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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — vi. Szeptyckiego — A Laszuk, 
BiENIARONIE —- Bulet kotejowy. 
ŚRASŁAW — Ks.ęgaraia T-wa „LOt". 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinewskiego. 
BUKSŽTY — Buiet kolejowy 
GŁĘBOKIE — uł. 
Nm Księgarnia T-wa „Ruch“, 
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NY” — Sklep „Jedn 
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$. Matecia.    

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na srronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 gros 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prow. 

Zamkowa, W. Włodzimierow. 

jy S. Zwierzyński. 

NIES$WIEŻZ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIĘCIANY — Ksiggarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Półska — St. Bednarski. 

Smarzyński, | 

| МА 

! Msięyzeria T-wa „Nuob“ 

POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, N. Tarasiejski. | 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F 

ZAWA — T-wo Księg. Koi. „Ruch” 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
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Przesilenie rządowe W Kownie Minister Matuszewski o niedoszłej konierencji 

x 

Jak zwykle w obliczu wypadków zą 

chodzących w Kownie zmuszeni jeste- 

śmy gubić się w domysłach, przypu- 

szczeniach, hypotezach, my od Kowna 

oddzieleni murem nieprzebytym. Teraz 

to samo. Tak dalece nigdy nie wiemy 

dokładnie co się w Kownie dzieje, że 

w tej chwili trudno orzec czy przesile- 

nie grożące ustąpieniem Voldemarasa 

jest tylko manewrem taktycznym czy 

też posiada charakter poważnego prze- 

silenia w łonie ster dziś tam rządzą- 

cych. Narazie jednak, na podstawie 

wiadomości jakie udało się dotychczas 

otrzymać, to drugie przypuszczenie po- 

siada więcej cech prawdopodobieńst- 

wa. A więc przesiienie. 

Czem je tłumaczyć? Przecież musi 

mieć jakieś głębsze podłoże. Ustąpie; 

nie Voldemarasa to nie ustąpienie ja: 

kiegoś ministra pierwszego z brzegu. 

Dla republiki litewskiej w ostatnich la- 

tach Voldemaras był, krótko mówiąc, 

tem czem Mussolini dla Włoch, był jed= 

nym słowem wszystkiem. Niezależnie 

od tego jakie sobie kto urobił zdanie o 

trwałości rządów Voldemarasa, pano- 

wało ogólnie przekonanie, iż usunąć go 
z pjedestału na który samowolnie wkro 

czył może conajmniej poteżny zamach 

Stanu, rewolucja lub podobny prze: 

wrót, koniecznie zbrojny. Tymczasem 

dzieje się coś nieoczekiwanego. Volde- 

maras ma ustąpić w drodze zwykłej 

Jekonstrukcji gabinetu. 

| Nam się zdaje, że jest to pewnego 
rodzaju rekonstrukcja polityki litew= 

skiej jakkolwiek nie w szerszem tego 

słowa znaczeniu. Pisaliśmy kiedyś o 

Voldemarasie podkreślając jego znacze 

nie i wbrew ogólnym głosom prasy pol 

skiej, zwróciliśmy uwagę na jego wyjąt 

kowe zdolności osobiste, które niesłu- 

sznie przez ogół polski pomniejszane 

były i sprowadzane do robienia z tego 

zdolnego dyplomaty pajaca międzyna- 

rodowej areny. Jednocześnie jednak 

podkreślaliśmy załamanie linji wyty- 

czonej przy pierwszym objęciu rządów. 

Poprostu Voldentaras nie zrobił tego co 
obiecał ani też tego czego po nim się 

spodziewano i oczekiwano. Są ta oczy 

wiście karty polityki litewskiej zwró- 

cone do Polski, ponieważ alią i omegą 

polityki kowieńskiej jest zawsze spra- 
wa wileńska, ponieważ całe nastawie- 
nie Litwy czy to w wewnętrznym ist 
nieniu stanu wojenego i wszystkich po- 
chodnych, czy też wprost w dyplomaty- 

cznych posunięciach polityki zagranicz 

nej — kończy się i zaczyna na sprawie 
wileńskiej, na stosunku do Polski. I 

-ocóż' zrobił Voldemaras? — Nic. Nie 
posunął tej sprawy ani w kierunku u- 

rzędowego dążenia, ani w kierunku re- 
alnych korzyści dla Litwy. Właściwie 
pozostał ten sam status quo pomimo 
wszystkich wystąpień w Lidze Naro- 

dów, pomimo konferencji  królewiecz 
kich, pomimo nawet zawartego układu 
o małym ruchu granicznym. 

Voldemaras gnębiącym go wygó- 
rowanym ambicjom i dyktatorskim rzą- 
dom doprowadzonym niemal do samo- 
dzierżawja — nie mógł przeciwstawić 
żadnych wielkich, naprawdę wielkich, 
korzyści przyniesionych krajowi. Tym- 
czasem bezwzględne jego rządy wywo- 
dały nie tylko opozycję partyj lewico- 
wych i chadeków, ale opozycję w Ю- 
nie samej partji rządzącej — tautinin- 

ków. Już w roku ubiegłym rozpoczęły 
się niezliczone tarcia personalne. Dy- 

„misja generała Daukantasa, idącą w 
ślad zatem dymisja Plechowicza, ot- 
warta walka z centralnym komitetem 
partji tautininków — musiały koniec w 

końców wywołać reakcję. Liczono się 

jedynie z autorytetem  Voldemarasa, 
czekano na jakieś wielkie zwycięstwo z 
jego strony. Niewątpliwie Voldemaras 
'sam czuł słabnący autorytet swojej 0- 
soby. Zdaje się; że do ostatniej sesji 
Rady Ligi przygotowywał się jak do 
walnej rozprawy, jak do ratunku wła- 
snej dyktatury. Przed jega wyjazdem, 
na kilka tygodni jeszcze przed sesją, 
ogłoszony został komunikat urzędowy, 
że Litwa rozpocząć ma walną ofensy- 

wę przeciwko Polsce. Miał tam coś 

pomóc japoński Sigimura i t.d. Akcji 
tej w tak wielkim planie przygotowanej 

nie udało się nawet rozwinąć. Tymcza- 

sem Pleczkajtis przypomniał znów o 

wrzeniach i zamachach i jakkolwiek słu 

sznie się traktuje tego Pleczkajtisa ja- 

ko nawpół zwykłego kryminalistę, to 

jednak niepodobna negować, że te wie- 

czne bomby i niepokoje — niepokoją 
też opinię litewską. 

Niewątpliwie plan tej rekonstruk- 

cji obmyślony być musiał podczas nie- 

obecności Voldemarasa, w obliczu nic 

nowego nie przynoszących wiadomości 

z Genewy. Prezydent Smetona odegrał 

tu rolę człowieka lawiriijącego pomię- 

dzy jedną i drugą grupą personalną. 
Dziś sytuacja przedstawia się w 

ten sposób, że należy się liczyć z we- 
wnętrznym przesileniem w łanie partji 
rządzącej, bez jaskrawych zmian. Do 

kowana opozycja obozu rządowego, 'a 

mianowicie ta, która przez Voldemara- 

sa od rządów usunięta została w sa- 

mym końcu. Charakterystycznem mia- 

nowicie jest, że dotychczas nie wspomi 

na się nigdzie nazwisko generała Dau- 

kantasa, a o Plechowiczu niejasne tyl: 

ko krążą pogłoski. Możliwem jest ró- 

wnież, że Voldemaras utrzyma jakąś 

z tek ministerjalnych, o ile jednak nie 

dokona nowega przy pomocy tej teki 

przewrotu, rolę jego na Litwie uważać 
należy za skończoną. Gdyby natomiast 

doszedł do władzy ktoś z pośród da- 

wnych sfer wojskowych, Daukantas, 

czy Plechowicz należałoby oczekiwać 

większych zmian w całej polityce li- 

tewskiej. 

Z drugiej jednak strony wzrastają- 

cy antagonizm przeciwko Voldemara- 

sowi łacno ich wysunąć może na pier- 

wszy plan, tych jego większych i por 
steru rządu zdaje się dochodzić umiar- 

Wrazenie dymisji dykfaforskiego rządu 
KOWNO, 20. 9. PAT. Wiadomość o dymisji Woldemarasa 

stała się wiadomą w Kownie z dodatku nadzwyczyjnego, wy: 
danego przez „Lietuvos Aidas". ` 

Wiadomość ta naogół wywołała wielkie wrażenie i jest naj- 
różniej komentowana. 

Posuwano się nawet do przypuszczenia, że dymisja Wolde- 
marasa byla p:wnego rodzaju przewrotem państwowym. Miej- 
sca zamieszkania prezydenta państwa I premjera Woldemarasa 
były ochraniane przez wzmocnione posterunki wojskowo-poli- 
cyjne. W mieście panował jednak najzupełniejszy porządek. 

Dalsze pogłoski o przyczynach dymisji gabinetu 
ZATARG W ŁONIE PARTJI TAUTININKÓW 

RYGA. 20. 9. (PAT). Do dziennika Jaunakas Żinas donoszą z Kowna: Wszelkie 
oficjalne instytucje oraz osobistości odmawiają udzielenia prasie jakichkolwiek informa- 
cyj na temat przesilenia rządowego. Niektórzy jednak leaderzy stronnictwa Tautininków 
nie ukrywają, iż wśród kierujących osobistości rządowych wynikł zatarg. W poinior- 
mowanych kołach łączą dysmisję Wałdemarasa z różnica zdań panującą między nim, a 
prezydentem rzeczypospospolitej Smetoną. Tak np. prezydent Smetona odmówił podpisa- 
nia uchwalonego przez radę ministrów projektu ustawy o reformie uniwersyteckiej i pole- 
cił przeprowadzić w tym projekcie tego rodzaju odmiany, ażeby autonomja uniwersytetu 
nie była naruszona. Wśród członków rządu, zwłaszcza zaś w kołach przywódców partji 
Tautininków' panowało wielkie niezadowolenie z powodu zbyt samowolnego postępowa- 
nia Waldemarasa. Stosunek między Waldemarasem a partją Tautininków zaostrzył Się 
szczególnie po ostatniej konferencji tego stronnictwa, kiedy to Waldemaras zabronił о- 
publikowania uchwalonych na tej konferencji rezolucyj, ponieważ uważał je za próbę ogra 
niczenia wladzy premjera. Juž przed kilku tygodniami krążyły pogłoski, że centralny komi- 
tet Tautininków postanowił zażądać dymisji Waldemarasa. To postanowienie, jak twier- 
dzą było przyczyną nagłej podróży Wałdemarasa aeroplanem do Połagi, gdzie wówczas 
bawił prezydent Smetona. 

WOLDEMARAS ZAŁAMAŁ SIĘ NA POLITYCE ZAGRANICZNEJ. 
Mówią dalej, że zmiana rządu litewskiego pozostaje także w związku z momentami 

polityki zagranicznej, a mianowicie polityki wielkich mocarstw, nadzwyczaj niezadowo- 
lonych wystąpieniami Waldemarasa podczas generalnych rozpraw Zgromadzenia Ligi 
Narodów. Zarzucano Waldemarasowi jaskrawą orjentacj sowiecką. Członkowie delega- 
cji litewskiej w Genewie byli przez kierujących polityków systematycznie ignorowani i 
wielce to odczuwali. W Kownie mówią otwarcie, że decydujący wpływ na dymisję gabi- netu Waldemarasa wywarły niektóre zagraniczne państwa. Nadto w ostatnim czasie p e: jawiły się materjały w sprawie Pleczkajtisa, kompromitujące rząd. 

DONIOSŁY PRZEWRÓT W OBECNYCH STOSUNKACH. 
Sądy o dalszym przebiegu przesilenia gabinetowego są bardzo różnorakie. Nie jest nawet zupełnie jasnem czy dymisja Waldemarasa jest faktem ostatecznym czy też jest tylko manewrem taktycznym. Przyszłego premiera Tubielisa uważają za człowieka umiar- kowanego pozbawionego dążeń dyktatorskich. Tubelis jest krewnym żony prezydenta Smetony. Spodziewają się powszechnie, że zmiana rządu będzie krokiem do przywrócenia ustroju parlamentarnego. Z drugiej strony jest też bardzo możliwe, że obecny regime po- zostanie nadal w mocy, jeśli się weźmie pod uwagę rezolucję kongresu Tautininków, żą- dające „pogłębienia ustroju faszystowskiego”. W każdym razie wiadomość o niespodzie- JARA rządu przyjęta została w Kownie jako doniosły przewrót w obecnych sto- U. 5 

ważniejszych przeciwników. m. 

  

  

    

LAKONICZNE WYJAŚNIENIE WALDEMARASA. 

Rozpowszechniona była nawet pogłoska, jakoby Waldemaras był internowany w 
swoim mieszkaniu. Pegloska ta jednak okazała się nieuzasadniona. W Kownie panuje 
d pokój. Większe ożywienie da się zauważyć tylko w centralnych organizacjach Tau- 
tin inków, szczególnie zaś w organizacji „Żelaznego Wilka*. Koresp ondent Jaunakas 
Zinas* spotkał Waldemarasa w ministerstwie spraw zagranicznych". Na prośbę o auten- 
tyczny komentarz Waldemarasa odpowiedział: „Ja żadnych wyjaśnień udzielić nie mogę, 
dbowiązkiem mym jest milczeć. Faktem jest że gabinet ministrów podał się do dymisji i 
iże przyjdzi do władzy nowy rząd, niechaj on objaśni wydarzenia w sposób jak sam 
zechce 

PRZERWANE PROJEKTY SZEFU RZĄDU. 

„Jaunakas Zinas* donosi, że według wiadomości z wiarogodnego zródła Waldema- 
ras próbował niedawno przeprowadzić zmiany w składzie gabinetu za p omocą powoła- 
nia polityków postępowych. M. in. zapraszał do gabinetu przywódcę Laudininków Tolu- szysa. W Kownie opowiadano, że ministrem skarbu Waldemarasa miał zostać Wilejszys 
ze stronnictwa Laudininków. Projekty te przerwane zostały dymisją całego gabinetu po- nieważ ministrowie jeden po drugim sami składali swoje portiele. Coraz bardziej bierzt górę przeświadczenie, że głównej przyczyny przesilenia szukać należy wśród kierujących czynników polityki zagranicznej. Ta okoliczność sprawiła, że zdołano przekonać stron: ników Waldemarasa w kołach wojskowych ażeby nie przeszkadzali zmianie rządu. 
NIEWYJAŚNIONA WIZYTA GEN. PLECHAWICZIUSA U PREZYDENTA SMETONY. Znamiennym faktem jest to, że w Kownie widziano był: i iktę s , yłego naczelnika generalnego mewa i lechowicziusa jadącego do prezydenta rzeczypospolitej Smetony. W KOGA WAIdEŃZE mówią jednak że „dymisja Wałdemarasa, może być tylko przemijającą i że Ary olityki podobno ma zamiar po powrocie do władzy zmienić dotychczasowy kurs swej polityki na zupełnie nowy. Korespondent Rigasche Rundszau donosi, że Wałdemaras nie na czele ministerstwa spraw zagranicznych i że dlatego nie na- ch zmian w polityce zagranicznej Litwy. © 

Jaki będzie skład nowego gabinetu 
KOWNO, 20. 9. PAT. W kołach politycznych krąż i 2 niejsze przycuszczenia do składu ena = " Ё:Ё'Ё;ЁЁЫ?ЁЁ::к określonych informacyj nikt nie jest w stanie udzielić. | 
Sytuację komplikuje nieobecność Tubielisa w Kownie. kuracji zagranicą, dokąd wyjechał jeszcze w maju. Po powrocie w czerwcu a w tymże miesiącu udał się z powrotem dła kontynuowania swej uracji. : 
]Ыіешіа‹іото, cty stan zdrowia 

jazd do Kowna dla przystąpienia do 
Siejsze gazety litewskie podają 
Elty. 

