 

Bardzo trafnie określił Czapek typ 
gentlemana angielskiego. ,„Jest on da- 
jącą się trudno sformułować mieszani- 
ną dawek milczenia, łaskawości, god: 

ności **.- i respektu. W ciągu dwóch brażają, gdy dziecko trafi do ich oto- 
godzin jazdy w pociągu gentleman nie czenia. Policjant nadyma wówczas 
zaszczyci swego towarzysza podróży 
ani jednem spojrzeniem, ale raptem 
wstanie i pomoże zdjąć towarzyszowi 
podróży walizę, gdy wypadnie mu wy- 
siadać. Takie zachowanie się bardzo 
uderza obcokrajowców. I wogóle gdy 
ludzie pomagają tu sobie, ta chwilę 
niesienia pomocy uważają za niewla- 
ściwą dla rozmów. Jeżeli Anglicy wy- 
należli wszystkie współczesne gry, to 
niewątpliwie dlatego, ażeby grając nie 
rozmawiać. Wszyscy gentlemani, któ- 
rzy lubią mówić, oddają się bądź poli- 
tyce — takim jest Lloyd George — 
bądź literaturze: jak wiadomo, powieść 
angielska powinna mieć conajmniej 
400 stronic". 

„Gentlemani, ma się rozumieć, są 
wychowani (i delikatni. _ Nigdy 
wiele nie mówią, ponieważ nie mają 
zwyczaju mówić o sobie. Wogóle ce- 
cha ta dotyczy wielu wyspiarzy, któ- 
rzy między in. zabawiają się również 
jak dzieci, ale z twarzą bezpamiętną i 
poważną. Atoli całkowicie się przeo- 

swe tłuste policzki, ażeńy pobudzić je 
do śmiechu, szanujący się gentleman 
gra z niemi w piłkę, stara lady odkłada 
powieść w 450 stronic, ażeby mile po” 
patrzeć na dziecię swemi zawsze zim- 
memi, błękitnemi oczyma”. 

Czapek daje w swych „Listach'* in- 
dywidualne wizerunki niektórych przed 
stawicieli społeczeństwa angielskiego, 
przeważnie literatów. Kreśli ich posta- 
cie w kilku ostrych rysach. 

„Mister John Galsworthy drama- 
turg i powieściopisarz o obliczu kapła- 
na i sędziego. W dobrych oczach na 
tem obliczu świeci się ciężka myśl. 
Księgi Galsworthy to' mądre prace ob- 
serwatora, głęboko czującega i smut- 
nego“. 

„Mister G. Chesterton. Nie chcę pi- 
sač 0 jego poetyckim „demokratyzmie“ 
i „genjalnym optymizmie*. Wszystko 
to można znaleźć w jego księgach. 
Chcę opisać jedynie to, co widziałem. 
Mężczyzna — okazałych kształtów, 
wąsy muszkietera. Oczy, wyglądające 

z pod binokli, są jakby zawstydzone i 
zaniepokojone i zarazem filuterne. Nie 
wie, gdzie ma podziać ręce. 
jego jest podobny do flagi, która cią- 
gle powiewa. Z uczesania podobny jest 
do ufryzowanego pozłoconego cielca. 
Ma wielką czerwonawą głowę i przy 
pierwszej znajomości z nim odczułem 
wielki strach, który jednak prędko prze 
kształcił się w niemożliwą do zwalcze- 
nia sympatję”. : 

Mister Wells ma masywną głowę, 
szerokie plecy, silne ręce i gorące dło* 
nie. Jest to gospodarz, posiadacz włas* 
ności, człowiek pracy, ojciec rodziny. 
Jest prosty, rezolutny, znakomicie po- 
informowany co do wielu rzeczy i O- 
kropnie „ziemski człowiek* w tym sen- 
sie, iż ma W sobie wiele dobrego žy- 
wotnego“. . 

Bernard Shaw podobny, jest bądź 
do dobrego boga, bądź do satyra, bar- 
dzo złośliwego i uszczypliwego, który 
jednak w ciągu tysiącletniego życia ха 
tracił właściwy sobie przymiot. Ma 
białe włosy, białą brodę, różowe po- 
liczki i jasne, bardzo jasne oczy. Nos 

Krawat 

jego jest bardzo wojowniczy, ma on 
w sobie coś z Don Kichata, coś świad- 
czącego o skłonności do natrząsania 
się nad całym światem. Jest jaroszem, 
z zasady, czy też ze względów huma- 
nitarnych — nie wiem. Lubi mówić o 
Strindbergu, Rodanie, o samym sobie - 
i o niektórych innych, zdaniem jego, 
niemniej świetnych rzeczach. Słuchać 
jego — to prawdziwa rozkosz, połą- 
czona z nieprzyjaznią i nawet... obrzy” 
dzeniem. 

Opisuje również Karol Czapek i 
okropności, dzielnicy Londyna. East 
End, gdzie uderzyło go, nigdzie na 
świecie nie widziane wyjątkowe sku- 
pienie pijanych, chorych dzieci, brudu, 
ubóstwa. I wszystko to „zdawało się 
tutaj nieskończonem, nieuniknionem, 
nieprzeliczonem, niemożliwem do od- 

wrócenia i od wieków przeznaczonem* 

'Czapek uciekł od tego Londynu na 
angielską prowincję i tam zażył wyt- 

chnienia. Kartki jego książki, poświę- 
cone prowincji, są bodaj najlepsze. 
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W związku z ogólno-polskim zjaz- 

dem lekarzy i przyrodników odwiedzi 

nasze miasto Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej Ignacy Mościcki. Program ро- 
bytu Pana Prezydenta Rzeczypospoli 

w Wilnie w dniach 25 , 26 i 27 wrześ- 

nią jest następujący: 

Środa, dnia 25 września o godz. 17 
m. 45 Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
wjedzie w granice województwa wi- 
leńskiego i powitany będzie na granicy 
województwa koło Bieniakoń przez p. 
wojewodę Raczkiewieza, przez komen- 

danta wojewódzkiego —p.p. starostę 

powiatu wileńsko-tockiego, delegację 

gminy i ludność miejscową. Przyjazd 
, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do 
Wilna nastąpi o godz. 19. O tej godzi- 
nie nastąpi powitanie Pana Prezyden- 
ta przed Ostrą Bramą przez przedsta” 
wicieli władz cywilnych, wojskowych, 
samorządowych, duchowieństwo, — Ко- 
mitet organizacyjny zjazdu lekarzy i 
przyrodników, przez organizacje, Sto- 
warzyszenia, związki i t. d. Ustawiona 

będzie kompanja honorowa z orkiestrą. 
Wieczorem tego dnia, Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej będzie obecny na ze- 
braniu koleżeńskiem członków zjazdu 
lekarzy i przyrodników. 

4 

We czwartek, dnia 26 września. 
Pan Prezydent Mościcki obecnym bę- 
dzie na nabożeństwie w kościele Św. 
Jana o godz. 9, odprawianem na inten- 
cję zjazdu. 

O godz. 10ej uda się Pan Prezy- 
dent na otwarcie zjazdu lekarzy i przy” 
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— (y) Sprostowanie. W prasie pojawi: 

žy się w dniu 17 b. m. nieścisłe informacje 

© zmianach personalnych w wileńskiej Poli- 

cji Państwowej. Ža 
Nie jest zgodne Z prawdą doniesienie, 

jakoby kierownik wydziału śledczego Ko- 

mendy P: P. m. Wilna komisarz Nowakow- 
ski został. „złożony” z urzędu. W rzeczywi: 

stości komisarz Nowakowski powołany Z0- 

stał do wojewódzkiego urzędu śledczego dla 

pełnienia obowiązków zastępcy naczelnika 

"wojewódzkiego urzędu śledczego, zaś pod- 

komisarz Wasilewski objął czasowo kierow- 

mictwo wydziału śledczego Komendy P.P. 
m. Wilna, Dalej b. komendant powiatowy P. 
P. dziśnieńskiego, podkomisarz Skalski prze: 

niesiony został do Wilna na stanowisko kie- 
rownika komisarjatu i obecnie powierzono 

„mu pełnienie obowiązków kierownika | ko- 
misarjatu nie zaś zastępcy kierownika, jak 
podane było nieściśle w prasie. 

URZEDOWA“ 

— (y) Przed przyjazdem Pana Prezy- 
_ «lenta Rzplitej. W związku z przybyciem Pa. 

na Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 25 
b. m. do Wilna, prezydent miasta i starosta 
grodzki podają do wiadomości, że organiza- 
cje, stowarzyszenia, związki i t. d., pragnące 
wziąć udział (ze sztandarami) w powitaniu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej przed 
Ostrą Bramą, zechcą zgłaszać się począwszy 
od ' dnia dzisiejszego do poniedziałku, 23 b. 
m. (godziny 12 w południe) w godzinach 
urzędowych do Starostwa Grodzkiego — 
sekretarjat starosty (pok. Nr. 9, tel. 1693), 

— (y) Zmiany personalne w urzędzie 
wojewódzkim. Po odbyciu praktyki w urzę- 
dach starościńskich został mianowany przez 
Minster. Spraw. Wewn. radcą wojewódzkim 
p. Kozieradzki Józei i przydzielony do urzę- 

lu wojewódzkiego w Wilnie. 

rolnym w urzędzie wojewódzkim w Wilnie 
inż. Jana Czerniewskiego oraz przeniósł in. 
spektora rybactwa w urzędzie wojewódzkim 

w Wilnie inż. Aleksandra Kozłowskiego na 
takież stanowisko do urzędu wojewódzkiego 

w Poznaniu z siedzibą urzędową w Byd- 
goszczy. 

