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P. Roman Dmowski a „Słowo”. 
We wczorajszej Gazecie Warszawskiej 

p. Roman Dmowski znowu powraca do ty- 

tułu nad artykułem ks. Arcybiskupa Roppa 
<Antykatolickie tezy p. Dmowskiego». Dia- 
tego też pozwolimy sobie powtórnie wyja- 
śnić tu sprawę raz już wyjaśnioną przez 5a- 

"mego dostojnego autora artykułu. 
Ks. Arcybiskup Ropp nie postawił na- 

główka nad artykułem, lecz w specjalnym 
liście prosił o to redakcję Słowa. C'ęsto się 
to zdarza, że autor nie będący dziennikarzem 
poleca wyszukanie tytułu redakcji, a ta wte- 

dy dzisła z upoważnienia autora. Tak było 
i w tym wypadku. Współpracownik redakcji 

Słowa, zastępujący niecbecnego w Wilnie 
redaktora, nakreślił tytuł <antykatolickie tezy 
p. Romana Dmowskiego» Ściśle związany z 
treścią artykułu. Gazety, które pisały, że ty 

tuł ten nie odpowiada treści artykułu, pisały 
nieprawdę, spekulowały na to, że ich czytel- 
nicy nie przeczytają artyzułu Dostojnego 

Księcia Kościoła w oryginale. 
Podzielając zupełnie poglądy o katolic- 

kości p. Dmowskiego wyrażone przez osobę 

tak kompetentną, musimy się jednak zastrzedz 
przed zarzutem, że żywimy jakąś specjalną 
niechęć do osoby p. Romana Dmowskiego. 
Będąc jego przeciwnik ami politycznymi, uzna- 
jemy wszystkie jego zasługi. O tem świad- 
czy chyba nsjlepiej artykuł naszego stsłego 
współpracownika p. Kazimierza Smogorzew- 
skiego pod nagłówkiem «Dmowski, Lloyd 
George i żydzi». W artykule tym, umieszczo= 
nym na miejscu naczelnem, na dwa dni 
przed artykułem X. arcybiskupa Roppa, nasz 

kolega redakcyjny bierze energicznie p. 

Dmowskiego w obronę przed zarzutami ze 

strony krak. konserwatystów, Ś. p. min. Bi- 

lińskiego i prof. Bobrzyńskiego. Jest to chy- 

ba przykład bezstronności bardzo faskrawy, 

na który możemy zwrócić uwagę atakującej 

nas Warszawiance za rzekome «dodanie» ty- 

tułu do artykułu X. arcybiskupa Roppa Red. 
DZENEE 

, Losy naszej inicjatywy 

+ 

genewskiej. 
Paryż, 12 września. 

O polskim projekcie «paktu o nie- 
napadaniu» opiuja europejska dówie- 

działa się 2 września z Petit Parisie- 
m'a. Projekt tea wywołał niezadowo- 
lenie w Berlinie, zdziwienie w Lendy- 
nie i w Paryżu. Na łamach  Oeuore, 
gdzie politykę zagraniczną referuje p. 
Henryk Barde, dziennikarz w bardzo 
bliskich pozostający stosunkach z p. 

Briand'em, ukazał się nawet dn.5 bm: 
ariykuł gwałtownie krytykując polszą 
dyplomacje za jej krok, Czego tam 

nie było? Był atak na „polską reak- 
cję” i «polskich monarchistów» z u: 
tajoną myślą, że wpływają oni na pc- 
litykę zagraniczną Polski i świadomie 

sabotują Lecarno; było nieprzyzwoite 

ze względu na międzynarodową kur- 

tuazję zaczepienie naszego ambasa- 
dora w Paryżu, którego dziennikarz 
nazwał «zaciekłym  reakcjonistą» i 
którego posądził o inspirowanie opo- 
zycyjaej prasy francuskiej w duchu 
p. Briand'owi nieprzychylnym; było 
nawet zupełnie nieeleganekie <wierzg- 
nięcie» pod adresem p. Al. Skrzyń- 
skiego, który „W układzie arbitraże - 

wym „polsko-niemieckim pozostawił 

okropne luki"... : 
Gios Oeuvre nie był odosobniony. 