  

  

który bawi na 

Pozwoli Tubielisowi na szybki 
formowania nowego gabinetu, 

tylko wczorajszy 

Kim jest Tubialis 
KOWNO. 20.9. Pat. Tubialis z Fwykształcenia jest agronomem. W roku 1920 zajmował on stanowisko ministra oświaty, a następnie przez dłuższy czas znajdował się na czele organizacyj spółdzielczych. Po wyjściu chrześcijańskiej demokracji z gabinetu Woldemarasa Tubtalis objął stano- wisko ministra finansów, które piastuje do chwili obecnej. 

przy- 
Dzi- 

suchy komunikat 

    

WARSZAWA. 20.9. (PAT). Kie- 
rownik Ministerstwa Skarbu p. Ignacy 
Matuszewski udzielił przedstawicielowi 
Polskiej Agencji Telegraficznej nastę- 
pującego wywiadu: 

JAKIEMI WYTYCZNEMI KIERUJE SIĘ 
RZĄD PRZY UKŁADANIU BUDŻETU 

Konferencja z przedstawicielami klu 
bów sejmowych nie doszła do skutku, 
wobec czego plan gospodarki  pań- 
stwowej na rok 1930 — 31 zostanie o- 
iicjalnie zgłoszony dopiero na początku 
sesji budżetowej. Sądzę przecie, że spo 
łeczeństwo jest zainteresowane praca” 
mi przygotowawczemi. To też choć pre 
liminarz budżetowy nie został jeszcze 
ukończony, mogę podzielić się z panem 
temi wytycznemi jakiemi kieruje się 
rząd przy układaniu budżetu. Punktem 
wyjścia jest założenie, że wpływy roku 
przyszłego w sumie globalnej nie prze” 
kroczą dochodów preliminowanych na 
rok bieżący. Bezsprzecznie, nastąpią 
pewne przesunięcia pomiędzy poszcze- 
gólnemi źródłami dochodów. Jedno z 
tych źródeł już w ciągu roku bieżącego 
zaczyna zwolna iść słabiej i nie taję 
że cieszy mnie to, spadają bowiem 
wpływy celne. Na rok przyszły będzie- 
my tedy mieli wpływy z ceł prelimino- 
wali niżej, niż w roku bieżącym, gdyż 
rząd dołoż y wszelkich starań, aby za- 
pobiegać zbędnemu przywozówi prze- 
dewszystkiem w drodze wzmożenia wy 
miany wewnętrznej. Inne znów źródła 
dochodów, jak np., kolej dadzą niewąt- 
pliwie zwyżki większe, niż rzeczywiś- 
te w roku bieżącym. ` 

„NIE WYDAWAĆ WIĘCEJ Niż SIĘ 
MA DOCHODÓW". 

Ogólny wszakże obrachunek wska- 
zuje, iż na poważną zwyżkę dochodów 
w roku przyszłym w stosunku do bie- 
żącego liczyć nie należy. Jedyną drogą 
ku temu byłoby stworzenie nowych po- 
ważnych obciążeń podatkowych. Ta 

droga jest ze względu na obecną sytu- 
ację gospodarczą niewskazaną, ponie- 
waż od 1926 roku prosta zasada: „Nie 
wydawać więcej, niż ma dochodów** 
przestała być maksymą i wzorków ka- 
ligraficznych, stała się zaś czwartem 
przekazaniem pracy codziennej. Zatem 
obliczenie dochodów przesądza dziś 
wszelkie wydatki. Nie mogą one być 
większe, niż preliminowane na rok bie- 
żący. Przyszły rok budżetowy różnić 
się będzie zatem od okresów poprzed- 
nich tem, że tempo rozwojowe wyda- 
ków państwowych musi ulec zatrzyma” 
niu. 
Uskutecznianie tego nie jest zdaniem 
łatwem. Dotychczas z roku na rok za- 
spakajanie potrzeb państwowych mo- 
gła być zwiększane. Nałożenie hamul- 
ca na rozwój wydatków jest trudne dla 
tego, że wydatki te wbrew opinii, gło- 
szonej niekiedy, są dzisiaj jeszcze ni- 
skie bardzo w stosunku do potrzeb. Li- 
czba dzieci wzrasta — potrzeba dać im 
szkoły i nauczycieli. Drogi ni szczeją 
— trzeba je naprawiać. Spożycie wsku- 
tek wzrostu ludności podnosi się — 
trzeba meljorować rzeki i grunta. Ilość 
naładunków kolejowych zwiększa się— 
trzeba budować wagony. A jednak, mi- 
mo tego nieustannego wzrostu potrzeb, 
musimy zatrzymać wzrost wydatków i 
uczynimy to. 

SPŁATA DŁUGÓW PAŃSTWOWYCH 
Są jednak wydatki, których 

wzrostu zatrzymywać nie możemy. Jest 
to spłata długów, zaciągniętych przez 
państwo. W roku 1930 —31 musimy 
zwrócić zagranicy i naszym krajom 
wierzycielom stokilkadziesiąt milionów 
więcej procentów i rat niż w bieżącym 
okresie budżetowym. Aby znaleźć po” 
krycie tego wydatku i nie przekroczyć 
ogólnej sumy dochodów, musimy ogra 
niczyć inne, nawet bardzo pożyteczne 
i pociągające. To też prawdopodobnie 
budżety wszystkich prawie ministerstw 
będą musiały być na przyszły okres 
budżetowy niższe niż teraz. 

2 TEKSTAI WO OTTO 

FEMA STOLICY 
Artykuł Marszałka Piłsudskiego 

Jutrzejszy, to jest niedziel. 
ny numer  „Słowa”, przynie- 
sie artykuł Marszałka Pilsudskie- 
go, omawiający najbardziej aktu- 
alne zagadnienia polityczne. Ar- 
tykuł ten ukaże się również w 
niedzielę rano w pismach sto- 
łecznych. 

Z naładowanym akumulaforem 
Kiedy b. premjer Bartel udzielał 

swego pożegnalnego wywiadu przed- 
stawicielowi „Il. Kurį. Codz“ zaraz 
po ustąpieniu, oświadczył, że wyjeżdża 
z „wyładowanym akumulatorem". Wy- 
razy te były także jakdyby wyjaśnie- 
niem dlaczego ten ostatni wywiad 
może nie jest tak doskonały. Teraz 
pan premjer Bartel powrócił, po dłuż- 
szym odpoczynku, ;w czasie którego 
miał akumulator naładować. Z dużem 
zainteresowaniem rzucamy się więc na 
pierwszy jego wywiad udzielcny na 
polskiej ziemi, mianowicie żydowska 
„Chwila" lwowska zerwała _ dla sie- 
bie—jeśli można się tak wyrazić—ten 
pierwiosnek myśli b. premjera po je- 
go dłuższym odpoczynku. 

Oto pierwsze wynurzenie p. prem- 
jera, które zanotował nasz żydowski 
kolega,—który z dużą sympatją tak 
charakteryzuje osobę proi. Bartla: 

Jego otwartość i szczerość Świadczą 
dobitnie, iż przedystynowany jest raczej na 
profesora wyższej uczelni, niż na polityka. 
Sam mówi, że nim nie chce być, bo... jest 
człowiekiem uczciwym. i 

Za tego rodzaju butadę prof. 
Bartla winni mu wdzięczność nietylko 
tacy skromni ludzie, jak my dzienni- 
karze, lecz także i inni jego znajomi, 
jak np. Prezydentowie Rzeczpospoli- 
tych. Chyba bowiem głowa państwa 
jest politykiem i musi nim „być, a 
czy mu tak trudno godzić politykę z 
uczciwością, jak p. Bartlowi, o tem 
nie wiemy. 

Drugą polityczną uwagą, którą 
wyławiamy z wywiadu z prof. Bartlem 
(trwał on jak zapewnia nas przedsta- 
wiciel „Chwili* przeszło godzinę) jest 
optymizm prof. Battla co do naszej 
sytuacji ekonomicznej: 

W porównaniu do warunków życia, do 
cen, sytuacji przemysłu i handlu, słowem 
— życia gospodarczego zagranicą — uwa- 
žam sytuację w Polsce zą bardzo dobrą. 
Jeszcze w czasie piastowania o urzędu 
konjunkturą przybrała dodatnie formy i w 
takich się dotychczas utrzymała. Mam Ii- 
czne zapiski w tym kierunku i niewątpliwie 
kiedyś je opublikuję. 

Jak widzłmy prof. Bartel różni się 
w swoim zdaniu z większością ekono- 

     

mistów polskich, którzy uważają, że 
podczas sprawowania przez niego 
urzędu premjera sytuacja ekonomicz- 
na znacznie się pogorszyła i popra- 
wiła się dopiero za czasów min. Ma- 
tuszewskiego. Ciekawi jesteśmy tych 
„zapisek* które umotywują ten ory- 
ginalny pogląd prof. Bartla. 

Pozatem prof. Bartel mówił o rze- 
czach drugorzędnych. Między innemi 
mówił o tem, co go najwięcej teraz 
interesuje: О 

Wstydzę się, że Lwów który ma tak 
szczytne tradycje polskiego teatru mógł 
się czegoś podobnego doczekać. To, cu 
się stało jest skaadalem. Skandalem wiel- 
kim. To też pierwszym tematem jaki wczo- 
raj poruszyłem po powitaniu na dworcu — 
byłą sprawą testru: P+osiłem wprost pana 
Nadolskiego i Obmińskiego, by mocą swe- 
go autorytetu, dla> zachowania choćby 
prestiżu miastą — tę sprawę corychlej za- 
łatwili. Odpowiedzieli mi, że niestety spra- 
wa to trudna. Przedewszystkiem szukają 
formy prawnej, by się dzierżawców po- 
zbyć, pozatem — ponoć — porobili oni 
jakieś kolosalne długi. Mój Boże! — gdzież 
te czasy chlubnej pracy teatru lwowskiego... 
Pomnę „Na dnie” i „Mieszczan”* Gorkija, 
it, d. it d. 

Za mało znamy stosunki Iwow- 
skiego teatru, aby do tych gorących 
słów byłego premjera dodać wyczer- 
pujący komentarz. 

Konferencja ministrów  Niezaby- 
fowskiego I Składkowskiego 
WARSZAWA, 20 9. PAT. Dnia 

29 b. m. w gmachu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych minister rolni- 
ctwa Niezabytowski odbył konferencję 
z ministrem spraw wewnętrznych 
Składkowskim. : 

Depesza pożegnalna p. bocquina 
do posła ks. Radsiwiiła 

Prezes grupy parlamentarnej pcl- 
sko-francuskiej, poseł ks. Janusz 
Radziwiłł, otrzymał następującą od- 
powiedź na telegram pożegnalny, wy- 
słany do posła Locquin'a: „Opuszcza- 
jąc wasz piękny kraj, pragną parla- 
mentarzyści francuscy dać wyraz Swe- 
mu zachwytowi i swej wdzięczności 
za piękną wycieczkę, zorganizowaną 
przez pana i jego kolegów z grupy 
polsko-francuskiei. jesteśmy szczę: 
šliwi, zešmy mieli sposobność widzieć 
Polskę w pełni pracy, uiną w swoją 
przyszłość i więcej niż kiedykolwiek 
złączoną z Francją obopólnem uczu- 
ciem, które stanowi gwarancję poko- 
ju i pomyślnego rozwoju obu sprzy- 
mierzonych narodów", 

(--) Locguin, prezes. 
   

W JAKI SPOSÓB ZATAMOWANE BĘ 
DĄ WYDATKI. 

Nie wystarczy zatem zatrzymanie 
szeregu pozycyj, trzeba będzie się na- 
wet cofać. Przykład wszystkim resor- 
tom dało tu Ministerstwo Spraw Woj 
skowych, jedyne, które zgłosiło do skar 
bu preliminarz budżetowy niższy, niż 
z lat poprzednich. Jakie pozycje uleg- 
ną zmniejszeniu? Rzecz prosta, prze- 
dewszystkiem hamujemy inwestycje. 
Nie rozpoczynamy żadnej nowej pra- 
cy, kończymy rozpoczęte. lnwestycja— 
to jest najlepszy bodaj sposób uży- 
cia nadwyżek budżetowych już osią- 
gn'ętych i odłożonych. Pragnąłbym bar 
dzo, podobnie jak minister Czechowicz 
zaoszczędzić tyle aby znów zgłosić dru 
gą ustawę inwestycyjną, ale w planie 
finansowym wszystkich dochodów i wy 
datków jakim jest preliminarz budżeto 
wy, wkłady w przyszłość, jakiemi są 
inwestycje, muszą ustąpić miejsca po- 
trzebom teraźniejszości. Drugą z kolei 
z kolei poz ycją która ulegnie pewnej 
redukcji, są etaty administracyjne. Po- 
za szkolnictwem, gdzie corocznie pocią 
ganie do pracy nowych sił nauczyciel- 
skich jest nieuniknioną koniecznością 
poza przedsiębiorstwami,  rozwijają- 
cemi się pomyślnie, w żadnem z mi- 
nisterstw etaty nie zostaną powiększo- 
ne, w niektórych zaś ulegną zniżce. Nie 
da to oszczędności bardzo wielkich, 
nie posiadamy bowiem takiego przero- 
stu 'administracji państwowej o jakim 
zwykło się mówić. Możliwości więc 
skurczenia są nader ograniczone. Wre- 
szcie w wydatkach rzeczowo - admi- 
nistracyjnych czekamy dalszych oszczę 
dności, kierując się tą wytyczną, że 
nie można preliminować nierealnie, ani 
przerywać normalnego trybu pracy. 

PROJEKTOWANE ZMIANY W „HIE- 
RACHJI WYDATKÓW”. 

Co do układu, budżet ulegnie za- 
sadniczej zmianie. Wprawdzie nasze 
budżety posiadają zasadnicze braki. 
Nielogiczna jest w nim naprz. hierar- 
chja wydatków. Mamy paragrafy wyno 
szące kilka tys. zł. i inne paragrafy, о- 
piewając na dziesiątki miljonów. Ró- 
wnoles'e pod względem prawnym trak 
towanie tych pozycyj niewątpliwie nie 
jest usprawiedliwione. Podobnie brak 
rozróżnienia wydatków, będący wy* 
nikiem stosowania istniejących ustaw 
do wydatków, których wysokość lub 
wogóle istnienie zależy od swobodnej 
decyzji rządu i ciał. ustawodawczych. 
Szer eg umów o charakterze prywatno- 
prawnym, zawartych przez rząd па а- 
sadzie jega konstytucyjnych, bądź usta 
wowych pełnomocnictw, również pocią 
ga za sobą wydatki, których immunitet 
budżetowy wynika z cywilnej odpowie- 
dzialności państwa za swe zobowiąza- 
nia. Dotychczasowy schemat budżetu 
nie uwidacznia specjalnego charakteru 
takich wydatków. W budżetach mono- 
poli i przedsiębiorstw państwowych 
niedostatecznie są uwypuklone 4 zasad 
nicze grupy wydatków każdego przed- 
siębiorstwa, a mianowicie wydatki na 
eksploatację, na inwestycje, na pod- 
niesienie kapitału obrotowego i na 
amortyzację. Mimo istnienia tych nie- 
wątpliwych braków i niedokładności, 
obecny ukłąd budżetowy ma w sobie 
jeden plus — że do szematu tego prze- 
dłożenia przyzwyczajone jest społeczeń 
stwo nauczyło czytać tę książkę. 

STANOWCZA ZAPOWIEDŹ ZLEKCE 
WAŻENIA „NAJBARDZIEJ AUTORY- 
TATYWNE| FRAZEOLOGJI“ MAL- 

KONTENTÓW. 
Nie zamierzam zatem wprowadzać 

w obecnie układanym preliminarzu da- 
lej idących zmian w stosunku do lat 
ubiegłych, tem bardziej, że ambicja 
moją jest dorównać przeszłości w rze- 
czy stokrotnie ważniejszej, niż zewnę- 
trzny układ budżetu, mianowicie w je- 
go pomyślności wykonania. Zdaję so 
bie sprawę z tego, że preliminarz na 
rok przyszły zrównoważony w grani- 
cach globalnych budżetu tegorocznego, 
ale niższy w poszczególnych jednost 
kach narażony jest na bardzo łatwe do 
eskploatację, na inwestycje, na pod- 
budżet, w myśl zasady oszczędności, 
będzie atakowany za to, że nie jest niż- 
szy od: zeszłorocznego. Przy rozważa” 
niu poszczególnych obniżonych pozy” 
cyj rozłegną się płacze i biadania, że 
rząd zaniedbuje taką czy inną ważną 
dziedzinę życia państwowego. Wy- 
znam otwarcie, że tego rodzaju ataki, 
jeżeli nastąpią i bez względu na to, 
gdzie nastąpią, nie zamącą mi spokoju 
ducha, bo równie dobrze, jak skłonny 

jestem przyjąć każdą słuszną uwagę i 
krytykę, skądkolwiek ona pochodzi, tak 
samo zdecydowany jestem przejść do 
porządku dziennego nad wszelką nawet | 
najbardziej autory i a.        



ЗОО СМО 
  

ECHA KRAJOWE 
PODRÓŻ PANA 

BARANOWICZE, 20 9.PAT. Dziś 
przed południem Pan Prezydent opu: 
Ścił Słonim, udając się w dalszą dro: 
gę po ziemi nowogródzkiej, by  za- 
kończyć drugi dzień swego pobytu z 
zatrzymaniem się na nocleg w Bara- 
nowiczach. 