— (y) Naczelnik Denisewicz oddelego- 
wany do Min. Skarbu. Reskryptem ministra   skarbu, naczelnik wydziału II Izby skarbo- 

ej w Wilnie p. Wacław Denisewicz oddele- w 

) _›\Ёо\›іапу został od 20 b. m. do Ministerstwa 
na ap dwumiesięczny. 

. Denisewicza zastępuje radca skarbo- 
wy p. W. Malinowski. 2 

na. W ubiegłą środe naczelnik wydziału bez- 
pieczeństwa w towarzystwie oficerów policji 
przeprowadził lustrację miasta a szczegól. 
nie przedmieść interesując się rozgranicze- 
niem Wielkiego Wilna z sąsiadującym po- 
wiatem wileńsko-trockim. Objazd ten zwią- 
zany jest Ściśle ze zbliżającym się przyjaz- 
dem P. Prezydenta Mościckiego, który naj- 
prawdopodobniej zwiedzi położone w pobli- 
żu miasta miejscowości. 

— (y) Pamiętajcie, że do 16 lis la nie 
wolno na zające. Urz i 
wileński rozesłał do oai ostu 

| — (a) Lustracja terenu Wielkiego Wil- 

  

Minister Rolnictwa mianował inspektorem by 

rodników, które się odbędzie w Tea- 
trze Miejskim na Pohulance. 

O godz. 13 po południu Pan Pre- 
zydent Mościcki zwiedzi wystawę przy 

rodniczo lekarską na placu wystawo- 

wym ogrodzie Bernardyńskim, zaś о 

godz. 16 min. 30 będzie obecnym na 

poświęceniu kościoła garnizonowego 
pod wezwaniem św. Ignacego. W czar 
sie od godz. 18 do 19 zwiedzi Pan Pre- 

zydent bibljotekę narodową w b. pała- 

cu Tyszkiewiczów, Szkołę Techniczną, 
gmach uniwersytecki anatomii opiso* 
wej na Zakretowej, ewentualnie dom 
robotniczy na Pióromoncie. O godz. 19 
min. 30 odbedziegsię na cześć Pana 
Prezydenta Rzeczypospoliteį obiad . u 
p. wojewody wileńskiego przy udziale 
szerszego grona zaproszonych osób. 
O godz. 21 min. 30 Pan Prezydent Mo- 
ścicki przybędzie na raut wydany przez 

prezydenta m. Wilna w sali Miejskiej 
z okazji zjazdu lekarzy i przyrodników 
polskich. 

W piątek, dnia 27 września w go- 
dzinach przedpołudniowych wezmie 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej udział 
w plenarnem posiedzeniu zjazdu. Pan 
Prezydent odjedzie z Wilna tegoż dnia 
w piątek o godz. 13 z pałacu, żegna” 
ny przez władze cywilne i wojskowe, 
samorządowe, duchowieństwo, przed- 
stawicieli społeczeństwa i t. d. Usta” 
wiona będzie kompanja honorowa z 
orkiestrą. Na granicy województwa wi- 
leńskiego pożegna Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej wojewoda wileński w 
towarzystwie starosty powiatu wileń- 
sko trockiego i komendanta wojewódz- 
kiego p. p. (y) 

EEE SNS INTEL 

przypomnienie, że zgodnie z rozporządzeniem 
p. wojewody wileńskiego czas ochronny na 
zające (szaraki i bielaki) przedłużony Z0- 
stał poczynając od sezonu bieżącego na 
przeciąg dwuch lat do dnia 15 listopada przy 
czem czas ochrony dla zajęcy bielaków zo- 

stał ujednostajniony z czasem ochronnym 
dla szaraków (od I iutego do 15 listopada). 
Wobec powyższego polowanie na wyżej wy 
mienioną zwierzynę może być rozpoczęte nie 
wcześniej niż w dniu 16 listopada. Z uwagi 
iż sezon bieżący jest pierwszym w którym 
ten nowy przedłużony czas ochronny obo- 

wiązuje, urząd wojewódzki polecił pp. sta- 
rostom wydać podległym organom policji 
odpowiednie zarządzenie. W szczególności 
organa Policji pilnować mają by termin art. 
53 prawa łowieckiego był kontrołowany, tj, 
by przed 6 listopada zające nie były 
sprzedawane, kupoware, przewożone, prze- 
noszone, ani też podawane w jadłodajniach 
i by świeże skórki zajęcze nie znajdowały 
się również w obrocie. Winni naruszenia 
przepisów prawa łowieckiego będą pocią- 
gani do odpowiedzialności administracyjno- 
karnej. Zaznaczyć należy, że identyczny. czas 
ochronny dla zajęcy został wprowadzony na 
obszarze województwa nowogródzkiego i 
białostockiego. 

— (y) Osobiste. Prezes Izby  skarbo- 
wej p. Edward Ratyński powrócił w dniu 
dzisiejszym z urlopu i rozpoczął urzędowa- 
nie. Przyjęcie interesantów odbywa się co- 
dziennie od godz. 13 do 14 min. 30. 

MIEJSKA 

— (b) Roboty ziemne na ul. Zamkowej. 
Roboty ziemne na ul. Zamkowej zostaną za- 
kończone jeszcze w tym tygodniu i ruch ko- 
łowy na tej ulicy zostanie przywrócony. Po 
za ułożeniem nowych szerszych chodników 
ca'a jezdnia została gruntownie przesypana 
i dostosowana do wylania asfaltem co jak 
wiadomo nastąpi na wiosnę roku przyszłego 

‚ — (a) Przyśpieszenie remontów. W 
związku ze zbliżającym się okresem jesien- 
nym, komisje porządkowe postanowiły we- 
zwać właścicieli domów do bardziej inten- 
sywniejszego prowadzenia robót remonto- 
wych i zupełnego ich wykończenia przed 
okresem deszczów. 

WOJSKOWA 
— (0) Tegoroczne zebrania kontrolne. 

Jak się dowiadujemy, w dniu 15 październi- 
ka rozpoczynają się doroczne zebrania kon- 
trolne, które trwać będą do końca listopada. 

Na zebrania powołani będą szeregowi 
rezerwy i pospolitego ruszenia katg. A C i 
D. roczników 1904 i 1889, szeregowi rezer- 
wy kat. A rocznika 1902, którzy nie odbyli 
ćwiczeń w rezerwie w roku 1927, względnie 
1928 lub 1929 oraz szeregowi pospolitego 
ruszenia kat. (C i D), urodzeni w roku 1902. 

Uchylający się od zebrań kontrolnych 
zostaną pociągnięci do odpowiedziałności w 
myśl wojskowych przepisów karnych. 

— (0) Spis poborowych rocznika 1909. 
Referat wojskowy Magistratu m. Wilna przy- 
stępuje z dniem 1 października do spisu po- 
borowych rocznika 1909. 

Obowiązkowi zgłoszenia się do spisu pod 
legają wszyscy mężczyźni, urodzeni w roku 
1909, zamieszkający stale w obrębie m. Wil- 
na, oraz przebywający faktycznie w tym cza 
sie w mieście a nie mający stałego zamie- 
szkania w kraju lub których miejsce zamie- 
szkanie jest niewiadome. 

Zgłoszenie się do ochotniczej służby w 
alia „względnie jej odbycie nie zwalnia 
dk RA zgłoszenia się do spisu poboro 

, Prócz urodzonych w roku 1909, do oso- 
bistego zgłoszenia się obowiązani są mężczy 
źni, urodzeni w latach 1907 i 1908, którzy 
dotychczas nie stawili się przed komisjami 
poborowęm. || 4 

Zgłaszający się do spisu, obowiązani sa 
posiadać przy sobie metryki urodzenia lub 
dowody osobiste, w razie zaś posiadania fa- 
chu rzemieślniczego i wykształcenia odpo- 
wiednie legitymacje, zaświadczenia i t.p. do- 
kumeńty oraz zaświadczenia o zgłoszenie się 
w swoim czasie dó rejestracji. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

‚ — (a) Strajk. Wybuchł strajk w hurtow 
ni manufaktury Grynsztajna przy ul. Osz- 
miańskiej 4. 

Strajkujący pracownicy wysuwają żąda* 
starostw nia ekonomiczne. 

I niedzielę, 

SŁOW U 

Program pobytu Pana Prezydenta NOTATKI MUZYCZNE 

i Rzeczypospolitej 
Nader szczęśliwie upłynął tego- 

roczny sezon koncertów orkiestro- 
wych, w ogrodzie po-Bernardyfńiskim, 
zorganizowany przez miejscowy od- 
dział Związku muzyków. Bodaj że 
ani jednego koncertu nie trzeba było 
odwołać z powodu złej pogody? Or- 
ganizatorowie też dokładali wszelkich 
starań, aby przez niską cenę biletów 
i zaproszenie do udziału solistów 
wokalnych i instrumentalnych oraz 
produkcyj tanecznych, uczynić wieczo- 
ry jeszcze bardziej interesujące szer- 
sze koła publiczności, co też ściągało 
wielotysięczne tłumy. 

Kierownictwo artystyczne spoczy- 
wało w rękach tak wybitnych i do- 
świadczonych muzyków, jak pp.: Ży- 
gmunt Dołęga i Eugenjusz Dziewul- 
ski, którzy kolejno stawali przed pul- 
pitem dyrygenckim, zdobywając pod- 
władnej sobie drużynie orkiestrantów 
iswym osobistym zasługom szczery 
aplauz. 

