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Wniosku polskiego hisforja długa. 
Zestawienie chronologiczne. 

Istotą akcji dyplomatycznej nazwą- 

nej „wniosek polski w Genewie* by- 

ła próba zwrócenia wód frazeologji 

pacyfistycznej na młyn polski, Wobec 
be:płodnie dziś płynącej wody prze: 

mówień o pokoju p Sokal miał o- 

degrać rolę hydrotechnika i mły« 

nar.a. 

Przedstawmy pierwiej jak się wy- 
padki w Genewie rozwijały. 

2 września, w piątek mówi się 
uż i pisze o tem, że w czasie nad- 

chodzącej sesji Zgrom. Ligi Narodów 

Polska wystąpi z jakimś nadzwyczaj- 

nym, stnsacyjnym wnioskiem  po- 

kojowym.  Dementuje to jednak 
p. Sokal, = rozmawia  przynaj- 
mniej z - dziennikarzami zagra* 
nicznymi i po tej rozmowie |depeszu- 
ją oni do swoich gazet dementi p. 
Sokała.Czy zaszło tu nieporozumienie 

ip. dziennikarze nie zrozumieli wła» 

ściwych intencji p. Sokala, czy też pi 
Sokal dypłomatyzewał w zbyt eper- 
gicznej formie, dość, że fakt dementi 

pozostał uwieczniony na papierze 

wielkiej prasy europejskiej. 

W niedzielę 4 września, oraz 
w dzień otwarcia sesji 5 września © 

niczem się już nie mówii nie pisze 

w Genewie, jak.e wniosku. polskim. 
Już ta sprawa porusza wszystkie u: 

mysły, dokoła niej toczą się wszyst- 

kie sprawy. Wniosek polski już jest 
ogólnie znany, jego część esencjonal- 
na brzmi jak następuje: 

1) Wszelkie udanie się na drogę wojny 
celem załatwienia konfliktu miedzynarodo- 
wego jest i pozostaje zabronione. 

2) Wszeltiego rodzaju konilikty powsta- 
jące pomiędzy państwami mogą bzć zała- 
twione wyłącznie środkami pokojowemi *). 

We wtorek 6 września p. Bec- 

łaerdis Van Błokland imieniens Holan= 
aji stawia swój wniosek 0 powro- 
cie do zasad  protokułu genew= 

skiego. Osłabił on szanse powodze- 

nia wniosku polskiego—mówią jedni 

wzmocnił naszą pozycję—mów 4 inni. 

W necy ze środy 7 września 

na czwartek 8 września obraduje 
komisja prawników, złożona z prawni- 

ków-przedstawicieli francuskiego, an- 

gielskiego, niemieckiego, włoskiego i 

polskiego. Wielkie mocarstwa oświad* 
czają Polsce, że jedynie tekst komisji 
prawników może liczyć па poparcie 
Francji, a zgodę Anugiji i Niemiec. 

Pracę swą komisja kończyo 3 w no- 

cy. Wniosek polski zostaje zmieniony 
w sposób następujący: (cytujemy rów- 
nież tylko jego część esencjonalną): 

1) Wszelka wojna agresywna jest i po- 
zostaje zabroniona. 

2) Wszystkie Środki pokojowe powinny 
być użyte przy załatwianiu wszelkiego ro- 

dzaju konfliktów mogących powstać pomię- 

dzy państwami. 

Ten, zaproponowany przez komisję 

prawników tekst wniosku, (który pÓŹ- 
niej, w piątek został wniesiony przez 

p. Sokala na płenum zgromadzeni«)— 
został pierwotnie przez naszą delega- 

cję uznany za niewystarczający. We 

czwartek 8 września sytuacja tak 
stała, że Polacy nie zgadzają się na 
wniesienie wniosku wformie podsuniętej 
im przez wielkie mocarstwa, natotniast 

gotowi są raz jeszcze spróbować 

kompromisu, zredagować wniosek 
kompromisowy, a jeśli mocarstwa go 
nie przyjmą (co uważano za niepraw- 

dopodobne) to użyć taktyki ostrej, 
mianowicie poprzeć wniosek holen- 
derski o powrocie do protokułu ge- 
newskiego, co tmogłoby mieć w re- 
zultacie pewien posmak akcji małych 

państw przeciw wielkim mocarstwom, 

specjalnie Angiji: 
Ten zredagowany we czwartek 

kompromisowy wniosek polski w 

swej części esencjonalnej, —niał tylko 

jeden paragraf zamiast uprzednich 
dwuch, sformułowanych we wniosku 
polskim i w projekcie komisji praw- 
ników. Ten jeden paragraf brzmiał 
krótko: 

*) We wczorajszym artykule p. Jacz. 
francuski pełny tekt tego pierwszego nasze- 
go wniosku przez błąd przy łamaniu nume- 
ru został umieszczony zamiast kompromiso- 
wego wniosku polskiego. 

Wszelka wojna sgresywna jest i pozo- 
staje zabroniona. 

Ten pierwszy paragraf pozostawał 
więc w zgodzie z projektem komisji 

prawników. Pozostawiał wstawiene tu 

przez prawn ków określenie <zgresyw= 

na», przy wyrazie wojna. Natomiast 

w zakończeniu delegacja polska wsta- 
wiała dodatkowo taki ustęp: 

Zgromadzenie deklaruje, że istnieje dla 
państw będących członkami Ligi Narodów 
obowiązek stosowania się do tej zasady i 
wzywa te państwa do zapoczątkowywania 

zawierania pzktów o niesgresji owianych 
ideą (inspirės de Iidće), że wszystkie środki 

pokojowe powinny być użyte dla załatwia- 

nia konfliktów wszelkiego rodzaju, mogących 
powstać potniędzy państwami. 

W tych pozornie drobnych różni- 
cach pomiędzy projektem prawników 

(później przyjętym przez p. Sokala) a 
kempremisowym polskim wnioskiem 

ucho wprawnege prawnika dostrzeże 

pewne różnice esencjonalne. Oto pro- 

jekt prawników wychodzi z  dzisie|- 
szego układu stosunków, mówiąc 
innemi słowami z Locarna, projekt 

zaś kompromisowy polski sugestjo- 

nował „potrzebę zawierania newych 

jakichś paktów o nie = agresji. 
W piątek 9 września od rana 

było wiadome, że kompromisowy 

projekt polski ńie ma szans poparcia 

ze strony wielkich mocarstw. Ze stro- 
ny polskiej delegacji wystąpiono na- 

wet z komunikatem, że go wogóle 

nie było. Jednak, stwierdza to także w 

swych doskonałych listach z Gene- 

wy p. Ehrenberg, w tem dementi by- 
ło więcej z posunięcia dyplomatycz- 
riego, niż z miłości prawdy. 

Wreszcie tegożj,dnia popołudniu 

na trybunę weszedł p. Sokal i wygło- 

sił dobrą mowę, podając wniosek 

przerobiony przez komisję prawni- 
ków jako wniosek polski. 

Błędy naszej delegacji. 

W tę rubrykę wpisać "należy kilka 

posunięć niepotrzebnych. Niepofrzeb- 

mie p. Sokał mówił coś, ce spowo- 

dowało tę wiadomość, że wniosku 

polskiego wogóle nie będzie. Niepo- 

trzebnie zwelywano konferencję pry- 

watną z państw bałtyckich i Małej 

Eatenty, uprzednie. nie upewniwszy 

się, że niektóre z tych państw będą 

energicznie nas popierały. Niepotrzeb- 

nie dementowano ten drugi, czwartka- 

wy warjant polskiego wniosku. 
Niepotrzebnie także robiono tra- 

gedję z takiego czy innego brzmienia 

uchwały prawników. W sposób zu- 

pełnie sztuczny, debrowsinie, polskie- 

mi rękoma pomniejszono, zmniejszo. 

no wartość tego, co było wartością, 
było połskiem zwycięstwem. Przecież 

© co chodzi w takich „pokojo- 

wych* wnioskach? Przedewszysi- 
kiem o ich efekt zewnętrzny, powie- 

działbym agitacyjny, ins Fenster hinaus 
jakby powiedział nieboszczyk Hoff- 
man. Ci co steją za tym oknem nie 
będą doszukiwali się w uchwale Ligi 
Narodów subtelności prawniczych, 

natomiast będą pilnie uważali z czy- 
jej inicjatywy powstał wniosek i kto 

był za nim, a kto mu się opierał. 
Otóż do środy wieczór było tak, że 

za wnioskiem była Polska, Niemcy 

mu się opierały, tymczasem to in- 

termezzo czwartkowe trochę zmieniło 

te role i to było niepotrzebne i to 
było niepożądane. 

Pp. Arciszewski i Sokal, są to ш+ 
dzie bardzo zdolni, niezwykle zdolni. 
Ale to tak czasami bywa: dobry szef 

sztabu nie umie dowodzić, tak jak 

czasami doskonały wódz zamodzielny 

bywa paskudnym szefem. Pp. Arci: 

szewski i Sokal byli raczej takimi 
szefami sztabu. į 

Pan Stresseman rozumiał, że w 

<pokojowym» wniosku ważyć będzie 

nie tenor lecz rywalizacja tych rąk, 

które ten wniosek na powierzchnię 

wyniosą, | dłatego wypowiedział tak 
bardzo pokojową mowę z takim za- 

pałem, entuzjazmem oklaskiwaną przez 

delegację francuską. 

Wartość naszego wniosku. 
sonda. 

Polega nie tylko na przykuciu u: 

wagi całej prasyj do imienia Polski. 

Oczywiście to zainteresowanie całego 

dziennikarstwa świata mażna było wy» 

korzystać i to w znacznie większej 

mierze niż to byłe zrobione, W. dzi- 

siaj przez PAT nam uadanej mowie 

p. Sokala, skarży się on przed ko- 

misją rozbrojeniową na prasę, że Za 

mało mu pomagało. Tu la voulu, a 

raczej nie umiałeś tego zrobić. 

Nie ma przykuciu więc tej uwagi, 

lecz na tem, że wniosek polski był 

akcją, która zmusiła całą Ligę do li- 

czenia się z Połską, która ustawiła 

państwa w porządku ich stosunku do 

naszego wniosku. Główną wartością 

jednak polskiego wniosku była jego 
samodzielność. jako sónda rzucona w 
nastroje i nadzieje naszych sojuszni- 

ków i naszych przeciwników był tak» 
że ten wniosek nadzwyczaj pouczają: 

cy, chociaż przyniosła nam raczej ne- 

gatywne rezultaty. Sojusznik nasz p. 
Briand liczył się z Anglją, Niemcami 
i z konsekwencjami własnej fraze- 
ołogji, z p. Sokalem o wiele mniej. 

Anglja ma podobno jakieś plany 
antysowieckie. Piszemy podobno, bo 
cała akcja dokoła wniosku polskiego 
byla tak prowadzcna, jakgdyby nie 

istniały i Sowiety i angielskie nieza- 
dowolenie z działalności Sowietów. 
l taki stan rzeczy stawłamy także na 

minus naszej delegacji. 

Siła tej wody, którą oczekiwały 
nasze koła młyńskie. 

Jak silną istotnie jest ta wada, 

ta frazeologja pacyfistyczna, w której 

każdy dojeżdżający, przyjeżdżający 

czy przejeżdżający przez Genewę 

skąpany jest po same uszy? 

Są ludzie (należy do nich podobno hr. 

Skrzyński) którzy twierdzą, że ta jest 

siła ogromna, że pęd i rozpęd ludzi 

do pokoju jest tak wielki, ;że można 

by było nim cbraczė wszystkie ma- 

szyny we wszystkich fabrykach Eu- 

ropy. 
Sprawdzimy to geograficznie. 
Do zwolenników agitacji pacyfi- 

stycznej zaliczamy Francję, Belgję, 

także Szwajcarję, także  Holandję, 

chociażby przez uprzejmość dla pana 

Beelaeris von Błokland, wreszcie Nor- 

wegję i Szwecję, tembardziej, że o 

Szwedach już podczas konferencji 

bałtyckiej 1925 pisaliśmy, że  „rapir 

Gustawa Adoifa zamienili na rożen 

do baraniny“. 

Ale Rosja — nie. 

Ale Włochy — nie. 

Ale Anglja — nie. 
Ale Niemcy — nie. 

Oczywiście państwa te nie wystę« 

pują przeciw idei pokoju i nie pro- 

pagują u siebie miliłaryzmu w spo- 

sób ostentacyjny. Ale nie są za agi- 

tacją, któraby istotnie i realnie wpro= 

wadzała w psychikę ludności przeko* 

nanie, że wojny zanikną: 

Powiedzmy teraz, kto zagrzewa 

narody, kto dodaje im otuchy w tej 

pacyfistycznej agitacji? 

Znajdziemy łatwo odpowiedź: 

Francja. 
Tak jest, Francja, to wielkie ogni- 

sko ludzkości, z której oddawna skry 

padające zapalają dła globu nowe 
idee. Tak jest Paryż, mózg świata, 
stelica świata, Paryż — ludów wszel- 

kich kochanka i bóstwo. 

Ale powiedzmy sobie teraz, że 

Francja ma wielkie powody, aby Szu- 
kać rozwiązania w szczerem, realnem 

zebowiązaniu się narodów do niesto- 

sowania wejen. Oło naród francuski 
wyczerpany jest wielką wojną, w któ: 

rej bił się jak lew i krew swą rozrzu- 

cił z tak heroiczną ofiarnością jakiej 
przykładów niema w historji i która 
wzbudza część olbrzymią, cześć bez 

granic. Ale oto teraz kraczą dzien- 

niki, że Francja nie mogłaby dziś 
przeprowadzić mobilizacji,; do tego 
stopnia silną jest agitacja komuni: 

styczna w jej armji. Oczywiście nie 
wierzymy tym krukom. Ale zgodzić 

się musimy,. że Francja nie tylko 

chce robić agitacię pacyf,styczną, lecz 

ją robić musi, 

Na tym zatrzymajmy się chwilą i 

ODDZIAŁY: 
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DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
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GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
RIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

© NE komisji Zgr. Ligi Narodów. 
Dyskusja nie posunęła sprawy naprzód. 

Mowa min. Sokala. 

GENEWA, 14 IX. PAT. Prowadzona od dwóch dni dyskusja 
w Ill komisji Zgromadzenia Ligi Narodów na temat rozbrojenia 
i bezpieczeństwa wyraźnie nie posunęła sprawy naprzód. 

Przełomowym momentem była wczorajsza mowa delegata 
polskiego p. Sokala, uzasadniająca wniosek polski o nieagresji. 
Mowę swą zakończył minister następującem oświadczeniem: Nie 
pragnę w tej chwili określać wartości prawnej deklaracji, lecz 
już teraz możemy oświadczyć, że deklaracja ta nie zapełnia w 
sposób całkowity luki artykułu XV paktu Ligi. Nie przewidując 
sankcji tekst ten nie może oczywiście być oceniany jako zwię- 
kszający w sposób konkretny powszechne bezpieczeństwo. Na' 
wiązując do moralnego znaczenia dekalogu i wykazując, że 
stanowi on podstawę morałną naszego prawa mówca podkreśla 
raz jeszcze znaczenie deklaracji polskiej Mamy głębokie przzko- 
nanie, zakończył minister Sokal, źe uchwałając tę deklarację 
zasłużymy się dobrze Lidze Narodów, w której ludzkość pokłada 
najwyższe nadzieje. 