W Słonimie 

Rano Pan Prezydent wraz Ze Świ- 
tą i towarzyszącemi mu osobami udał 
się na miejsce gdzie wznoszone są 
fundamenty budującej się Średniej 
szkoły miejskiej. Tutaj powitał Pana 
Prezydenta kurator szkolny zaś bur- 
mistrz miasta w imieniu ludności wy- 
raził gorącą prośbę, aby szkoła mo- 
gła nosić imię Pana Prezydenta. Na 
to Pan Prezydent raczył wyrazić swą 
zgodę. Po poświęceniu Pan Prezydent 
i obecni dostojnicy podpisali akt erek- 
cyjny, który następnie został wmuro- 
wany w jeden z węgłów budującego 
się gmachu. Pierwszą cegłę położył 
Pan Prezydent, poczem Juda! się do 
gmachu starostwa. Tutaj w obecno- 
ści Pana Prezydenta nastąpiło po- 
święcenie i otwarcie  regjonalnego 
muzeum. Następnie Pan Prezydent 
przeszedł do wielkiej sali konieren- 
cyjnej, gdzie oczekiwali na jego przy- 
bycie przedstawiciele miejscowego 
społeczeństwa oraz delegacje kilku: 
dziesieciu miejscowych  organizącyj i 
związków. Imieniem całej ludności 
powiatu słonimskiego wygiosi!  piek- 
ne przemówienie prezes obywatel- 
skiego komitetu przyjęcia Michalski. 
Z kolei starosta przedstawił Panu 
Prezydentowi zebranych przedstawi- 
cieli wszystkich narodowości, wyznań 
i stanów. 

W Albertynie i Żyrowicach 

Odieżdżającego Pana Prezydenta 
żegnały tysiączne tłumy mieszkańców, 
Dalsza droga prowadziła przez Al- 
bertyn, majątek hrabiów Pusłowskich 
gdzie Pan Prezydent zwiedził nowo- 
czesne urządzenie jednej z większych 
w Polsce papierni, poczem udał się 
do historycznych  Żyrowic, gdzie 
zwiedził państwową średnią | szkołę 
rolniczą. Przy wjeździe do Žyrowic 
zgotowano Panu Prezydentowi uro- 
czyste przyjęcie. 

Podczas wizytacji wyjaśnień udzie- 
lali dyrektor szkoły Kostro oraz pre* 
zes rady opiekuńczej. Po drodze do 
Hrudopola, gdzie Pan Prezydent wraz 
z towarzyszącemi mu osobami przyj- 
mowany był przez właścicieli majątku 
państwa Jundziłłów, Pan Prezydent 
zatrzymał się we wsi Szeniewicze, 
gdzie chwilę poświęcił zwiedzenia 
wzorowego gospodarstwa małorolne 
go Józefa Moroza. Pan Prezydent 
wyrażał się z uznaniem o gospodar- 
ce Moroza i wręczył mu dar w kwo- 
cie 200 zł. W dalszej drodze do Ba- 
ranowicz można było zauważyć sze- 

PREZYDENTA 
reg wzruszających momentów, kiedy 
różnojęzyczna i  różnowyznaniowa 
ludność ziemi nowogródzkiej składa- 
ła częstokroć w niewyszukany spo- 
sób tysiączne dowody swego przy- 
wiązania do wspólnej ojczyzny. Przed 
domami osiedli, przez które przejež- 
dżał Pan Prezydent, ustawione były 
stoły, przykryte wzorzystemi samo- 
działami, na których leżały chleb i 
sól na powitanie Dostojnego Gościa. 
W Nowotopolni Pan Prezydent doko- 
nał otwarcia specjalnie urządzonej 
wystawy hodowlano-rolniczej, poczem 
zwiedził wystawę, wyrażając żywe 
uznanie dla dotychczas osiągniętych 
rezultatów na polu uprawy roli i ho- 
dowli. Pragnąc przyjść z pomocą 
mieszkańcom Nowotopolni, złożonych 
przeważnie z kolonistów cywilnych, 
pochodzących z różnych części kraju, 
Pan Prezydent wyasygnował 2 tys. zł. 

W Baranowiczach 

O godzinie 5-ej orszak Pana Pre- 
zydenta stanął u bramy  triumfalnej, 
wiodącej do Baranowicz. Przybycie 
Prezydenta oznajmiło 21 strzałów 
armatnich. Powitany hymnem narodo- 
wym Pan Prezydent przeszedł przed 
irontem kompanii honorowej 78 p.p., 
poczem zbliżył się do oczekujących 
go przedstawicieli władz ze starostą 
Emerykiem na czele, reprezentantów 
duchowieństwa wszystkich wyznań, 
organizacyj, związków i stowarzyszeń 
Imieniem ludności įprzemawial, t wrę- 
czając Panu Prezydentowi chleb i sól, 
burmistrz miasta Mackiewicz. Po po- 
witaniach Pan Prezydent wsiadł w to- 
warzystwie woj. Beczkowicza do po- 
wozu, zaprzężonego w czterykonie w 
honorowej eskorcie 26 p. ułanów 
przybył do mieszkania dowodcy bry- 
gady  kawalerji płk. Skotnickiego. 
Wzdłuż ulicy ustawione były szpale- 
ry oddziałów wojskowych  miejsco- 
wego garnizonu, młodzież szkolna i 
związki ze sztandarami. Całe miasto 
przybrało niezwykle odświętny wy 
gląd. Po krótkim odpoczynku Pan 
Prezydent udał się do gmachu sta- 
rostwa, gdzie przyjął hołd od miej- 
scowej ludności, poczem wizytował 
szkołę handlową Polskiej Macierzy 
Szkolnej, gdzie rozwój szkolnictwa i 
oświaty na ziemi nowogródzkiej zo- 
brazował inż. Zubelewicz. Następnie 
Pan Prezydent odwiedził świetlicę ko- 
lejarzy „Ognisko”. Wieczorem Pan 
Prezydent wziął udział w bankiecie, 
wydanym na jego cześć w salonach 
straży ogniowej. Po bankiecie odbył 
się raut, urządzony przez Rodzinę 
Wojskową oraz Zw, Ziemianek i Go- 
spodyń Wiejskich, «który zaszczycił 
swą obecnością wraz z towarzyszą 
cemi Mu osobami' Raut, który zgro- 
madził liczńych przedstawicieli miej- 
scowego społeczeństwa przeciągnął 
się daleko poza północ. 

  

Wilki gnębią ludność 
W ubłiegływ tygodniu pojawiło się 

kilka stad wilków, 

pow, dziśnieńskiego 
na terenie pow. dziśnieńskiego znów 

Wilki zadusiły trzy konie Urządzono obławę podczas której zabito 8 
wilków. 

Stedo wilków dostało się za pomocą podkopu do trzody chlewnej Józefa 
Wierzmieja w kolonji Nowe-Turki, gm Roj aw gdzie pożarły 4 owce, 
zadusiły 20 owiec i pokaleczyły 15 sztuk. (y 

  

GRÓDEK, POW. MOŁODECZAŃSKI 

— Poświęcenie kościoła. Niezwykłej, a 
podniosłej uroczystości byliśmy świadkami 
dn. 29 z. m. my mieszkańcy Gródka Moło- 
deczańskiego i okolic. W dniu tym J. E. ks. 
metropolita Jałbrzykowski w asystencji licz- 
nego duchowieństwa dokonał poświęcenia 
nowego kościoła. Niewielkie to miasteczko 
(około 1700 m.), znajdujące się obecnie pod 
samą granicą Rzeczypospolitej, oddawna już 
robiło starania wraz z sąsiedniem obywatel- 
stwem o wzniesienie świątyni Pańskiej, gdyż 
kościoły w okolicy są rozrzucone na dość 
wielkiej przestrzeni i odczuwano dość silnie 
potrzebę kościoła w Gródku, jednak różnego 
rodzaju przeszkody po kilka razy nie dawa- 
ły temu zamiarowi stać się czynem. Dopie- 
ro w roku zeszłym, dzięki inicjatywie ks. 
biskupa Jałbrzykowskiego, powziętej w cza. 
sie wizytacji naszych stron przed 2 laty oraz 
energji proboszcza sąsiedniej parafji ks. Ko- 
złowskiego a także ofiarności miejscowego 
ziemiaństwa, które opodatkowało się na ten 
cel, udało się nareszcie plan urzeczywistnić. 

Kościołek drewniany, nieduży, ale robi 
dość estetyczne wrażenie. Można powiedzieć 
że został zbudowany w rekordowem (jak 
na miejscowe warunki) tempie, bo w ciągu 
roku. Z osób, które przyczyniły się do tego 

Z Bożej łaski 
Nie o królewskiej władzy chcę pi- 

sać — znudziły wszystkich sprawy 
poważne, sprawy bytu Polski dotyczą” 

ce.. Wolimy w nie nie zaglądać — mo- 
że dlatego, że to humor psuje. Więc 
nie wspomnę o nich; będę pisał — o 
talencie. / 

Talent! Jak wiele jest talentów, 
które więdną z braku środków, popro- 
stu. Nie mówię już o tem, że w każdym 
pastuszku. który kij struga, siedzi mo- 
2е — kto wie? — drugi Stwosz? Ileż 
zdeklarowanych, ujawnionych  talen- 
tów zmarniało dlatego tylko, że był 
mus tworzyć na łokcie, pisać codzień, 
dla wierszowego, dla chleba. Przed 
oczy staje Kaz. Laskowski. Napewno 
dalej by zaszedł gdyby nie potrzebował 
pisać dzień w 'dzień z konieczno” 

   

zbożnego dzieła gależy wymienić w pierw- 
szym rzędzie hr. Benedykta Jana Tyszkie- 
wicza, który ofiarował 14 hekt. ziemi, las 
na budowę, oraz obywateli miasta Gródka 
p. p. Ambrożego i Jakubowskiego, który bez 
interesowną pracą przyczynił się do prędkie- 
go urzeczywistnienia tego przedsięwzięcia. 
Również zarząd gminy gródeckiej, choć w 
większej części prawosławny bardzo współ- 
działał w tem. 

Zjazd przy tej uroczystości był bardzo 
liczny i to nietylko katolicka, lecz i prawo- 
sławna ludność zjechała się i z dalszych 
stron, bo starzy ludzie nie pamiętają podob- 
nej uroczystości w okolicy. Powstanie no- 
wego kościoła w tych stronach jest rzeczą 
bardzo ważną, bo miejscowa ludność pra- 
wosławna pochodząca z unitów oraz czę- 
sto z t. zw. małżeństw mieszanych, chętniej 
przyjmowałaby katolicyzm gdyby było więcej 
kościołów. Nieraz się słyszy z ust prawo- 
sławnego „przyjąłbym „polską wiarę”, ale 
tak daleko do kościoła'*. 

Zanim plebanja nie będzie wykończona 
będzie dojeżdżał wymieniony ks. Kozłowski 
z Chołchła (o 10 klm.), ale na przyszły już 
rok mamy nadzieję mieć stałego proboszcza, 
którym ma zostać według obietnicy ks. me* 
tropolity tenże ks. Kozłowski. 

   

  

ści, gdyby miał środki, gdyby miał 
swobodę „Hej gdyby tak cztery siwe“.. 
I pewnie nie jeden piękny, głęboki ton 
w wierszach Edwarda Słońskiego za” 
wdzięczamy tej niezależności, jaką mu 
dawał jego fach — fach bardzo, bar- 
dzo prozaiczny. 

Ale są inne talenty, które może 
gorszy jeszcze los spotkał, zanikły, zgi- 
nęły, zamiłkły — z braku bodźca do 
pracy; utonęły, ugrzęzły w tłustym do- 
brobycie — zalało je złoto. Wszak 
niewątpliwy talent malarski miał Igna- 
cy Karol hrabia Korwin Milewski... I 
a talentów najbardziej może szko- 

la. 
Zwykle jednak niezależność, jaką 

daje bogactwo, lub solidny, rentowny 
fach, umożliwia rozwój talentu. Pod- 
nosi go czasem tak wysoko, że staje 
się on niepopularny, niedostępny dla 
mas. Długie, spokojne opracowywanie, 

   

Inicjatywa pułk. Sławka 
WARSZAWA. 20.9. (Tel. wł. „Słowa”). Prezes klubu parla- 

mentarnego B. B, W. R. poseł Wałery Sławek wystosował dziś 

do prezesów klubów sejmowych pismo treści następującej: 
Na wniosek klubu B. B. W. R. Sejm uchwałą iz dn. 23-go 

stycznia r. b. uznał potrzebę rewizji konstytucji. Stosując się do 
tej uchwały klub 8. B. W.żR. wniósł do laski marszałkowskiei 

konkretny projekt zmian. Oprócz tego wpłynął do Sejmu pro- 
jekt trzech stronnictw lewicy a do Komisji konstytucyjnej uwagi 
Stronnictwa Narodowego. Z kolei rzeczy projekty te przejdą 

pod obrady zbliżającej się Sesji Sejmu. 
Wobec ważności zagadnienia i ogromnego materjału w 

imienlu klubu proponuję odbycie wspólnej narady przedstawi- 
cieli klubów poselskich nad tym przedmiotem. Proponuję odby- 

cie tej narady pomiędzy 23 -30 września r. b. I proszę o łaska- 
wą odpowiedź czy klub JWPanów zechce wziąć w niej udział. 

( Walery Sławsk. 
List powyższy pułk. Sławek wysłał po odbyciu narady z 

Marszałkiem Piłsudskim I premjerem Świtalskim. 

X Zgromadzenie Ligi Narodów 
Debafa nad rezolucją lorda Cecila 

* niosek min. Sokala 

GENEWA. 20.9. Pat. Na trzeciej komisji trwała w dalszym ciągu de- 
bata nad rezolucją lorda Cecila co do dalszych prac w dziedzinie rozbro- 
jenia. Dziś przemawiał między innemi delegat Polski min. Sokal, który 
podkreślił, że trzecia komisja nie jest iastytucją apelacyjaą w stosunku do 
komisji przygotowawczej, że nie może jej dawać instrukcyj, tem bardziej, 
że szósta sesja przygotowawczej komisji przerwała pracę i raportu nie 
złożyła, nie nałeży przeto unicestwiać szeregu z trudem podjętych wyni 
ków. W zakończeniu min. Sokal proponuje, aby przewodniczący Opraco- 
wał tekst rezolucji dla Zgromadzenia, w którym ograniczyłby się do od- 
zwierciadlenia poglądów, wypowiedzianych w debacie trzeciej komisji, nie 
dodając do tego żadnych sugestyj, ani instrukcyj. Następnie przemawiali 
delegaci duński, kanadyjski i inni. Delegat Szwecji Lange wyraził pogląd, 
że trzeba zadowolić się skromnym pierwszym etapem osiągniętych prac w 
dziedzinie ograniczenia zbrojeń, że jednakże nie należy się wyrzekać su- 
gestyj co do dalszych etapów. Następnie delegat Szwecji wyraża przypusz- 
czenie, że jeżeli w ciągu dziesięciu lat system zbrojenia nie ulegnie reduk- 
cji, to wojna jest nieunikniona. Dalszy ciąg dyskusji jutro. Dyskusja za- 
kończy się prawdopodobnie przyjęciem rezolucji. 

    

walka o zasadę ograniczenia fabrykacji narkotyków 

GENEWA, 20. 9. PAT. Komisja zagadnień społecznych i ftumanitar- 
nych Zgromadzenia Ligi Narodów przyjęła sprawozdanie o zwalczaniu 
użytku opium. 

Delegat jugosławiański Foticz, który wyznaczony został na sprawo- 
zdawcę, oświadczył, że jest rzeczą ważną, aby zasada ograniczenia fabry- 
kacji narkotyków zabezpieczona została w drodze zawarcia międzynarodo- 
wej konwencji. : 

Międzynarodowa konierencja, która ma się zabrać w roku przyszłym, 
obejmować będzie przedstawicieli krajów produkujących i koasunujących 

Sprawa redukcji zbrojeń morskich 
Zgodny pogląd ekspertów francuskich, japońskich 5 

i włoskich 
PARYŻ. 20.9. Pat. „Petit Parisien“ pisze: 

pońscy i włoscy są najzupełniej zgodni co do tego, 
zbrojeń morskich może być ostatecznie "załatwiona 
rozumienia, osiągniętego na komisji przygotowawczej i 
rencji rozbrojeniowej. 

Rumuńska rada ministrów 
zatwierdziła układ gospodarczy z Polską 

BUKARESZT. 20.9. Pat. Rada ministrów zatwierdziła układ gospo- 
darczy z Polską. Z okazji zatwierdzenia układu i wyjazdu do Warszawy 
nowomianowego posła Cretzeanu odbvło się tu wczoraj Śniadanie, wydane 
przez polskiego chargć d'affaires p. Kobylińskiego. 

miały napad rabunkowy ma kasjerów kopalnianych 
BERLIN. 18,9. Pat. Dzienniki poranne donoszą, że wczoraj przed po- 

łudniem w Zictau dckonano napadu na trzech kasjerów jednego z towa- 
rzystw kopalnianych. Kasjerzy ci wraz z dwoma robotnikami transporto- 
wali na dwukcłowym wćzku wcrek, zawierający 86 tys. marek, Nagle 
przystąpiło doń dwóch uzbrojonych w rewolwery ludzi, którzy odebral: im 
wszystkie pieniądze i zbiegli samochodem. 

| ŻYTO DAŃKOWSKIE 
zaaklimatyzowane w warunkach klimatycenych Wileńszczyzny 

Czystość 99.90 proc. Siła kiełkowania 92. Waga holenderska 123 5 
Połeca do siewu Eugenjusz Chełchowski, 
poczta i majątek, Chożów k/Motodeczna 

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

Przy większem zamówieniu udzielam kredytu 

Eksperci francuscy, ja- 
iż sprawa redukcji 

jedynie w drodze po- 
na ogólnej konfe- 
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(Lekcyj muzyki „eż c.26x.| 

W sprawie niektórych nagrobków protesorskich w Wilnie 
Przesławna Wszechnica Batorowa, 

przygotowująca się obecnie do uroczy- 
stego obchodu 350-lecia rocznicy od 
daty założenia tej uczelni, zawczasu 
pomyślała przedewszystkiem o złoże- 
niu hołdu pośmiertnego, pamięci zmar- 
łych swych profesorów, czego oto naj- 
wznioślejszym wyrazem jest obecne 
sprowadzenie zwłok Jaochima Lelewe- 
la do Wilna. 