Inni korespondenci genewscy również 

poddali polską propozycję dotkliwej 
krytyce, najwidoczniej wskutek otrzy- 
manej «nuty». A więc p. Juljusz Sau- 
erwein piszł tego samego dnia (5 
bm.) w Mafin'ie, że „nieokreślena 
manifestacja platoniczna” nietylko nie 
wzmocni prestiżu Ligi, ale stawia ją 
w położeniu klubu, którego członko- 

wie, po długich i poważnych i roz- 

prawach, zdecydowali się ogłosić de- 
klarację, że „naprawdę nie oszukują 

+ przy grze w karty*, Taki zaś <Perti- 

nex (p, Andrzej Geraud), zwalczający 
stale p. Briand'a i pokpiwający so- 
bie z Ligi, zaczął wykazywać na la- 
mach Echo de Paris, że wniosek pol-- 
ski jest bardzo pożyteczny, bo... wy- 
kazuje, iż p. Briand niema racji kiedy 
twierdzi, iż Niemcy zobowiązały się 
nie uciekać się do siły w razie jakie- 
gokolwiek konfliktu z Polską, «Żąda- 
mie Polski zadaje mu kłam — powia- 
da Pertinax (6 bm.) — stąd podraż- 
nienie p. Briand'a _ Nawet pelen re- 
zerwy Temps, w artykule wstępnym 
z 6 września, wykazywał, że propo- 
zycja polska, aczkolwiek usprawiedłi- 
wiona pałożeniem naszego kraju, 

„budzi zbyt dużo obaw"; np. niektó- 
rzy twierdzą, że cjest Skierowana 
przeciw Rosji». Nie można powiedzieć 
aby prasa francuska naszą inicjatywę 
poparła. Jest w tem sporo naszej wi- 

ny, bo grunt w Paryżu wcale nie był 
w tym punkcie przygotowany. Ale 
jest równieź obmierzły zwyczaj publi- 
cystów _ francuskich lekceważenia 
wszelkich inicjatyw, które są wysuwa* 
me przez kógo innego niż Francuzów. 
Chyba, że są to Anglicy, Amerykanie 
lub Niemcy. Na to, co mówią przed- 
stawiciele tych trzech narodów, Fran- 
cuzi zwracają nieco uwagi, 

Kazimierz Smogorzewski, 

Francuski projekt rezolucji. 
GENEWA, 16—IX PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). 

Francuski delegat Paul Boncour przedstawił na odbytem dziś 

przed południem posiedzeniu komisji rozbrojeniowej Zgromadzenia 

Ligi Narodów projekt rezolucji. który został przyjęty z żywem 

zainteresowaniem Rezolucja zal ca piństwom będącym członkami 
Ligi Narodów zawieranie układów rozjemczych oraz zwraca SIĘ 

do komisji przygstowawczej konierencji rozbrojeniowej z prośbą, 

ażeby jednocześnie z projaktem w sprawie doprowadzenia do 

międzynarodowego układu o ograniczeniu zbrojeń zbadała również 

środki, któreby zapewniły wszystkim narodom niezbędne bez: 
pieczeństwo. : 

Jako tego rodzaju środki rezolucja wymienia szczególnie od- 

dzielny układ w sprawie gwarancji bezpieczeństwa, dokładniejsze 

sprecyzowanie postanowień artykułu paktu Ligi Narodów dotys 
czącego interwencji Rady w sprawie zatargów, wreszcie rewizję 

postanowień protoxułu genewskiego z r. 1924 w sensie ustano- 
wienia skali zobowiązań opartych na położeniu geograficznem, 

specjalnych interesach oraz układach w kwestji bezpieczeństwa 

posiadanych przez poszczegolne państwa. 2 

Min. Stresemann u Chamberlaina 

BERLIN, 16—9. Pat. Vossische Zeitung donosi z Genewy, že min. 

Stresemann odbył dłuższą rozmowę z Chamberłainem, który go odwiedził 

Rozmowa trwała 2 godziny. Dziennik stwierdza, że dłuższy czas poświę- 

cony rozmowie wskazuje na jej doniosłość. Rozmewa ta ma pozostawać 

w związku z rokowaniami politycznemi toczącemi się między ministrami 

spraw zagranicznych mocarstw locarneńskich, w których to rokowaniach 

problemat ewakuacji Nadrenji miał być poruszony. Dziennik przyznaje 

jednak, że w tej kwestji strona niemiecka zdaje sobie sprawę, iż 

żadnego decydującego przyrzeczenia nie będzie mogła uzyskać przed no- 

wemi wyborami do izb francuskich. Po rozmowie z Chamberlainem, 

Stresemann wydał śniadanie dla członków Rady Lig i dla poszczególnych 

delegatów. 5 

SESI SNES TSS РЕНООАТИЦЕНЕ ISTAT TNS TRS SAS 

Sprawa Węgrów siedmogrodzkich. 
GENEWA. 16 X; PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). Powo- 