Gdyby z tak pomyślnych wyni- 
ków sezonu letniego postarano się 
wyciągnąć należyte wnioski, byłoby 
wskazane, aby w przyszłym roku 
Magistrat zechciał finansować przed- 
siębiorstwo, powierzając Wileńskiermu 
Towarzystwu Filharmonicznemu kie- 
rownictwo artystyczne, można byłoby 
powiększyć i ulepszyć zespół orkie- 
strowy, dopełnić repertuar i całości 
nadać jeszcze więcej rozmachu. Do- 
świadczenie już niejednokrotnie wy- 
kazało, że nie brak nam publicz- 
ności, chętnie uczęstczającej na dobre, 
a niedrogie koncerty. Ryzyko flnanso- 
we nie byłoby duże i Magistrat—ze 
względu na wszystkie kulturalne i spo- 
łeczne wartości—powinienby się na to 
zdecydować, tem więcej, że mogłoby 
się takie przedsiębiorstwo _ zupełnie 
opłacić, a nawet dać dochód czysty, 
jeżeliby lato było normalnie po- 
godne. 

Mielibyśmy placówkę artystyczną, 
godną jednego z większych miast 
polskich. 

* * * 

We własnym recytalu, w  zeszłą 
w sali „Lutni“, wystąpił 

p. Aleksander Kontorowicz, wil- 
nianin, bawiący czasowo w swem 
mieście rodzinnem. Kiedy jeszcze ar- 
tysta przebywał stale między nami, 
miałem nieraz sposobność omawiać 
grę tego wybitnego skrzypka, rozpo- 
rządzającego wyborną techniką, pięk- 
nym tonem i silnym temperamentem 
urodzonego muzyka. 

Po całorocznej nieobecności, przed- 
stawił się p. Kantorowicz bardzo ko- 
rzystnie. Wszystkie zalety jakby się 
jeszcze więcej teraz uwydatniają; wi- 
docznie artysta ciągle pracuje nad 
swem udoskonaleniem. Może w re- 
pertuarze przeważają utwory bardziej 
błyskotliwe, wyśmienicie przez kon: 
certanta wykonane, a mniej muzycznie 

Z SĄDÓW 

B. POSEŁ SZAPIEL PRZED SĄDEM APE- 
LACYJNYM. 

W dniu wczorajszym przed Sądem Ape- 
lacyjnym w Wilnie stanął b. poseł białoru- 
ski, znany z niezliczonych wystąpień o cha- 
rakterze wyraźnie antypaństwowym, miesz- 
kaniec gm. Łyntupskiej, pow. Święciańskiego 
Antoni Szapiel. 

Oskarżony o antypaństwową  działał- 
ność, ukrywał się czas pewien pod płaszczy- 
kiem nietykalności poselskiej, aż aresztowa- 
ny stanął przed Sądem Okręgowym. 

Sąd ocenił należycie działalność trybu- 
na ludu, i skazał go na sześć lat ciężkiego 
więzienia. Wczoraj na skutek złożonej skar- 
gi apelacyjnej, sprawa znalazła się w Są- 
dzie. Powołani zostali nowi świadkowie, a 
w ich liczbie wicewojewoda wileński p. S. 

Kirtiklis, poseł Kościałkowski i b. poseł Ada- 
mowicz. Sprawa przeciągnęła się do późna, 
gdyż badanie świadków oraz ogromnego 
materjału dowodowego zabrało Sądowi du- 
žo czasu. Oskarżenie popiera podprokura- 
tor Rutkiewicz, bronią przybyli specjalnie z 
Warszawy adwokaci: Śmiarowski i Honi- 
gwill, obrońcy w osławionym procesie „„Hra- 
mady”. 

Z powodu spóźnionej pory, wyrok po- 
damy w numerze jutrzejszym. 

MEETA DAS TRKAKYTASAKIBUTE ST RIKTIM (TEST 

ważkie?... Powodzenie p. Kontorowi- 
cza było zupełne i zasłużone. Akom- 
panjował muzykalnie i dyskretnie p. 
J. Szabsaj, należycie podtrzymując 
solistę. 

* * * 

Młoda, utalentowana fortepianistka 
p. Anna Nochilmsonówna nie zdo- 
łała przekonać nas, że urządzanie 
własnego recytalu jest dla niej już 
odpowiednie, gdyż do tego mogą 
mieć prawo tylko artyści zupełnie 
dojrzali. 

Gdyby p. . Nochimsonówna wy- 
stąpiła w charakterze zaawansowanej 
uczenicy na popisie Konserwatorjum, 
można byłoby się zgodzić na uznanie 
wielu jej przymiotów, lecz na kon- 
cert własny było ich niedostatecznie. 
Już po pierwszych utworach Ces. 
Francka, z niepokojem się oczekiwało 
drugiej części koncertu, zapowiadają- 
cego: „Legendę Św. Franciszka”, a 
szczególnie „Dante'" — fantazję Liszta, 
należącą do dzieł, dostępnych tylko 
takim potentatom fortepianu, jak: 
d'Albert, Busoni i t. p., a do których 
większość fortepianistów nie powinna 
się wcale dotykać. Jak nie jest Ysto- 
sowna rola „Lady Macbeth* dla rpo- 
czątkujących aktorek, tak i wyżej 
wspomniane utwory Liszta nie powin- 
"ny być w repertuarze koncertowym 
młodocianych adeptów pianizmu, któ: 
rych ani dojrzałość duchowa, ani te- 
chnika nie wystarcza do pokonania 
zadań artystycznych, tak arcytrudnych. 
Gdyby zamiary odpowiadały silom, 
nie byłoby takiej między niemi roz- 
bieżności. Szkoda, że pianistka nie 
dobrała programu bardziej  odpo- 
wiedniego swym środkom wykonaw- 
czym. 

Michał Józefowicz. 

OZ OE SZORC CROW ERO, 

Zbieg z bitwy — : 
Na odcinku granicznym, 

policjanta litewskiego, który zeznał, 
wania jako nieprawomyślny. 

W parę godzin potem, do 
z żądaniem wydania zbiega, twierdząc, 
woli na terytorjum litewskiem 
nasze władze nie zechcą wywoływać 

ręce zbiega. Stało się jednak inaczej 

że 
w rejonie Druskienik patrole nasze zatrzymały 

zbiegł z Litwy, obawiając się interno- 

lacówek K, O. P. zglosit się oficer litewski 
że został ón zatrzymany mimo jego 

i uprowadzony do Polski. Litwini sądzili, że 
większego incydentu i wydadzą w ich 

ponieważ uzyskał on zezwolenie zamiesz- 

kania na terytorjum Polski bez wię. szych ograniczeń. 

T IIA II TAI IO OE I IT ITIL, 

KOMUNIKATY. 

— (y) 13-ty Zjazd Lekarzy i Przyrodni- 

ków Polskich. Komitet organizacyjny zjazdu 

podaje do wiadomości wszystkich członków 

i uczestników zjazdu, że karty uczestnictwa 

i karty kwaterunkowe wraz ze wszystkiemi 

innemi drukami będą rozdawane członkom i 

uczestnikom, którzy wkładkę wpłacili przed 

dniem 20 września, na dworcu osobowym W 

Wilnie, gdzie w czasie przyjazdu pociągów 

warszawskich w dn. 24, 25 i 26 września 

funkcjonować będzie biuro, sekretarjatu dla 

tych właśnie członków. Wszyscy inni człon* 

kowie i uczestnicy jak również miejscowi 

zechcą zgłosić się w sprawie udziału w zje- 

zdzie w biurze sekretarjatu w gmachu uniwer 

sytetu w sali conclave profesorum, gdzie biu- 
ro będzie funkcjonowało we środę 25 9. od 
7— 14iod 17 — 20 g., we czwartek 26. 9, 
od 7 — 10,30 i od 12,30 — 20. Komitet 
zwraca uwagę, że ze względu na bardzo li- 
czne zgłoszenia wstęp zarówno na posie- 
dzenie plenarne, jak również na raut będzie 
wolny tylko za okazaniem karty uczestni- 
ctwa lub też specjalnego zaproszenia. 

— Szósty „Tydzień Lotniczo - Gazowy*. 
Poraz szósty z kolei prz ystępuje Komitet 
Wojewódzki Wileński LOPP do organizacji 

„Tygodnia Lotniczo - Gazowego”, który jod- 

będzie się w dniach od 6 — 13 października 
bież. r. 

Cele 6-go Tygodnia Lotniczo - Gazowego 
są zasadniczo te same co i lat poprzednich 
i w całości pokrywają się z ogólnemi zasa- 
dami instytucyj z tą tylko różnicą, że z ro- 
ku na rok zadania, do spełnienia których po- 
wołana jest LOPP wzrastają, rozszerzają 
swój zakres, obejmując coraz bardziej aktu- 
alny kompłet zagadnień związanych z obro- 
ną państwa. 

Obecnie, niezależnie od popierania ro- 
zwoju lotnict. Liga przeprowadza olbrzymie 
dzieło przygotowania ludności cywilnej do 0- 
brony przeciwgazowej, przysposobienia wiel 
kiego 30 miljonowego narodu do obrony 
przed gazami bojowemi. 

Najważniejszemi dziś zadaniami Ligi, po- 
trzebującemi największych sum są: budują- 
ca się szkoła pilotów cywilnych i cywilna 
szkoła obrony przeciwgazowej. Niewątpimy 
że społeczeństwo podobnie jak swego czasu 
ofiarowało Państwu kosztem miljona zło- 
tych Instytut Aerodynamiczny obecnie ró- 
wnież pośpieszy z wydatną pomocą. 
lm liczniejsze będą szeregi LOPP, im 

więcej ofiar będzie złożonych do Kas Ligi 
tem szybciej zagadnienia realizowane przez 
Ligę będą osiągnięte. Zwiększenie wydatne 
liczby członków LOPP i jednorazowe powa- 
żne zasilenie jej funduszów oto naczelne za- 
danie 6-go Tygodnia Lotniczo Gazowego. 