Oczywiście, a było to jeszcze w ma- 
ju r. b. zwrócono baczną uwagę na 6 
cmentarzy wileńskich, na których spo- 
czywają zwłoki wielu profesorów wi- 
leńskich, którzy pogrzebani zostali 
przeważnie na Rosie i Bernardyńskiem 
Campo Santo w epoce lat 1807—1926. 

Jakoż rektor i senat akademicki u- 
tworzył wówczas komisję złożoną ze 
St. Kościałkowskiego, F. Ruszczyca i 
L. Uziębły, rzeczoznawców, która uło- 
żyła tymczasowy wykaz grobów profe- 
sorskich wileńskich, jakowe w przysz- 
łości, możliwie najbliższej upatrzone 
zostały do należytego uporządkowa- 
nia. 

Brak środków, a będą takowe bar- 
dzo znaczne, oczywiście stanie na 
przeszkodzie do gruntownego odresta- 
urowania nagrobków. Stąd, zwłaszcza 
w obecnym czasie, gdy dokonywane 
są przygotowania do wielkiego zjazdu 
lekarzy i przyrodników, zajęto się naj- 
gorliwiej obejrzeniem i jakiem takiem 
uporządkowaniem miejsc, gdzie się 
wznoszą na cmentarzach, przedewszy- 
stkiem groby profesorów medycyny i 
nauk przyrodniczych. 

Tak np. prof. St. Trzebiński zlu- 
strował cmentarz Rosa, prof. Michejda 
cmentarz ewangelicki, prof. Ign. Abra- 
mowicz, cmentarz św. Stefana i t. d. 
Oczywiście i inne wydziały uniwersy- 
tetu, tak samo szczerze się zakrzątnęły 
doprowadzeniem do ładu miejsc wiecz- 
nego spoczynku byłych profesorów. 

W ostatnich latach dokonano, sta- 
raniem kilku nielicznych jednostek, po- 
wierzchownego odnowienia nagrobków 
prof. Stan. Bonif. Jundziłła, prof. Igna- 
cego Jakowickiego i innych, którzy 
spoczęli na cmentarzu po Bernardyń- 
skim. 

Z pośród pomników lekarzy, tam 
że pochowanych, domagają się odno- 
wienia piękny grobowiec prof. chirur= 
gji K. Porejanki, oraz nagrobek omsza- 
ły, znakomitego anatoma, prof. Adama 
Bilkiewicza (oba nagrobki położone 
są w pobliżu wielkiego grobowca, prof. 
L. Borowskiego). 

Co do Rosy, to przedewszystkiem 
upatrzony został przez wydział teolo- 
giczny uniwersytetu do uratowania w 

gruntownej rekonstrukcji nagrobek 
ks. prof. Platona Sosnowskiego, zaś 
przez wydział humanistyczny, ładny 
pomnik prof. Stanisława Hryniewicza, 
(który wykształcił w literaturze łaciń- 
skiej ]. Słowackiego). Pamnik ten wy- 
maga powierzchownego odnowienia, a 
przytem uzupełnienia go urną dekora- 
cyjną, która przez czas została strą- 
coną, i zniszczoną. 

O innych cmentarzach i nagrobkach 
podamy później. Zwrócimy tylko jesz- 
cze uwagę administracji cmentarza po- 
Bernardyńskiego na stan nagrobków, 
znajdujących się w zawiadywaniu rze- 
czonej administracji, jako umieszczo- 
nyci: na samej kaplicy cmentarnej. 
Właśnie wśród tych płyt pamiątko- 
wych znajduje się i droga zarówno dla 
uczonego kapłana polskiego, jak i dla 
każdego profesora płyta, poświęcona 
pamięci prałata Mamerta Herburta. 

Mieści się ona w wielkiej kaplicy 
cmentarnej, która aczkolwiek jest utrzy 
raana przyzwoicie, razi jednak w pew- 
nym szczególe od samego jej frontu. 
Mianowicie cośniecoś pozostawiają do 
życzenia tablice nagrobne wmurowane 
po obu stronach wejścia do sklepio- 
cych podziemi, akurat pod samym gan 
kiem rzeczonej kaplicy. Prawie wszyst- 
k'e kamienne tablice fatalnie rażą 
swym nieestetycznym wyglądem, ile, 
że podczas ostatniej restauracji ścian 
tego budynku grubo poplamiono je wa- 
pnem. Kiedyż nareszcie oczyszczone 
one zostaną, a stąd i ujawnione стеКа- 
we ra nich napisy. 

Przecież jedna z tych tablic pośw'e 
сога została nie byle komu, jen: nie- 
posrolitemu kapłanowi wileńs : +mu, 
jednemu z uczeńszych teologów, i pa- 
leografów polskich, tyle poważanemu 
członkowi Kapituły wileńskiej, prała- 
towi Mamertowi z Fulsztyna Herbur- 
tow). Zmarł on 18:V 1873 r. w wieku 
lat 86. Była to nader charakterystycz- 
na, iście typowa -postać wileńska, o 
której dotąd krążą po Wilnie przeróż- 
ne anegdoty. Niektóre z nich podał A. 
H. Kirkor w swych „Wspomnieniach 
Wileūskich“, drukowanych w „kraju. 
Znakomitą zasługą Herburta było prze- 
pisanie i skomentowanie 'akt Kapituły 
wileńskiej z ogromnego okresu, z 1502 
—1800 r., zawartych w 7 tomach je- 
go manuskryptów. 

Herburt w 1824 r. czasowo wykła- 
dał w Uniwersytecie wileńskim religję 
(zapewne w zastępstwie prof. Ignace- 
go Borowskiego) tego B., u którego się 
kształcił Juljusz Słowacki, a który spo- 
czywa na cmentarzu Rosa. 

Sulimczyk. 

  

19ta POLSKA PAŃSTWOWA LOTE- 
RJA KLASOWA. 

1i-ty dzień ciągnienia. 

50000 zł. wygrał Nr. 131290. 
15000 zł. wygrały Nr. 70216 135096. 

10000 zł. wygrał Nr. 135689 

5000 zi. wygrały Nr. 12789 105515 
157622 182792. 

3000 zł. wygrały Nr. 62605 120076 
134312. 

2.000 zł. wygrały Nr. 9283 21439 24184 
57654 133599 152204 155286 183277. 

1000 zł. wygrały Nr. 18879 26357 31692 
34644 35032 38149 30641 57436 63870 64489 
70764 80432 93251 97839 103509 119077 
125863 127895 135676 141046 155274 156554 
158393 160770 169396. 

Po 600 zł. wygrały Nr.: 13002 13247 
24828 29611 31588 33147 41335 42805 44142 
46343 47109 52916 62817 72001 72594 92601 
106286 106480 110457 113523 116484 125014 
126451 127876 132980 142417 142767 145189 
161191 162174 163859 168391 172148 173635 
176228 176684 177069 178249 178938. 

Po 500 zi. wygrały Nr.: 1945 3216 3329 
7260 8960 9809 9895 11116 12640 13326 
15215 15280 16153 17683 19855 22046 23143 
23534 23880 24123 25155 26991 27155 31548 
32194 33179 33680 34220 36522 40881 42022 
43145 43160 43465 45021 47039 47258 49123 
40574 40675 52088 54447 55138 56668 57357 
58008 58274 65145 67132 68835 69598 69921 
10851 71679 74412 75366 75415 75972 76150 
77110 77251 78033 78339 78384 80196 81180 
81914 83713 85334 85414 87521 87654 88176 
88615 88890 91793 92912 95078 95980 96742 
105887 105942 112674 112960 113531 116029 
117727 119357 119795 122131 122230 124138 
124626 12331 126660 126611 127055 129510 
129903 130696 130843 132742 132934 133069 
133676 133909 134102 135281 135730 137785 
137807 138930 139254 140109 141156 141749 
142121 142906 144429 144866 145062 146008 
146437 147298 148629 150129 150628 151023 
151177 151648 152442 155241 156041 157876 
158649 159304 161597 165173 166201 167551 
169530 173239 178179 182225 182574. 

  

i i at | w warszawie, Chmielna 
IAR @ 5, przy — № Swiecie. 

Tel. 1-96, 406-33 i 336-30. 
15 pokoi z nowoczesnym konforiem 
urządzonych od zł. 5:50 na dobę wraz 
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w z nościełą, bielizną i oświetleniem. — 

Oprawy książek, albumy 

RAĄŃY DO OBRAZÓW I 
WYKONYWA 018£-0 

Wł. Strzedziński 
Wilno, Zamkowa 12, Tel. 13-13. 

PO i o o | 

  

w f stale swieżo- 
A © - palona 7 ра- 

larni Jana 
B Arnolda w Warszawie, co 3-ci dzień @ 

świeży transport. Od zł. 780 za kg. l 

i 

m polecą I. St. BANEL i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 23. Telefon 8-49. 
Zamówienia od 1 kg. Wysyłamy 

5466 —1 pocztą. 
    

  

O apowiedni nożyk 
jest najważniejszą 

rzeczą przy goleniu— 
nożyki Gillette są wykonane 
z najlepszej stali angielskiej. 

Miej zawsze zapas nożyków 

Gillette. 

    

  

istorja, teorja i estetyka | 
udziela MICHAŁ JÓZEFOWICZ 

szlifowanie, gładzenie — daje klejno- 

prof. Konstrwatorjum. 
1 i -ej — z nformacje od Il-ej 1 S-to Jakóbska 6—1. 

ty nieliczne, i to najczęściej takie, któ- 
re nie wielu wielbicieli mają. lleż lat 

iod 4 — 5 po poł. 
L laininai EL L LLA T] 

czekał Norwid na Cywińskiego! Czy 
przypomni kiedy szeroka opinja polska 
0 Konstantym Górskim, i a cudownym 
jakby w brylancie rzeźbionym, jednym, 
jedynym tomiku jego wierszy? 

Do liczby poetów mało rozumia- 
nych, do poetów nie popularnych, do 
tych, którzy mówią rzadko i cicho — 
należy Henryk Skirmunt. Dwa tomiki 
wierszy, z których ostatni wydany w 
1912 roku — potem kilka nowel; — 
to wszystko, jeżeli się nie mylę; bo 
mogło gdzieś jeszcze coś wyjść; o czem 
nie wiem. Bo i skąd wiedzieć, kiedy 
nie było , to zapowiadane zgóry przez 
czerwoniaki, ani rozreklamowywane w 
„Wiadomościach Literackich, 

Ale niech nikt pochopnie Skirmun- 
ta o lenistwo nie oskarża: wszystko, 

co pisze, jest tak obmyślane, tak prze- 
żyte, tak wycyzelowane, wyrzeźbione 
do ostatniego szczegółu wygładzone i 
wyszlifowane, że przypomina klasycz- 
ne wzory. Uu sonnet sans defaut vaut, 
seul, un long poeme. A sonety Skirmun- 
ta są rzeczywiście bez skazy, a są 
między niemi takie, że które oddać 
można nie jeden w dwunastu pieśniach 
poemat, nie jeden tysiąc kulawych 
oktaw. : 2 

Przy klasycznėj, w marmurze rzež- 
bionej formie, treść jest żywa, świeża, 
z serca płynąca; bo Skirmunt pisze tyl- 
ko wtedy, gdy ma coś do powiedzenia 
ludziom; a nie powtarza tego, co inni 
już mówili. 
Dlatego znaczone są jego wiersze zna 

kiem najbardziej niepop ularnym, naj- 
mniej demokratycznym, najwstrętniej- 
szym dla nas: znaczone są znakiem my- 
$. 

Gdy o poecie się pisze najlepiej: miast 
długo się rozwodzić i analizować dać pa 
rę przykładów jego twórczości. Trudno 
dać przykłady charakterystyczne wier* 
szy Skirmunta, który się nigdy nie po* 
wtarza, i w każdym wierszu jest nieo- 
czekiwany i nowy. Czy sięgnąć do mo- 
tywów ludowych i przedrukować „A 
gdy wsźzi w latka szarooki kryć”? Czy 
„Szkice z podróży”, z Niemiec, z 
Włoch cytować. Czy liryki? Wybór tru 
dny. Nie wybierając, zacytuję choćby 
np. „Modlitwę“. 

„Boże pól żytnich i pieśni ptaszęc ej 
Zachodów złotych cichego wesela 
Spraw abym szczęścia nie pożądał więcej 

Bo ogień pragnień moc duszy spopiela 
Widzisz, żem dzieckiem dzisiejszego 

[Świata 
Co mi swej jaźni i szału udziela. 
I że więc tylko płeśń broni skrzydłata 
Kiedy szybując wzwyż silnemi loty 
Duch mój ku Tobie ponad ziemię wzlata. 

    
    

   

I wiesz, że harfie mej dajesz dźwięk złoty, 
Dałeś mi skrajnych pożądań poznanie 
l wszystkie walki i wszystkie tęsknoty. 

Na twarz przed Tobą upadając, Panie : 
Błagam Cię: nie daj mi walczyć daremnie 
Wyrwij mi z duszy szczęścia pożądanie. 

I wypleń pychę, która mieszka wie mnię,. 

I chciałoby się jeszcze cytować, cy- 
tować te ustępy, w których brzmi mo- 
cna nuta miłości Polski, rodzimego Po- 
lesia, gdzie czuć głębokie zrozumienie 
dla całej kultury łacińskiej, gdzie dzwo 
nią hymny kościelne. Zacytowałoby się 
wszystko — ze szkodą praw autorskich 
Więc urywam. Nie mam innej ambicji, 
jak obudzić w jednym lub dwu czytel- 
nikach ochotę do zapoznania się z tem, 
co napisał Henryk Skirmunt — ta- 
lent z Bożej łaski. 

X. W. M.
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SŁOWO 
  

KURIER GOSPODARCZY ZIEM WOCHODNICI 

Katastrofalna klęska nieurodzaju, 

która dotknęła powiat Brasławski w 

1928 roku, nietylko nie została zażeg- 

"gana, lecz ogromnie pogłębiona skut- 

i tegorocznej posuchy., dlatego też 
stan rolnictwa 

przedstawia się bardziej katastroialnie, 

aniżeli w roku ubiegłym, a to z nastę 

pujących powodów: be 

1) Rolnictwo w powiecie Brasław- 

skim w czasie wojny światowej oraz 

w czasie inwazji bolszewickiej — Z0- 

stało doszczętnie zrujnowane, zabudo- 

wania gospodarcze częściowo zostały 

spalone, a częściowo zrównane z zie” 

mią podczas długotrwałych walk po” 

zycyjnych, lasy w 50 proc. wycięte, in" 

wentarze żywe i martwe całkowicie 

stracone, grunty uprawne kompletnie 

wyjałowione, ponieważ około 5 lat le- 

żały odłogami, skutkiem czego znacz: 

na ich część porosła brzeziną i innemi 

krzakami, a wkońcu całe przestrzenie 

najlepszych gruntów zostały podczas 

tych wojen poryte okopami i zasieka- 

mi drutów kolczastych. 
2) Ogromnie niekorzystne warun” 

ki klimatyczne stwarzają bardzo с1е2 

kie warunki dla rolnictwa w powiecie 

Brasławskim, ponieważ okres wegėta- 

cji roślinnej trwa tu zaledwie 4 do 4 

i pół miesięcy, gdy tymczasem w in" 
nych dzielnicach Polski okres dochodzi 

do 7 miesięcy. Z tego też względu 

obecny powiat Brasławski, który za 

czasów zaborczych był składową czę” 

ścią powiatu Nowoaleksandrowskiego 

uważany był za samoniewystarczalny 
i był corocznie dożywiany, czego dowo 

dem pozostały w różnych punktach 

rządowe spichrze wybudowane przez 

rząd zaborczy dla przechowywania 
zapasów zbożowych dła  dožywiania 
ludności powiatu. 

3) Stale i rokrocznie od 1922 roku 

powtarzające się klęski nieurodzaju, a 

w szczególności kompletna klęska nie- 

urodzaju w 1928 roku i klęska spowo- 
dowana tegoroczną posuchą — osta- 

„tecznie zrujnowały rolnictwo powiatu 
Brasławskiego, a w szczególności śred" 
nią i większą własność, która, ze Zro- 

zumiałych powodów, została najwię- 

cej poszkodowaną w czasie wojny świa 

towej. - 

577 powyžszego мупКа, \  jakich 

warunkach znajdowała się i znajduje 

średnia i większa własność rolna. 