Niezadowolenie w kołach niemieckich. 
BERLIN, 14.1X. PAT, Półurzędowa Deutsche Allgemeine Zeitung wy- 

raża niezadowolenie z powodu przebiegu dyskusji w komisji rozbrejenio- 
wej Zgromadzenia Ligi Narodów, oświadczając, że po przemówieniach 
Paul-Boncoura i de Brouckera losy sprawy rozbrojenia wydają się jeszcze 
niepewniejsze niż były dawniej. Dziennik zarzuca pozatem delegatowi 
holenderskiemu Loudonowi, że wystąpił on iako chętne narzędzie obu 
specjalistów od rozbrojenia, 

Akcja Paul-Boncoura, 
GENEWA, 14.X, PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna), W kulu- 

arach Ligi Narodów żywo omawiane jest wczorajsze wystąpienie Paul.Bon- 
coura w trzeciej komisji rozbrojeniowej, ztnierzające do wskrzeszen a pre” 
tokułu genewskiego drogą mającego powstać kontynentalnego bloku 
państw europejskich. Hr,Bernstorif, który z ramienia Niemiec bierze udział 
w dyskusjach nad sprawą rozbrojenia, nie podziela tszy „najpierw bezpie- 
czeństwo — a potem rozbrojenie*. W rozmowie z dziennikarzami wskazał 
on na to, że |uż Clemenceau w nocie wystosowanej do delegacji niemiec. 
kiej ma konferencję pokojową przed podpisaniem traktatu wersalskiego po- 
wiedział, że powszechne rozbrojenie przyniesie bezpieczeństwo. Kencepcja 
ta znalazła również wyraz we wstępie do traktatu wersalskiego. Koła nie- 
mieckie oświadczają dobitnie, że Rzesza Niemiecka czuje się jakby wierzy- 
cielką w sprawie rozbrojenia. W związku z term należy oczekiwać wzmoc- 
nienia wysiłków Niemiec i szeregu innych państw, zmierzających do przy- 
špieszenia zwołania przygotowawczej komisji rozbrojeniowej. 

Znaczenie przemówienia Paul Boncoura, 
BERLIN, 14:1X. PAT. Nacjonalistyczna agencja Telegraphen Union podkreśla w 

depeszy z Genewy, że przemówienie Paul-Boncoura na posiedzeniu komisji rozbrojenio- 
wej było wyraźnem poparciem Stanowiska polskiego. Strona niemiecka musi uważać 
wysunięte przez Paui-Boncoura żądanie zorganizowania międzynarodowi bezpieczeń- 
stws, jako nowe wystąpienie za utrwaleniem na wieki, krzywdzących Niemcy granic, 
ustalonych w traktacie wersalskim. Ustawiczne podkreślanie tego, iż pokój jest zagrożo* 
ny i że koniecznem jest stworzenie międzynarodowych gwarancyj bezpieczeństwa, koła 
niemieckie uważają, jak zaznącza koresponaent <Taegliche Rundschau» za šrodek do 
wytworzenia w Genewie aumosfery przychylnej wysunięciu sprawy traktatu gwarancyj- 
nego dja wschodnich granic Niemiec. 

Nagły wyjazd p. Wołdemarasa z Genewy. 
BERLIN, 14. 9. PAT. Nacjonalistyczny dziennik „Nachtaus- 

gabe'* twierdzi, że rozmowy niemiecko litewskie w Genewie 
przerwane zostały niespodziewanie przez nagły wyjazd Wolde. 
marasa do Rzymu. Dziennik twierdzi, że woldemaras celowo 
bez uprzedniego zawiadomienia o tem strony niemieckiej uchy- 
lł się od prowadzenia w Genewie tych niezbyt młych dla niego 
rozmów. 

Konferencja państw locarneńskich nie od- 
będzie się. 

BERLIN. 14./X. PAT. „Vorwaeris“ potwierdza w dzisiejszej depeszy 
z Genewy wiadomeść, iż nie należy się obecnie spodziewać konferencįį 

mocarstw lłocarneńskich. Myśl zwołania takiej konferencji uchodząca w 

poniedziałek jeszcze za pewną została, jak się zdaje dziś już całkowicie 

zaniechana. 

Dzisiejsze wybory do Rady Ligi. 
GENEWA. 141X. PAT. Na jutrzejįszem posiedzediu Zgromadzenia 

Ligi nastąpią wybory do Rady Ligi na miejsce ustępujących trzech człon. 
ków Belgji, Czechosłowacji i San Salvadoru. Zgłoszenie Belgji o przyzna- 
nie jei prawa reelekcji na rok przyszły znajduje powszechne poparcie. Pa- 
zostałe dwa miejsca przypadną prawdopodobnie Finlandji i Kubie. 

Litewscy oficerowie w Niemczech. 
KOWNO, 14 9. PAT. Grupa Htewskch oficerów įsluchaczy 

kursów wojennych w lczbie 28 wyjechała do Niemiec w celu 
zapoznania się z techniką wojenną armji niemieckiej. 

- RETE TI III DTS YORRI 

narzucania Europie systemów idec- 
wych, teraz w obronie własnej narzu- 

wspomnijmy na cień Franciszka Jó- 

zefa, Dlaczego Franciszka Józefa? Bo 

NOWOGRÓDEK 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 5-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

to był prosty człowiek, który czasami 

nie rozumiał czegcś. Gdy, mu tłóma: 

czeno niesłychane korzyści, które by 
dla Austrji wynikły z odstąpienia Ga- 
licji niepodległemu państwu polskie- 
mu, Cesarz powiedział: 

„Rozumiem wojnę © zdobycie 

prowincji, lecz nie rozumiem. wojny 

e stracenie prowincji”. 
My także oświadczymy podobnie, 

że nie rozumiemy polskiego entuzja- 

2011 do pacyfistycznej agitacji, w ra- 
dzaju hr. Skrzyńskiego i jego naśla: 
dowców. Rozumiemy zadowolenie z 
siły naszego sojusznika, nie rozumie- 
my zapału z objawów słabości nasze- 
go sojusznika. Agitacja pacyfistyczna 
jest przedewszystkiem objawem mili- 

tarnej słabości Francji, która korzy- 

stając zg swych wspaniałych tradycji 

ca tę pacyfistyczną filozofję. 
Jestem ogromnym zwolennikiem 

„polskiego wniosku”, wniosku tego 
entuzjastą, Lecz inaczej rozumiem 

całą olbrzymiość jego znaczenia. Nie 
tak, że „Europa chce pokoju, niech 
że więc ten pokój gwarantuje prawnie 
abyśmy i my Polacy spać mogli spo- 
kojnie u swych granic zachodnich*. 

Mojem zdaniem nie uchwała w gali 
Kalwina, lecz każdy nowy polski ka- 

rabin maszynowy, każdy nowy polski 

aeroplan wojskowy zapewnia nam 

nadzieję tego snu spokojnego. Lecz 

genjalność postawienia wniesku pol- 
skiego przed audytorjum genewskiem 
polega na zrobieniu obrachunka tych 
sił i ich wartości, które w Europie 
reprezentują wyraz «pokójr —szczerze. 

Cat. 

ul. Ratuszowa i 
— ul. Miekiewicza 20, 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednosznaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne 0 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

Sejm i Rząd. 
Sprawa gen. Zagórskiego. 

WARSZAWA, 14.X (żel, wł. Słowa) 
W związku z ogłoszonemi wczoraj 
przez „Rzeczpospolitą* rewelacjami 

w sprawię gen. Zagśrskiego, z kół 

urzędowych informują, że istotnie w 
rękach władz śledczych znajduje się 

list pisany ręką gen. Zagórskiego i 
oddany dnia 12-go grudnia w Gdań- 
sku. Natomiast komendant Magazy- 

nów Amunicyjnych па Westerplatie 

komandor por. Czechowicz zaprzecza 
kategorycznie jakoby gen. Zagórski 
miał tam kiedykolwiek przebywać i 

czując się obrażeny wiadomościami 

«Rzeczpospolitej» zamierza wytoczyć 
temu wydawnictwu proces o obrazę 

czci. г 

Policja gdańska, do której zwró- 
cono się telefonicznie z prośbą o wy= 

jaśnienie, oświadczyła kategorycznie, 

że ani w dniu 12-go b. m. ani wo- 
góle w czasie ostatnim generał Za- 
górski w Gdańsku nie przebywał. 
Jeżeli zaś był to tylko przejazdem. 

Dziś rano rozeszła się w Warsza» 

wie pegłoska, że gen. Zagórskiego 
widziano w Paryżu. 

Posiedzenie senatu w piątek. 

WARSZAWA, 141X.PAT, P. Mar- 
szałek Senatu Trąmpczyński wyzna- 
czył posiedzenie konwentu senjorów 
Senatu ma piątek, godz, 12 w pa- 
łudnie. 

Posłom rozesłano 
mienia, 

WARSZAWA. 14IX.PAT. W dniu 
dzisiejszym kancelarja Szjmu rozesła- 
ła do posłów zawiadomienia, iż naj- 
bliższe posiedzenie Sejmu nadzwy- 
czajnej sesji odbędzie się w panie- 
działek ania 19 b. m. o godz. 4 pp. 

Pogłoski o rozłamie wśród 
ukraińców. 

WARSZAWA 14, IX (żel. wł Słowa) 
Dziś Kancelarja Scjmewa rozestala 
posłom zaproszenia na pierwsze 
siedzenie nadzwyczajnej sesji Sejmu, 
które wyznaczone zostało na dzień 
19:go b. m. Z klubów sejmowych w 
dniu dzisiejszym prowadził jedynie 
obrady klub ukraiński, w którym 
ścierają się dwa prądy Undo-rady- 
kalnego  stronnićtwa chłopskiego. 
Według pogłosek w łonie klubu nie 
jest wykluczony rozłam, 

Wykluczenie z klubu ukraiń. 
skiego, 

WARSZAWA. 14.X, PAT. W dniu 
dzisiejszym w gmachu sejmu obra- 
dował klub ukraiński. Na posiedzeniu 
tem postanowiono wykluczyć z listy 
członków tego klubu posłów Ma- 
kówkę, Kozickiego, Czuczmaja, Bra- 
tunia i Podhirskiego oraz sen. Paster- 
naka. Powodem wykluczenia wymie- 
nionych członków klubu jest to, iż 
członkowie ci zarzucali całemu klu- 
bewi. a w szczególności prezydjum 
jego ugodowość w polityce. 

Pedróż i powrót min. Nieza- 
bytowskiego. 

Minister rolnictwa, Karol Nieza- 
bytowski, przybył dnia 13 go b. m. 
do Warszawy i objął urzędowanie* 
Po dokonaniu w dniu 11 b. m. o- 
twarcia wystawy hodowlanej Targów 
Wschodnich, p. minister udał się w 
towarzystwie wojewody lwowskiego, 
p. Dunin-Borkowskiego, po Dublan, 
gdzie wziął udział w uroczyste šci 60: 
lecia Bratniej pomocy Akademji Rol- 
niczej w Dublanach. Następnego dnia 
udał się p. minister do Stryja, Dro- 
hobycza i Tustanowic celem zbada” 
nia rozmiarów klęski powodzi oraz 
dokonał inspekcji nadleśnictw Dro- 
hobycz i Tustanowice oraz państwo- 
wego Stada ogierów w Sądowej 
Wiszni. 

Wysiedleni emigranci rosyjscy 
pojadą do Czech. 

WARSZAWA, 149. (Żel. wł, Słowa) 
Znajdujący się w Tczewie emigranci 
rosyjscy, którzy przed paru tygodnia- 
mi zostali wysiedleni do Gdańska 
skąd ich zwrócono de Tczewa, w 
najbliższych dniach wyjadą do Cze- 
chosłowacji, która udzieliła im prawa 
azylu. Ponieważ większość ich znajdu- 
je się w opłakanem położeniu ma- 
ierjalnem Ministerstwo Spraw Zagia- 
nicznych za pośrednictwem  miejsco- 
wych władz udzieli im zasiłków. 

zawiado- 

  

Dr J. Burak 
akuszerja choroby kobiece 

POW ROCIŁ. Zawalna 16, tel. 564.      
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ECHA KRAJOWE 
TARGI BARANOWICKIE. 

— Korespondencja Słowa — 

Dużo pisać można i pisać należy 
m Obwodowej Wystawie Rolniczej w 
Baranowiczach. — To nie taka в0- 
bie zwykła wystawa, jakich u nas 
przed wojną było masa, lub jakie te- 
raz odbywają się w głębi kraju, w 
okolicach niezniszczonych przez kłę: 
skę wojny. Nowogródzkie wojewódz- 
two, przerzniętę w czasie wielkiej wo|- 
ny krwawym pasem okopów, podczas 
wejny bolszewickiej do reszty zosta- 
ło wyniszczone. Gdy w 1920 roku 

rolnik nasz, zwłaszcza rolnik większy, 
pewrócił do pracy na swym warszta- 
cie, wtenczas musiał zakasać rękawy 
i poprostu twardymi palcami wyrywać 
zę swej ziemi bogactwo rolne. 

Przez pierwszych kilka lat nie 
mogło być prawie mowy v podno- 
szeniu kultury Kraju, trzeba było u: 
sunąć spiątane druty kolczaste, zasy- 
pywać okopy betonowe, karczować 
dzikie zagajnik, wreszcie odbudowy- 
wać spalone budynki. — W ciągu 
kilku lat wykonano ię pracę i rolnik 

kresowy przystąpił do udoskonałenia 
swego warsztatu, twardy chleb pow= 
szedni smarować począł masłem 'do- 
brobytu. 

Podniesienia kuliury rolnej i wo- 
góle stanu gospodarstw dotąd zmie- 
rzyć naocznie nie możno było; trzeba 

się było więcej tego domyślać. Do- 
piero Nowogródzkie Wojew. Towa- 

rzystwo Rolnicze powzięło śmiały za- 

miar przeprowadzenia lustracji do- 

robku sił rolnictwa zapomocą Obwo- 
dowej Wystawy Rolniczej, 

Myśl w samem swem założeniu 
bardzo dobra stała się jeszcze lep- 
szą, gdy oblekła się w realne gkształ- 
ty: wystawa w Baranowiczach zosta- 
ło przez Nowogródzkie Wojewódzkie 
Towarzystwo Rolnicze zorganizowana 
i udała się doskonale, dzięki ogrom- 

nej pracy prezesa Komitetu wystawo- 
wego, p. Konstantego Rdultowskiege, 
i Komisarza wystawowego p. Dema 

bińskiego-Pióro. — Zasługa w tem 
Towarzystwa ogromnal 2 

Projekt įWystawy Baranowickiej 

powstał więcej niż przed pół rokiem. 

Wyszedł on z łona Towarzystwa Rol- 

niczego, które w gruncie rzeczy cały 

ciężar organizacji wzięło na _ siebie. 

Na częłe Komitetu jako prezes hono- 

rowy stanął p. Beczkowicz, wojew. 

nowogródzki, dzięki czemu Wystawa 

zyskała duże poparcie w sferach rzą: 

dowych i 1. sko 

bsolutnie obejśćby się nie mogła, 

nie znajdując odinio funduszów 

na pokrycie rozchodów, 
oczątkowo pomoc finansowa 

rządu miała się przedstawiać we 

względzie poważnej i zupełnie wy- 

starczającej sumie 15 tys. złotych. 

Jednakże z powodu nieprzewidzia- 
nych i niezrozumiałych przyczyn zo- 

stała zredukowana przez Ministerstwo 
do 5000 zł. Rozumie się, z wielką 

ogólną szkodą zwężony też musiał 

być zakres wystawy. | 

Dziś, po zańnknięciu Wystawy, 

widząc już naocznie, że pieniądze 
rządowe zmarnowane nie zostały, to 

też spodziewać się nałeży, że rząd 

asygnuje potrzebne fundusze na po- 

krycie pozostałego defcytu. Wobec 

dużego poparcia ze strony p. woje- 

wody Beczkowicza zdaje się to nie 

budzić żadnych wątpliwości, | 

* Prócz rządowej pomocy finanso- 

wej pemogły znacznie samorządy pó- 

wiatowe z województwa i miejski Ba« 
ranowicz,  asygnując subsydjum w 

kości 4250 zł. Dalszem źródłem gościnności i uprzejmości ze strony wszystko 

os była sprzedaż biletów wstę- gospodyń w takich warunkach zaba- wiecznie trwała: 

pu na Wystawę, co dało 3 tys. zło- 

tych, i wydzierżawienie miejsc na pla 

cu do 500 
stwo same przeznaczyło na cele Wy- 

stawy 1450 zł. Razem wszystkie źród- 

ła dochodowe dały 14 700 zł. 