  

RÓŻNE. 

— (y) Miejsce stałego spoczynku Lele- 
wela nie zostało jeszcze ustalone, W związ- 
ku ze sprawą złożenia prochów Joachima 
Leelewela na wieczny spoczynek w Wilnie, 
p. wojewoda Raczkiewicz zwiedził wczoraj 

w towarzystwie ]. M. rektora ks. Cz. Fal- 
kowskiego, wiceprezydenta p. W. Czyża oraz 

członków komitetu cmentarz na Rossie, ce- 

lem obejrzenia miejsca wiecznego spoczynku 
Lelewela. i © 

Ostatecznego wyboru miejsca nie doko- 
nano i decyzja w tej sprawie zapadnie na 
najbliższem posiedzeniu komitetu wykonaw- 

czego, które odbędzie się w sobotę o godz. 

5 po poł. w urzędzie wojewódzkim. 
Wycić do Paryża Związku Ofi- 

cerów Rezerwy.. W zorganizowanej przez 

Związek Oficerów Rezerwy w dniach od 4 
do 17 listopada r. b. wycieczce do Paryża 
udział wziąć mogą oficerowie rezerwy, oraz 
armji czynnej wraz z rodzinami. Koszty pa- 
szportu, hotelu, wyżywienia, oraz przejazdu 
koleją z Poznania do Paryża, oraz z Pary- 

ża do Hawru i z Hawru do Gdyni statkiem 
wynoszą kl. lil 550 zł., zaś kl. II 650 zł. Na 
statku „Pologne“ jest miejsc 220, wobec 
czego jedynie uczestnicy zgłaszający się 
wcześniej korzystać będą z przejazdu stat- 
kiem. Inni wrócą koleją. Dopłata do przejaz- . 
du II kl. z Paryża do Zbąszyna wynosi 65 
zł., klasą III bez żadnej dopłaty. Paszporty 
wydane będą indywidualnie z ważnością co- 
najmniej miesiąca. W drodze powrotnej Ro- 
rzystać będą uczestnicy wycieczki z 66 proc. 
ulgi z przejazdu z Gdyni względnie Zbąszy* 
na do miejsc zamieszkania. Kierownictwo 
wycieczki prosi o jaknajszybsze zgłaszanie 
się uczestników ze względu na ograniczoną 
liczbę (250) oraz o nadsyłanie wpisowego 
200 zł. do biura podróży „Orbis*, Łódź, ul. 
Andrzeja 5. Prospekt wycieczki znajduje się 
we wszystkich okręgach i kołach Zw. Ofic. 
Reż. Rz. P. W Wilnie, udziela informacyj 
Sekretarjat koła wileńskiego, Mickiewicza 13 
(Kasyno garnizonowe) w godzinach 17 i 
pół — 19 i pół. | 

— (0) Niskie ceny zboża niepoko- 
ją zainteresowane koła gospodarcze. 
Ze ster rolniczo-handlowych dowiadu- 
jemy się, że niskie ceny zboża w znacz- 
nym stopniu osłabiły siłę konsumpcyj- 
ną naszego kraju, mianowicie rolnictwa 
i odbiło się to ujemnie na obrotach to- 
warowych w hurcie i detalu, a co za 
tem i na przemyśle. To też przypuszcza 
no, że z chwilą, gdy ceny się podniosą 
nastąpi polepszenie sytuacji. Jednak 
ceny żyta w dalszym ciągu są niskie 
i niema widoków, by ceny te wzrosły. 
Czynniki gospodarcze zwracają uwagę 

    

"zaledwie kilku księży, 

  

TEDEUSZ BIAŁOSZCZYŃSKI 

Artysta Teatru Krakowskiego i Teatrów 
Szyfmanowskich w Warszawie. Bohater cha- 
rakterystyczny; Święcił sukcesy w rolach: 
Boruty (Zaczarowane Koło), Derwida (Lilia 
Weneda), Wysockiego (Noc Listopadowa), 

Bożyszcze (Róża) i w. in. 
Obecnie w „Dziadach* grać będzie @а- 

przemian role: księdza Piotra i Konrada— 
Gustawa. Е 

Lseminarfum Metropolitalnego Wileńskiego 
Alumni Seminarjum, miast jak 

dawniej przechodzić krótki kurs spe- 
cjalny po ukończeniu czterech klas 
gimnazjum, obecnie muszą posiadać 
maturę rządową i odbywają studja 
teologiczne na wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jest to zasadnicza zmia- 
na w sposobie przygotowania kleru. 
Wywoływała ona obawę, że zmniej- 
szy się.zastęp kandydatów. Obecnie, 
z zupełnym spokojem powiedzieć mo- 
żna, że niebezpieczeństwo braku po- 
wołań nam nie grozi: przeciwnie, wię- 
cej jest kandydatów, niż miejsc w 
Seminarjum, co daje możność do: 
kładniejszej selekcji, dobierania kan- 
dydatów zdolniejszych i ludzi obiecu: 
jących bez obawy zmniejszenia zastę- 
pu kleru. Tak np. w roku obecnym 
do Seminarjum przeszło dwudziestu 
dwóch wychowanków Gimnazjum Ar- 
chidjecezjalnego, a na 19 miejsc wol- 
nych jest już dwudziestu trzech kan: 
dydatów z innych gimaazjów. 

Jeżeli zważymy, że rocznie umiera 
możemy ze 

spokojem patrzeć na liczebny skład 
kleru w przyszłości i możemy mieć 
nadzieję, że wszystkie wakujące pla- 
cówki w ciągu lat najbliższych będą 
obsadzone. Być może, iż wyższy po- 
ziom naukowy, dłuższy pobyt w za: 
kładzie wychowawczym, jakiem jest 
Seminarjum, przyczyni się do wzmo- 
żenia nietylko liczby, lecz i wagi ga- 
tunkowej naszych duszpasterzy. . 

na niebezpieczeństwo, jakie z tej stro” 
ny grozi całej sytuacji, i mają przystą- 
pić do omówienia przedsięwzięcia kro- 
ków zaradczych. 

— (y) Nowe zarządzenie w sprawie wal- 
ki z epidemją duru brzusznego. Celem pręd- 
szego zlikwidowania epidemji duru brzuszne- 

go w myśl rozporządzenia Min. Spraw. Wew. 

urząd wojewódzki wydał zarządzenie Magi: 

stratowi m. Wilna i starostom powiatowym 
by wszystkie przypadki duru brzusznego Dy* 

ły skierowywane do szpitali i tylko w wy- 
jatkowych wypadkach gdzie warunki mie- 

szkaniowe i sanitarne pozwalają na odosob- 

nienie chorych bez szkody dla otoczenia mo- 
że chory pozostawać w mieszkaniu na ku: 

racji i to tylko za zgodą sekcji zdrowia Ma- 

gistratu, a na powiatach lekarzy powiato- 
wych względnie rejonowych. W wypadku 
pozostawienia chorego w mieszkaniu lekarz 
sanitarny miejski, a na powiatach lekarz re: 
jonowy winien pobrać krew chorego na do- 
konanie badania serologicznego. Po spadku 
gorączki w czasie zdrowienia tj. między trze 
cim i dalszemi tygodniami zostanie rozto- 
czony nadzór nad ozdrowieńcem, polegają: 
cy na uświadomianiu nosiciela zarazków by. 
on nie stał się źródłem zakażenia dla innych 

oraz na badaniu bakterjologicznym jego wy- 
dzielin. Dla otoczenia chorego są rozdawane 
bezpłatne pigułki zapobiegawcze przeciwdu- 
rowe. Zostanie również zwiększony nadzór 
nad czystością sprzedawanych produktów 

spożywczych, zwłaszcza nabiału. 

— (y) Może ten system pomoże. Staro- 

sta grodzki orzeczeniem z dnia 17. 9. rb. uka- 

rał za nadmiernie szybką jazdę autobusami 

następujących szoferów Franciszka Gajda- 

mowicza (Kijowska 6) na 7 dni aresztu, Fe: 

liksa Popławskiego (Warszawski 12) na 5 

dni aresztu. Mikołaja Proszyńskiego (Dobrej 

Rady 1) na 7 dni aresztu. 

— (y) Kara za antysanitarny stan domu. 
Starosta grodzki ukarał właściciela posesji 
Nr. 11 przy ul. Wielkiej Benjamina Lewina 
za dopuszczanie do wycieku odpadków go- 
spodarczych z podwórza na ulicę i nie przy- 
stąpienia do robót kanalizacyjnych na 100 zł. 
grzywny z zamianą na 14 dni aresztu lub też 
na 3 dni aresztu bezwzględnego. 

— Ostrzeżenie. Kasa Chorych m. Wilna 
ostrzega przed niejakim Józefem Kibortem, 
podającym się za inkasenta Kasy Chorych, 
gdyż wymieniony w Kasie Chorych nie pra- 
cuje i inkasentem nigdy nie był. 

Zarząd Kasy Chorych m. Wilna. 
Wilno, dn. 19-IX 29 r. 

TEATR I MUZYKA 

— Inauguracja sezonu Zimowego w te- 
atrach miejskich. Dziś roztworzą się podwo- 
je teatru miejskiego na Pohulance. Będzie 
to chwila wielce uroczysta. Ze sceny popły- 
ną pełne tężyzny duchowej słowa wieszcza 
naszego Adama Mickiewicza. Sezon zainau- 

gurują „Dziady“ w ukladzie scenicznym S. 
yspiańskiego w opracowaniu zaś reżyser- 

skiem dyr. A. Zelwerowicza i R. Wasilew- 
skiego. Całość ujęta w 6 obrazów, artystycz- 
nie ujętych przez W. Małkowskiego. 