! 

W pierwszych latach po  powsta- 
niu Państwa Polskiego, gdy właścicie- 
le ziemscy powrócili do swych kom- 
pletnie zniszczonych i zrujnowanych 
warsztatów rolnych — zmuszeni byli, 
wobec kompletnego braku funduszów 
na rozpoczęcie gospodarstw, albo: 1) 
oddać ziemię w dzierżawę sąsiadują- 
tym wsiom, ponieważ większych dzier- 
żawców nie było i nie ma, 2) oddać 
ziemię w zapaszkę, lub też 3) pozosta- 
wić grunty odłogami, bowiem innego 
wyjścia nie było, dlatego też wszystkie 
trzy wyżej wymienione sposoby do- 
prowadziły do kompletnego wyjałowie- 
nia gruntów. : 

Następnie kompletny brak gotówki 
nie mówiąc już o gotówce na rozpo- 
Częcie gospodarki rolnej, ale nawet i 
na przeżycie, spowodował, że właści- 
ciele ziemscy zmuszeni byli częściowo 
parcelować swe majątki i sprzedawać 
lasy głównie dla zapłacenia bieżących 
rat podatkowych, oraz dla stopniowe- 

go zaprowadzania inwentarzy żywych 
i martwych, jak również na odbudowę 
budynków gospodarczych. 

Masowa parcelacja, oraz wyprze- 
V daż resztek lasów, Spowodowała, że 
Bbecnie średnia i większa własność już 
Wyprzedała około 50 proc. ziemi upraw 
nej i łąk, tak, że obecnia stan posiada* 
nia średniej i większej własności pro- 
centowo ogromnie się zmniejszył i Ча 
sza parcelacja oznaczałaby zupełną 
likwidację średniej i większei własno” 
ści na najdalszych krańcach Rzeczypo- 
spolitej, a co zatem idzie i likwidację 
polskości. 

Pomimo wszelkich wysiłków rolni- 
ctwo w powiecie Brasławskim do tej 
pory nie może powstać na nogi i nie 
daje żadnego dochodu ponieważ staje 
temu na przeszkodzie brak kapitałów 
obrotowych na zakup odpowiedniej ilo- 
Ści inwentarza, (obecnie średnia i wię- 
ksza własność posiada od 15 do 55 
proc. odpowiedniego inwentarza), a w 
tem inwentarza dochodowego Mie Wy- 

«żej 20 proc., biorąc pod uwagę jego 
jakość), na zakup pasz  treściwych, 
ulepszonych nasion, nawozów Sztucz* 
nych, oraz na zapłacenie danin i świad- 
czeń publicznych, co powoduje, że 

wszyscy są zmuszeni do zaciągania 
| wszelkiego rodzaju pożyczek wekslo- 

wych, które lubo nie przewyższają 10 
proc. wartości majątków, jednak wsku- 
tek krótkoterminowości są bardzo ucia- 
žliwe i poprostu rujnują średnią į więk- 
szą własność. 

Nadomiar wszystkiego ciągłe nien- 
rodzaje w ostatnich latach, a w szcze- 
gólności katastrofalny rok klęskowy w 

*1928 roku całkowicie poderwały egzy- 
stencję średniej i większej własności, 
a przecież bieżący 1929 rok jest rów- 
nież dla naszego powiatu rokiem К-° 
skowym, a to ze względu na niebywa- 
łą posuchę. Według urzędowych da- 

Sytuacja rolników w pów. Brasławskim 
(Według memorjału Kresowego Związku Ziemian powiatu Brasławskiego). 

nych, stwierdzonych pr zez Sejmik 
brasławski.zbiory tegoroczne wynoszą: 

  

85 proc. normalnego zbioru 

70 , „ „ 
50 , ”„ , 

jęczmienia 30 , Ši й 
grochu 60„ 2 
wyki ŠA ае 2 5 
kartofli 5072 = 5 
siana 30 
koniczyny 30 ,, : 

Musimy dodać, że takie wyjątkowo 
ciężkie położenie rolnictwa w naszym 
powiecie spowodowane zostało nietyl- 
ko niesprzyjającemi warunkami atmos- 
ferycznemi, — bowiem gospodarstwa 
stojące na wysokim stopniu kultury rol- 
nej mniej stają się zależnemi od warun- 
ków atmosferycznych. Nasze obecne 
wyjątkowo ciężkie położenie powstało 
na skutek tego, że warsztaty rolne do- 
piero zaczynają powoli podnosić się z 
ruiny powojennej, a jednocześnie nie 
współmiernie zostały obłożone różnemi 
świadczeniami publicznemi, które mo- 

  

KRONI 
SOBOTA 

2] psu | Wschód si. g. 5 m. 03 
IN.M.P. Bol. Zach. sł. o g, 17 m. 23 
| jutro 

Tomasza. 

Spostrzeżenie Anisas Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

z dnia 20 1X 1929 ; 

Ciśmenie i 257 
średnie w m i 

Temperatura | 
średnia p 

i 
Opad za do / 
» w mm. | 0,01 

Wiatr ! : 
przeważającj | Południowy: 

Uwagi:  Półpochmurno, wieczorem dro- 

ny deszcz. 
Maximum za dobę + 219C. 
Minimum za dobę + 2 C 

Tencencja barometryczna: stały spadek 
ciśnienia. 

KOŚCIELNA 

— (a) Wyjazd metropolity. JE. me 
tropolita wileński ks. arcybiskup Jał- 
brzykowski wyjechał do Nowogródka 
w celu wzięcia udziału w uroczystoś- 
ciach związanych z przyjazdem Pana 
Prezydenta Mościckiego. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. We 

wtorek, dnia 24 września, odbędzie się po- 

siedzenie Rady miejskiej z następującym po- 

rządkiem dziennym: i : 
1) komunikat w sprawie zawarcia umowy 

z Warszawskiem T-wem Asfaltowem na a- 
sfaltowanie jezdni w Wilnie, 2) projekt bud- 
żetu dodatkowego na rok 1929 — 30 na ro 
boty kanalizacyjne, 3) wniosek w sprawie 
uruchomienia w Wilnie taniej jatki dla sprze 
daży mięsa mniej wartościowego w myśl 
rozporządzenia Ministra rolnictwa z dnia 29 
stycznia 1929 r., 4) wniosek w sprawie zmia- 
ny par. I i 2 taryfy opłat za kontrolę, oglę- 
dziny weterynaryjne i stemplowanie mięsa 
na Wileńskiej stacji weterynaryjnej, uchwa- 
lonej przez Radę miejską dnia 11 paždzier- 
nika 1928 r., 5) wniosek w sprawie upowa- 
żnienia Magistratu do sprzedaży Wileńskiej 
Dyrekcji Kolei państwowych działki ziemi 
miejskiej (1 ha 3972 metr.2) zajętej pod bu Jan 
dowę bocznicy przy st. Porubanek; 6 wnio 
sek w sprawie przeniesienia kredytów w bu- 
dżecie elektrowni miejskiej, 7) wniosek w 
sprawie uzupełnienia warunków dostarczania 
prądu z elektrowni miejskiej przepisem o 
zmianie abonentów, 8) wniosek w sprawie 
ustalenia kar za nieopłacone w terminie ra- 
chunki elektrowni miejskiej za dostarczony 
prąd, 9) wniosek w sprawie umorzenia za 
ległości podatku hotelowego, należnego od 
Soni Jutan, właścicielki hotelu przy ul. Nie- 
mieckiej 4. 

  

—(0) Oświetlenie przedmieść. Elektrownia 
miejska zajęta jest obecnie układaniem kabli 
celem oświetlenia przedmieśc i wybudowała 
już dwie budki transformatorowe, jedną 0- 
koło Rzeżni miejskiej, a drugą w dzielnicy 
Dolna, za Wilczą Łapą. W bieżącym tygod- 
niu zakończono ułożenie kabli do budki przy 
Rzeźni miejskiej, a od poniedziałku rozpo- 
cznie się układanie kabli do budki w dzielni- 
cy Dolna. Oprócz tego zostanie ułożony ka- 
brel na ul. Wielko-Stefańskiej. W ten sposób 
do dnia 3 października rb. wszystkie roboty 
po układaniu kabli zostaną zakończone. 

Oświetlenie uliczne zostaje znacznie wzmo 
cenione w centrum miasta a rizbudowuje się 
na ul. Wiłkomierskiej, na ulicach Zwierzyń: 
ca, które jeszcze nie posiadają Światła i w 
rejonie ul. Nowogródzkiej. 
Potrzebna ilość liczników w liczbie 3000 

sztuk została zamówiona u firmy Siemens w 
Warszawie i częśc już nadeszła do Wilna, 
reszta ma nadejść w połowie października 
tak że w roku bieżącym prawie, że zakoń 
czy się przejście z prądu stałego na zmienny. 
Zostanie tylko około 1500 abonentów, któ- 
rzy będą przeprowadzeni na prąd zmienny w 
roku następnym. - 

— (0) Sprawa uruchomienia tanich ja- 
tek. W Nr. 32 „Dz. Ustaw“ z dnia 17 maja 
rb. ukazało się rozporządzenie Ministra Rol- 
nictwa o urzędowem badaniu zwierząt rzeż- 
nych i mięsa w kraju. 

W myśl powyższego rozporządzenia, 
między innemi przepisami natury sanitarnej 
lekarze weterynaryjni przy badaniu mięsa 
winni dzielić je na następujące kategorje: 1) 
zdatne, 2) mniej wartościowe, 3) mniej war- 
tościowe i 4) niezdatne. Mięso mniej warto- 

owe i mięso warunkowo zdatne może być 
tylko sprzedawane ludności wyłącznie w ta- 
niej jatce, znajdującej się pod stałym nadzo- 

rem lekarza weterynarji. Gminy miejskie, u- 

  

    

    

  

głyby mieć miejsce po doprowadzeniu 
naszych gospodarstw do odpowiedniej 
kultury rolnej, co mogłoby nastąpić 
tylko wtedy, gdyby: 1) uzyskać nie- 
zbędny kapitał długoterminowy nisko- 
piocentowy na: a) zakup odpowiedniej 
ilości inwentarza jak żywego, tak też 
i martwego, oraz b) na przeprowadze- 
nie niezbędnych meljoracyj i 2) uzy- 
skać kapitał obrotowy na prowadzenie 
gospodarstw. 

Uzyskanie odpowiednich kredytów 
ra przeprowadzenie niezbędnych me- 
ljoracyj w naszym powiecie, miałoby 
niezmiernie doniosłe znaczenie, ponie- 
wąż w całym świecie niema ani jedne- 
.go pola lub łąki zdrenowanej, wszy 

stkie bowiem nieliczne przedwojenne 
meljoracje przepadły, wobec niemożno- 
ści podtrzymywania takowych podczas 
wojny. 

Pozatem niezbędne jest uruchomie- 
nie przemysłu rolnego jak naprzykład 
gorzelni, które funkcjonowały prawie 
w każdym większym majątku przed 
wojną światową i do których całe oko- 
lice dostarczały kartofle, a obecnie zaś 
niema ani jednej gorzelni. 

RRECTYDZIENEKGRESZOTH 

trzymujące właśn e rzeźnie obowiązane są 
posiadać urządzenia do sprzedaży mięsa 
mniej wartościowego (tanie jatki). Ceny mię 
sa, uznanego za mniej wartościowe, określa 
lekarz weterynarji i otrzymane ze sprzedaży 
sumy, za potrąceniem kosztów sprzedaży, 
oddaje się właścicielowi. 

Do czasu zbudowania nowej rzeźni miej- 
skiej i urządzenia przy niej stacji kontroli 
dla mięsa przywozowego, sekcja rzeźni i 
rynków Magistratu zamierzają urządzić tanią 
jatkę przy miejskiej stacji kontroli mięsa przy 
ul. Ponarskiej Nr. 1, dokąd byłoby przy 
wożone mięso, przeznaczone do sprzedaży w 
taniej jatce, i z rzeźni miejskiej. 

Powyższy projekt uruchomienia taniej 
jatki został zaakceptowany na wczorajszem 
posiedzenie Magistratu i będzie przedłożo: 
ny do zatwierdzenia radzie miejskiej. 

WOJSKOWA. 

— (y) Mir. Jerzy Dąbrowski odzna 
czony złotym krzyżem zasługi. Znany 
zaszczytnie Wilnu organizator oddzia” 
łów partyzanckich, obrońca Wilna mjr. 
Jerzy Dąbrowski odznaczony został 0- 
statnia złotym krzyżem zasługi, za Za” 
sługi w służbie granicznej. 

URZĘDOWA 

— (y) O obowiązku nauki dokształcającej 
dła pracowników młodocianych. W myśl obo 

wiązującej ustawy pracownicy młodociani 
(w wieku 15 — 18 lat) obowiązani są do 
uczęszczania na naukę dokształcającą lub 
dla analfabetów. 

O wykonaniu tego obowiązku muszą 
dbać sami pracodawcy i w razie zaniedba- 
nia mogą być pociągnięci do odpowiedzial 
ności karnej. 4 "AA 

W dniu kiedy młodociani mają zajęcie 
w szkole dokształcającej muszą być zwalnia 
ni od pracy. * ы 

Obecnie już każdy uczeń ubiegający się 
o dopuszczenie go do egzaminu na czela- 
dnika musi posiadać świadectwo szkolne z 
ukończenia nauki w szkole dokształcającej. 

Niżej podajemy właśnie wykaz szkół za- 
wodowych, dokształcających w Wilnie ze 
wskazaniem szczegółów ułatwiających zain- 
teresowanym zorjentowania się co do wy- 
bou odpowiedniej szkoły. i : 

1) Szkoła Handlowa dokształcająca, wie- 
czorna Stowarzyszenia Kupców i Przemysto- 
wców chrześcijan w Wilnie, Biskupia 12, 
Szkoła obsługuje zawody handlowy i prze 
mysłowy, 2) Szkoła zawodowa dokształcają- 
ca im. Promienistych, Polskiego T-wa Świat 
ło w Wilnie, Trocka 14. Zawody: krawiecki, 
kuśnierski, bieliźniarski i wogóle włókienni- 

3) Szkoła zawodowa dokształcająca im. 
i iego w Wilnie, Wielka 15. Zawo- 

ski, kamaszniczy, garbarski, rym a- 
rzeźniczy masarski, piekarski, cukierni- 

czy, fryzjerski. _4) Szkoła dokształcająca 
Stowarzyszenia Techników "Polskich w Wil- 
nie, Kopanica 5, Zawody: mechaniczny, ele- 
ktrotechniczny, budowlany, 5) Szkoła zawo 

dowa dokształcająca żeńska im. św. Teresy 
w Wilnie, Połocka 2. Szkoła obsługuje wszy 
stkie zawody za wyjątkiem krawieckiego. 6) 
Szkoła żeńska zawodowo dokształcająca im. 
Mai 
w 

   

  

W Konopnickiej Polskiego T-wa Światło 
Wilnie, Wileńska 10. Zawody: handlowy 

i przemysłowy. 7) Szkoła zawod. dokształc. 
T-wa Pomoc Pracy w Wilnie, Subocz 19. 
Zawody: dla kobiet — krawiecki, bielizniar- 
ski, hafciarski, modniarski; dla mężczyzn — 
stolarski, malarski, rytowniczy, krawiecki, fo 
tograficzny, fryzjerski i wspólny hand!owy. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatry Miejskie. Otwarcie sezonu zi- 
mowego w teatrze Lutnia. Dziś w teatrze 
miejskim na Pohulance ukaże się poraz dru- 
gi nieśmiertelne dzieło A. Mickiewicza „Dzia- 
dy“ w układzie scenicznym S. Wyspiańskie- 
go. 

Premjera wczorajsza odniosła wielki su- 
kces artystyczny dzięki wyborowej grze ca- 
łego zespołu pod reżyserją A. Zelwerowicza 
i R. Wasilewskiego, jak też i oryginalnej i 
ze wszech miar interesującej wystawie, wy- 
konanej według projektu W. Małkowskiego. 

W przygotowaniu komedja J. A. Kisiele- 
wskiego „W sieci”. 

Dziś w teatrze miejskim Lutnia nastąpi 
otwarcie sezonu zimowego. Celem zapozna- 
nia szerszej publiczności z perłami litera- 
tury naszej Dyrekcja Teatrów przygotowa- 
ła pełną pogodnego humoru wyborną ko- 
medję Al. Fredry „Wielki człowiek do ma- 
łych interesów", z udziałem Al. Zelwerowi- 
cza, który tworzy w tej sztuce niezapomnia- 
ną kreację. Komedja Fredry otrzymała sty- 
lową oprawę sceniczną. W planie repertuaro 
wym najbliższą premjerą w teatrze Lutnia 
będzie niegrana dotychczas w Wilnie głośna 
szutka Crommelynck'a „Maski“. ' 

Каза zamawiań do obu teatrów miejskich 
czynna codziennie w teatrze Lutnia 11 — 9 
wieczór bez przerwy. 
` Kasa teatru na Pohulance czynna ой g. 
5 po pol. 5 

    
   

  

  

Przed XIII Zjazdem bekarzy i Przyrodników. 
(Wywiad z prof. dr. 

sko od środy obradować 
będzie w Wilnie XIII Zjazd Lekarzy i 
Przyrodników Polskich. Obrady Zjaz- 
du zaszczycone obecnością Pana Pre- 
zydenta Mościckiego potrwają pięć 
dni i zgromadzą elitę polskiego Świa- 
ta naukowego. 