Strona rozchodowa przedstawia 

się znacznie gorzej. Urządzenie piacu 

(70 BATŲ 

Šolūsioo „metaiizyczne“. 
Stanistaw Ignacy Witkiewicz: 

„Pożegnanie jesieni”, Powieść. 

Str. 453 Warszawa. F. Hoesick. 

1927. 

Rzecz dzieje się — w przestrzeni i 

w czasie. 3 

Bez mała trzydziestoleini Atanazy 

Bazakbal, pomimo, iż kocha swoją na: 

rzeczoną, miłą i słodką Zosię Osła- 

bgdzką, pożąda niemiłosiernie pewną 

przebogatą świeżo ochrzczoną żydów» 

kę Helę Berte—istne kobiece wciele- 

nie Lucypera. Ta ze swej strony rów- 

niež „leci“ na Atanazego, wszelako 
wolałaby aby on i niejaki książę, per- 

skiej narodowości, Prepudrech byli 
jedną osobą aby ona, Наа Berte mos 

gła jednocześnie oddawać się jedne- 

mu i drugiemu. Atanazy poślubia Zo- 

się; zdradza ją dla Heli Berte; nie. 

Szczęsna Zosia śmierć sobie zadaje. 

Wówczas zaczynają Hela Berte i Ata- 

nazy Bazakbal włóczyć się razem po 
najbardziej egzotycznych krajach to- 
mąc w prawie nieustannych ekstazach 
rozkoszy. Tymczasem zaś rewolucja 
socjalaa—na której tle rozgrywa się 
ów „romans'— dojrzewa. Powieść koń- 
czy się rozstrzelaniem Atanazego przez 
rewolucjonistów. 

Oto ujęty w rozpaczliwą, suchą 
prozę elementarny szkielet pierwszej i 
dotąd jedynej powieści, jaką napisał 

Baranowicze, 12 go września. 
wystawowego kosztowało około 14 
tys. złotych; wydatki administracyine 
i propagandowe wyniosły około 550 
zł-—Wreszcie na nagrody poszła 2500 
zł Pozostaje kilkotysięczny deficyt.— 
Chwilowo dzieki wpływom  komisa- 
rza Wystawy i burmistrza w jednej oso- 
bie, p. Dzmbińskiego—Pióro, Komitet 
korzysta z krótkiego kredytu za male- 
rjały budowlane, jednakże wszelkie ra- 
chunki uregulowane być muszą w naj- 
krótszym czasie, o ils w przyszłości 
następne wystawy rolnicze mają być 
urządzane. 

O pemocy finausowej dla Wysta- 
wy tylko co mówiłem, ale należy 
wspomnieć i o pomocy moralnej, 
przedewszystkiem ze strony p. woje- 
wody Beczkowicza, a powtóre ze 
strony samorządów, dających prócz 
pieniędzy i eksponaty ma Wystawę. 
Pomoc ze strony Związku Kółek Rol- 
niczych Ziemi Nowogródzkiej ogra- 
niczyła się do delegowania delegata 
do Komitetu wystawowego i do ko- 
misyj sędziewskich. 

Mówiąc © organizacji Wystawy, 
nie można pominąć milczeniem po- 
ważnej trudności, jaką był brak od- 
powiedniego placu; trzeba było po- 
przestać na plącu używanym przez 
wojsko, a leżącym w pewnej edleg- 
łości od miasta. Przy braku środków 
lokomocji utrudniało to znacznie zwie- 
dzanie Wystawy, a więc też odbiło 
się i na zmniejszeniu frekwencji. 

Mimo ogremnych wysiłków twór: 
ców Wystawy i ogromu włożonej 
pracy dawały się odczuwać pewne 
niedociągnięcia czy nawet błędy orga 
nizacyjae, których na przyszłość bez- 
warunkowo unikać należy ; 

Tak skreśliłem maiejwięcej w o- 
gólnych zarysach genezę Wystawy 
Baranowickiej i jej organizację. 

Do opisu aktu otwarcia i samej 
Wystawy przystąpię jutro. ZD: 

— Bal ziemianek. Ogromnie 
było przyjemnie! — Odrazu do 
tego trzeba się przyznać, gdy 
się zabiera do robienia notatki 
kronikarskiej z balu  urządzonego 
przez ziemianki baranowickie z okazji 
Wystawy Rolniczej. Zdaje mi się, iż 
nie było ani jednej osoby, któraby z 
przekonaniem nie stwierdziła tego sa- 
mego.—Gospodynie potrafiły w taki 
sposób urządzić całą zabawę, że na- 
prawdę trudno w ' niej było znaleść 
jakąś słabą stronę. (O szczupłości lo- 
kalu nie wspominamy, gdyż lepszego 
wogóle w Baranowiczach niema). 

W kasynie oficerskiem 26 P, Uła- 
nów, uprzejmie  użyczonem przez 
korpus oficerski pułku, zebrało się 
dwieście kilkadziesiąt osób. Panów, 
jako osławioną „płeć brzydką” opisy- 
wać nie warto; wśród rywali, innych 
mężczyzn, zajęciaby to nie wzbudzało, 
a niewiasty interesują się zwykle 
tylko poszczególnymi objektami, nie 
chciałyby więc czytać opisu ich 
wszystkich. Zresztą i sam specjalnie 
nie mam wielkiej cchoty do tego; 
ot: „panowie—jak panowiel* Zwykły 
los, że żądają od nich jedynie, żeby 
nieco piękniejsi byli od djabłów! 

Ale niewiasty, niewiastyl—Tyle ich 
było i takie, że z największą przy- 
įemnošcią zabralbym się do kreślenia 
każdej sylwetki z osobna, bo i miłe, 
i ładne, i ślicznie ubrane i, i... cały 
szereg innych superiatiwów! 

Nic dziwnego, że przy dużej 

wa  musjała udać się deskonalel 
Odżyła tradycja dawnych bałów z 

ЗОО 

Sklad nowego parlamentu Jugoslawji. 
BIAŁOGROD, 14.X, PAT. Oficjalne wyniki wyborów do parlamentu įktore 

odbyły się w dniu 11 września przedstawiają się jak następuje. Ogółem gło* 
sowało 2227.855, czyli 63 proc. uprawnionych. Grupa koalicyjna zyskała 
rądykali: 708.904 gtosv (111 mandatów), związek demokratyczny t. j. gru- 
pa Dawidowicza 366.761 (60 mandatów), grupa muzułmanów bośniackich 
Spaho 126 028 (18 mandatów). Opozycja uzyskała: partja Radicza 318.269 
(60 mandatów), demokraci niezależni grupy Pribicewicza 190060 głosów 
czyli 23 mandaty, ludowcy słowieńscy, cz. grupa Koroseca 112654 (20 
mand,), serbska partja agrarna 51 203 (9 mand.). R:szta mandatow przy- 
padła innym drobnym partjom. Udział głosujących wykazuje zmniejszenie 
o 60 proc. w stosunku do procentu głosujących w czasie wyborów, które 
się odbyły w lutym 1925 roku. 

Trzęsienie ziemi na Krymie iw Japonji. 
MOSKWA 14IX. PAT. Padczas irzęsienia ziemi, które edczuto na 

wybrzeżu morza Czarnego 16 osób zostało zabitych, a 338 rannych. 
Szkody wyrządzone przez katastrofę są znaczne,—szczególnie w Jałcie i 
Miskorze, gdzie sławna wieża wpadla da morza. Wyższe piętra obserwa- 
torjum morskiego w Sewastopolu zostały zniesione. 

480 domów zniszczonych — 2000 zatopionych — 270 ofiar, 
TOKIO 14.X PAT. Na skutek ostatniego trzęsienia ziemi w Japonii 

480 domów zostało zniesioaych z powierzchni, a 2000 zatopionych, 96 z 
nich rozsypała się w gruzy. Liczba ofiar dochodzi do 270. Zgiagło bez 
wieści przeszło 1000 osób. M asto Kumamoto pozbawioae jest elektrycz- 
ności, gazu, wody, pism, tramwajów i telefonów. Mieszkaniec pewnej wios- 
ki aadmorskiej opowiada, że wczoraj z morza podniosły się nagle olbrzy» 
mie fałe. Miał on załedwie czas wdrapać się na drzewo z żoną i dziećmi, 
ij T porwane przez następną falę. W podobny sposób zginęło 

osób. 
Notowania sejsmogratu krakowskiego. 

KRAKÓW, 14-IX. PAT. Obserwatorjum astronomiczne w Krakowie komunikuje, 
że od południa 1! do południa 13 września sejsmograt obserwatorjum krakowskiego 
wykazał 5 wstrząśnień ziemi. Pierwsze trzęsienie najsilniejsze o ogaisku niezbyt odie- 
głem, będące nrawdopodobnie w związku z następnemi rozpoczęło się 11 wiześnia o 
godz. 23 m. 20, przyczem najwyższa faza przypadia na godzinę 23 min. 25, Trwanie 21 
minut, amplituda wahań pórka przyrządu 27 m/m. Drugie w 5 razy słabsze trzęsienie 
o trwaniu o połowę krótsze przypadło na 12 września o godz. 4 min, 30 rano. 

Zamach komunisty na oficerów faszystowskich. 
RAWENNA 14 IX PAT. Komunista Miesiroli strzelił kilkakrotnie z rewol- 

weru do gruoy oficerów milicji faszystowskiej. Dowódca 81 legjonu został cię- 
żko ranny. Sekretarz związko faszystów w Rawennie, który otrzymał lżejszą 
ranę, zastrzelił Missiroliego dwoma strzałami z rewolweru. 

Kaźń w kilka minut po wyroku. 
PARYZ. 14.IX. PAT. Petit Parisien donosi z Lelingradu ze źródeł 

angielskich, że 9 osób skazanych za szpiegostwo na śmierć stracono na 
podwórzu sądowem w kilku minut po wydaniu wyroku. Według innych 
wiadomości, powtórzonych przez Le Malin, wykonanie wyroku zostało 
odroczone w uelu umožliwienia skazanym odwgłania się do centralnego 
komitetu wykonawczego. 3 

Owacje na cześć oszusta. 
GDAŃSK, 14—9 Pat. Dziś w południe zapadł tutaj wyrok w spra- 

wie byłego prezydenia policji gdańskiej dr. Blavier. Rozprawa Gdbyla się 
ponownie, ponieważ zarówno ze strony oskarżonego, jak i prokuratora 
zgłoszono apelację. Dr. Blav.er skazany został ma trzy miesiące więzienia 
za oszustwa i ną karę 1000 guldenów: za obrazę sędziów. Przy wyjściu z 
gmachu sejmowego zwolennicy dr. Biaviera zgotowali mu owację. 

Ekshumacja zwłok kard, Ledóchowskiego. 
RZYM 14 IX PAT. W dniu 13 bm. odbyła się ekshumącja zwłok kardynała Le- 

dóchowskiego. Po wydobyciu zwłok wmurowanych w kaplicy kardynalskiej na cmenta- 
rzu Verano odbyła się cicha msza żałobna poczem zwłoki zostały skierowane wprost 
na kolej. Przy uroczystości asystowali delegaci Stolicy Apostolskiej biskup  Dubowski, 
generał zakonu Jezuitów Ledóchowski, prałat Skirmunt, radca Janikowski, jako charge 
d affaires przy Kwirynale p. Władysław Schwarzburg-Gunther orąz liczne zastępy du- 
chowieństwa polskiego I włoskiego. | : 

Kodyfikacja prawa międzynaro- „Chmury na Wschodzie", 
dowego BERLIN, 14!X. Pat. Nacjonalisty- 

czna „Boerses Ztg.* zamieszcza arty- GENEWA, 14—9. Pat, Na dzisej- 

kuł wstępny p.t. „Chmury na szem posiedzeniu pierwszej komisji 
Wschodzie* w którym oświadcza, że prawniczej znany belgijski prawnik 
kwestja Locarna Wschodniego jest Polin wygłosił przemówienie, które 
jedną z najważniejszych, a może naj- wywarło wielkie wrażenie, wzywając 
ważniejszem nawet zagadnieniem nie- do stopniowej kodyfikacji prawa 
mieckiej polityki zagranicznej Opiaja międzynarodowego. Mówca zaznaczył, ' 
publiczna Niemiec musi baczyć, až:- że chodzi nie tylko © kodyfikację 
by obecny rząd nie okazał nadmier- mechaniczną, ale o stworzenie postę- 
nej ustępiiwości w tej sprawie. Dzien- pawzgo prawa międzynarodowego. 
nik podkreśla dalej, że Chambzrlala Na posiedzeniu drugiej komisji do 
i Briand <obecnie odmówili uwzględ- spraw organizacji technicznych zwię- 

nienia polskich projektów Locarna kszył się opór przeciwko włoskiemu 
Wscho iniego, jednakże należy liczyć 

Rozprawa przeciwko komunistom w Nowo» 
gródku. 

NOWOGRÓDEK 14 IX PAT. Dziś rozpoczął się w tutejszym sądzie okrę- 
gowym proces przeciwko 15 oskarżonym wśród których znajduje się 9 uczniów 
nowogródzkiego gimnazjum białoruskiego. Akt oskarżenia zarzuca należenie 
do komsomolców, koiportaż bibuły komunietycznej i wywieszenie sztandaru 
komunistycznego. Rozprawie przewodniczył sędzia Murza-Murzicz. Wyrok spo- 
dziewany jest jutro. Rozprawa budzi wielkie zainteresowanie ze względu na 
młody wiek oskarżonych 17—21 lat. 

był gościem, gospodarz gospodarzem, 
słowem każdy był na swojem 
miejscu. 

Bal tradycyjnie rozpoczął się po- 
lonszem, potem przeplatały się tańce 
„Stare“ i „aowoczesne”, po kontre- 
dansie  wyciągniętym z dawnych 
wspomnień  balowych, następowało 
schimmi, po msazurze ożywionym 
spokojny boston, po oberku równie 
jak on męczący charlesten, słowem 
miła rozmaitość dawnych tradycji i 
dzisiejszych zwyczajów. A przez to 

przewijała się jedna nić 
kobiesy urok, umie- 

jący wszystko oświecić i ozdobić! 
Szkoda ogromna, że szczupłość 

zł. — Wreszcie Towarzy- Mińska, Słucka, Grodna i t. d., gdy łokalu nie pozwoliła ziemiankom na 
ludzie naprawdę ezczerze się bawili, zaproszenie jeszcze większej ilości 
gdy nie trzeba się było obawiać, że osób, niż było. — Goście ujęci byli 
co chwilę ktokolwiek za cokolwiek się dużą serdecznością i ciepłem  przyję- 
obrazi lub zrobi awanturę, gdy sło- ciem, co niezmiernie zbliżyło i pojed-' 
wem bawiono się kuliuralnie: gość nało grupy niepotrzebnie i bez po- 

Stanisław Ignacy Witklewicz—z wiel- 
kim, bardzo wielkim talentem pisar- że Atanazy, to przekrój pewaego tv- 
skim. Jesi to formalna erupcja zarów- powego stanu pewnej warstwy spqłe- 
no kotłujących się pod czaszką myśli czeństwa. 