łany przez Radę Ligi Narodów dla zajęcia się sprawą zatargu rumuńsko- 

węgierskiego komitet prawników powziął uchwałę, w myśl której Rumuaja 

ma być upreszona do ponownego wysłania swego przedstawiciela do 

mieszanego węgiersko-rumuńskiego trybunału rozjemczego, zgtem jednak, 

że wspomniany trybunał będzie miał prawo inierwenjować tylko wtedy, 

gdy optanci węgierscy traktowani będą przez rumuńskie ustawodawstwo 

rolne w sposób odmienny od pozostałej ludności rumuńskiej. Jak wiadomo 

mieszany trybunał węgiersko-rumuń ski miał interwenjować na rzecz optan: 

tów węgierskich, których zdaniem, odszkodowanie _przyznane na wywłasz- 

czone na cele reformy rolnej majątki ziemskie, było zbyt małe. Rumunja 

wówczas odwołała swego przedstawiciela w tym trybunałe. 

Prez. Hindenburg w Królewcu. 
BERLIN 16 IX PAT. Prezydent Rzeszy Hindenburg przybył dzisiaj na krążowni- 

ku <Berlin» do Królewca, witany przez przedstawicieli władz i ludności, Nadburmistrz 

m. Królewca dr. Lohmeyer wygłosił dłuższe przemówienie, w  którem podkreślił, że 

Prusy Wschodnie oderwane od Rzeszy znajdują się obecnie w ciężkiej sytuacji. Będą 

jednak wytężeły wszystkie siły, aby wytrwać na zagrożonej placówce. Prezydent Hin- 

denburg uda się z Królewca na odsłonięcie pomnika wzniesionego na pamiątkę bitwy 

pod Tannenbergiem. 

Węgiel śląski dla Łotwy. 
RYGA, 16—IX. PAT. Rada ministrów wyraziła zgodę na 

zakupienie 50,000 ton węgla śląskiego dla łotewskich kolei że: 

laznych. 

Głodówka zdrajców stanu w Krakowie. 
KRAKÓW 16 IX PAT. «Naprzód» donosi, że 6-ciu oskarżonych o zdradę 

główną których rozprawa została przez trybunał przysięgłych w krakowskim 

sądzie okręgowym odroczona, rozpoczęło we środę 14 bm. głodówkę podobno 

na tle żądania wypuszczenia z więzienia 20-letniej Waldowny, która wraz z 
nimi oskarżona jest o agitację komunistyczną. 
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Wojenny sąd doražny w Taurogach 
6 osób skazano na karę Śmierci. 

Z Kowna donoszą: W związku z wypadkami w Taurogach 

obraduje tam wojenny sąd doraźny. Do 12 b.m., sąd, po rozpa- 

trzen u sprawy zamachowców, wydał wyrok śmierc: na: Gudjoni- 

sa, Odawasa, Lekawiczusa, Paułukasa, Burneckisa i Kazlauskasa. 
13 b. m. o godz. 4 rano wyrck został wykonany. : 

Posiedzena sądu doraźnego trwają w dalszym cągu. 
Kom 'sja śledcza cla zbadania wypadków w Taurogach za: 

kończyła swe prace. We czwartek 15 b. m. rano niektórzy człon- 
kowie jej powrócili do Kowna. 

Dn. 13 bm. sąd doraźny rozpatrywał sprawę jeszcze 7 osób. 

Przyczem: Ryszarda Wizenberga skazał na karę śmerci, Pranąsa 

Kubiłosa uniewinn.ł, a pozostałych skazał ną katorgę. Wyrok od- 

nośnie Wizenberga został wykonany. 

Delegacja ludowców u ministra wojny. 
Z Kowna donoszą: <ldische Stimme» podaje, iż 14 bm. odwiedzili Ministra Ochro- 

ny Krajowej, pułk. Daukantasa przedstawicieje centralnego komitetu ludowców prof. 

Łaszas i sekretarz komitetu Strymajtis. Obydwaj omówili z Ministrem wypadki w Tauro- 

gach i sprawę aresztów wśród ludowców. 

Dalsze areszty na Litwie, 
Według dodatkowych wiadomości otrzymanych z Kowna, dalsze areszty 

w Kownie i na prowincji trwają. Ostatnio aresztowano w Kownie 18 osób. 

Sensację wywołało aresztowanie w Szawlach sędziego pokoju, majora 

rezerwy Linkowicziusa, członka samorządu Szwambrisa i redaktora litewskich 

Nowin S: lskich> Pożełły. «Nowin Sxawelskich» y. 