Przygotowania do godnego przy- 
jęcia dostojnych gości prowadzone 
są oddawna i niewątpliwie Wilno, 
zaszczycone wyborem, należycie wy- 
wiąże się z tego zadania. 

O celach, znaczeniu i historji po- 
przednich zjazdów informował nas 
łaskawie proi. Kornel Michejda, bio- 
rący gorący udział w akcji przygoto- 
wawczej, 

Obecny zjazd, trzynasty z rzędu 
odbędzie się w 50-tą rocznicę pierw- 
szego, odbytego w 1869 roku w Kra- 
kowie z inicjatywy Adrjana Baraniec- 
kiego. Ideją przewodnią wówczas, w 
okresie popowstaniowym było spoje- 
nie rodaków rozsianych po trzech 
zaborach Ludzie z obozu pozytywnego 
uważali, że da się to uskutecznić na 
terenie naukowym i to właśnie dało 
pomysł zorganizowania pierwszego 
zjazdu. 

Odbywały się one kolejno w Kra- 
kowie i Lwowie, a jeden raz, w roku 
1884, dzięki pomyślnej konjunkturze 
politycznej w Poznaniu. Po dwunastu 
latach usiłowano znów zorganizować 
Zjazd w Poznaniu lecz w ostatniej 
niemal chwili władze cofnęły zezwo* 
lenie. 

Przed wojną ostatni raz obrado- 
wał Zjazd w 1911 r., a powojnie w r. 
1925, już w Warszawie Obecny Zjazd 
będzie drugim z kolei na terenie od- 
rodzonej Polski. 

Zaszczycony on zostanie obecno- 
ścią Pana Prezydenta Mościckiego, 
który weźmie żywy udział w pracach 
Zjazdu będąc obecnym na dwóch po- 
siedzeniach plenarnych oraz na wie- 
czorze zapoznawczym. 

— Jakie są główne cele i zna- 
czenia zjazdu, zapytujemy. 

Kornelem Michejdą). 

— Zjazdy nasze największe z 
polskich zjazdów naukowych mają za 
zadanie spojenie Świata lekarskiego i 
przyrodniczego oraz są niejako ma: 
nifestacją nauki polskiej nie tylko 
wewnątrz kraju, ale i na forum za- 
granicy. 

Uchwały powzięte na Zjazdach są 
wyrazem opinji świata naukowego w 
zakresie społeczno-lekarskim i nie- 
jednokrotnie dawały inicjatywę przy 

a bardzo ważnych poczy- 
nań. 

Zjazd zabiera głos w najważniej- 
szych sprawach i jest przeglądem do- 
robku naukowego. 

Obecny Zjazd przedyskutuje ma- 
terjał przygotowany przez 21 sekcyj, 
a na pierwszem Swem posieezeniu 
dokona wyboru przewodniczącego 
Zjazdu. 

— llu osób spodziewają się pa- 
nowie? 

— Dotychczas zgłoszono ponad 
osiemset osób.  Spodziewany jest 
udział 1200 uczestników, a wśród 
nich szereg wybitnych osobistości, że 
wymienię tylko nazwiska: 

nestora Świata lekarskiego, prof. 
Ant. Gluzińskiego z Warszawy, nesto- 
ra chirurgów prof. H. Szrama ze 
Lwowa, prof. L. Marchlewskiego z 
Krakowa, profesorów: Beck'a i Cie- 
szyńskiego ze Lwowa, Czubalskiego, 
Kryształowicza, Mazurkiewicza, W. 
Orłowskiego, Leśniowskiego, Kryń: 
skiego i Sawickiego z Warszawy, E. 
Godlewskiego, Szaiiera, H. Hojera, 
B. Kadera i Rutkowskiego z Krako- 
wa i innych. 

Komitet organizacyjny poczynił 
starania aby przyjąć szanownych gościsi 
zapewnić im wszystkie wygody. Ma- 
my nadzieję, że Wilno samo przyj- 
dzie z pomocą komitetowi i miesz- 
kańcy sami zadeklarują wolne mie- 
szkania dla uczestników Zjazdu. Te- 
lefoniczne zgłoszenia należy kierować 
do Wydziału Zdrowia Urzędu Wo 
jewódzkiego. W. T. 

— (c) Latarnie przed posterunkami P.P. 
W celu umożliwienia przejeżdżającym szyb- 
kiego zorjentowania się gdzie się mieści poste 
runek policji komendanci tych posterunków 
otrzymali polecenie wywieszenia przed lo- 
kalami urzędów lamp które muszą się palić 
całą noc. Zarządzenie te jest na czasie jeśli 
zważyć zbliżające się długie noce które na 
prowincji są szczególnie niebezpieczne a 
drogowskaz do posterunku umożliwi w razie 
potrzeby natychmiastowe tam zwrócenie się. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Złodzieje w roli lokatorów. Oneg- 
daj w dzień do Cyli Abelson (Węglowa 12) 
zgłosiło się dwóch nieznanych jej żydów w 
celu obejrzenia mieszkania dla ewentualnego 
odnajęcia. W trakcie oglądania Abelson wy- 
szła do innego pokoju z czego skorzystali 
nieznajomi i skradli z mieszkania tego kre- 
densu zastawę stołową wartości 500 zł. Po 
dokonaniu kradzieży sprawcy zdołałli ulot- 
nić się z mieszkania niespostrzenie. 

(c) Uwaga na służące. Małka Bruder 
(Nowogródzka 30) przyjęła nową służącą 
nieznanego nazwiska która zaraz na drugi 
dzień, po objęciu służby zabrała garderobę 
wartości 300 złotych i zbiegła. Powiadomiona 
o tem policja wszczęŁa poszukiwania. 

—(c)Zatrzymanie złodzieja. Na ulicy Zwie 
rzynieckiej ujęto Antoniego Bańkowskiego 
(Oranżeryjny 3) który niósł worek napełnio- 
ny różnemi rzeczami pochodzącemi z kra- 
dzieży dokonanej u lokatorów domu Nr. 13 
przy ulicy Wiłkomierskiej Agnieszki Jankow- 
czowej, Władysława Kozła i Bronisława Ło- 
dziato. Zatrzymany zeznał że kradzieży doko- 
nał wspólnie z jednym z lokatorów tego do* 
mu, którego aresztowano. 

— (c) Zamiast po jeźdni jeżdżą rze- 
chodniach. Na ul Wileńskiej Da NP 1458 
przejechało Jana Matwieja (adres nie ustalo- 
ny), który uległ ogólnemu potłuczeniu i po 
udzieleniu pierwszej pomocy został odwie- 
ziony pod opiekę rodziny. 

—(c) Nagły zgon. Z niewyjaśnionych na- 
razie przyczyn, zmarł nagle 60 letni Antoni 
Maciejewski (Werkowska 24). 

„ — (©) Podczas onegajszej obławy policja 
ujęla zawodowego złodzieja Aleksego Łuk- 
jańca skazanego zaocznie przez sąd na 2 lata 
więzienia. Przy Łukjańcu znaleziono narżę- 
dzia złodziejskie i dwa pierscionki, które są 
do obejrzenia w wydziale śledczym. 

— (c) Zatrucie spirytusem. Na ulicy W. 
Pohulanka znaleziono zatrutego spirytusem 
denaturowanym nieznanego mężczyznę śred- 
nich lat, Zatrutego ze względu na jego stan 
musiano ułokować w szpitalu. 

  

RADJO 

Sobota, dnia 21 września 1929 r. 

| 1156-1205: Sygnał czasu z Warszawy 
* bejnał z Wieży Mariackiej w Krakowie. 
12.05—12 50: Muzyka z płyt'gramofonowych 
!'2.50- 13,00: Wieści z P.W.K. 13,00 — 
*310: Transmisja z Warszawy. Komunikat | 
meteorologiczny: 16,40 — 17,00: Program 
czienny, repertuar teatrów i kin i chwilka 
ltewska. 17,00 — 17,25: Transmisja z 
Warszawy. muzyka z płyt gramofonowych. 
17,25—17,50: „Рабма“ odczyt Il z cyklu 
„Wrażenia z Itelii* wygł. Wanda Horosz- 
kiewiczówna. 17,50—18,00: Wieści z P.W.K. 
18,00 10,00: Transm. z Krakowa. Słu- 
chowisko dla tzieci. 1900 19,20: Czy- 
tanka aktualna = 19,20 19,40: Wolna 
trybuna, aktualne dyskusje radjosłuchaczy 
przed mikroforem. 19,55 — 20,00 Sygnał 
czasu z Wsrszawy i progran na dzień 
nastepny. 20,05—20,30: „Z tygodnia na ty- 
dzień (fej'eton aktualny). 20,30 — 22,00: 
Transmisja z Warszawy. Koncert. 22,00 
— 22,45: Transmisja z Warszawy. Komu- 
nikaty: PAT., policyjny, sportowy i inne. 
22,45 - 23,45:  Mnzyka taneczna Z restau= 
racji Polonia w Wilnie. 

- B SADOW 

Poseł Szapiel ponownie skazany 
na 6 lat więzienia ciężkiego. 
Wczoraj Sąd Apelacyjny ogłosił 

wyrok w sprawie b. posłą na Sejm, 
białorusina, Antoniego Szapiela, ska- 
zanego przez Sąd Okręgowy w Wil- 
nie na sześć lat więzienia ciężkiego 
za działalność antypaństwową. Spra- 
wa wczorajsza wszczęta z racji Ood- 
wołania się do Sądu Apelacyj- 
nego rozpoznawana była przedwczo- 
raj i mimo obrony tak wytrawnych 
prawników, jak adwokaci Śmiarow- 
ski i Honigwill nie przyniosła żad- 
nych zmian w losie oskarżonego. Sąd 
uznał, że motywy jakiemi się .powo- 
dował Sąd Okręgowy ferując wyrok 
skazujący są zupełnie słuszne i wy- 
rok poprzedni zatwierdził. 
ry przyjął wyrok Z 

nie. 

  

Sprawa b. posła Taraszkiewicza, 

Na wczorajszej wokandzie Sądu 
Okręgowego w Wilnie znalazła się 
Sprawa b. posła białoruskiej „Hra- 
mady* Bronisława  Taraszkiewicza 
oskarżonego o antypaństwowe wystą- 
pienie. 

Niemałą sensację wywołało poja- 
wienie się, wprawdzie pod opieką 
konwojentów-policjaatów, oskarżone- 
go Taraszkiewicza. Sprowadzono go 
z więzienia we Wronkach, gdzie ocze- 
kuje na uprawomocnienie się wyroku 
w sprawie „Hramady*, z takim za- 
chowaniem tajemnicy, że nawet «soby 
bliskie nie wiedziały nic o tem. 

Sprawa powstała z powodu wy- 
stąpienia Taraszkiewicza na wiecu (6 
sierpnia 1926 r.) w sali kina „Heljos“. 
Wiec ten został rozwiązany przez po- 
licję i mimo to wówczas jeszcze Ta- 
raszkiewicz i Ballin zorganizowali na 
ul. Wileńskiej pochód. 

Policja rozpędziła  nianiiestantów, 
a przeciwko organizatorom wdrożono 
dochodzenie. 

Sprawa ta została w dniu wczo- 
rajszym Odroczona, gdyż stawił się 
jeden tylko Świadek  podk. Eljasze- 
wicz, obecny kierownik urzędu šled- 
czego w Płocku, a wówczas kierow- 
nik 3 komisarjatu P. P. w Wilnie. 

Obronę oskarżonego Taraszkie- 
wicza wnosił mec. K. Petrusewicz. 

т 

P OVE RA ВЫСТИОЕПВЯИ ПН КЕ 

Oszczędność fworzy hogacftuo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ | 
fimy „BIKTA” ML. АЛО | 

Tanie, praktyczne i długotrwałe 
„ dachy 

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

Skład fabryczny: Zawalna Nr. 57, 
| ОУОЗМНИВЕЛАЕКРАНВЕТДЛАЕНИНС т ЛЕЛ У РУВАСИНИРОЕ я — 

Tanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj towar krajowy. 

Na srebrnym ekranie 
„MOTYL WIELKOMIEJSKI* w Heljosie. 

Do powodzenia filmu potrzeba szeregu 

rzeczy. z с 
Po pierwsze trzeba dobrej marki wytwór 

ni, po drugie trzeba zgrabnego i ciekawego 

scenarjusza, po trzecie — sławy aktorów bio 

rących w obrazie udział i po czwarte — do- 

brej i pomysłowej reżyserji. : RE 
Gdy cztery wymienione wyżej czynniki 

są uwzględnione — film robi fur orę, podo- 

ba się. c 
Teraz zastanówmy się o ile „Motyl wiel- 

komiejski“ ma dane na to aby stanowić atrak 
cję dla kinomanów. ATA 

Zaraz na wstępie dowiadujemy się, że 

obraz wykonała znana angielska wytwórnia 

— British National Pietures. ы 
Jest to wogóle dobra zapowiedź. 
Reżyserją kierował Ryszard Eichberg — 

też dobra marka. 
Rolę główną kreuje pani Anna May — 

Wong, rodowita i naczystszej krwi chinka. 
Nie jest jeszcze bohaterka „Motyl” wiel- 

komiejskiego“ do tego stopnia sławną arty- 
stką aby już dźwięk jej i uśmiech ściągać 
miał ludzi do kin, ale jest p. May — Wong, 
jak zaznaczyłem wyżej, Chinką. E 

Chinka, oryginaina Chinka, na ekranie i 
do tego w głównej roli — czyż to nie po 
nętne? Czyż nie intryguje? Dla tegę ludzi- 
ska idą. Każdy da się wziąć na egzotyzm 
bohaterki obrazu. 

Ustaliliśmy już, że kalkulacja na powo- 
dzenie „Motyla wielkomiejskiego” rozporza- 
dza dwoma poważnemi atutami: solidnoś- 
cią wytwórni i sławą reżysera.. Sławę arty- 
stów zastępuje egzotyzm pani May - Wong, 
pozostaje tedy do omówienia jeszcze sce- 
narjusz. 

Otóż właśnie dopiero treść filmu, jego 
fabuła, pozwala zorjentować się, jak dale- 
ce Britisch National Pietures, wypuszczając 
w świat „Motyla, liczyła na „wzięcie* pu- 
bliczności egzotyzmem bohaterki. 

Gdy się czyta w anonsach słowa „naj- 
większa tragiczka ekranu", widz oczekuje 
scenarjusza, któryby swemi  zawitošciami, 
swą skomplikowaną treścią, dawał pole do 
popisu pani May—Wong. 

Pod tym względem obraz z Heljosu przy. 
nosi rozczarowanie. Scenarjusz swem ubóst 
wem w treści, w wydarzeniach mija bez e* 
fektów na publicznośc a artystka o niewąt- 
pliwem zaczęciu tragicznem, już jeno tyl- 
ko mimika bardzo swoistą i bardzo ciekawą 
nadrabia to czego film, jako swego rodzaju 
historja z życia, nie posiada. 

May—W ong obok takiej tragiczki jak np. 
Pola NŃegri, choćby w jej ostatniej roli w 
pierwszym obrazie jaki nasz „Hollywood“ 
wyświetlał, jest oczywiście siłą aktorską 
dość małą. 

Rozporządza swą chińską orginalnością, 
rozporządza swą ciekawą chińską urodą, ma 
swój specyficzny wdzięk dziewcząt Wscho- 
du, ale to wszystko jeszcze narazie mało. 

Jeszcze nie jeden raz oglądać będziemy 
May - Wong na ekranach wileńskich, może 
wtedy pokaże nam coś więcej z siebie niż w 
„Motylu wielkomiejskim" — może tym ra- 
zem z winy scenarjusza talent jej nie zabły- 
snął tak, jak tego oczekiwaliśmy. 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
20 września 1929r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88,5 8905 8,86,5 
Belgja 123,94 124,25, 123,63 

Kopenhaga 237,38, 237,98, 236,78 
Budapeszt 155,60 155,90 155,20 
Holandja 357,55 358,49 356,65 
Londyn 43,22, 43,33 43,11 
Nowy-York 8,90 8,92 8,88 
Oslo 237,52 238,12 236,92 

Paryż 34,90, 34,99, 34,81, 
Praga 26,38,5 26,44,5 26,32, 
Szwajcarja 171.82, 172,35, 171,39, 
Stokholm 238,87, 239,47 238,27 
oj = L ŻE 
oc ‚ 

Marka aiemiecka 212,30 A 
Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 118.50 — 119, 
Dolarówka 60—59,25. 5 proc. konwersyjna 
—49,25. 5 proc. kolejowa 47 8 proc. L. 
Z. B. Gosp my nku Roln. obli- 
gacje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 4 i pół proc. L.Z. ziemskie 67,50 
5 proc. warszawskie 53 — 10 pioc 
Siedlec 66.75 

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

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

CENY W WILNIE. 
Z dnia 20 września r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 48 49, żyto 25—6, jęczmień 25—26, owies 25 --37, gry- 
ka 34—35, otręby pszenne 20—22, żytnie 
18-20, siano 8 —10, słoma 7—8, makuchy 
Iniane 49—50. Tendencja wyczekująca. Do- 
wóz dostateczny., zapotrzebowanie małe. 