Mówi się też w powieści w tem, 

a wrażeń w niesłychanie wrażliwej, sen- Obraz tego ginącego ś wiata, mniej 
sytywnej duszy, jak pisarskiego, ży- jest pełny niź w „Satan condnit le 
wiolowego talentu. bal“ Angueti'a, gdyž skupiony na 

H:la Berte, Atanazy, „skompliko- kilku tigurach zdeklarowanych eroto- 
wamy, umetafizyczniony masochista, manów i psychopatów — pozostawia 
książę Prepudrech, Łohoyski, nalogo- jednak daleko za sobą obrazy An- 
wy kokainista, kończący ma obłędzie, i quetilla ped względem  jaskrawości, 
jeszcze kilka analogiczaych typów two- dobitności tudzież istnej wehemencji 
rzą zbiorowy okaz—jak utrzymuje p. słowa nie znającego granic żadnych. 
Kazimierz Czachowski w „Gazecie Li- Witkiewicz formalnie plawi się z sa- 
terackiej* (Nr. 37)—ginącego Świata, dystyczną lubością w obrazach naj- 
czyli burżuazyjnej kultury „która nie bardziej wyrafinowańej perwersji, naj- 
dała nic prócz zwątpienia we wszyst- wstrętniejszych  orgij,  najwyuzdań- 
ko". Bezdogmatowcy, genjusze bez szych aberacyj. Czy ma to być: krwią 
teki, bezpłodni próżniacy, tonące w serdeczną pisany akt oskarżenia? Czy 
zbytku i rozkoszy pasorzyty... Do- ma to być prześciganie Anquetila, o 
szliśmy do kresu jednej z epok życia którego książce pisano, że jest la 
ludzkeści. Witkiewicz — zdaniem p. fresque la plus gigantesque de la 
Czachowskiego — wprowadza nas w dóbauche et de la luxure d'aprts 
orbitę Spenglerowskiego upadku kul- guerre? 
tury zachodniej. Na horyzoncie zaś Niestety, tego wrażenia „powieść ” 
zaczyna świtać „w dymie pożarów, w Witkiewicza nie wywiera. Rychiej już 
kurzu krwi bratniej" mowa era... nie- jest to jakieś bezdenne pogłębienie 
obliczalnych możliwości „oglądanych biblijnego vanitas wvanitątum. Cała 
— jak wyraża się p. Czachowski — ta powieść wydaje mi się być koszma- 
pod kątem nie tyle rzeczywistości ile rową kompozycją Witkiewicza pisar- 
raczej legendy (takl) bolszewickiej" ską na obraz i podobieństwo tylu ry- 

Podobnie też i p. Breiter (w „„Wia- sunkowych jego kompozycyj. Obraz 
domościach Literackich* z 24 lipca to „chlaśnięty* com qmore wprost 
r. b.) widzi w kompanji, której żywot nieludzkiego szamotania się, rwania 
maluje Witkiewicz, ...„ttawóz pod te, się, tarzania się po ziemi, rozpacza- 
co ma przyjšč.“ nia, warjowania, desperackiego wy- 

wodu właściwego dawniej nieco koso 
na siebie patrzące. 

Byłoby bardzo dobrze, żeb « orga- 
nizatorki balu,  wykazawszy taką 
umiejętność, zechciały częściej zajmo- 
wać się podobnemi imprezami, mają- 
cemi duże znaczenie społeczne. 

Przyjemne połączone było z pa- 
żytecznem: zabawa dała dość po- 
ważty dochód przeznaczony na cele 
oświatowe Koła Ziemianek i Gospo- 
dyń Wiejskich przy Towarzystwie 
Rolniczem. Z. D. 

TROKI. 
— (0) Nowy zarząd miejski 

objął urzędowanie, Wczoraj, dnia 
14 września, po uroczystem nabo- 
żeństwie objął urzędowanie nowy 
zarząd miejski w Trokach. W skład 
zarządu wchodzą: burmistrz p. Bole- 
sław Łukowicz, jego zastępca p. Je- 
rzy Lipnicki i ławnik p. Mejer Klau- 
Stier, 

cia istoty ludzkiej, która w niesłycha- 
nem wyuzdaniu zmysłów napinanych 
do ostateczności... nie znajduje tego, 
co pragnęła osiągnąć: jakiegoś abso- 
łutu rozkoszy i szczęścia, Cala ta, 
miemal nieustanna,  453-stronicowa 
orgja — to — to „zgniły kąsek, któ- 
ry trzeba umieć zjeść ze smakiem, 
przyprawiwszy go odpowiednie, choć- 
by przez to kogoś nawet miało spo- 
tkać nieszczęście”. Otóż to! Atanazy 
Bazakbal przeszedłszy literalnie przez 
wszystko, co wyuzdanie zaysłów dać 
może — w jakiej że nędzy moralnej 
kończy przeraźliwy swój żywot! 

Więc z powieści jednak jakiś tam 
morał wynika? Nie, i raz jeszcze nie. 
Nie tędy droga do morału. Cała 
powieść = jednym „zgnilym ką- 
skiem* dła... amatorów, Z całej tej 
książki, z całego tego płodu choro- 
bliwej imagiaacji, z całego tego ba- 
brania w świństwie, które od czasu 
do czasu autor nazywa šwiūstwem.. 
„metaf:zycznem”, sądząc, że tą kel 
derką przykryje całą bezecność wstrę- 
tnych opisów; z tych lubieżnych pseu- 
do  „artystycznych* marzeń głowy 
nie ściętej lecz wybitej z równowagi, 
otumanionej jakąś obsesją straszliwą— 
„ohyda życiowa szczerzy  żóltę, 
spróchniałe zęby i wystawia lubieźnie 
czarno obłożony język ze śmierdzącej 
paszczy, bez źadnej maski”, Ipsissima 
to verba autora „Pożegnania jesieni” 
a zarazem próbka jego stylu. Cała ta 

się z tem, że teu projskt może odżyć 
w sytuacji dła Palski pomyślniejszej». 
Artykuł kończy się wskazaniem na 
akcję dyplomatyczną w państwach 
nadbałtyckich, zmierzającą do utwo- 
rzenia Locarna bałtyckiego i ostrzeże- 
niem, że z takiego Locarna bałtyckie- 
go może wyrosnąć później Locarno 
Wschodnie, co ztmusza molityków 
niemieckich do największej baczności 

EET 

Rozmowy p.p. Stresemanna i 
1 Woldemarasa. 

BERLIN, 141X, PAT. Prasa tutej- 
sza donosi, że rozmowy prowadzone 
w Gunewie przez Stresemanna i Wol- 
demarasa obejmowały tylko: ogólne 
kwestje, dotyczące stosunków niemie- 4 
cko-liiewskich, Sprawy klajogdzkie zaś 
poruszono tylko mimochodem. Przed- 
stawiciele ludności niemieckiej w Kłaj- 
pedzie bowiem sami zwrócili się do 
rządu niemieckiego z prośbą o nie 
wysuwanie ich obecnych skarg na 
najbliższem posiedzedzeniu Rady. Jak 
doacsi daleį „Taegliche Rundschau“ 
oraz biuro Wolffa, pramjer Wolde- 
maras wyleždža na dwutygodniowy 
pobyt dó Rzymu. Dopiero w drodze 
powrotnej z Rzymu Woldemaras za- 
trzyma się w Berlinie, aby przepro- 
wadzić tam dalsze rokowania z rzą- 
dem niemieckim w sprawie istnieją- 
cych kwesty] spornych. 

„Przyszła konterencja Małej 
Ententy. 

BIAŁOGRÓD, 14IX PAT. Jugo: 
sławiański minister spraw zagraaicz- 
nvch Mariskow:ć przed wyjazdem z 
Genewy oświadczył dziennikarzom 
jugosławiańskim, że już w Jachymo- 
wie państwa małej Ententy postano- 
wiły odbyć przyszłą konferencję w 
Genewie. Miaistrowie Małej Eatenty 
omówili w Gąnewie sprawę akcj! lor- 
na Rothemera, przyczėm postauowio- 
do użyć wszelkich środków w celu 
zwałczania tej akcji. Następnie roz- 
pairywano sprawę zmiany stosunków 
gospodarczych w Europie Środkowej 
i stworzenia znośniejszych warunków 
tak ażeby stosunki gospodarcze po- 
między państwami Małej Ententy i 
ich sąsiadami mogły się oplerać na 
bardziej liberalnych zasadach. Minister 
spraw zagranicznych Marinkowicz 
konferował z bułgarskim ministrem 
spraw zagranicznych Burowem nad 
Sprawą nawiązania sciślejszych sto- 
sunków pomiędzy Jugosławią a Bułe 
garją, przyczem minister Marinkowicz 
oświadczył dziennikarzom  jugosła' 
wiańskim, że w tym względzie nie 
można oczekiwać żadnych sensacyj- 
nych wydarzeń. lecz należy się liczyć 
z normalnym rozwojem wypadków. 

Jutro wybory w Irlandji. 
DUBLIN, 14—IX. Pat. W dniu $ 

jutrzejszym odbędą się powszechne 
wybary do parlamentu wolnego pań: 
stwa irlandzkiego. 

> 

ul. Św. Jakóbska 6 — 1. 

LEKCJE MUZYKI FosTE>AN i TEORJA 

UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 
Przyjm. 11 — 12i 4 — 5 godz. 

projektowi utworzena w Rzymie 
międzynarodowego instytutu do 
Spraw mauczania za pomocą flimu, 
Sprawa ta była już omawiana, przy» 
czem wypowiedzieli się za nią przed 
stawicieł Fraacji Loucheur i inni, 

Prez. Hindenburg na manew. 
rach. 

BERLIN, 14—IX. Pat. 
H.adenburg przybył dziś o godz. 8 
rano do Swinemueade, gdzie oczski- 
wali go minister Reichswehry Gessler 
i komendant marynarki admirał Sen- 
ker. Prezydent rma wziąć udział w 
Ssocnych ćwiczeniach fioty, jutrę zaś 
© godz, 10 rano udaje się na pokła- 
dzie krążownika «Berlin» do Piławy. 
RORY PAOTUEETIEAEATRE Z Za A BG Rz 

Święto oszczędności w Po sce 

„ Odbyły w r. 1924 w Medfolanie 
pierwszy międzynarodowy kongres 
oszczędnościowy uchwałił obchodzić 
dzień 31 października każdego roku, 
jako międzynarodowy dzień oszczęd- 
ności. 

Po raz pierwszy obchodzeno to 
święto oszczędności w Polsce w r. 
ub. Obchód połączony był ze zjaz- 
dem instytucji oszczędnościowych. 

° № r. b. święto oszczędności bz+ 
dzie w Polsce dniem agitacji za roz- 
wojem i pogłębieniem idei oszczędza- 
mia: Wydane zostaną okolicznościo- 
we odezwy, rozrzucone będa ulotki, 
wygloszene zostanie przemówienie e 
giaeyjne przez radło, 

Oszczędnościowe orga1izecje woj- 
skowę urządzić zamierzają w dniu 
tym zjazd cełem ustalenia jednolitych 
zasad ich działalności oraz ewent. wy- 
łonienia centrali. Organizacji oszczęd- 
nościowych w wojsku jest około 400. 

. Sprawa powołania komitetu orga- 
nizacyjnego «Dnia oszczędności», w 
którego skład wesziiby przedstawicie- 
ie wszystkich centrałaych instytucji 
oszczędnoś:iowych, będzie przedmie- 
tem obrad komitetu wykonawczego 
rady zjazdów w dniu 16 b. m. 

  

  

Łatwe do zapamiętania 
dwie F. p. 
litery 

To marka herbaty,, jakiej 
Wilno jeszcze nie piło. 

Aromatyczna. — Ekonomiczna. 

Wszędzie do nabycia, 

  

  

$ WALKA ZE SZCZURAMI! 
% Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 
4 morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 

lami złotemi na wystawach w Wied- 
4 niu i Częstochowie, oraz medalem 

srebrnym na Wystawie Sanitarno: 
ę Hysgjenicznej w Warszawie pod 

nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa 
Zatewskiego w jawie Mazowieckiej. 

ė Od 1-go styczna cena zniżona o 
40 proc. 
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«Dział Reklam. 

powieść, to: „sadyzm z masochizmem 
prześcigzjący się wzajemnie w świad- 
czeniu sobie obrzydliwych usług" 

Sam cytowany recenzent 2 «Са- 
zety Literackiej, nazywający powieść 
Witkiewicza dziełem „kapitalnem”, roz- 
pisuje się, że: „Witkiewicz w swej 
powieści rozwija metafizykę płci (za- 
wsze ta; metafizyka!) przedstawioną 
w całej rozmaitości jej objawów, choć- 
by najwiętej wynaturzonych, absur- 
dalnych, perwersyjnych”, A p. Breiter 
woła: «jeżeli taki ma być świat, įa- 
kim się Witk ewiczowi wydaje, to le- 
piej niech go żywioł ziemi pochłor 
niel» 

Takie sceny, jak gdy Atanazy z 
Łohoyskim, obaj urznięci ...kokainą, 
„unoszą się nad bezdenną otchłanią 
bytu w inay wymiar*, lub Scena о- 
patrywania przez Atanazego zwich- 
niętej nogi Heli Berte ai inaych wie- 
le należą — za przeproszeniem auto- 
ra i czytelników jego „powieści* — 
do pornografji nie do literatury zwa- 
nej nadobną. Gdy w przystępie furji 
rzuca się nawpół już obłąkany Ziezie 
Smorski z szafy ną Atanazego, któ- 
rego mu służbą z rąk wyrywa, jest 
to tylko wstrętne, 

Dziwu niema, że taka powieść 
jak «Pożegnanie jesieni» wywełała tak 
mało sprawozdań w prasię. Cytowa- 
nie całych stronie jest—niemożliwe. 

Przypuściwszy jednak, że chciał 
Witkiewicz wystawić całe okropiefń- 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 

» Z. A. S. K. 

  

stwo, całą potworność jakiegoś «giną- 
cego świata», jakiż jest jego stosu- 
nek do nowej nadciągającej ery? Wy- 
czuwa się autobiograficzay charakter 
takich oto kilku wierszy u dołu 269- 
tej stronicy: «Miał tam na dnie jakąś 
niby-wiarę w mityczny prawie dla nie- 
go syndykalizm i mie wierzył aby 
zwycięstwo niwelistów (tych, którzy 
właśnie robią rewalucję, tych, których 
Selwy karabinowe «już słychać ra 
przedmieściach») aby zwycięstwo m- 
welistów mogło przynieść koemukal- 
wiek szczęście». Ale i przez faszyzm 
ludzkość nie dojdzie do zbawienia. 
«Wszystko jest blaga — konkluduje 
kohater powieści. Nie wierzę w nic. 
Jestem typem nihilistyczr.*g9. pseudo- 
burżuja», 

Prześcignięty... biblijny Ekklesiastes! 
A mówi co stary Jan Hiuś niegdyś 

wyga i gaduła pierwszej klasy, dziś 
nawpół zidjociały starzec-bydlę? Mó- 
wi wetknąwszy łeb przez dzwi: 

— Tera my syćka równi, grof nie 
grof. My syćka tera hłopi. Bo hłop . 
to ju wieche — a panowie to sie na 
tem wylengli, jako wsy na głowie, hej. 

Mnie się zaś widzi, że w całej 
książce jest jedno tylko światełko, 
przy którego świetle blyskawicznem 
da się zajrzeć w duszę autora. Miej- 
sce to jest tam, na stronicy 278-mej 
gdzie Atanazy Bazakbał jakby sam 
siebie pytał: 

— Czy ja czasem podświadomie 

Prezydent » 
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в browskiego. W dniu wezorajszym 
JAK SIĘ „KRĘCI* FILM, goście Źrkóy odbyli wycieczkę do P od własnym dachem. 