Jutro nastąpi otwarcie sezonu zimowe- 
go w drugim teatrze miejskim w „Lutni”. 
W dniu tym ukaże sie pełna humoru i za- 
bawnych sytuacyj doskonała komedja Al. 
Fredry „Wielki człowiek do małych intere- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

ZNOWU POD ADRESEM POLICJI. 
Muszę zacząć od zastrzeżenia. 
Niech nikt z łaskawych Państwa, ca 

czytacie moje dzisiejsze uwagi, lub coście 
czytali podobne dni temu kilka w „Słowie* 
zamieszczone, również policji dotyczące, 
nie myśli, broń Boże, że jestem ujemnego 
zdania o naszej służbie bezpieczeństwa. 

_„. Przeciwnie, jestem, jeśli się tak wyra- 
zić można, —entuzjastą policji. Uważam, iż 
jako symbol, jako reprezentantka władzy 
i porządku w kraju pełni ona choć niedo- 
cenioną jeszcze, lecz jąkże szczytną i po- 
żyteczną służbę państwową. 

Osobiście rad jestem bardzo z każdego 
wyróżnienia policjanta (czyta się o tem od 
czasu do czasu po gazetach), taksamo, jak 
martwi mnie każda wiadomość o niespisa- 
niu się naszej policji. 

Niechże więc nikt nie przyjmie opacz- 
nie tytułu dzisiejszej „przechadzki*. Niech . 
nie stara się czytać „między wierszami*—bo 
nic tam nie znajdzie, ale niech ocenia isto- 
tę tego, co niżej opiszę, tak szczerze, jak 
tylko szczerze staram się pisać. : 

* ® + * 

‚ Zbierałem się już oddawna z porusze 
niem jeszcze raz sprawy ruchu kołowego 
pod Ostrą Bramą. 

‚ КоК temu przeprowadzaliśmy w „Sło- 
wie na ten temat ankietę, 

Pozostawała ona w związku z projekto- 
wanem przez Magistrat nasz, zamknięciem 
Ostrej Bramy dlą ruchu pojazdów. 

Przytaczeliśmy opinje osób kompetent- 
nych, ich obawy, projekty i przewidywania. 

Nasze stanowiskó. było takie, że byliś- 
my przeciwni projektowi Magistratu, rozu- 
mując, że wprowadzony. w życie, zmieniłby 
zasadniczo charakter tego świętego zakąt- 
ka aaszego grodu, zmieniłby stare, trady- 
cyjne i, z pięknych najpiękniejsze, zwycza- 
je Wilaa. 

Nie pamiętam na czem się sprawa skoń* 
czyła, w każdym razie pewnem jest, że na 
przeciąg jednego roku ucichła a o wzno- - 
wieniu jej nie słychac. S 

Któż jednak normuje tymczasem ruch 
kołowy pod Ostrą Uramą? 

„Robią to dwaj policjanci. Jeden z nich 
stoi u wylotu Bramy od strony ul. Bazyl- 
jańskiej, drugi na skrzyżowaniu ulic Wiel- 
kiej i Hetmafskiej. 

Wielokrotne jazdy ma Dworzec prze- 
konały mnie, że kwestja przejechania, przy- 
puśćmy samochodem, lub też nieprzejecha- 
nia nim pod Ostrą Bramą, jest tylko i wy- 
łącznie kwestją zapatrywania któregoś z 
dwuch posterunkowych policji. ‚ 

Wnoszę o tem, że regulaminowo spra- 
wa ta nie jest uporządkowana, stąd. że 
nieraz zdarzało mi się o jednej i tej samej 
godzinie jadąc w kierunku Ostrej Bramy, - 
raz przejechać pod nią nawet podczas 
Mszy Św. aby innym razem drogi wokół 
Bosaczkowego placu szukąać., 

_ Zdarzało mi się nawet tak, że w go- 
dzinąch nabożeństw przepuszczano mnie 
w jedną stronę; «by w chwilę potem, w 
powrotnej drodze, zatrzymać bezapelacyj- 
nie. 

Datami ani tembardziej godzinam itych 
„zdarzeń* nie rozporządzam, poprostu pa. 
mięć mi co do nich nie służy, ręczę jed- 
nak za ich prawdziwość. 

Nie jest moim zadaniem w dzisiejszej 
„przechadce* omawiać zagadnienia zamk- 
kięcia, czy też otwarcia Ostrej Bramy dla 
ruchu kołowego. Nie trzeba; nigdy węgli z | 
popiołu wygrzebywać, gdy są zbędne. Ale 
chodzi mi o ujednostajnienie przesisów 
dotyczących ruchu pod Ostrą Bramą przy 
dzisiejszym stanie rzeczy, a to wszak spra- 
na Policji naszeį adresu bardzo poszuku- 
jąca: 

a 

Teraz znowu inna materja. 
Zwraca mi jakiś anonimowy korespon- 

dent uwagę na fakt, że w dni świąteczne, 
w dni zabronionego handlu, na niektórych 
ulicach miasta handel ten nielegalnie 
kwitnie. 

Co najważniejsze, —to, że sprzedaż nie 
dotyczy artykułów pierwszej potrzeby, jak 
chleb, mięso i t. p. co do których uwzględ- 
nione winno być prawo sprzedaży nawet w 
święta, ale dotyczy takich przedmiotów 
handlu, jak ubranie, mebie, obuwie i t. p. 

Pytasz czytelniku o „dowód, — Bardzo 
proszę. Dostarcza mi go mój konespon- 

dent, proszę o spacer w niedzielę 'na ul. 
Rudnicką lub Niemiecką. 

Hanaeł odbywa się tam przez pośred- 
ników. Stoi taki jegomość przed bramą 
i proponuje. 

Proponuje wszystko,—i to co sprzedać 
może i to czego nie może sprzedać, bo nie 

posiąda. : 
_ Nie wydaje mi się, aby ukrócenie tych 

świątecznych, niedozwolonych praktyk na- 
e NAA + Niech więc ten 

'©20 to należy, niniejszą sprawą zajmie 
się. Mik. 

sów*. Reżyseruje dyr. A. Zelwerowicz, któ* 
ry jednocześnie kreuje jedną z głównych 
postaci. 

Zainteresowanie się publiczności bar- 
dzo wiełkie. 

Kasa zamawiań czynną jest w teatrze 
LUTNIA codziennie od 11 do 9 wiecz. bez 
przerwy. Kasa dzienna na Pohulance czynna 
od godziny 5 po poł. Początek przedstawień 
w obu teatrach o godz. 8 wiecz. punktualnie, 

 



CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Sportowiec z Miłości. 
Lux — Siódme niebo. 
Piccadilly — Trujące usta. 
Wanda — Białe noce. 
Hollywood —Zapomniane twarze. 
Heljos — Motyl wielkomiejski. 
Światowid — Niczyje dzieci. 
Ognisko — Zakazana dzielnica Algieru 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Wypadek samochodowy. Na ul. 
Arsenalskiej taksówka Nr. 14476 kierowana 
przez szofera Stanisława Balcewicza (Środ- 
kowa 8) zaczepiła błotnikiem Pawła Dulko 
(Wielka 14), który padając odniósł ogólne 
obrażenie. Dulko został umieszczony w Szpi- 
talu. św. Jakóba. 

— (c) Obława policyjna. W nocy z 18 
na 19 b. m. na terenie 1, 2 i 3 komisarjatów 
p. p. została zarządzona obława, w której 
wzięli udział funkcjonarjusze policji śledczej 
i mundurowej. Podczas obławy skontrolowa- 
no miejsca podejrzane i meliny złodziejskie. 
Zatrzymano ogółem 80 osób. 

., — (c) Pamiątka po służącej. Anna Ki. 
zielewicz 'odwiedziła onegdaj swą byłą chle- 
bodawczynię Salomeę Olszewską (Lwowska 
13), u której pracowała w charakterze słu- 
żącej, i w chwili gdy Olszewska wyszła do 
drugiego pokoju pozostawiła swe 1-tygod- 
niowe dziecko i zbiegła. Olszewska nie wie- 
dząc co z tym żywym fantem zrobić, odnio- 
sła podrzutka do policji. 

SPORT 
Wojewódzkie święto WF. i PW, 
„W dniach 21 i 22 bm. odbędzie się w 

Wilnie doroczne wojewódzkie święto W. F. 
iP. W., w którem weźmie udział imponu- 
jąca liczba kilkuset zawodników z Wilna 
i powiatów. 

Pierwszy dzień poświęcony zostenie roz- 
grywkom eliminacyjnym oraz konkursom 

a w drugim zaś odbędą się po- 
azy. 

W sobotę 21 bm. zawody strzeleckie 
odbędą się na strzelnicy I Brygady (Bołtu- 
pie), zawody zaś lekkoatletyczne: pięciobój 
panów; trójbój pań oraz gry sportowe od: 
będą się na stodjonie Ośrodka WF. 

W niedzielę 22 bm. po raporcie i prze- 
glądzie oddziałów odprawiona zostanie Msza 
święta w Katedrze poczem odbędzić się 
defilada. 

O g. 14-ej na Stadjonie rozpoczną się 
zawody i pokazy sportowe. (y) 

Jacy jeźdźcy wezmą udział w kon- 
kursach hippicznych w Rydze. 

WARSZAWA, 14 9. Pat. W dniu 16 bm. 
wyjechali do Rygitrzej jeźdźcy polscy uda- 
jący się na międzynarodowe konkursy 
hippiczne. W skład ekipy weszli: rtm. Trenk= 
wald, rtm. Lewicki i por. Sałęga, którzy 
zabierają ze sobą 6 koni. W konkursach 

ryskich uczestniczyć będą zespoły 6 naro- 
dowości. 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

  

Na srebrnym ekranie 

„ZAPOMNIANE TWARZE“ 
WOOD. 

w HOLLY- 

Dwa pierwsze filmy wyświetlane w 
„Hollywood“ zdają się zapowiadać solidny i 
pierwszorzędny repertuar na przyszłość. 