Mąka pszenna 80-90, żytnia razowa 
30—32, pytlowa 40—42 га К 

Kasza jęczmienna 60—70, jaglana 80 - 
100, gryczana 80 00, owsiana 80—110 

perłowa 60 — 80, pęczak 55 — 60 za 
kg. manna 100—130. 
Mięso wołowe 230—280, cielęce 210— 

260, baranie 200—260, wieprzowe 280—320, 
słonina świeża 380—400, solona 400—460, 
sądło 400—460, smalec wieprzowy 440 — 

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

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: h polny 50-60, stri о- 

wy 50-60, fasola biała 180—190, A 
wa 50--60, kartotle 9 - 10, kapusta Świeże 
15-20, kwaszona (brak), marchew 15- 28 
(za pęczek), buraki 15 20 (za pęczek). 
brukiew (brak), ogórki 5 7 zł. za 100 
sztuk, cebula 40 —50, pomidory 60—70 za 
mr wg 30-70 za główkę, kalarepa 

Owoce: Jabłka stołowe 120—130 za 1 
mz 50—60, śliwki węgierki 

Grzyby: Borowiki 350 — 4zł. za 1 kg. 
rydze 250—300, mieszane 0,70 0,80, 

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

Ryby: liny żywe 500-550, śnięte 280— 
350, kali żywe 550 - 600, śniętę 250 — 
380, leszcze żywe 500—550, śnięte 280 - 350, 
karpie żywe 475. 500, śnięte 250 300, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 250—280, oko- 
nie żywe 500- 550, śnięte 320—350, wąsa- 
cze żywe 500 550, śnięte 350—400, siela- 
wa 250-300, sumy 250-280, węgorze 600-700, - 
miętusy 250—280, płocie 180—250, drobne | 
50-80. (n);     

<a
 z



SPORT 
MISTRZ PIŁKARSKI, OKRĘGU LUBELSKIE- 

GO W WILNIE. 

Po dłuższej przerwie spowodowanej wy 

łonieniem mistrza okręgu, co siłą rzeczy 

obniża do minimum zainteresowanie się pub- 

liczności meczami drużyn walczących 0 miej 

sca w tabeli, będziemy mieli możność dziś i 

jutro obserwować grę mistrza okręgu lwow- 
skiego 9 pac. z Siedlec w walce: w. sobotę 
z | ppleg. i w niedzielę z. Makabj. Będą to 
niezawodnie ciekawe spotkania gdyż druży= 
ny nasze zechcą, zrewanżować się za porażkę 
naszego mistrza — Ogniska. 

Obydwa te rjecze odbędą się na boisku 
Makabi i rozpoczną się o godz. 3 pp. 

  

WYNIKI ZAWODÓW POLICJI WILEŃ- 
SKIEJ NA OGÓLNOKRAJOWYCH ZAWO- 

DACH POLICJI. 

Ostatnio odbyły się w Katowicach ogól- 
nokrajowe zawody sportowe policji. Wzię- 
ła w nich udział drużyna woj. wileńskiego, 
a niżej podane wyniki świadczą wymownie, 
że kwestja sportu znalazła u nas należy te 
zrozuifienie. 

Nie mówiąc już o szeregu pierwszych i 
drugich miejsc zajętych indywidualnie przez 
kilku uczestników w punktacji zespołowej 
we stkich konkurencjach, pierwsze miej 
sce zajął zespół: przod. Parafjanowicz, post. 
Derecki i Ignatowicz — 1489 pkt. na 2250 
możliwych. 

   

  

    

  

   

W ogólnej punktacji indywidualnej we | 
wszystkich konkurencjach pierwsze miejsce 
zajął post. Derecki, drugie przod. Parafjano- 
wicz, 'czarte przod. Nowak. 

_ Strzelcy policyjni woj. wileńskiego zdo- 
byli: po raz drugi nagrodę Marszałka Piłsud- 

Rejestr žiandlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGO- 
WEGO WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE 

w dniu 12. 6. 1929 r. 

10185. I. A. Firma: „Zusman Fruma“. Si 
cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - 

lanteryjny. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Žusman Fru 

ma zam. tamże. 

: „Zyskind Szymon”. Siedziba w Dok 

cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep mięsa. Firma 
„mon zam. tamże. 

  

10186. I. A 

nieje od 1929 roku. Właściciel Zyskind Szy 

10171. l. A. Firma: „Swidler Sora", Siedzi 
ul. Wileńska 1. Przedmiot — piwiarnia i herbaciarnia. Firma ist 

rieję od 1924 r. Właściciel — Swidler Sora zam. tamże, 

10172. |. A. Firma: „Szadkowski Władysław", Siedziba 
Kobylniku pow. Postawskiego. Przedmiot — 

daż. wędlin. Firma istnieje od 1927 r. Właścic 

skiego, a po raz pierwszy nagrodę konien- 
danta głównego p.p., wojewody śląskiego 
m. Katowic. 

W zawodach marszowych, 

tycznych i pływackich poszczególni zawGd- 
nicy wileńscy zajęli szereg pierwszych 
miejsc. Najlepiej bodaj wypadło strzelanie i 
pływanie. 

lekkoątle- 

    

  

TBiktoa ot 

. Bibiotekti 
A. G. SYRKINA, Wielka 14, 

Ksiąžki w jęz.: polskim, rosyjskim, 
francuskim, angielskim i niemieckim. į 

a 

| Wszystkie nowości. 

HEMOROIDY 

  

   
     

   
   

  

   
      

  

   

  

    
   

R. H. Sp 

MO: Celem Stowarzysz 
nem słami rater 
ków i w działaln 
produkcji i wymi 

a czego spó 

  

edziba w Dokszy- 

   

  

1483 — VI. łeczno kulturalną, 

  

domowego 
sv. czł 
ków i pri 
oświatową i społe 
niadzenie może z: 

     
1484 — VI. 

iba w Postawach 

imieniu spółdzielni 
sizerapiem firmowy 1485 — VI   

   
piwiarnia i sprze- 
iel — Szadkowski 

  

    

  

u zakłady gospodarcze oraz podejmuje działalnoś 

rabia oraz wytwarza artykuły spożycia 
oraz gcspodarczego i odsprzedaje 
nkum, p'zyjmuje wkłady oszczędnoś:: 
adzi wszelkiego rodzaju. 

„ Zarząd obeenic stanowią: Ignacy Ruticowsk!, 
drowicz, i Paweł Podolecki zam. w Iwju. Oświadczenie woli w 

SŁOWO 

  

  

poleca 

SWILPIĄSZEWSKI 
WIĘLNO 

ISZWARCOwY 1. 

  

Medo! naszych ćrzowek 
awocowych.       

A ama 

A JEDNAK. i 
najkorzystniej kupić na spłaty apa- 

raty i sprzęt radjowy tylko w f:rmie 

„OGNIWO 
Wilno, Ś-to Jańska 9. 

L Wykonywujemy instalacje radjowe.    

OGŁOSZENIE 

Do Rejestru Spokizielni Sądu Okręgowego w Wiłaie w dniu i2- 
VII 1929 r. Nr. 382 wcięgnięto następujący wpis e dodatkowy. 

R. 382. II. 
Spožywcow „Jednošė“ w Iwju z odpowiedzialnością udziałami”. 

Firma: „Spółdzielcze Stowarzyszenie 

enia jest wszechstronne zaspakajanie współ: 
ych i kulturalnych potrz*b swoich c 

swej dążyć będzie do zo: izowa 
yw myśl interesów spożywcó 
izielnia organizuje i prowad 

   

     

   

  

   

  

   

  

w szczególności zaś: kupuje hurtowo, prze- 
i przedmioty użytki 

    

  działalnoś. 
«zną. W razach wyjątkowych 
zwolić na sprzedaż towarów mie Członko: 

Jan ( 

podpisują dwaj członkow : zarządu 
m. 15i9 М1 

pod 

OGŁOSZENIE 

w. dniu 29-V 29 г.. 

  

    

  

NSS ZzameJame. 186. — VE - R. N. Sp. I. 784. Firma: „Spółdzielnia. Budowiano-Miesz- 
== Sa el ES da kaniowa Urzędników pocztowych w Wilnie z ograniczoną odpo- 

10173. I. A. Firma: „Szapocznik Srol“. Siedziba w, Gródku wiedzialnošcią“. Siedziba w Wilnie, przy ul. as „Pi 

PORE Mołodeczańskiego. Przedmiot — herbaciarnia. Firma ist Odpowiedzialność członków za zobowiązania spółdzielni pię- 

nieje od 1928 r. Właściciel — Szapocznik Srol zam. tamże. ciokrotna w stosunku do zadeklarowanego udziału. Celem spół- 

1487 — VI. dzielni jest materjalne podniesienie swych członków drogą Би- 

NO EET AM Tp — — оСОС TK 00 R dowy domów własnych, dla osiągnięcia czego spółdzielnia trud- 

10175. |. A. Firma: „Szlejier Chaim". Siedziba w Dok- ni się nabywaniem gruntów, prowadzeniem wytworni a ia 

szycach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — sklep spożywczo- 
Właściciel Szlejfer galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. 

Chaim zam. tamże. 

e! 10176. I. A. Firma: „Waszkiewiczowa Franciszka”, Siedziba 

st. kol. Usza, gm. Kraśnieńskiej pow. Mołodeczańskiego. Przed- 

miot — bufet. Firma istnieje od 1927 r. Właści 
wa Franciszka zam. tamże. / 

10177. L A. Firma: „Wierenko Szymon”. Siedziba w Ko- 

bylniku, pow. Postawskiego. Przedmiot — sklep spożywczo - 

galanteryjny. Firma istnieje od 1929 r. Właściciel Wierenko Szy 

„mon zam. tamże. 

10178. |. A. Firma: „Weckowiczowa Władysława", Siedziba 

w Postawach, ul. Wileńska 6. Przedmiot — 
spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od 
Węckowiczowa Władysława zam. tamże. 

10179. I. A. Firma: „Wolfowicz Rywa". Siedziba w Dokszy- 

cach, pow. Dziśnieńskiego. Przedmiot — skle 
ma istnieje od 1929 roku. Właściciel — Wolfowicz 
tamże. 

OSTEN SMOLL. 

© W pogoni za widmem 
Że spokojem i stanowczością WSa- 

dzono więźniów do samochodu wię- 

ziennego. Złodzieje szli z brzęczącemi 

kajdanami na rękach, w myśli przekli- 

nając swój los i wrogów. Czuli się jak 

muchy, które wpadły do sieci chciwe- 

go pająka, wiedzieli dobrze, że z ob” 

jęć Prawa nie wydostaną się już tak 

prędko. 

Dan przeczytał w porannej gazecie 

sprawozdanie, ze zwycięstwa policji 

nad szajką „Srebrnej Strzały”, po dro- 

dze do laboratorjum. Właśnie przyje- 

chał z Bryton i koło dworca wsiadł do 

wagonu kolejki podziemnej. 

Siedząc w kącie czytał z zacieka- 

wieniem gazetę. Był zadowolony i du- 

mny ze swego dzieła. Mimowolny u- 

śmiech ukazał się na jego ustach, rę- 

ką sięgnął do kieszeni i wyjął notes. 

Na chwilę kolejka zatrzymała się na 

stacji, lecz zaraz ruszyła dalej; wioząc 

coraz to nowych pasażerów. Tłoczono 
się i papychano Dana, jeden z jadą- 
cych stanął tuż nad nim i trzymając 
się za zwisające z sufitu żelazne kółko, 

zatrzymał się, rozstawiając szeroko no” 

gi. Potrącony przez Niego Dan, spoj- 
rzał na stojącego, brudno ubranego 

starca w ołowianych okularach. 

— Przepraszam, — mruknął pasa- 
żer, odsuwając nieco nogę. 

Dan uśmiechnął się i powrócił do 

swego notesu. 

Był to niezwykle ciekawy notes. 

Delbury i Hofnesy z przyjemnością po- 

zwoliliby obciąć sobie uszy wzamian 

za pozwolenie przejrzenia tego orygi- 

nalnego notesu. 
Strony były numerowane i od pierw 

szej, do trzydziestej czwartej, zapeł- 

nione równem pismem, starannie wy- 

kaligrafowanych, drukowanych liter. 
Pod każdym numerem widniało słowo: 
„Zawiadomienie. 

łów budowlanych, 

dzielni oraz dokon 
złotych płatnych j 
10 zł.otych 
w Wiłn 
Bazylj 
ul. Filareckiej 16 i 

1488 — VI. 

  

   ciel Waszkiewiczo kiej 7, na 

1489 — VI. 

chunkowy — kale: 

1490 — VI.   o likwidacji s 

sklep bakalejno - 
1923 r. Właściciel 

1491 — VI. 

p spożywczy. Fir- 
ywa zam. 

1492 — VI. Popien 
Dan przeczytał „Zawiadomienie“ 

Nr. 34“, dotyczące napadu „Srebrnej 

Strzały” i zanotował pięć nazwisk, wy- 
mienionych w gazecie, aresztowanych 
złodziei. 

Wagon huśtał się i kołysał na wszy- 
stkie strony. Przeszkadzało mu to w 
pisaniu. Korzystając więc z krótkich 
postojów, na trzech przystankach 
otwierał notes, by skończyć notować. 

Za każdym razem nie umyty i nie 

ogolony pasażer, stający nad Danem, 

pochylał się i zaglądał do notesu, po” 

przez okulary. Twarz jego przypomi- 

nała fizjognomję goryla, ogarniętego 
ciekawością. Był to Tanci, Tanci wzbu 

rzony i oszołomiony niezwykłem оф 

kryciem, wpatrywał się w znajome a 

tak charakterystyczne pismo. | 

Nie mógł sobie przypomnieć, by 

kiedykolwiek widział tego człowieka, 
którego notes zdradził, a jednak rysy 
jego twarzy były mu dziwnie znajome. 

Napróżno wysilał mózg, usiłując 
odgadnąć kim jest ten człowiek. Te 
drukowane litery nie były identyczne z 
pismem na kartce Willarda Laygle'a! 
Nie było mowy a omyłce! A jednak, 
człowiek, zapisujący w notesie nazwi- 
ska aresztowanych, nie należał do żad- 
nej z szajek, musiał więc być jednym 
z wodzów, nieznanych im zwykłym 

pionkom. Pionków znał Tanci dosko- 

nale, spotykał wszystkich... był pewien, 

że ten do nich nie należał. Mógłby 

przysiąc, że się z nim dotąd nigdy nie 

spotykał. 
Dreszcz przebiegł po skórze  jubi- 

Jera. Myśli zmąciły się i mgła zasłoni” 

ła oczy. Czuł, jak dziwny chłód ogar 

nia całe ciało, obezwładnia go, przeni- 
ka do duszy i odbiera mu zdolność my- 
Ślenia, zabija męstwo i siłę. Oto ma 
przed sobą człowieka, który od wielu 
miesięcy teroryzuje cały podziemny 
świat londyński. Ten tajemniczy, stra” 
szny człowiek był koło niego! 

Tanci był tylko pionkiem w szajce. 
Nie był i nie mógł być hersztem żad- 
nej bandy. Za mało miał sprytu, nie 

  

* Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny uaktar Wiłoljd Woydyłio. 

  

spółdzielniach z dnia 29:X 1920 r. 

SAGZODT PRNEWIERO R KZO NY TOW POOREE CIOWE ACO 2 U 

zakupem wszelkich  materjalow w 

budownictwa wchodzących i dostarczaniem ich członkom spół- 
ywaniem całych budowli. Udział wynosi 50 
ednorazowo przy wstąpieniu lub ratami po 

miesięcznie. Na członków zarządu powołano zam. 

na zarządzającego — Antoniego Skobieja przy Ul. 

zastępcę Augustyna Zniszczyńskiego — przy 
na sekretarza i skarbnika Stanisława Dow- 

bora przy ul. Bołtupskiej 12. Czas trwania spółdzielni nieogra- 

niczony. Pismo przeznaczone do ogłoszeń „Slowo“. Rok obra- 

ndarzowy. Członków zarządu — 3; oświad- 

czenie woli w imieniu spółdzielni podpisują pod stemplem fir- 

mowym zarządzający, oraz jego zastępca lub sekretarz. Decy- 

zje Zarządu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej. Prze- 

ą zgodne z odnośnemi przepisami ustawy 0 

JŲ : 1413—VI 

|| | | | | i| [| | © © © ° 

umiał orjentować się w sytuacji, wy: 

ciągnąć wnioski, szybko ułożyć plan 

działania. Potrzebował, by ktoś myślał 
za niego. 