Zdjęcia scen batalistycznych w Wilnie. Trok, a wieczorem odjechali pocią- w gn. 12 b. m. Koedukacyjne 
giem pośpiesznym do Poznania, Skąd Gimnazjum im. T. Czackiego rozpo- 

   

  

5siłi i « por. i słoży fugasy i, - przez Gdańsk mają powrócić morzem е 
ak już donósiłiśmy, do Wilna zje. por. Kasperskiego zełoży fug: według najnowszych wymogów tech” P a ` częło rok szkolny we własnym, świe ki 2 operaterzy wytwórni „Klio- peiady. aby zek zek ca: 15 os | Wach, sł. og. 5 mg  Micznych i higjenicznych. | do ae ae miej p žo przebudowanym gmachu przy ul. Film", którzy pod kierunkiem PSZYSET ! ы UL ejj = = raka: . og Sprawę powyżsżą omawiano Ma Kiej bers i н кы:,'по Rapoužidėkėės Wiwulskiego 13. Jest to fakt godny ( skim dyrektora Henryka Bigosta i >: da erji. Ula > až Eionie M.B. Bolesn.| zach. sł o g.17m.54 _ wCzorajszem posiedzeniu Magistratu, 2 wa kara Pol ski, dla zapoz. Uw2gi w Życiu szkolaem Wilna, tak Ž Autoniego Piekarskiego przy udziale Dw ać i AL Film z н įutro przyczem uchwalono powołać w tym 7 = ku = ВЕ a lej e di. dotkliwie odczuwającego brak napraw- wojska dokonywują zdięć szeregu scen Z owej deda + o iEuzebji P.M. celu specjalną komisję złożoną z pa Ang z e a Aa je pół dę stosownych lokalów gimnazjalnych 

batalistycznych do e iš My dalej Ka dróg gdzie będzie scena Spostrzeżenia metsorologiszme Zakład Członków Rady Miejskiej, której za- sk 2 zd z życiem religij- higienicznych i celowo rozplanowa- > ai DO z Marszałkiem Piłsudskim przyjmują- Mstecrologji U. S. B. se p Ma 5 am FFeancji za pomocą odczytów oai 7 iai a 
marjusza nap ż е A — 1 pla udowy g ° 2 > 4, Е . i т lego Główną osobą filmu, s" > a. RR MA z dniz 14—IX. 1027 +. — (x) Magistrat buduje nową a pany kn ės ności młodej instytucji ietniejącej dor dookoła której rozwija się akcja, jak E o Ah rk = РОр nis 1 758 szkołę w Kuprjaniszkach. W myśl PrZE a itet. & д‘ ięci Piero rok drugi 1 mało jeszcze znanej nietrudno się domyśleć, jest Marsza- suras O ME i Ek kc „z J uchwały ustatniego posiedzenia Rady Baka Om ia i 2 puj szerszemu ogółowi, poza sferami ra- łek Józef Piłsudski. a» Papae Kac posie Mi adka Pilsudskiego. zem | 1110 C Miejskiej, Magistrat m. Wilna przy- Berka Joselewicza. jak się dowia- gzicielskiemi i uczniowskiemi, gdzie teracko ujęty  »cena ‚ = ; Р . dujemy, w najbliższym czasie zostanie $ . ja i Sza: Ro м Inas stępuje w małbliższych dniach do bu 3 : „ cieszy się znaczną życzłiwością i Sza dzieje osobiste sitai Ei ai a ns S Opad za do ||| dowy nowego gmachu szkolnego w Eau et ou tj an cunkiem, 
s tom Tw Woj cja świetna, ruchy wystudjowane dos- 9 7 = J Kuprjaniszkach. Podkreślić tu należy, że szybkiego Naczelnika Pańs ję mika Berka Joselewicza, który jak wia- : > " : ol п в 3 WI wdzięc: m- s«a Polskiego stała się karią historji konale, słowem nic dodać. Wiatr | Południowo-zachodni na ae Lt gpg" domo za czasów Księstwa Warszaw- !ozwoju swego nie zawdzięcza gi i ią bohaterskich _ Sztab Marszałka Piłsudskiego u- przowsżającyj — 3 skiego zginął pod Kockiem wpadłszy Pazium żadnemu większemu kapitale- p" a. a i chwały stawia się na wzgórzu koło drogi. “> wagi: półpochmurno przelotne budowy wyniosą około 35000 zł, w zaa I maz ds Si salon, Nanas own 
E 2 o granice i byt niezależny Tuż dookoła wybuchną petardy i fu- sns za dobę -1-70C POCZTOWA. gonów austrjackich. › pe ser > a ki ay) z mae Rzęczypospoiitej. gasy i po przez dym ikurzawę pierw Maximum za dobę -|-140C „14 — (x) O częściowej zmianie Komitet projektuje utworzenie sty- Wilna oraz Bankowi Gospodarstwa Sak zwykle poza historyczną swą Szej linji bojowej widać będzie raport Tendencia barometryczna wzrost ciśnienia taryfy pocztowej I telegraficznej. pendjum dla młodzieży żydowskiej w o aa i PER 

częścią fla posiada jeszcze i fabułę oficera kawalerji, który przyjecheł z URZĘDOWA gimnazjach i uniwersytecie, oraz zaje ROMY 
‚ [ . : W myśl ostatniego rozporządzenia ©! Una: i i } 3 - | romantyczną. Trzeba podkreślić, że meldunkiem. Raport składał rotmistrz (5) Z posiedzenia okręgo- Miadsierstca Poczt i Telegrafów z Imie się zebraniem potrzebnych na ten Tiehiu sprawy sfinansował przebudo > i : 

dewszysikiem nie- 
i в - Skrzynecki, który zapewne jeszcze ВН е Wilni : > cel środków. wę gmachu, a prze 3 fabuła ta harmonijnie wiąże się z ca ; ię wej komisji ziemskiej w Wilnie. dniem 10 września rb. weszła w ży- ' i : strudzonej energii dyrekiora Šwieto- łością filmu nawskroś historycznego, pak 4 '°":" Z 2 a W daiu 13 wrzešnia odbyło się po- cię częściowa zmiana taryfy poczto- M a oai Z Par) Są pp a = Baki la przedstawiającego sceny tak dobrze je > „a aa wy z siedzenie okręgowej komisji ziemskiej wej i należytości dodatkowych. Z or at kasai е rea i żeniem jest stworzenie naprawdę wzo- Awa, oai Kima zyjcie Wg porą Чн Эы маОЬа ОРр Зва 1 iz, 28 as yje Moga, Juz Shaun". side gad, „ Režyserja Timu zwróci * czelnika biura O. K. Z. p. Witolda również w życie zmieniona częściowo * * i i B ea Ža = dokładne odtwe- efektownej całości. Operatorzy pp. Jodko. wale“. w. ŻYCIE ztnieniona CZĘ Interesujące się wychowaniem mło: › Acz : Ё : taryfa telegraficzna. ; J i leūski i rzenie szczegółów. Sceny bałalistycz- Maliniak | Miążyński ustawiają apa: Po ro patrzeniu skargi odwoław- 2 Ogakowadie: ostrych lub TEATR 1 MUZYKA. oka oe, z ue, które mieliśmy możność obserwo= raty. Jeszcze chwila i film zaczyna SiĘ czej Ant. Aleksandrowicza na  orze- kłujących narzędzi. W myśl ostat „. Tkorgatt p ważni sile s nowego ma naszym gruncie: szkoła wać w Wilnie, „nakręcone” z niema- BL 2 djeciu bęz SZ” komisji uwłaszczeniowej na niege zarządzenia Ministerstwa Poczt Kiedrzyńskiego, ciesząca = na wszystkich jest prywatna, Świecka i kosdukacyj- łym wysiłkiem przez operatorów p.p. ieobeszło się przy zdjęciu bez powiał Wileńske-Trocki w przedmie- ; Telegrafów ostre lub kłujące narzę- scenach polskich wyjątkowem powodzeniem, jra, Dsprowadzenie takiej szkoły do Maliniaka i Miążyńskiego będą stano- drobnego wy gps an 72 cie uwłaszczenia na rzecz M. Saie2- dzia, jak kosy, sierpy, szable, widly Gziš gtana będzie po raz ostatni. da doskonałości pod względem tak M Poważna Abi ktawo w łych claic rzucony sią wyouthu wpodi Ko % Śtut posiadanie praw. wole- zelzne | 1 p prov ydą“ do „pas Strase PrEBIET:,„Nierwyky do doskonłości pod względem tak ad R ooo; cika śmiało w sztab stojący na wzgó zu i ude- a Es Ka ME przewożeń pocztą tylko pod tym wa- jest A SZK teatrów nie tylko nastręcza bezwzględnie więcej trud- iż 5 runkiem, że przedmioty te znajdować w Polsce. Rozmiłowana w kinie publicz- ności niż takiej. r. a można powiedzieć będzie stanowił rzył p. Piekarskiego w daszek macie- kuńskiej, komisja okręgowa postano- będą w zGiidjirch dr: z ność, kóra i od teatru wymaga wzru- joŚCi Mż takiej, gdzie poza persone 

к : * l TE \ ; E 8! Jem nauczycielskim stoi autórytet pań chlubę polskiej techniki kinematogra- ówki, na szczęście Ż POWAŻ* wiła orzeczenie komisji uwłaszczenio- drzewa, lub mocnej tekiury. Mogą ad 2) a E p SĄ some о. stwa, lub ns a šakaao ficznej. as, miajach uwłaso pozew ych Z powęko- być też opakowane w mocne płótno jena, gdyż w «Niezwykły tewtał. dają gdzie rozdział plci USUWA zycie * dzo da a pisk " 2 misjach uwłaszczeniowych z przeka- w ten sposób, aby część ostra względ- się rzeczywiście rzeczy niesamowite, nad“ nie z pod kontroli szkoły, — a tem jak się „kręci” film? W dobie o- dLa servas Ši > zaniem teį sprawy okręgowemu urzę- nie kłująca nie mogła  skaleczyć przyrodzone, niezwykłe, » ” 
ы p E samem zwalnia ją od odpowiedzial- dowi ziemskiemu. funkcjonarjusza pocztowego, lub u- „o N*lbliisze popołudniówki. W so- mości za nią — gal dzie- 

dy X-ta muza zdobywa sobiE zagrody kolczaste. W szarż kawale- я i i ь ‚ , botę o g. 4 m. 30 pp. po cenach najniższych MOŚCI Za nią, całą ogromną dzie siwy jA koła wielbiciel, kiedy rykiej GRA udział wojska do Po wysłuchaniu skargi Mskołaja szkodzić tem samem innė przesyłki. (od'15 groszy) grana będzie <Michasia i dzinę życia młodzieży, Dyrekcja Gim- ad i Adis Bujnickiego od orzeczenia komisji Opakowania papierowe niezabezpie- jej matke». um jest jed jeżeli fllm staje się niesłychanie 27 prowadzone przez RE uwłaszczeniowej przy powiatowym aja wadi części ostycii i : W niedzielę o g. 4 m. 30 pp. — sensa- Keke A as peta czynnikiem wychowawczym, ini ryzowanych dowódców. Flzjonamie urzędzie ziemskim w Glębokiem w kłujących powyższych narzędzi są Sny <Pociąg-widmo». Ceny również naj- potów, to jednak i rezultaty gwycho- fiym, propagandowym, Niezmiernie tac zakazane że ktoś z obecnych mó- przedmiocie uwłaszczenia na rzecz Ś, nig, dopuszczalne. niższe. › 
interesującą jest rzeczą przyjrzeć SiĘ wj że bez sądu odrazu należałoby Zahorskiego z tytułu _ długołetniej — Koncert Józefa Śliwińskiego. Zna- wawcze pozwala osiąguąć znacznie 
jak powstaje wstęga przykuwająca dO wszystkich powsadzać de więzienia. As okolo 37 ha Šakų z KOLEJOWA. Wilno S mada Poi M ® = i łe kuczii k ekranu wzrok widza. Korzystając te- / Natarcie piechoty posuwającej się majątku Ostrow, pow. Dziśnieńskie- „..„(*) Osobiste. Prezes Wileń- dzielę 25 bm. o godz, 6 w. łat ie przesą oe ej kwestji, e dy z zaproszenia dyr. Bigosta Uda- tyrajjsra na zagrody kolczaste, przed go, komisja uchwaliła sprawę odro- skiej Dyrekcji P.K.P. p. inż. Staszew- W programie: Chopia (13 Preludjów, Siatując jedynie serdeczną atmosferę, iśmy się na wczorajsze zdjęcia. Zbiór- któremi pękają granaty ciężkiej arty- Eve ; ы r] ski powrócił w dniu dzisiejszym, po Fantaisie — Imprompta i inne), Liszt (So- panującą w szkole, oraz jej szybki z WYŁNŻCEONO na godzinę 930 przed |ęgji, rwą 55 czek A GE Sk ze M S dla kilkodniowym pobycie na Targach A VA = wani wk ża m zwłaszcza na wileńskie stosunki, roz- 
kościołem św. Piotra i Pawła. Myślał- jedyńcze strzały, wybuchają salwy Po rozpatrzeniu następnej skargi Wschodnich we Lwowie do Wilna i go a—moll). у wój, można, jak się zdaje, już dziś by kto, że to tak łatwo odnaleźć Te- granatów ręczaych rzucanych przez Jerzego Markowskiego na orzeczenie objął urzędowanie. twierdzić, że młoda ar rgni ma żyserów i operatorów jeżeli nawet atakującą piechotę dało obraz naj- komisji uwłaszczeniowej na powiat „„ Pierwszy raz w Wilnie. Dy- RADJO. ciekawą i bujną przys < ё vė 50- jest wyznaczone miejsce zbiórki. Za- prawdziwszeį walki. Momentów arty- Swięciański w przedmiocie uwłaszczę. TeKcja Kolejowa w najbliższym cza: 6 bą, rraz życzyć jej  taknajpomyślnie|- danie całkiem niełatwe Panowie ci W stycznych moc. W tem wszystkiem mia ma rzecz skarżącego z tytułu Se Urządza w Wilnie zawody kon- ТР %%Ё:" Pona ay szych rezultatów. J. W. służbie Xtej muzy nie należą do trzeba podziwiać spokój operatora, Giugoleinie) dzierżawy folwarku Wil. Kursowe Kolejowych Siraży Pożat- meteorologicmy, komunikaty <PAT», nad 7 па 