Powiedziałbym więcej: po bardzo do- 
brem i poważnem „Podwójnem życiu" przy- 
szedł, z kolei, obraz jeszcze lepszy. Dotyczy 
to zarówno techniki, jak reżyserji, jak wresz- 
cie gry aktorskiej bohaterów „Zapomnianych 
twarzy”. 

Na pierwszy plan wysuwa się ze swą 
grą rzeczywiście świetny Cliwe Broock. Je- 
go Adams jest typem wytrzymanym do 
ostatecznych granic, jest sylwetką tak ży- 
ciową i tak sympatyczną, jak rzadko. 

Partnerką Brook'a jest banalna nao; a 

  

w swych kreacjach artystka mianowicie: 
ga Bakłanowa. 

Myślę, że zaryzykować mogę  opinję 
že występ tej pani w „Zapomnianych, twa- 
тхас jest prawdopodobnie najlepszym 
wśród bogatej niewątpliwie galerji typów, 
które ma ona za sobą. Olga Bakłanowa w 
filmie z Hollywood — to uosobienie zła, — 
to sylwetka, o którą w scenarjuszu chodzi. 

Wiliam Powel z jego powierzchow- 
nością, niech mi wybaczy, antypatyczną, 
ma swój określony rodzaj ról. Ога t. zw 
czarne charaktery. 

  

  

  

/ danym wypadku wyszedł on poza 
/, dla niego, repertuar — gra akurat 

poczciwiny. Nie bardzo mu z tem do 
„, ale jakoś daje sobie z tem radę, do- 

pełniając w ten sposób koncertową grę czo- 
łowych postaci obrazu. 

Teraz kilka słów o efektach 
kich. 

Chodzi o to, że w specjalnych okolicz- 
nościach życia, nie będę już mówił jakich, 
ojciec, człowiek w pełni sił i zdolności do 
pracy, ojciec, kochający swą malutką córecz- 
kę decyduje się na podrzucenie jej ludziom 
obcym. Dobrowolnie skazuje swe dziecko 
na sieroctwo. 

Sam siada w więzieniu. 
Skazany jest na długie więzienie, ale 

chcąc swe maleństwo ukryć przed wyrodną 
matką, z za krat więziennych czuwa nad 
niem. 

Tymczasem czas biegnie, sierotka rośnie. 
I właśnie efekt użyty przez reżysera dla 

plastycznego zilustrowania w jaki sposób 
mała sierotka po żyjących rodzinach rośnie, 
jest tym efek tem wspaniałym. 

Te fotografje w różnych latach dziew- 
czynki, robione, w ręku stroskanego ojca — 
jakże są plastyczne, jakże pełne wyrazu. 

Albo taka scena z policjantem! Albo 
scena rozmowy Adamsa z za krat z żoną, 
która przyszła szydzić, przyszła znęcać się 
nad nim. 

Jednem słowem film świetny od a do z. 
Bardzo go naszej publiczności polecam. 

Mam pecha. Stanowczo twierdzę, że 
mam pecha do t. zw. nadprogramówek. W 
ciągu ostatnich miesięcy prześladuje mnie 
po wszystkich kinach wileńskich t. zw. kro- 
nika filmowa polska. 

Pomijam już to, że Heljos raczył w cią- 
gu kilku tygodni swą publiczność (a między 
nią i mnie także) widokami Pienin. 

Teraz właśnie w Hollywood po raz dru- 
gi w przeciągu tygodnia oglądałem uroczy- 
stości pogrzebowe nieodżałowanej pamięci 
m-jora Ludwika Idzikowskiego. 

Jest to ze strony Hollywood małe nie- 
dopatrzenie, którego radziłbym w przyszło- 
ści unikać. Omega. 
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Piątek, dnia 20 września 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał z Wieży Marjackiej w Krakowie. 
12,05—12,50: Poranek muzyki popularnej 
ork. pod dyr. Leona Dimanta. 12,50—13,00: 
Wieści z P. W: K. 13,00—13 10: Transmisja 

z Warszawy. Komunikat meteorologiczny: 
16,55 — 17,15: Program dzienny, repertuar 
teatrówsi kin i chwilka litewska. 17,15 — 
17,25: Transmisja z Warszawy. Fej'eton 
uzdrowiskowy. 17,25—17,50: Czego ludzie 
nie wymyślą? „opowie Wujcio Henio. 17,50 
—18,00: Wieści z P.W.K. 18,00 — 19,00: 
Transm. z Warsz. Koncert. 19,00 -—- 19,25: 
Skrzynka pocztowa Nr. 83. Koreshondencję 
bieżącą omówi dyr. programów Polskiego 
Radja w Wilnie Witold Hulewicz. 19,25 — 
19,55: Audycja wesoła. 19,55—20,05 Sygnał 
czasu z Warszawy i program na dzień 
następny. 20,05—20,30: „Marjan Zdziechow- 
ski“ odczyt | z cyklu „Sylwetki profeso- 
tów U. S. B.* W Wiktor Piotrowicz. 
20,30 — 22,00: Transmisja z Warszawy. 
Korcert. 22,00—22,45: Transmisja z War- 
szawy. Komunikaty: PAT., policyjny, spor- 
1owy i inne. 22,45 - 23,45: „Shacer detekto- 
rowy po Europie" (Retransmisje Sstacyj za- 
granicznych z Wystawy Radjo i Światło 
Philipsa w Wilnie). 

GIEŁDA WARSZAWSKA . 
19 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

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

Belgja 123,83 124,14, 123,52 

Kopenhaga 237,35, 237,95, 236,75 

Budapeszt 155,60 155,90 155,20 

Holandja 357,40 358,30 _ 356,50 
Londyn 43,22,5 43,33 43,12 

Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 
Paryż 34,00, 34,99, 34,81» 
Praga 26,39, 26,38, 26,33, 
Szwajcarja 171.87, 172,30, 171,44, 
Stokholm 238,87, 239,47 238,27 
Wiedeń 12548 — 125,79, 125,17 
Włochy 46,85, 46,765 — 46,53,5 
Marka niemiecka 212,30 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118.75 — 119; 
Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,25.  S proc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. B. p Kraj. i ae Ro A, obli- 
acje Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 

83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 67,50. 
5 proc. warszawskie 53 — 10 proc. 
Siedlec 66,75 

Akcje: 
Bank _ Polski 176,25—164,75— 165,56 

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

KMUK AE 2 L ul. Trocka Nr 2, 
Dnia 8-go września r. b. o godz, 
7-ej wiecz. otwarcie. sezonu na rok 
1929—30. UWAGA! Życzący tańczyć 
według najnowszej mody, powinien 
się uczyć tylko w Chrześcijańskiej 
szkole P. Borowskiego. Zapisy <co- 
dziennie od g. 10 do 12i od 4do 6 w. 

L— RM 

. 
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Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE 

w dniu 12. 6. 1929 r. 

10182. |. A. Firma: „Zajdel Lejba*. Siedziba w Postawach 
wczy. Firma istnieje 

  

Rynek. Przedmiot sklep sp: 
Właściciel Zajdel Lejba zam. 

10183. I. A. Firma: „Zajdens Juda“ Siedziba w Dokszycach 

pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep skór. Wł 

dens Juda zam. tamże. 

10184. I. A. Firm, 

  

zam. tamże. 

„Zanarocka Rachela". Siedziba w Po- 
stawach ul. Polna 35. Przedmiot — sklep bakalejno - spożywczy 

Firma istnieje od 1927 roku. Właściciel — Zanarocka Rachela 

Drzewka 
WPISY: 

od 1921 roku. 
1480 — VI. 

aściciel — Zaj 
1481 — VI. 

„” 

1482 — VI. 

jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wišnie, agrest, 
porzeczki, maliny oraz ozdobne. 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach, 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon ł 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 6—2. 

| KIZ6WY OWOCOWE 8 į 

jesienny Szkółki ' Mazelewskie 

W 
B 
\ 

W 
„Ceny przystępne. 2 
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Biejsk! Risematogral 
Kalinraino-Ošwlaiowy 

SALA MIEJSKA 

Oddnia 18 do dnia 22 września 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

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

ul. Ostrobramska 5. Nad program: „Z ogniem w zawody komedja w 2ch akt. 
Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Początek seansów odg. 6-ej. W _ niedzielę i święta kasa 

czynna od _g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej, 

  

KINO-TEATR 

"„HELIOS“ 

Dziš! 

„ZAPOŃNIANE 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. 

KINO-TEATR 

„HOLLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

  

(iągnienie 5 klasy trwa do 9 października r. В. 

К 
L. LIŪNTENSTEL 

WILNO, WIELKA 44. 

Lo drugi los wygrywa !! 
Ogólna suma wygranych 5 klasy 

około 25 miljonów 

Dziś! Potężńe arcydzieło reżyserji genjalnego RYSZARDA E£ICHBERGA p. t. 

Cudowna gra! Początek seansów o godz. 

Ws 

Orkiestra koncertowa. 

DOKTOR 

B.ZELDO WEBZ 
SHOT. WENSTYCZNE, 
sylilis, narządów 
«moczowych, od 9 
—l. od 5-8 wiecz. 

Centrala kolektury, Warszawa Marszałkowska 146. 

Tabele codziennych ciągnień do obejrzenia u nas 

darmo! 

Zamieniamyzstawki. 