Z całej duszy zapragnął, by w tej 
chwili ukazał się Layle i wziął w swe 

ręce całą sprawę. Layle wiedziałby, co 
należy zrobić, jak skorzystać z odkry- 
cia! On wiedziałby jak postąpić. Ale 
Tanci nie był zdolny do niczego wię* 
cej, jak patrzeć przerażonemi oczyma 
na siedzącego przed nim ' olbrzyma, 
zwolna obracającego kartki w notesie. 
Tanci chciwie czytał numery, liczył je.. 
Na kartce, której najdłużej przyglądał 
się nieznajomy, Tanci przeczytał naz- 
wę „Srebrnej Strzały” i dalej cześć na” 
zwisk, pięć z nich oznaczonych krzy- 
żykami, byli to aresztowani. 

Dan zamknął notes i schował do 
kieszeni. Jubiler już dawną minął ulicę 
na której miał wysiąść. Nieprzezwycię 
żona siła przykuła go do miejsca, zmu- 
szając do czuwania i nie odstępowania 
od nieznajomego. 

Zwolna zaczął opanowywać swe 
myśli, zrozumiał jak odpowiedzialną 
ralę wyznaczył mu los. 

Na przystanku przy Mansion Hous, 
Dan wyjrzał przez okno, rzucił gazetę 
i, nie śpiesząc, wysiadł z wagonu. Tan- 
ci usunął się i ruszył natychmiast wślad 
za nim. Dopiero teraz Tanci zrozumiał, 
że trzeba iść za nieznajomym, że musi 
go śledzić. Myśl to wydała mu się па` 
gle niezwykle szczęśliwą i- jasną. Wol- 
nym krokiem szedł za Danem. Dzień 
był piękny, po wczorajszym deszczu, 
powietrze było jakby aczyszczone, D'an 
spojrzał na błękitne niebo, pokryte 
białemi obłokami, odetchnął pełną pier: 
sią i szybko skierował się ku Kinsvy, 
czując, że spacer pieszy orzeźwi go, 
po niewyspanej nocy. 

Szedł prosto, krokiem pewnym i 
elastycznym, nie oglądając się, nie za- 
trzymując się. Za nim, po drugiej stro” 
nie ulicy, starannie zachowując odpo- 
wiednią odległość, posuwał się, jak 
cień — Tanci. 

    

ЧАУ ślaemaiograt 
Katwaiee Ożwiajowy 

*AKA BIE JZWA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 18 do dnia 22 wrześnią 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

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

Nad program: „Z ogniem w zawody” komedja w 2 ch akt. 
Kasa czynna 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. | 

  

Dziś! Potężńe arcydzieło reżyserii genjalnego RYSZARDA EICHBE k 

KINO-TEATR JACH RZP eE RDA EICHBERGA p. t. 

  

© jęcie: Od 9 1 8-7 

    

„HELIOS“ 
„KOTYL WEELKOMIEJS$KI““ | Dramat erotyczny. W roli głównej: Największa tragiczka ekranu Chinka ANNA MAY-WONG. Bogata wystaw. 

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

  

KINO-TEATR | Da 

„KOLLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

  

iš! 

| BRIAN i WILLIAM POWELL. 

W sobotę 21 i w niedz 

  

  

mos +; Uin KA asa 

1 LEKARZE | 
GREEEKUETAEA I CENA 

OK FOR 

UskiórMadycyny 
A. GYMBLER 

„horoby skórne, w<- 
wyczne 

zana ea 
a « mia, słońce górskie, 

b. KIGSBERA diatermja.  Sollux. 
Raby, PE Mickiewicza 12, ró 
syfilis i skórne. lu. 9—215— 
WALERSKA dainele ZA, 48 
ieton 567. Przyjmuje 

od 10 do 1 iod 4 do 7 
LOKTOR 

A.Blumowicz 
+-horoby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy” 

     

AKOSTERKŲ 

Aiuszerka šmialovska 
oraz Gabinėt Kosme- 
ii usuwa Zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
zajki, wypadanie wło- 

sów. Mickiewicza 46- 

  

Wilno, 

ul. Wielka 21. 
tlelef. 921). 

"DOKTOR m 6 - 

0. ZSŁOBWIEŁ erze wwa 
R ka f N 
ayli amet 
Labe ód 9 k la Bi 
—( 0d 5—8 wiecz. СМа 
Elektroterapja 79 DODADYK ОМЕ 

A Gabinet 
Kobiata-Lekarx Boa Sak: 

bi. Laliomiaoma | wing” 
Mickiewicza 31 m. 4. 
| i kobiecą kon- 
[0 £ serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie wło- 
sów i łupież.  Naj- 
gamino zdobycze ko- 
smetyki racjonalnej. 

VW, Z. P. 4a 

KOBIECE, WENE- 
RYGZNE, AR 
DOW MOCZOW, 
cd [2--21 Od 4-4, 
ml. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Doktór-Medycyny 

ŁUKIEWICZ 
choroby. weneryczne, 
skórne i płciowe, ul. 
Medis sis 
z uł. Śniądeckich 1, KOBIECĄ 
przyjmuje od g. 1-2 POW Ękonservuje. 
i od 5—7 P. P. „— doskonali, owe 

usuwa braki i skazy. 
Dr. POPILSKI Regulacje i trwałe 

choroby skórna i we- przyciemnianie brwi. 
zne. Przyjmuje Gabinet Kosmetyki 

od godz. 10 do 1i od Leczniczej „CEDIB* 
$—1 p.p. W.Pożulan- J. Hryniewiczowej. 
ka 2, róg Zawalnej Wielka 18 m. 9. Przyj. 

W.Z.P. od g' 10—7. 

Gdy wreszcie Dan wszedł do domu 
gdzie znajdowało się jego laboratorjum 
i zniknął w windzie z oczu Tanci'ego, 
skończyła się jego męka. Pokornie cze: 
kał powrotu windy, nadając twarzy 
przyjazny wyraz, zapytał chłopca: 

— Kogo to zawiozłeś na górę, mój 

drogi? . 
— Lokatora, a bo co? 
— Tak, nic... ten pan prosił, aże” 

bym wstąpił jutro do niego — ma dać 
mi robotę, a ja nie wiem, jak się on 
nazywa. 

— Dan.. Na samej górze, — odpo* 
ział krótko chłopiec. 

Tanci kiwnięciem głowy podzięko. 
wał i wyszedł. Z najbliższej rozmówni* 
cy telefonicznej zadzwonił do Willarda 
Layle'a, pytając, czy mogliby się za” 
raz zobaczyć. 

— Mam dobrą wiadomość dła pa- 
na, — oznajmił znacząco, — wpadłem 
na ślad tego towaru i wiem gdzie się 
znajduje... 

— Dobrze. Bierz taksis i przyjeż- 

wie 

  

dżaj natychmiast — brzmiała odpo” 
wiedź, — będę ciebie czekać. 

Po raz pierwszy w życiu, Tanci 

najął na swój rachunek taksis i po raz 

pierwszy w życiu zadzwonił do drzwi 
mieszkania swego pana. 

Willard Layle sam otworzył 

drzwi i zaprowadził do gabinetu: 

-— No? — rzucił krótko, zamykaj 

drzwi na klucz. 

—— Panie, złapałem tego djabła, któ 

ry nagotował nam tyle piwa, — wy* 

szeptał jubiler, wyciągając swą dtu- 

gą szyję ku Layle'owi. — Wiem, kto 

to jest, jak sie nazywa, gdzie mieszka.. 

—. Ach, tak? — spokojnie wtrącił 

Layle. — Opowiadaj więc. 

Tanci opowiedział szczegółowo: car 

ły przebieg podróży podziemną kolej- 
ką, historję nieostrożnie przeglądanego 
przez Dana notesu i tych niezwykłych 
notatek. 

— Niech mnie ziemia połknie, jeśli 
to nie była to same pismo, co na pań- 
skiej kartce! 

mu 

  

BM Do wynajęcia 

Orkiestra koncertowa. Początek sea 

! JESZCZE TYLKO KRÓTKI CZAS! 

Najwiekszy o Polsce © W IRR ES zoologiczny 
NA PLACU ŁUKISKIM. 

ielę 22 b. m. 
WIELKIE PRZEDSTAWIENIA 3 о godz. 4-teį po pot. i 8.30 wiecz. 

Zmiana w programie. 

oe zę Pore kupna 
domów na sumę 

в БОКАЬЕ Eris, . Ol. ы . 

meza mka 62989 1° 25.000° dol. Zgł: 
frontowy, (ĘTEIa „Polkreś”, 

Lokal duża ładaz wio BE 
sutereia 0 dwóch Seas A AU 

pokojach, do wyna- 

e, Fabryka mydła jęcia, ul. Garbarska 
róg Mickiewicza. S 

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

KUPIĘ 
pianino w dobrym 

‚ stanie. wiadomość do 
Seminarjum, Moniusz- 
ki 36, w godzinach 
szkolnych. <6 
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  2 pokoje, kuchnia, 
wygody. Jagiellońska 
8 m. 14. — 
    

Poszukuję 
mieszkania 1—2 pok 
z kuchnią Inb bez. 
Oferty do adm. „Sło- 
wa“ dla B. J. sę z PARU GNU M Nm: 

Do wynajęciaą POSADY | 
dwa pokoje z wygo- Lia 1] 

dami, ul. Dobroczyn- i 
na Nr 2-a m. 1. > Poszukuję 

do zarządu większy 

AWYAWAW Dk * Ši 
cielstwo. Oferta do 

ЖОРМО | SPRZEDAŻ 
AWAWAAA 

adm.  „Słowa* dla 

ięknie położony 

B. J. B. = 

ośrodek pod 
Wilnem,  obszar 
około 70 ha, las, 
orna, łąki, rzeka. 
Zabudowania no- 

we kompletne 
D.H.-K* „Żąchęta* 
Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. —0 

  

    

Poszukuję 
nauczycielki. Nauka w 
komplecie. - Pierwszy 
rok nauczania. Spiew 
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Jagiellońska 7 m. 2. 
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Wileńska 28; Mickiewicza 21, B 
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Wstrząsający dramat w 10 akt. 

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

Nand program: Wiadomości Światowe. 
nsów 4, 6, 8, 10.20. 

  

I. Bosznknjemy mieszkania 
parterowego, kilkupokojowego, na 
zaklad przemysłowy w ckolicy ul. 
Garbarskiej, Tatarskiej, Mostowej, 
Arsenalskiej Oferty do administacji 
„Stowa“ pod S. S. 

| PARGRASA CŁSGOWA TIR KAS IRO TAG | 

Dstrzeżenie. 
Kasa Chorych m. Wilna ostrzegą przed 

niejakim Józefem KIBORTEM, podającym 
się za inkasenta Kasy Chorych, gdyż 
wymieniony w Kasie Chorych nie pracuje 
i inkasentem nigdy nie był. 

Wilno, ćnia 19 IX 1929 r. 

Zarząd Kasy Chorych 
m. Wilna. 
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APITALY na MY 
oprocentowanie | PISZE 

przyjmujemy na || NA MASZYNACH | 
bardzo solidne za- TANLO, į 

bezpieczenie szybko i fachowo | 
Wileńskie Biuro || Wileńskie Biuro | 
Komisowo - Hanal. || Komisowo - Handl. | 
Mickiewicza  2',|]| Mickiewicza 21, ' 
tel. 152. ol tel. 152. g 

Artystyczne Atelier brać lekcje 
Damskich Ubiorów. chcę języka angiel- 
Tylko co powróciła z skiego. Adres: I. Do- 
PARYŻA dyrektorką ba. Mickiewicza 19-27. 
i główna  krojczyni 

a Damskich maa aa 
iorów, przy T-wie Le Y 

„Pomoc: Pracy" 2 >, UE 
Wilnie. Najnowsze 1 ЭЛЫЕВ Я ЧОО СВ НОО 

najwykwintniejsze gubioną książkę 
modele i fasony. Ob- wojskową, rocz. 
stalunki przyjmuje Się 1887, wyd. przez 
na suknie wizytowe,P. K. U. w Święcia- 
balowe, kośtjumy inach, oraz legitymację 
paltą. Gwarancja zą wyd. przez generała 
minimalny użytek ma- Żeligowskiego 4 dy- 
terjałów. Wilno, Su-wizji, na imię Jana 
bocz 19. Tel. 198. Adamowskiego, unie- 
Obstalunki przyjmuje ważnia Się. — 
się od godz. 11—3-€j 
po południu. || —o UI 

  

-— I mówisz, że on się 
Dant? zapytał Layle. 

— Tak, panie. Biuro jego jest przy 
ulicy Kinsvy- [ 

—— Ade.. ale.. jak on wygląda? 
— Oto właśnie chodzi, — rozłożył 

rozpaczliwie ręce stary jubiler, — za- 
bijcie mnie, a nie powiem, gdzie ja go 
widziałem, a jednak wiem, że go wi- 

działem napewno. Ciemne, bardzo dziw 

ne oczy. Gdy patrzy, zdaje się, że oczy- 

ma pochłania, połyka... 
Twarz Layle'a zmieniła się nagle. 

Pochwycił leżącą na stole gazetę i pod- 
sunął pod oczy jubilera: na pierwszej 

kolumnie była duża fotograija Valmona 
Dana. 

— To nie on? — zapytał. 
Tanci drgnął, jak dotknięty elek- 

trycznym tokiem. 
— On... ta on... ten sam! 
Twarz Layle'a stała się zielono-sza” 

rą, usta zbladły. W jednej chwili po- 
starzał. 

— Jesteś zupełnie pewny? 
A le wiedział, że to głupie i zby- 

teczne pytanie. Wiedział zbyt dobrze, 
że o omyłce nie było mowy. Dant, pro” 
ponując mu tak gwałtownie podróż do 
Bryton, zdradził się. 

, — Czy jestem pewny? — Chyba 
nie jestem ślepy! — oburzył się Tanci, 
spoglądając podejrzliwie na Layle'a— 

Czy to pana tak dziwi? 
‚ — А 1у uważasz, że w tem niema 

nic dziwnego? — zapytał drwiąco 
wódz. 

— Nie, ale zdaje mi się, że podczas 
naszej ostatniej rozmowy... pan trakto- 

wał tę sprawę... odważniej. 
Tanci pragnął bezpieczeństwa, a 

jedynym sposobem zabezpieczenia so- 
bie spokojnego życia, było szybkie za* 

mordowanie Dana. 

— Czemu pan się waha? — pytał 

podejrzliwie. — Czyż można być $ро- 

kojnym, dopóki on żyje? 
— Nie, ja się nie waham, — od- 

rzekł chmurnie Layle.. — Ale, sądzę, 
że ty sam widzisz, jakie są trudności. 

nazywa Przedewszystkiem nie mam pewności, 
że to ten sam człowiek. 

— Niech mnie djabli porwą, jeżeli 
to nie on! — krzyknął Tanci. — Czyż 
nie widziałem na własne oczy jego no- 
tesu i uwag? Przy mnie zapisywał na- 
zwiska pięciu aresztowanych kolegów. 
Widziałem inne kartki, gdy je obracał 
powoli. Wszędzie było to samo. Nie! 
Widziałem na własne oczy, jak pisał! 
Tego nikt nie może zaprzeczyć! 

— Ta..ak; — mruknął zamyślony 
Layle. — Ale ty mówisz, że on się na- 
zywa Dant i ma biuro przy Kin svy. 
A ja wiem dobrze, że to nieprawda. 

— Nieprawda? W takim razie, pan 
wie.o nim więcej niż ja! 

W tonie Tanci dźwięczało nietylko 
rozdrażnienie, — była tam groźba i po- 

dejrzenie. 
Łayle zauważył to. Oparł się o po- 

ręcze fotela i parsknął złośliwie: 

— Ja wiem, że ten człowiek nazy- 

wa się Valmon Dan, a mieszka on w 
Hanton. 

— Dobrze... wieczorem zobaczę 
się z naszymi chłopcami... powiem im!. 
zasyczał Tanci, a oczy jego błysnęły 
złowrogo. 

Layle przeżył przykrą chwilę. Obu- 
rzała go myśl, że jego wolę mógł krę- 
pować zwykły pionek — paser. Ale 
zdawał sobie sprawę, że zdarzają się 
chwile, gdy najspokojniejsze psy po” 

trafią ugryźć pana. Jasnem było, że 
Tanci nie uspokoi się, dopóki Dan be- 
dzie żył. 

Layle po raz setny. rozmyślał nad 
sytuacją i musiał przyznać, że jedyne 
miejsce, z którego Dan przestanie być 

groźnym i śmiertelnym wro- 

giem, jest cmentarz. Tak — innego 
wyjšcia nie byto. 

Zpodełba spojrzał na jubilera. 
— Niema 0 czem gadać z chłop 

cami, — rzekł twardo. — Nie powiesz 
im, że niebezpieczny człowiek został 
odkryty. 

Jubiler poruszył się niespokojnie. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23.