* świata zwykłych śmiertelników, to też który nieraz naraża się bardzo po- komurze z majątku Qrniany, wlas- ПУСВ. Na zawody przyjedzie do. Wil- program. „ ani słewność aniinne cechy tych ©- ważnie aby uchwycić scenę. Tak by- ność Jana i Micheła Tyszkiewiczów, (a. Kilkadziesiąt Kolejowych Siraży 15,00, Komunikat meteorologiczny i go- 1 : statnich nie są ich zaleią. ło z zdjęciem szarży, gdzie operator —. okręgowa postanowiła orze > wraz ze swemi orkiestra- PRE Šis sia Z caiej Polski. 
Punktualnie o 9,15 przychodzimy był w centrum walki, tak było i przy czenie komisji uwłaszczeniowej utrzy- "| a wk bardzo Žr „17.00-17.25. «W$i6d książek», przegląd _ — Prawda o trzęsieniu ziemi ma plac św. Piotra i Pawła. Malowni- ataku piechoty. Nieopodal aparatu mać w mocy. zmaicony. Będą demonstrowane ćwi- Pik wydawnictw omówi prof. H, vy Polse. Uporczywe wersje o trzę- czo już się na nim' ustawiła półba- padają kamienie z wyrw potworzo- Pozatem komisja okręgowa za- SZENia ze wszystkiemi przyrządami, 17.25—1750, Odczyt pt. «Stan współ. Sieniu ziemi, które miało mieć miej- terja artylerji konnej 3 DA.K., szwa- nych przez wybuchy, odłamki grana- twierdziła projekty scalenia gruntów: używanemi przez straże pożarne. dron ułanów c-wartego pułku pod tów warczą złowroga stwarzając ilu- Wstęp dla wszystkich mieszkańców r My jedowości ukrałńskiej» ll, wygł. sce w okolicach Lublina w nocy z 1) wsi Žionkty, gm. Turgielskiej, ; : o Е : salai r p. Min. Leon Wasilewski. dn. 11 na 12 b. m. wywołały zrozu- 

komendą rotmistrza Skrzyneckiego i zję najautentyczniejszej potyczki. pow.  Wileńsko-Trockiego, 2) wsi m. Wilna bezpłatny. O dniu i miejscu 18,00—19,00. Transmisja muzyki tanecz- 8 zaniepokojenie 2 A kaj kilka kompanij 6-go pułku piechoty. Tak ckręci» się film. Dużo jest w Draaki, gm. |eźnienskiej, pow. Dziś. 9dbywania się zawodów będzie ogło- diet Gw RJ T wykonaniu | wiadomości nadchodzące ze Lwo- Wszyscy wyglądają w stronę 1 tem poświęcenia i osobistego hazar nieńskiego, 3) wsi Plewoki, Rusaki, *ZOny oddzielny komunikat, 1900—19,15 Komunikaty «PAT». wa i Krakowa, gdzie instytuty geolo- oczekiwanie jednak przedłuża się bez du artystów, operatorów i reżysera pogowce i Chorakowo, pow. Dziś- PRĄCA I OPIEKA SPOŁECZNA 19,15—19,35. Rozmaitości. giczne, względnie obserwatorja posia- rezultatu..operatorów i reżysera nie lecz to są niezbędae warunki wszel- nieńskiego. 19,35—20.00. Odczyt pt. «Dante a mu- dają |aparaty sejsmograficzne, wersje widać. kiej twórczej pracy, dla której najlep- Sprawę zatwierdzenia wykazu sta. „ — Posiedzenie komitetu po: zy KĘ Kaas sialess, te częściowo potwierdzeją. Okazuje Wreszcie pada komenda, kompanje $zą nagrodą będzie uznanie ogółu. nu posiadania przed scalenięm listy ue dla powodzian. We Środę | 2015—2030; Puega się, iż lekki kilkuminutowy wstrząs załamują Się i ruszają w kierunku — IZ. _ rzeczywistych właścicieli wsi Szyrki, b. ы Po się w urzędzie wa» 20,30. Koncert wieczorny. ziemi miał istotnie miejsce. Niema miasta, idą na miejsce zdjęć, na Wo- SNENNEMNNNNKWNKAz=zNKNWY miny i powiatu Postawskiego, u- JeWódzkim po przewodnictwem p, a i policji, sygnał czasu, jejnąk, według opinji uczonych, ;žad- . Dwa samochody ciężarowe GIEŁDA WARSZAWSKA chwalono odroczyć do przeprowadze- Wice-wojewady Malinowskiego orga- umiał lotniczo-neteorologiczny, komuni- „ch dsiaw do niepokojenia lud- łokumpię ; ' 13 Śnia 1927 + 3 > y i br. w. ódzkiego kq- Vatv <PAT» i nadprogram. yC pa przydzielone do oddziału również tam pzy 1 wakaty e Si 197 к nia rewizji gruntów. nizacyjne zebranie wojewódz ASN EM ności. pojadą. Od strony miasta pędzi Tram. Sprz. Kupno Sprawa likwidacji służebności, rze- Roa Pa a PS > >. Przyczyny wstrząsu poszczegól- ocierając pot z czoła dwóch wileń- pojąry 8,91 893 — 859 komo obciążającej majątek Moładecz- łopolsce. > ład = ad ch К5 AD ÓW. mych punktów globu ziemskiego są skich adeptów sztuki filmowej, Każ: Londyn 43,50 4361 43,39 no, pow. Mołodeczańskiego, wł. Mi- przedstawicieli wła aa uc a ю 4 różne, Ziemia jest b. elastyczna i demu z mich marzy się karjera Ru- Nowy-York 8,93 8,95 891 chała Zajączkowskiego, na rzecz wsi Wilnych i wojskowych, przedstaw kk Podpalacz przed sądem. wstrząs w jednem miejscu odbija się dolfa Valentino więc nie żałują nóg. Paca 5 Ža R Cywidówka, została umorzeta. wszelkich organizacyj społecznych, 9 i i ów wokół bardzo dalekiem echem. W Pol- Zdyszani wsiadają do samochodów, Szwajcarja 172,52 . 17295 — 17209 W końcu komisja postanowiła gospodarczych, oświatowych, prasy, Qd_kwietnia 1926 r. wśród mieszkańców > : wsi Kiemiany, gm. Szumskiej, pow. Wil. SCE, położonej w dogodnych warun- które szybko wymijają kolumnę  pie- tupiory Procentowe wdrożyć pastępowanie  scaleniowe Związków zawodowych, cechów i t.p. Trockiego wa tie zamierzonej komasącji grune kach klisntyczwych P zdala od wul- choty i całym pędem jadą do koszar pojsrówka 58,25 58,50 gruntów na obszarze około 243 ha, Na konferencji ustalono szczegóły cz tysi wynikły nieporozumienia i sprze- kanów oraz wielkich wód, nie może i-go i 5-go pułku piechoty. Przyłą- poż, kolejowa 10250 należących do gospodarzy wsi Szar- akcji, jaka ma być przeprowadzona ie Oza 12 Żemło być mowy o istotnie poważnem trzę- czamy się do nich pyłałąc gdzie jest 5 proc. konwersyjna poż. 62. ny, gm. Podbrzeskiej, pow. Wileńsko- na terenie województwa wileńskiego, dnia ać Z zew RE djów ziemi: 
dyrektor i operatorowie, niestety nice konwers. kolejowa 58. : Trockiego. oraz skład komitetu wojewódzkiego tą Śpirydowicza © kalekę 0 kuli opierała _ Rzekome trzęsienie ziemi w Pol- 
yrekii 8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i B-ku R jd- na czele z p. wojewodą Rcczkiewi- się tej  komasacji, przyczem _ Spirydowicz igki 

uie wiedzą. : Rolnego oraz oblig. komun. B-ku Gospod. eszta Spraw, objętych porząd- Na . ‚ aga EL piry sce było tylko oddźwiękiem trzęsienia Włóczęga nad brzegiem Willi na Kraj. 52— kiem dziennym, została odroczona z. C:emi. Pierwsze zebranie komitetu wy” uamawiał ludność miejscową do omaego ziemi na bardzo dalekim dystansie. Wolokumpji trwa dobrą godzinę aż g proc. zieme. 77 powedu różnych przyczyn Фоппа!- «пасхопо na piątek 16 września o оан przedstawicielom Urzędu a ie odnajdujemy sztab filmowej 4 5 Rroc. zems, 56,50 nych godz. 18. Już na wczorajszem zebra- "Na Skutek zażalenia (A Ms „Bohaterstwo podczas po- nareszC S Wiaście akwa - zóję- 8 poc. warszawskie 73, | . niu organizacyjnem zgłoszono Szereg du — Špirydowias era przez starosię e wodzi. O wielkiej „dłości dzielnych, ed: więc dwie grupy. Boisze- GIEŁDA WILEŃSKA, SAMORZĄDOWA ofiar od poszczególnych, instytucyj i Wil.-Trockiego — ukarany 5 ciodniowym godnych zaznaczenia czynów род- ŚR: > dla których przywieziono ke- Wilno, dnia 14 września 1927 r. — Ukonstytuowanie się komi- osób prywatnych. Wojewódzki komi- A za padburzanie ludności i stawia- czas powodzi w Małopolsce Wscho- 2-1 ojsk polskich: Kompanja ; Banknoty, sji dła sprawy szpltala psychja- tet pomocy powodzianom koordynuje Hi też mnalały Dao pana siuvo, №6- dniej świadczy fakt, że dotychczas RJ 8 o p.p. pod kierunkiem Dolary St. Zjedn. 8,91 trycznego. W dniu 14 b. m. pod akcję wszystkich komitetów powiato- “ po” odbyciu kary Spirydowicz zaprzy- fidchodzą jeszcze siamtąd wiadomo- 
techniczna 6 go p.p. przewednictwem p. Vice-Wojewody wych, a prócz iego oe teren siągł — a siczególoje pałał nienawi- m o ma Ga 6: się Pas mz EZ R ORM (O), Malinowskiego ukonstytuowała się samego miasta Wilna. Komitety po Ścią względem Michała Żemły. Ё ezpieczenstwa publiczaego w kryty- : Komisja, wyłeniona w myśl uchwały wade są obscnie w stanie organi- sie: sód HARE rub. Spirydo cznych chwilach. Na szczególną nie wytwarzam tego wszystkiego na- słychanie subtelnego wyczuwania sta- powziętej na Konferencji Międzywoje- zacji. tejże wsi Szymona Łobaczewstiego, w sta. WZtniankę zasługuje postępowanie in- umyślnie dla samego zesiawitnia po* nów psychicznych i umiejętności psy- wódzkiej w sprawie szpitala psychja- ZEBRANIA I ODCZYTY. nie już nietrzeźwym, między innemi wyra- spektora policji miejskiej w Тигсе tworności? choanalizy, która dla autora „Poże- trycznego. Komisja ta ma za zadanie : ził się, że «w dniu dzisiejszym ktoś zapła- Leopolda Peruckiego, który przez ca- M gnania jesieni* jest czemś w rodzaju ustalić miejsce przeznaczone na zało _ — Odczyt na powodzian. W CHiePoczem opuścił mieszkanie Łobaczew. tą noc niósł pomoc ludności, brodząc * Grimassenschneiderei., przed lustrem żenie szpitala. W naradach Komisji poniedziałek dnia 19 bm. O godz. 7 "©, wpływie kliku godzin, między godz. Po Szyję w zalanych wodą ulicach, w A styl Stanisława Ignacego Witkie- własnej psychiki, brak Witkiewiczowi wzięli udział Naczelnik Wydziału Zdro- wiecz. w Sali im, Śniadeckich UŚB., 12—1 w nocy Żemło Spostrzegł, że pali się Masiępstwie czego ciężko zachorował wieza? Dadzą o uim wyobrażenie absolutnie wszelkiego poczucia rze- wia Dr. Kozłowski, Radca Wojewódz- odbędzie się odczyt dyr. Zygmunia stodoła jego, która też pomimo natychmia- na zapałenie stawów. Dzielnie sekun- | choćb tylko następujące próbki: czywistości t zw. życia społecz- ki p. Radwzński, jako drugi przedsta- Fedorowicza ilustrowany / obrazami Sagos spicnęta z całą ać dował mu starszy przodownik Wa- © _Ур„рцше‹:ь zerwał się, Hala nego* wiciel Rządu oraz jako przedstawicie- świetlnemi, pt. «Małopolska i klęskA 45, са Eil Areas RA p | wrokmał, który budził śpiących w za- wybuchnęla samicowatym śmiechem, _ Grimassenschneiderei... oj, to, tol le ciał samorządowych trzech zainte- powadzi». padło bezwzględnie na Śpirydowicza tem- lanych nagle domostwach, narażając któ zdawał się pochodzić jakby z Tylko nie przed lustrem jeno w żywe resowanych Województw, ławnik Dr. Kolo im. E, Dmochowskiej P. M. wiej że ostatni sam groził. | „__ s'ę niejednokrotnie na niebezpieczeń- ssb h części jej podobno wspania- oczy mam,  pleno tiłulo publicz. Małaszewski i Dr. Bakun, ponadto za- Sz. ZW. prosi wszystkich członków sa zaa das ko siwo utraty życia. 2 : ionego brzucha, ności. proszeni przez p. Wojewodę rzeczo- PMSz. oraz wszystkie Kała Macierzy Onezdaj m. yłsza była prze. _ W POW. Stanisławowskim poste 28 Na jego czole widać było mię- P. Emil Breiter konkluduje: „Tego znawcy: mecenas Marjan Strumiłło, do przybycia na ten interesujący Gd miotem rozęraw Sądu Oktęzowego w Wii- runkowy Kazimierczak wyratował z i Iki Ё ui 'mdywidualność artystyczna, jak prof. U. S. B. Krasnopolski i prof. czyt, a tem samem do zloženia drob- uie w Składzie: v-prezess Owsianko, jako nurtów rzeki Bystrzycy kobietę, która drm w lenkai 0.0 Wiikiewicz, o takiej prażliości i Si: Dr. Radziwiłławicz. Członkowie % Heck Gatku dotkniętym powodzią. Us aR CE: sędz ów Hcyniewieckiego wskutek własnej nieostrożności wpad- nawe = wargi, łakomie, bezprzy: porności życiowe, o takiej wiedzy i misji przeprowadzili wspólnie bada- Bilety w cenie od 2 zł. do 20 gr. W Ibn Bel odn tądowego ustalono 14 dO wody. Naczelnik miejskiej straży tomnie, a jednak z całą świadomością samowiedzy, zdolna jest wybroduko- nią w Kojranzch i Leoniszkach, jako sprzedaje ksiegarnia W. Makowskie- konieczność zawezwania do sprawy jeszcze Ogaiowej w Stanisławowie p. Voelper. bestjalskiej rozkoszy. wać rzeczy nierównie głębsze miż miejscowościach upatrzonych pod bu go, ul. Św. Jana 11, w dniu Odczytu kilku świadków, wobec czego też sprawę ralując mienie na przedmieściach za 

) "m Ukryta gdzieś w gruczołach a „Pożegnanie jesieni”. dowę szpitala. od godz, 6-tej wiecz. przy wejściu na aa i otartonego bec met, etrū- janych wpadł wskutek wywrócenia 
nie w nara podświadomości, wyso- Sądzimy, że nie chodzi o „głębo- *— Wyjątkowa gmina. W dniu salę udczytową. ® 300 = b ant adwokacki Świda. (x). nia się łodzi go wady wraz z człon- 
ce perwersyjna w możliweściach swych kość”. Głębi jest aż nadto w „Por wczorajszym objął urzędowanie nowy ROZNE. 8 WYSKA | Q000000000000 g kiem rady tmiejskiej łzajaszem Hafte- miłość (księdza Hieronima Wyprzty: żegnaniu jesieni*, Chodzi © rzecz in: wójt gminy Orańskiej, pow. Wileń- z Wilnie. © ysała z druku 1 znajduje się w o rem, którego z narażeniem życia ura- ka) do Heli, sublimowana w innym ną, Jeżeli „Pożegnanie jesieni* jest sko-Treckiego, z nominacji, p. Lucjan — Goście francuscy w Wiln L sprzedaży księgarskiej broszura inż 2 towal. | wymiarze, stwarzała krwawy opar Czėmš wydartem wprost z „bebechów* Dryngiei. Jest to jedyna gmina w Przedstawiciele | SO as а 5 M. KUŹMICKIEGO dyrektora Związ- © _ Na pochwałę zasługują wójt w | metafizycznej (rozumie sięl)  żarł« autora i rzuconem na papier w go- pow. Wileńsko-Trockiem, w której Mission Frangaisa Catho A c sy 9 ku Elektrowni Polskich p. t. O-Sobołowie Tracz i wójt w Pobereżu ości. rączce twórczejm—io auiur „Pożegna- władze gminie pochodzą nie z wy- w liczbie 12 osób, w tem 2 księ 3 Tajemnica Państwowa Q Michał Kukurydz, którzy niešli po- — Hula zwinięta na kanapie jak nia jesieni" jest człowiekiem chorym. borów, ale z nominacji władz powia- kilku profesorów, wawie pe о” 3 „, 9 moc ratowniczą w swych gminach ze anti 1 nyc: Zoom, my. tet at EE zożak» Witko” towych. 15 bm. zobyrki wmiegła oprowadzani © , 0 Elektryfikacji Polskie © narażając się wielokrotnie na nlebez- icza twórczości dramatycznej, to Ё . asta, ё 5 . т O pieczeūstwo. ca Poczuł czarne jądro zła, jak jest „Pożegnanie jesieni" aniem MIEJSKA przez ks. prof. Puciatę. Tegoż daia 8 aa we To p W czasie akcji ratowniczej w pow. 