'KOMUNIKA 
Obywatele!! Minęło zaledwie kilka dni ciągnienia, a ju 

padły u nas następujące wygrane: ne Z AWWAWAW wanie u osób 

zł. 60.000 na Nr. 66141, zł. 10.000 na Nr. 39820, ROPNO | SPRZEDAŻ majętnych 
zł. 20.900 na Nr. 154118, zł. 10.000 na Nr. 141005, AKUSZERKA D.H.-K: „Zachęta* 
zł. 15.000 na Nr. 69015, zł. 5.000 na Nr. 102633, A. JUTAN AWAWAAA| My | 

2. 10000 ma Ne 12824, a Bado aa Nr 173202 ul. Niemiecka 4 m. 19, BA 
zł. 10000 na Nr. 71831 zł. 5000 na Nr. 63161. telefon 222. Fabryka mydła głoszenia, rekla- 

"zł. 5.000 na Nr 76467. 

i wiele, wiele innych. 

Kolektura nasza jak zwykle, tak i teraz zwiększa szere- 
gi osób zadowolonych, uszczęśliwionych i wzbogaconych. 

Obywatele! Koło szczęścia posiada w dalszym SE 
kolosalne wygrane NA MILJONY. MILJONY ZŁOTYCH, 
przeto wzywamy wszystkich do zdobycia wygranych przez 
kupno u nas losów. 

POKI CZAS — DO NAS! 

  

Poszakajemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w okolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 

Bou pod S 

-) "ANT, 
S ASS A PSA MS LRS IZ 

Wina lecznicze! Tokajskie, włoskie, 
hiszpańskie i fran- 

cuskie w wielkim wyborze po cenach 
dostępnych poleca hurtowo i detalicz. 

D.-H. St. Banel i S-ka 
Wilno, Mickiewiczą 23. Telefon 8-49. 
Zamówienia wysyłamy pocztą we 

  

   

WWWWWYWWWWYWWWWYWWWWY Miszeszcozsnanazaznniascii 

Wypłacamy wygrane. 

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. 

IKonto PKO. 81051, Firma egz. od 1835 r. 

„MOTYL WIELKOMIEJSKI: 
Dramat erotyczny. W roli głównej: Największa tragiczka ekranu Chinka ANNA MAY-WONG. Bogata wystaw: 

„4, 6, 8 i 1015. 

trząsający dramat w 10 akt. 

Nand program: Wiadomości światowe. 
Początek seansów 4, 6, 8, 10.20. 

4 

    

a POSADY | 
Poszukuję 

do zarządu większy 

Oszczędności 
przyjmujemy na 
oprocentowanie 

zabezpieczone naj- 
pewniej hipctecz- į 
nie bądž wekslowo 

  

  

Elektroterapja dom. Poważne reko- ke, 
(diatermja). mendacje i poręczy-| Mickiewicza 21, 

——— cielstwo. Oferta do| tej, 152. ssj. 
Kobieta-Lekarz ST 5 „Słowa” > dm "SE 

° > B = Ar. Zaldowiczowa PISZEMY | 
= KOBIECE, WENE- "u NA MASZYNACH | 

RYGZNE, NARZĄ- TANIO, 
DOW MOCZOW, |B LOKALĘ $| szybko i fachowo 

9Ą | od 12-21 od 4—6, ši Wileńskie Biuro 
nb + 24, ОБНУСИО СЫБ ©) oe - Handl. 

tel, ° Odnajmuje się ickiewicza 2), 

pokój w śródmieściu, я aż 
Ef Twe 5 s." hea pzm dzier- 

wygodny, © adres awy _ większej 
= AKUSZERKI EM zwrócić się do adm. majątku ziemskiego. 
|. PSC —oZgt: Ajencja  „Pol- 

oraz Gabinet Kosme- 

T: rzajki, 

  
  

    Kosmetyka 

Gabinet 

iszerkaśaiałowska 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 

padanie wło- 
sów. Mickiewicza 46° 

f==a 

NSE „so 
p» > ge Kosme-ki 36, w godzinach 

ty 

  

kres*, Wilno, Królew- 
Poszukuję ska 3, tel. 17-80, —g 

mieszkania 1—2 pok m Każdą sumę © 
z kuchnią Inb bez.| gotówki p Oferty do adm. „Sto- = mikis % wa” dla B. JJ. _ —z| złotych _ obiego- 

wych lokujemy na 
dobre oprocento- 

  

  

my i prenume- 
raty do wszystkich 
pism miejscowych 
i zamiejscowych 
załatwia po naj- 
niższych _ cenach 
Ajencja „Polkres“, 
Wilno, Królewska 
3, tal. 17:80. — —0 

do sprzedania, można 
częściami. Oferty do 
adm. „Słowa* dla S. R. 

KUPIĘ 
dobrym 

stanie. wiadomość do 
Seminarjum, Moniusz- 

  

  

    
  

  

i Leczniczej. szkolnych. -£ Е а 

С GUB Mickiewicza 31 m. 4. oka- 

Urodę serwuje, 
nali, odświeża, 

kobiecą kon- 
dosko- sprzedania, mało uży- 
USUWA wany. zak. 

  

AMOCHÓD 
8 zyjnie | tanio + do ŠE O an E En 

gubiono zašwiad- 
ryty, firmy czenie o zalicze- 

Su KUMAM SKUNM jej skazy i braki: Chewrolet*. Może Ś< niu do kat. „D*, 
hBRARZE f Sztuczne opalenie ce- być z licznikiem. Pił- wydane przez 55 p. p. 

i gry: Wypadanie wło- sugskiego 13—5. Te-na imię _ Draguna 
uzumumun uwaza SÓW i łupież.  Naj-jefon 14-68. — Adolfa, rocznik 1900, 

DOKTOR A a, unieważnia się. _—o 

mętyki racj 43 BIMAJATEK oka: 3 SZYS 1 KICEI, 
„łe SIHSBBRE MW. Z. P. 43 M do sprze- w ktoby wiedział 

zyfilis Ji skórne. lu dania obszaru 180 | * o miejscu za- 
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pušcit Layle magazyn Tanci'ego i za” niepokój. Córka nie spuszczała oczu z OSTEN SMOLL. 

o W pogoni za widmem 
— A ty, pamiętaj, żebyś nic niko- 

mu o tej kartce nie wspominał. Nic nie 

wiesz, nie słyszałeś o niczem! Gdyby 

ktoś z szajki pytał cię o to — powiesz 

że słyszałeś ode: mnie, że sprawa ks. 

Renburg jest w porządku. ja nie pójr 

dę z niemi... ale nie będę też siedział 

z założonemi rękami. Pamiętaj, że będę 

pracował dła dobra wszystkich — dla 

iaszego bezpieczeństwa. Nie zapomi- 

naj o tem, jeśli ci język zacznie świerz- 

bieć! We wtorek rano ten łotr będzie 

mój — a ja sam się z nim rozprawię! 

W odległości dwuch mil od domu 

jubilera, pod samym prawie dachem 

jednego z domów przy Kinsvy, Valmon 

Dan wyjął klucz z otworu marmurowej 
tablicy i otarł spotniałe czoło. | 

—* Tak, — szepnął, — Więc on 
chce „unieszkodiiwič“ — zabić? No, 
cóż, zmierzymy się! Teraz już za póź” 
no, nie ma sposobu cofać się. 

Oparł się o poręcz skórzanego fo- 
telu i pogrążył się w rozmyślania. 

W myśli jego przesunął się obraz 
zajść, które miały się adegrać we wto* 
rek o świcie. Widział niewyraźne cie- 
nie, wysuwające się z ciemnych kątów 
szepczące ukrądkiem, szukające czło” 
wieka, którego nie będzie, który nie 
przyjdzie... A-potem inne cienie, wyśli- 

zgujące się za plecami pierwszych, rzu 
cające się na nich... brzęk kajdanków 
ręcznych, głuche jęki... wreszcie wście- 

„kłe, pełne oburzenia i przekleństw, o- 

kizyki, zdradzając Willarda Layle, któ 

‚ ту oddał ich.w ręce policji! 
" Dan wyobraził sobie to wszystko, 

tak wyraźnie, że zdawało mu się przez 

chwilę, że to rzeczywistość. 
Tak, już się tego nie zatrzyma, 

wszystko musi się odbyć tak, jak przy 

puszczał. „Srebrna Strzała” rzuci na 

Willarda Łayle'a oskarżenie o zdradę. 

1 jasnem był. o, co będzie w dal- 
szym ciągu, gdy raz już podejrzenie 
zbudzi się w głowach tych ludzi, W 
ciągu jednej nocy rozejdzie się wśród 
niezliczonych mętów londyńskich wieść 
iż sprawa klejnotów ks. Renburg zo- 
stała stracona, dzięki zdradzie Layle'a. 

Od tej chwili los Willarda Layle'a 
będzie zdecydowany. Męty londyńskie 
umieją się mścić: znajdą zdrajcę i za- 
biją. Nie będzie takiego zakątka na ku- 
li ziemskiej, gdzie mogłby się skryć 
przed ich zemstą. A najstraszniejsze w 
tem wszystkiem było to, że Willard La- 
yle był ojcem najmilszej dziewczyny, 

jaką kiedykolwiek zdarzyło się spot- 

kać Valmonowi Dan. 
Dan znów otarł pot z czoła. Sytua- 

cja była tak trudna i skomplikowana że 

wymagała wyjątkowej jasności myśli i 

spokoju. Machinalnie wyciągnął ręce i 
znów kluczyk stalowy znalazł się w jed 
nej z dziurek na marmurowej tablicy, 
zwinne palcy połączyły odpowiednie 
druty. Tanci i Layle żegnali się właśnie 

— A więc pamiętaj! — rozkazał 
Layle. 

— Dobrze, już ja tego przypilnu- 

ję, ale proszę mnie nie mieszać do 
mokrej sprawy. Nie znaczy to, 
żebym miał odmawiać wogóle... ale nie 
teraz. Za-duża to sprawa dla mnie. Do- 
wiem się, co tylko będę mógł, 'ale to 
już wszystko, co mogę zrobić! 

— Dobrze, niech cię djabli!... — 
głos Layle'a brzmiał ostro, nerwowo. 
— Niczego więcej nie żądam. Gdy do- 
wiesz się czegoś, dasz mi natychmiast 
znać. Możesz zatelefonować do mnie. 
Ale bądź ostrożny, a najważniejsze że 
byś nikomu ani słowa 0 tem nie wspo- 
minał! 

— Proszę mi wierzyć, ja sam rozue 
miem, jaka to ważna sprawa. Ten czło 
wiek, kimby on nie był, musi mieć do- 
brze zorganizowaną sieć szpiegowską. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłio. 
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A wie on bardzo dužo, za dužo! Nie 
podoba mi się to, Wie pewnie i to, co 
nie wszyscy nasi wiedzą. 

— Straszno? — zapytał drwiąco 
Layle. 

Tanci z wyrzutem spojrzał na niega 
— Nie mówił pan tak do mnie kie- 

dy ostatni raz robiłem dla pana tą mo- 
krą sprawę... Dowidzenia mr. Layle. 
Niech pan nie opowiada o tej kartce. 
Pan nawet nie wie, czy jeden z przy- 
jaciół nie jest autorem. 

— Dowidzenia, — rzekł Layle. 
Dan nie zdejmował słuchawek z u- 

szu, jego zdaniem, nie wszystko było 
skończone. 

Gdy rozległ się trzask zatrzasnię” 
tych drzwi, Dan wyjął kluczyk, zatrzy” 
mał dynamo-maszynę, włożył palto i 
kapelusz i wyszedł z laboratorjum. 

Zbliżało się południe. Dan nie śpie- 
sząc się skierował się ku restauracji na 
śniadanie, ale po drodze wstąpił na te- 
legraf i nadal depeszę następującej 
treści: ” 

„Postanowienie pańskie nie wycho- 
dzenia z domu w poniedziałek w no- 
cy, jest bardzo mądre. Winszuję panu 
z wielu względów. 

Tymczasem Wilłard Layle wracał 
pieszo do domu. 

Tak był pogrążony w swych ponu- 
rych rozmyślaniach, że nie zauważył, 
że miał droge bardza daleką i dopiero 
po godzinie zotrzymał się przed domem 
Zamyšlony i zdenerwowany wszedł na 
schody. 

W przedpokoju spotkała go córka: 
— Papa, przyniesiono jakąś depe+ 

szę, położyłam ją na biurku. 
Layle odpowiedział: „Dziękuję, ko- 

chanie“, i wszedł do gabinetu. 
Chwilę później upadł ciężko na krze 

sło, zlany zimnym potem. Chciał krzy- 
knąć, ale nie mógł. Blady był, jak płót- 
no, oczy rozszerzane, wyrażał y prze- 
rażenie. To, co się stało było chyba 
djabelską sztuczką... Przed godziną 0- 

nim doszedł do «omu, wyprzedziła go 
depesza w której ten czławiek winszo- 
wał mu postanowienia, nie brania u- 
działu w napadzie na pałac ks. Ren- 
burg. 

Nieludzki, zabobonny strach prze- 
szył jego serce, pokój zaczął wirować 
przed jego oczyma. Z głuchem jękiem, 
Layle zachwiał się i padł na podłogę, 
zaciskając kurczowo w pięści depeszę. 

Siedząca w sąsiednim pokoju Nel- 
ly, usłyszała hałas i drgnęła. 

— (o to? 
Widocznie ójciec, coś przewrócił? 

A może to ktoś ze służby?.. 
— (Czy to ty ojciec? — zawołała, 

zrywając się z krzesła. 
W sąsiednim pokoju panowała ci: 

Sza. 
Nelly wbiegła do gabinetu: ojciec 

leżał na podłodze, twarzą na dół, dy- 
sząc ciężko. 

— Mamo, prędzej! — krzyknęła 
Nelly, — ojciec zemdłał... prędzej... po 
doktora! i 

Uklękła i drzącemi rękami podnio- 
ła głowę ojca. Z ręki Layle'a wypadł 
zmięty papier. Oczy jej mimowoli pa” 
dły na czarne litery depeszy i przeczy: 

tały ją. ы 
W tej chwili wbiegła mrs. Layle, 

blada i przerażona. Wspólnemi siłami 
podniosły bezwładne ciało i położyły 
na kanapie. 

— Co... co się stało? Nelly, po- 
wiedź, co się stało? — pytała gorą* 
czkowo matka, usiłując oc ucić zemdlo- 
nego. 

Nelly znaczącym gestem wskazała 

leżącą depesze: 
— (Coś w związku z tem... 
— Pomóż mi, Nelly... 
Mrs. Layle rozpięła kołnierzyk mę- 

ża i podkładała poduszkę pod głowę. 
Nelly podniosła depeszę i podała 

ją matce. Blade usta mrs. Layle zaci- 
snęły się, twarz wyrażała zdziwienie i 

jej twarzy. 
— Mamo, szepnęła, — coś w tem 

jest, coś niedobrego a ojciec jest w 
to wpłątany! 

— Ciszej, miła, ty... 
— Mamo, widzisz, co jest napisa- 

ne w tej depeszy... a pamiętasz, jak oj- 
ciec uparcie odmawiał propozycji Da- 
na. Więc tu nie chodziło o bridża? By- 
ło w tem coś poważniejszego... na tyle 
poważnego, że ojciec ukrył to przed 
tobą nawet. Dziś rano był niespokoj- 
ny i zdenerwowany bardzo, Zauwažy- 
łam odrazu, byłam przestraszona. A 
teraz ta depesza — to zemdlenie! 

— (Cicho, cicho... — powstrzymy* 
wała ją matka... Służba może coś por 
słyszeć. Masz rację; naturalnie, to wszy 
stko trzeba wyjaśnić... ale tymczasem 
nie można o tem mówić. Porozmawiam 
o tem poważnie z ojciem, gdy będzie 
się czuł lepiej. 

Mrs. Layle z trudnością panowała 
nad strachem. Dziwne zachowanie mę- 
ża, dawno już wzbudziło w niej podej- 

rzenia, które były tak straszne, że nie 
śmiała o nich myśleć. 

  

Rozdział IV. Notes Valmona Dana. 

Druga wybiła na dużym zegarze na 
wieży. Rzadko zaturkotał po uśpionej 
ulicy, spóźniony taxis. W parku kła- 
dły się gęste, ciężkie cienie. Czarne 
chmury zasłaniały księżyc, drobny de- 
szczyk mżył chwilami. W porywach 
silnego wiatru szumiały drzewa w par- 
ku smutną i ponurą melodję. 

Na rogu ulicy cicho było i pusto, 
samotna latarnia gazowa rzucała słabe 
światło na chodnik i na ściany domów, 
ale kilka kroków dalej panował mrok 
zupełny. Noc objęła ciemnemi skrzy- 
dłami całe miasto. W mroku tym kryli 
się ludzie — wrogowie. Jedni szeptali 
cicho, niespokojnie, skradali się ku do- 
mowi, który mieli ograbić, drudzy przy 

tajeni w najgłębszym mroku, z niecier 
pliwością oczekiwali sygnału, by rzu- 
cić się na złoczyńców, zwyciężyć ich i, 
z kajdankami na rękach zaprowadzić” 

> do więzienia. Słyszeli wyraźnie szept 
Śzłonków szajki „Srebrnej Strzały — 
zaniepokojonych nieobecnością wodza. 
Zegar wybił pół do trzeciej, potem trzy 
kwadranse. Ale złodzieje nie mogli sie 
zdecydować na rozpoczęcie swego dzie 
ła bez wodza. 

Drobny deszcz mżył, przenikając ich 
zimnem do szpiku kości. Coraz częściej 
wyrywało się z ust głośniejsze słowo, 
przekleństwo. Policjanci słyszeli wyra- 
źnie spory i głuche niezadowolenie spi 
skowców. : 

„Wreszcie pięć postaci wysunęło się 
z cieniów i skierowało się ku oknu ku- 
chennemu. Sekundy płynęły wolno w 
martwej ciszy. Nagle ciszę przerwało 
ostre skrzypienie krajanego djamentem 
szkła. 

Nadeszła chwila stanawcza. Wszy- 
stko odbyło się nadzwyczaj szybko i ci 
cho. 

Za pierwszemi postaciami wysunę- 
ły się inne. Błysnęły niby oczy jastrzę 
bie, latarki elektryczne. Człowiek, рга- 
cujący przy wyjmowaniu szyby, uczuł 
że ziemia usuwa mu się z pod nóg. Za- 
nim zdążył krzyknąć, czyjaś ręka zaci- 
snęła mu usta. Załedwie minęło kilka 
minut, a członkowie „Srebrnej Strza- 
ły” znaleźli się w rękach policji. Było 
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to dla nich tak niespodziewane, że bez |- 
oporu poddali się. Walka w tych wa- | 
runkach była niemożliwą, nie można 
było nawet rozpoznać swego od wro- 
ga! 

Ciszę przeciął znów srebrzysty 
gwizd. W odpowiedzi rozległ się turkot 
motoru i wielkie, ciemne auto zatrzy= 
mało się przed pałacem ks. Renburg. 
Z parku wysunęły się dwa nawe cienie 
i stanęły w bramie z rewolwerami w 
reku, odcinając odwrót i odbierając o 
statnią nadzieje ratunku. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wilefskie“, Kwaszelna 23.