tkę w mrocznych miąższach roz- kpiarskiej mistyfikacji, w której nikt — (x) Projekt budowy nowej wieczorem odbył się na cześć człoń« © ena broszury 5 złotych, © tłumackim pasteruukowi Skobelski i 
=> = 3 tak nie celuje w Polsce, a nawet ma rzeźni miejskiej. Wobec złego sta: ków misji abiad w semiaarjum du- O Skład główny: Administracja Przeglą- O i Kaszyński z posterunków Bachniany 
KKA Ryczał zachlustując się kupami że w Europie jek twórca «Tumora nu budynków rzeźai miejskiej Magr- chownem w obecności przedstawicieli Q ds Eiektrotechnicznego, Warszawa, O i Roszniów omał sami mie utonęli, 
łez i nosowych wydzielin. Mózgowicza», strat m. Wilna nosi się z zamiarem władz i miejscowego Społeczeństwa, : a LA 0 ratując ludność i jej dobytek. P. Emil Breiter pisze: „Mimo nie- Cz. J. budowy nowego gmachu dla rzeźni następnie zaś raut u ks. kan. 2*- Q oooooooooooooooooa © 
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ŻE ŚWIATA, 
— Trucizna zastąpi elektrycz- 

ność. W średnich wiekach zaprowa- 
dzono w Europie zwyczaj tracenia 
skazańców głównie przez ścinanie 
głów i powieszenie. Mniej więcej od 
roku 1850 rozpoczęła się w krajach 
zachodnich kampanja, domagająca się 
bądź zupełnego zniesienia kary Śmier- 
ci, lub chociaż łagodniejszych form 
tracenia, 

W. chumanitarnej» i «postępowej» 
Ameryce, nigdy, oczywiście, nie (ra- 
cong skazańców w tak barbarzyński, 
prymitywny i brutalny sposób, tam, 
na skutek erzeczenia specjalnie wy- 
znaczonej komisji, mającej na celu u- 
stalenie najłagodniejszego sposobu 
zabijania skazańców, wprowadzono 
w roku 1866 fotel elektryczny. 

Pozycja skazańca tuż przed 
śmiercią jest w Azji, lub nawet w 
kulturalnej Europie nie zbyt wygodna. 
Tutaj zaś, skazaniec ma przed Śmier- 
cią wszelkie wygody. Miękki fotel, 
wygodne орагс!® dla głowy i rąk, 
stałeczek pod nogl. Słowem śmierć 
w cidealnych» dla skazańców warun- 
kach. 

Ostatnio okazało się jednak, że 
ten rodzaj śmierci jest zawodny, 
trwa długo i nieraz trzeba go powta- 
rzać. Nie jest nawet rzęczą dowie" 
dzioną, że śmierć następuje natych- 
miast. Wprost przeciwnie, jeden z le- 
karzy amerykańskich wysiąpił przed 
3 miesiącami z rewelacją, że prąd 
elektryczny nie zabija, lecz przeważ- 
nie odurza skazańców, rzeczywista 
zaś śmierć następuje dopiero później, 
podczas sekcji, pod nożem lekarza, 
a czasem nawet dopiero w mogile, gdy 
na twarz straconego leją niegaszone 
wapno; 

Wobec tego zwrócono w Ameryce 
w ostatnim czasie uwagą ma trucizny. 
Ma to być „humanitarniejszy” sposób 
zabijania ludzi. Wiadomo bowiem, że 
już kapłani starożytnego Egiptu, po* 
siadali tajemniczą truciznę legendarną, 
którą zabijali bluźnierców i politycz- 
nych przestępców. | 

l dziś jeszcze istnieje podobny 
sposób zabijania w tajemniczym Ty- 
becie, gdzie jest urząd Lamy trucicie- 
ła, tajnego kata, z ramienia najwyż- 
szego koiegjum buddyjskiego w Las: 
sie, w pałacu Dalaj Lamy-Potala. 

Ameryka więc postanowiła pójść 
śladem Tybetu. Ponieważ jednak 
istnieją pewne różnice kulturalne mię- 
dzy Tybetem, a Stanami, dlatego też 
w Ameryce tracić będą skazańców nie 
za pomocą zwyczajnej trucizny, lecz 
za pomocą gazów trujących. Już przed 
wojną dawano w stanie Nevada ska- 
zańcom do wyboru truciznę iub stry» 
czek. W Nevadzie również otruto 
dwugh skazańców ,gazem trującym w 
ten sposób, że przetransportowano 
ich niepostrzeżenie do celi, mie prze- $ 
puszczajacej gazów i tam w czasie © 
Snu, spowodowanego dawką środka 
nasennego, podanego niespostrzeżenie 
w napoju, lub potrawach—zatruto ich 
gazem. 

Praktyczni Amerykanie szybko wy- 
kryli, że najpewniejszym jest bezwon- 
ny tlenek węgla. Już pierwsze west- 
chnienie tej trucizny Sprowadza sen, 
z którego się już nikt nie budzi... 
Pisma amerykańskie przypuszczają, że 

SŁOWO 

  ten właśnie gzz znajdzie zastosowanie 
przy dokonywaniu wyroków śmierci. 
E — Sceptycyzm d-ra Clemen- 
ceau w stosunku do medycyny. 
Były premjer francuski jest, jak wia- 
domo, dypiomowanym doktorem me- 
dycyny i może dlatego właśnie tak 
chętnie gawędzi w czasie wakacyj let- 
nich ze znachorem, praktykującym w 
sąsiedztwie jego majątku ziemskiego. 
Dowiedziawszy się, że „Tygrys“ przy- 
jechał tym razem do Wandejl po 
ciężkiej chorobie, cudotwórca zjawił 
się natychmiast u niego i гаойаго- 
wał mu swoje leki, o jakich «żaden 
paryski profesor nie ma pojęcia naj. 
mniejszego». Po raz pierwszy Cle- 
menceau rozgniewał się na domo 
rosłego eskulapa: „Jeśli cenisz moją 
przyjaźń, to nie odzywaj się nigdy 
słówkiem na temat mojego zdrowia, Ś 
Warto bylo ratować się przed troskli- 
wością stołecznych sław lekarskich, 
by umierać tu od «nalewek» prowin- 
cjonalnego znachora wiejskiego. 

— Kapiica Sykstyńska zagro- 
żona. Rzymiski korespondent <Nieu- 
we Roiterdamsche Courant» donosi, 
że fundament kaplicy Sykstyńskiej w 
Watykanie jest tak silnie uszkodze- 
ny, iż zarządzone zostały špiesznie 
odpowiednie środki dla zapobieżenia 
możliwej katastrefie. Rozpoczęto już 
budowę muru 200 metr. długości i 3 
mir. wysokości. 

Przejazd samochodem 
wzbroniony przez wioskiw Angiji, 
Zakaz ten wydały władze, uwzględ: 
niając skargi ludności wiejskiej, że 
ruch samochodów zakłóca im sen w 
nocy a łakże celem zmniejszenia licz- 
by wypadków nieszczęśliwych, takich 
częstych ma wsiach. Przy wjedździe 
do wiosek samochody spotkają się z 
wypisanym na tablicy zakazem i mu- 
szą skierować się na specjalnie zbu- 
dowane nowe drogi okrążające wioskę. 

— Powódź w Jugosławji. Ze 
Słowenii nadeszły wiadomości o kata- 
strofalnych wylewach, jakie nastąpiły 
na skutek długotrwałych deszczów. 
Wezbrane dopływy Sawy i Lublany 
zerwały wiele mostów, wyrżądziły о- 
gromne szkody w polach i zalaly 
szereg miejscowości, skąd ludność 
musiała uciekać. Przerwanych zostało 
szereg linji telefonicznych i telegra- 
ficznych, tak, iż brsk bliższych wia- 
domośc| © rozmiarach strat, Szcze- 
gólnie ucierpiał rozwinięty w tych 
okolicach przemysł drzewny, ponie: 
waż wezbrana woda uniosła zapasy 
drzewa, nagromadzene па brzegach. 
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Zarobič 
łatwo może zdolny akwizytor, zbie- 

ję, rając zamówienia na reklamy świetine. 
4. Warunki na miejscu. Biuro czynne 

codziennie od godz. 5 — Seej. 
Garbarska 5 — 19. 

    

  

  

$ Zbyteczny Wuszo2 "uzg * LNJIECZNY KUSZCZ * (otytośó) 
zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa V. 

«p TONY patentowany specjalny aparat ©) 
<Naila - Profila» do samomasażu twa- © 
rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 

© ożywia. Skutek zdumiewający. Cena 
zł. 18. (wraz z kosztami przesyłki). gy 

4) Wysyła za zaliczeniem pocztowem , 
% D.H. LA B OR, Bydgoszcz, Cd 
ъ Gdańska 131; ė 
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EDGAR WOLLES 

Złowieszcza postać. 
ROZDZIAŁ XXXI. 

Spekulant. 

John Stilman, tajemniczy klijent 
z Stebbinga miał być Elzą Mar- 

We : 
Złowieszczy człowiek wpatrywał 

się milcząc w zaczerwienione eblicze 
bankiera. Siostrzenica Maurycego Tar- 
na należała do jego szajkil? 

— Sądzę, żegpan mówi o pannie 
Marlow? 

— Nie mówię o nikim, panie, — 
głos Tepperwilla był zachrypnięty, z 
trudnością wydostawał się ze ściśnię- 
tego gardła.—Pan chce sprowokować 
mnie do zdradzenia tajemnicy, nigdy 
panu tego nie przebaczę. 

Do gabinetu wszedł buchalter. 
— Proszę wyprowadzić pana Eme- 

ry z banku i nigdy więcej uie wpusz- 
czać go tutaj! 

Emery nie spuszczał oczu z jego 
twarzy, ч 

— Albo pana oszukano, albo pan 
klamie, panie Tepperwill, —rzek! wresz- 
cie major.—Panna Marlow nie ma žad- 
nej styczności z bankiem pańskim, 
ani osobiście, ani pośrednio. 

`  — Nie powiem więcej ani słowa. 
Oto drzwi, mój panie, 

Emery miał już coś odrzec, ałe 

Wydseca Btnsiaław Mackiewicz Redaktor wa/ Gzsaław Karwownik, 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

prenumerat, tudzież 

rozmyślił się i wyszedł bez pożegna- 
nia. 

Tepperwill nie mógł się uspokoić 
dłuższy czas, wreszcie wezwał znów 
buchaltera, 

— Proszę mi przynieść conto pa- 
na Stilmana,—rozkazał ostro. 

— Właśnie miałem o tem mówić 
z. panem... 

— Nie petrzeba, proszę przynieść 
rachunki, 

Za chwilę otwarta księga leżała 
przed nim. Baukier opanował się na 
tyle, że odzyskał zwykłą swą uprzej- 
mość. 

— Niech pan nie bierze mi za złe 
m.go.. mego uniesienia, ałe major 
Emery zrobił mi przykrość... bardzo 
wielką przykrość. 

Spojrzał na zapisaną kartę i zmar» 
szczył brwi: 

— Ależ wszystko jest w porządku. 
— Tak, lecz ten człowiek zajmuje 

się spekulacją, Proszę spojrzeć! 
Buchalter wskazał szereg cyfr. 
— Widocznie yra na _ giełdzie. 

Chciałem prosić, by pan porozmawiał 
z p. Stilmanem. 

— Pan nigdy go nie widział? —za- 
pytał, nie podnosząc oczu Tepperwill, 

— Nie. Pan sam miał z nim do 
czynienia. Nie pamiętam, by kiedykoł- 
więk był osobiście w Banku. Podpis 
robił na mnie zawsze wrażenie kobie- 
cego charakteru pisma... 

— Dobrze, dobrze,—przerwał z 
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Bank udziela awansów, 

hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne 1 wekslowe, 
likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz 
załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i 

regulacją majątków ziemskich. 
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roku o godz. 10 
Mołodecznie. 
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pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
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5252, 5254, 5261, 5276, 5283, 5288, 5291, 5307, 5313, 5314, 5315, 
5345, 5365, 5366, 5379, 5382, 5383, 5384, 5400, 5409, 5414, 5435, 
5583, 5827, 5828, 5833, 5837, 5846, 5848, 5870, 5003, 5905, 5907, 
6203, 6204, 6217, 6220, 6226, 6252, 6255, 6266, 6269, 6272, 6305, 
6324, 6329, 6341, 6375, 6303, 6410, 0422, 6424, 6433, 6453, 6465, 
6467, 6482, 6534, 6546, 6586, 6603, 6604, 6010, 6619, 6821, 6835, 
6934, 6963, 6969, 6971, 6993, 7000, 7188, 7243, 7254, 1302, 7306, 
7410, 752", 7530, 7534, 7645, 7681, 7693, 7533, 7835, 7840, 7942, 
7044, 7048, 7982, 8249, 8260, 8302, 8322, 8325, 8338, 8345, 8357, 
8360, 837 , 8378, 8305, 8402, 8491, 8500, 8525, 8537, 8587, 8588, _ 
8596, 8671, 8673, 8827, 884, 8882, 8805, 8800, 8002, 8908, 8043, @)) 
8949, 8960, 8981, 9228, 9276, 9382, 9425, 0447, 9452, 0454, 9475, 

boru oferenia, uzależniając od fachowych i finanso- 

kewania robót, lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Mołedeczno, dnia 13 Września 1927 roku, 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 
Starosta (—) w. z. Jan Iwaszkiewicz. 

po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
1 ы піесвдъ. ` 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

d. Ul Młyrowa 21, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. ы 

Rury žebrowe 
do ogrzewania okazyjnie sprzedają się. Do- 

wiedzieć s'ę przez telefon Nr. 343. 

    

Dzis będą «66 komedja w PANIE KONSERWUJCIK 
© Miejski Kinematograf wyświetlane hlmy: s» NATZECZONY Z dancingu“  smu sktach. © WASZĄ URODĘ. 
e Nad program <ZWYCIĘZCĄ CZARNEGO LĄDU» komedja w 2.ch aktach. Początek e Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- A Kulturaino-Oświatowy seansów: w niedzielą, soboty 5 święła „8 godz. 4-ej, w inne 1. AX 3 ©Q| raty do šaniomasažų p» 

m. 30. Ceny biietów: parter — gr, оп— gr. Orkiestra yrekcją Kapel- zmarszczkom, na usuniecie podbrėdka. 
4 Aa Ua mistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 10-ej wieczór. e M do sarmomasażu całego ciała, 

Anons: <SYBIR i CARAT». odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
* nej Se Ostatnie ARE no- 

Kino- ne Najpotężniejsze į66 podług sensacyjnego dzieła wości. Pasy uszczupiające dla pań i 
teatr. „Helios Arjdzietajdóby us „Student Z Pragi R Eretas W, GO tytułowej panów. Żądajcie bezpłatnych pros- 

| uł. Wileńska 38. mistrz ekranu KONRAD VEIDT oraz WERNER KRĄUSS i HRABINA ESTERHAZY. Film ten jest pektów. D.H. Labor, Bydgoszcz, 
chlubą nietyiko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kinematogr. Ostatni Gdańska 131. į 

seans o godz. 10.30. = 

— i еа SZKÓŁ! po- 
= Kino. p Į jąść © Dziś 2 programy w jednym seansie 1) «STUDENT — FLIRT: komedja w 0 akt. w roli głównej B. nauczycielka wszechnych 

Teatr 3 0 onja SĄ znana Babbie Daniejs i inni. 2) «KOBIETA — SFINKS» dramat z za kulis rosyjskiego Variete w 8 poszukuje pracy jąko wychowawczyni 
ml A, Mickiewicza 22. gh akt. w roli główn*j urocza Fiorence Vidor. Początek seansu o godz. 5-ej. Ostatni 10.15. 

КЕВВ Е ВОЛО 

BANK 
ZIEMIAŃSKI 

wydział agrarno-parcelacyjny 

Przedstawicielstoo © Gilnie 
Mickiewicza 8, tel. 4—43, 
Kupno majątków ziemskich. Parceracja 

majątków na zasadach komisowych. 

  

DRZETARG 
Wydział Powiatowy Sejmiku Mołodeczańskiego 

niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony na budo- 
wg mostu rozpiętości 20 metr., 
szerokości 6 metr, około zaść. Udranka, przez rzeką 
Udrankę w odległości 13 kilem, od stacji Olechnowicze. 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 1927 

długości 21 mer. i 

rano, w Wydziale Powiatewym w 

Piśmienne oferty winny być złożone w zapieczę- 
towanych kopertach, w tymże dniu do godz. 9.30 w 
kancelarji Wydziału Powiatowego, — łącznie z pokwi- 
towaniem Kasy Wydziału Powiatowego, na wpłacone 
wadjum w wysokości 500 złotych. W ofercie winien 
być podany minimalny termin w którym firma podej- 
muje się wykonać roboty, nie później jednak, niż do 
20 listopada r. b. 

Ogólne warunki przetargu i ślepy kosztorys 
w Oddziale Technicznym pokój 52 

w godzinach urzędowych. 
Tam również meżna codziennie, od godz, 10 do 

13 przejrzeć ogólne i techniczne warunki wykonania 
robót przez przedsiębiorców, projekt robot, projekt 
umowy oraz wszelkie inne informacje, 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wy- 

Graz prawo zrędu- 

Ghiromantka | OKAZJA 

dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się ma wyjazd, Oferty składać do 
«Słowa» pod «Młoda». 

  

Administracia „Słowa” poleca 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trojga 
małych dzieci, 

Łaskawe ofiary prosimy składać 
w Adm, „Słowa* dla „rodziny w 
nędzy*',     

ъ 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
EYE prof, Sekulowicza, 
Warszawa, Zórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handłu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
= ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! = 

оо @ 
— : 

M.Wilenkin | 2 pokoje. 
z wspólną kuchni. 

i S-ka Gdnowiańć., z wn Ž 
Spółka z ogr. odp. | dami, do wynajęcia, 

ilno,ul.Tatarska dia solidnych, 
20, dom własny Aleja Róż 9a — 6. 
Istnieje od 1843 r. 

i skład 
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Fabryka 
meblis Potrzebne 

jadalne, sypialne, | 23 pokoje słoneczne, 
salony, gabinety, | z kuchnią, oferty do 
łóżka niklowane i adm. <Słowa» 

  
  

angielskie, kreden* pod. N. L. 
sy, stoły, szaty, 
viarka, am 
dębowe it, d. Lekcyj języka 

Dogodne warunki i ' - 
na raty, francuskiego i   Futro nowe, fisy, 

sprzedam tanio, 
W, Pohulanka 20 m. 1, 

od 3 — 5-ej p. p. 

Przepowiada 

m. 6, 
  

  
  

nia Ponarska| Nr 4. 
    

zimowy, 
Dom letnisko 
niedaleko kościoła Św, 
Piotra do sprzedania. 
Ogród owocowy i 

warzywny. Mieszkanie 
wolne. 

się: ulica Św. Piotra i 
Pawła d. 8 Rzeczyoki, 
    

  

  

  

    

  

Dowiedzieć W. Smiałowska 

OKOJE « angielskiego 
wynajęcia udziela doświadczona 

umeblowane nauczycielka, 

  

lub bez mebli. Na żą- Mickiewicza 37 m, 17. 

  

PIANINO e oe domowe, (Wejście od Ciasnej). 

lub fortepian chcę „UD „Ca owite utrzy- 
kupić, Pore dnlkóji manie, Ofiarna 2 m, 16 

WIA R as]. DOKTÓR Potrzebne 
m. 4 (w pobliżu + mieszkanie z 4 ch lub 
ŽAraluej)s D, ZELDOWIGZ 3-ch większych pokoż 

A Aka ZOPLC, į ciu, na Antokolu 
KURY г * SKÓRNE w Źwierzyńcu Ciepłe, 

rasowe sprzedam: | od 10-1, od 5-8 w, | słoneczne, możliwie z 
wayndotty srebrzyste, wygodami. Oferty 

Ro Eu DOKTOR uprasza się składać w 
ь aš ё adm, «Słowa» d 

Ceny niskie, ul. Wro: $ Zeldowiczowa J.Karczewskiego 

KOBIECE, WENE- - 
RY E i chor, 

DR! MOCZ; 
rz. 12- i od 46 
ni.Mickiewiczą 24 

tel. 277. 

° Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 

  

  

Francuzka 
dypiomowana udziela 
lekcji, ul. Tomasza 
Zana 2, Zwierzyniec, 

UCZEŃ 
  

przyjmuje od godz. 9 starszych klas udzielą 
do 19. amin eo korepetycyj za Całko- 

m. 

    

  

e
 

9479, 9539, 9560, 9597, 0624, 0631, 0616, 0654, 0824, 9843, 9908, c i ki KKA 46 m. 6. : al 
9027, 9931, 9936, 041, 9987, 10162, 10103, 10122, 10132, 10423, = Turbiny wodne systemu <FfandsA, > WDOWA LAA ATS M a Živa ka | 
10546, 11340, 11341, 11476, 11535, 11650, 11926, 11965, 11974, g kompletne urządzenie młynów i ° ` Ez KUGA. | 
11998, 12440, 12603, 12784, 13114, 13560, 13645, 13700 14001, m kaszarni, plany, projekta, kalkulacje uczciwa, inteligentna _ Lekarz- Dentysta ! 
14569, 14940, 14960, 15021, 15030, 15091, 15093, 15606, 15627, = na dogodnych ulgowych warunkach 3 może się zająć gospo” MARJA Butowicz r | 
15960, 15066, 16547, 16935, 16997, 17265, 17268, 17301. 17344, « Fabryczny skład meszyn ': darką domową lub do R mkiewiczowa Kupię | 
17358, 17678, 1TT12, 18254, 18286, 18974, 19305, 19458, 20289, m ńskich kraj hi dziecka, JMKI 
20334, 20346, 20504, 40515, 20642, 20717, 20780, 20794, 20823, = mły Ic Tajowych + Zakretowa 5-2 — 2. powróciła i wznowiłą domek w Druskieni- | 
20873, 21173, 21564, 21579, 21584. 21587, 21698, 21737, 21870, 4 , Reprezentacja firm zagranicznych, ° przyjęcia od 4 — 7, kach, tylko w dobrym © 
21904, 21933, 22115, 22260, 22725, 23161, 23718, 23889, 23940, m Lokomobile i motory i instalacja 2 ul. Garbarska 3 — 14, stanie. Oferry pod lit. 
24003, 24015, 24854, 24045, 24980, 25364, 25428, 25461, 25496, B światła elektrycznego. 3 Natychmiast Wydź. Zdr. Nr 111. L. K. do «Słowa». 
25780, 25785, 25794, 25809, 25910, 26000, 26328, 26682, 26732, = wpępreientant St. o: ca " н LT —— 
26867, 26947, 26964, 27011, 27036, 27085, 27347, , 27739, a no, Miekiewicza O, tel. 12—75, sklep lo _ wynajęcia z 27948, 27978, 28101, 28285, 28639, 28739, 28903, 28957, 29290, zy: nil, Mickiewiósa. Dr. 6. Wolison Do sprzedania 

29312, 29882, 29964, 29999, 

  

  

  
PIANINO ice wypożyczyć. 
Zgłoszenia do Administr. «Słowa».     

  

  

„Reklamie Świetlnej* 

niezadowoleniem Tepperwili.—Ja sam 
napiszę do p. Stilmana. Widzę, że w 
ciągu pół roku stracił on z górą 
ćwierć miljona. 

Zamknął głośno księgę i gestem 
wskazał buchalterowi, że może ją od- 

nieść. i 
250 tysięcy, wyrzuconych na ulicę! 

— pomyślał z rozpaczą. 
Dla Tepperwilła kapitał był istotą 

żywą, odczuwał on dotkliwy ból, gdy 
widział, że pieniądze Się  marnują. 
Bankier wyjął arkusz listowego papie- 
ru i zaczął pisać list. Po napisaniu 
przeczytał z niezadowoleniem swój 
list, podszedł do kominka, zapalił pa- 
pier i patrzał, jak stopniowo zwęglały 
się białe kartki. Nie mógł już więcej 
pracować tego ranka. Zbyt był zaab- 
sorbswany swemi myślami. 

Około czwartej znów wezwał bu- 
chaltera. 

— Jestem zaniepokojony, bardzo 
niespokojny z powodu sprawy Stil- 
mana— rzekł —Naprawdę, jeśli się nie 
mylę Stiyman jest to psendonim mło- 
dej panienki, która przed paru laty 
odziedziczyła wielki majątek. ` 

— Doprawdy, sir?—zapytai zdzi- 
wieny buchalter. — Więc to osoba 
utytułowana? 

-- Nie,—odrzekł Tepperwiłi z nie- 
pokojem w głosie.—W łaściwie zajmu- 
je ona podrzędne stanowisko w jed- 
nej z firm londyńskich. Padobno przy” 
gotowuje się do karjery handlowej, 

Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8: 
Z. A. S. K. w Wilnie, 

0
0
9
0
0
4
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zaczynając od poznania najniższego 
stopnia pracy w tej dziedzinie, Nie 
pofrzebuję zaznaczać panu, że jestem 
przeciwnikiem mięszania się płci pięk- 
nej do spraw haadlowych, bowiem to 
do rzeczy nie należy. 

— Cóż mam robić, jeśli będę na- 
dal odbierał czeki? —zapytał praktycz- 
my buchalter. — Pana czy też panny. 
Stilman pozostało już bardzo nieduże 
salda. ' 

sak patrzał przez chwilę w 
sufit. 

—Według mnie należy wypłacać, — 
rzekł cicho, —Tak, tak, trzeba. Chyba 
że byłyby wysławiene na zbyt wygó- 
rowaną sumę, 

— Właśnie dlatego pytam, że 
przed chwilą wręczono mi czek na 
25 tysięcy funtów, z podpisem Stilma- 
na, cała zaś pozostała suma jego ka: 
pitałów wynosi niecałe 50 tysięcy. 

Bankier zbladł śmiertelnie. 

ROZDZIAŁ XXXII 
Wizyta. 

Gdyby, wchodząc ma wezwanie 
szefa do jego gabinetu, Eiza ujrzała 
go stojącego na głowie, nie zdziwiła- 
by się zapewne. Całe jego zachowa- 
nie było tak dziwne, że wszystkiego 
mogłaby się po nim spodzieweć, Po- 
godziła się fuż nawet prawie z jego 
bezczelnem wgłądaniem w: jej sprawy 
osobiste. 

Chociaż kilkakrotnie zamierzała 

qTOdpewiedzialny za ogłosssnia Kouou Lawiósk 

Śchorowana niedołężna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Oflary pieniężne proszę składać w 
Administracji «Słowa» lub bezpośred- 
nio, ul. Stara Nr 11 (Zwierzyniec). 

zniszczyć list, który zmusił ją przyjąć, 
za każdym razem zatrzymywala ją 
myśl, że byłoby to nielojalnošcią w 
stosunku do człowieka, który, była 
tego pewna, nie życzył jej zła. Nato- 
miast uważała za rzecz zupełnie moż* 
liwą, że Emery pragnął użyć jej, jako 
naczędzia walki, dlatego starał się pod- 
kopać jej przyjaźń dia Ralfa. Lecz od 
chwili, gdy dowiedziała się tajemnicy, 
łączącej Tarna z Challamem, stosunek 
jej do tego ostatniego zmienił się. 
Dotąd jeszcze nie mogła uprzytomnić 
sobie rozmiarów winy Ralfa. Czytała 
nieraz w gazetach o szkodliwem dzia- 
łaniu narkotyków, lecz nie intereso- 
wała się temi kwestjami, Czuła odra- 
zę i wiedziała, że to było złe, zdrowa 
jej wyobraźnia nie zatrzymywała się 
nad temi chorobliwemi przejawami. 

Chociaż Elza była gotowa znosić 
złe humory szefa, jednak Emery dnia 
tego był wyjątkowo ciężki. Głos jego 
był ostrzejszy, niż zwykle, co chwila 
mruczał coś pod nosem, wybuchał 
gniewera bez powodu prawie, rzucał 
się po całym domu, jak szaleny. 

— Przypomina mi on jednego z 
tych półdzikich ludzi, — mówiła drżąc 
ze złości panna Deem, — którzy do- 
kuczają wszystkim, zaczepiają pa- 
nienki, zabijają i zarzynają wszystkich 
dookoła, aż dopóki nie znajdzie się 
ktoś, kto uspokoi ich, rzucając im 
w twarz szklankę z romem... 

— Cóż zrobił pani major Emery? 

iadomość w Biurze weneryczne, 
Reklamowem $. Gra.piciowe i skórne, ul* 
bowskiego Garbarska 1 Wileńska 7, tel. 1067 

kradziono książ 
NS wojskową wyd. 

ślubne i zašwiadcze- 
nia na konia wyd. na 
imię Michała Stefano- 
wicza, unieważnia się. 

MOCZO= wołancik i para cho- 
mąt angielskich. 

W:adomość: Dąb row 
skiego 5, m. 2. 

  

  ę 
udziela - 

przez P. K U. Muzyk! czątkującym 
Lida, oraz metryki nczenica Warszawskie- 

go Konserwatorjum 
Muzycznego. Ul. Gim= 

nazjalna 6 m. 16. 

— zapytała dobrodusznie Elza, 
— Proszę zapytać raczej, czego 

nie zrobił! — zawołała z gniewem p. 
Dsem. — Nieznośny, bezczelny fan- 
žaros, Chciałabym, żeby mój ojciec 
powiedział mu parę ostrych słówa 
Gdy popatrzy mój ojciec na niego, 
zaraz zadrży, 

— Pewna jestem, że pani ojciec 
nie zadrżałby, — wtrąciła Elza udając 
umyślnie, że nie zrozumiała omyłki. 

— Nie mówiłam tego o ojcu, lecz. 
o tym wampirze zaczepiającym  pane 
ny. A propos, pannę Marlow, 
pani przyjdzie do mnie? 

zaprosin tych Elza już od- 
dawna starała się zręcznie uwolnić. 

— Przyjdę kiedykolwiek, — dała 
odpowiedź nieokreśloną. 

— Oczywiście nie jesteśmy w pa- 
ni stylu, ale ojciec mój jest prawdzi- 
wym gentlemanem i pani w cały! 
Londynie nie znajdzie lepszych mebłi, 
niż u nas. 

Elza roześmiała się. 
— Przyjdę popatrzeć na pani 

meble, jak tylko będę mogła, to śle- 
dztwo... 

— Rezumiem panią, moja dróga 
— rzekła z  melancholiczno-tragicz= 
nym wyrazem twarzy Daisy. — Ro- 
zumiem, co pani musi przeżywać! Co 
zaś dotyczy dziwactw naszego szefa... 

Lekki szmer w sąsiednim pokojw 
zmusił pannę Dzem do pośpiesznej 
rejterady. 

Drekarsla «Wyd.wnictws Wileńskiew Kwaszelna 23 
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