Zniesienie egzaminow języka litewskiego 
w uniwersytecie kowieńskim. 

Z Kowna donoszą: Jak wiadomo, przy Uniwersytecie istniała dotąd 

specjalna komisja egzaminacyjna, wobec której abiturjenci średnich szkół 
mniejszościowych składali egzaminy z języka litewskiego. | 

Dn. 12 bm. poddano egzaminom wobec komisji 250 abiturjentów po- 
mienionych szkół, Z liczby tej nie złożył egzaminu 1 tylko abiturjent. 

Komisja egzaminacyjna stwieroziła, że ostatnie 2 laty wykazały, iż w szko- 

łach mniejszościowych język litewski jest wykładany należycie i wobec tego 

egzamin z języka litewskiego dla abiturjentów jest całkowicie zbyteczny. 

W roku przyszłym abiturjenci pomienionemu egzaminowi nie zostaną już 

poddani. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczegośn=ru 20 groszy. 

Opiata pocztowa niszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niesamówionych nie zwraca. 
E 

Spóźnione opamiętanie, 
Gdybyśmy sobie wyobrazili całą 

Europe, jako wielki [akiś majątek ziem- 

ski, jako  fermę jednego właściciela, 

który w poszczegóinych krajach, niby 

częściach swej rozległej majętności, 

zamierzał przeprowadzeć pewne ekspe- 

rymenty naukowe, te napewno zie- 

mie, określone dziś granicami repu- 
bliki litewskiej, przeznaczyłby na do- 

Świadczenia z reformą rolną. W żad- 

nym bodaj dziś kraju rezultat ekspe- 
rymentu takiego nie mógłby wypaść 

tak precyzyleie, „czysto“, bez wply- 

wów ubocznych, jak właśnie w repu- 

blice litewskiej. Wynik doświadczenia 
dla takiego właściciela Europy, byłby 

ostaiecznie decydującym dla jego go- 

spodarki w innych częściach posiad- 

łości. 
Litwa bowiem jest przedewszyst- 

kiem i wyłącznie krajem rolniczym i 

nie posiada prawie zupełnie przemy- 
siu; wiglki hzndel z braku stosunków 
z Polską, a przez to większych dróg 

tranzytowych, sprowadza się do mi- 

nimum. Przedewszystkiem zaś pod- 

kreślić należy fakt, że kultura relna 

drobnej, chłopskiej, własności na Li- 

twie stała zawsze wysoko, wyżej na- 

przykład niż w Polsce. Zdobycze w 

tej dziedzinie techniki, chemii, rolni- 

ctwa ogólnego, ogrodnictwa it. d. 
nie były obce chłopowi litewskiemu, 
Na Litwie nie było tak rażącej różnicy 

pomiędzy kulturą rolną dworu i za- 

grody chłopskiej, jak to widzimy na- 

przykład na naszych ziemiach Wschod” 

nich i w Polsce. 

Z chwilą ogłoszenia niepodległo- 
ści republiki litewskiej, przez Litwę 
chłynęła przedewszystkiem fala wy= 
właszczeniowa. Do reformy rolnej 
zabrano się bardzo skrupulatnie i in- 

tensywnie ją przeprowadzono. Pod 
jej młotem padały majątki większe i 

średnie, lepiej i gorzej zagospodaro- 
wanie, pozostawiając właścicielom dział: 

kę 80 hektarową. Demagogja stron- 
nictw politycznych hulała tu „da са 

łego*. Poszczególne partje licytowały 

się wzajemnie w „obdarowywaniu“ 

swych stronników ziemią, aż stała 

się ta reforma kanonem aiejako ра- 
trjotyzmu litewskiego, niewzruszoną 

tezą niepodległego państwa, i nie 

stało w Litwie partji, któraby prze- 

ciwko tej uświęconej prawdzie, rękę 

swą podnieść śmiała. 

Tak bylo z począlku. Przyszły 

lata doświadczeń późniejszych. Fatal- 

ny bilans tego eksperymentu rzucał 

się każdemu w oczy. Ogólny upadek 
rolnictwa, zubożenie kraju, zmaiejsze- 

nie produkcji, wywozu, w roku ze: 

szłym nawet brak chleba. 

Już przywódcy chrześcijańskich 
demokratów będąc u władzy zasta- 

nawiali się nad zgubnemi skutkami 

tak przez nich propagowanej reformy 

rolnej, Gdy urzędowa „Lietuva“ przy- 
znała raz otwarcie w polemice ze 

«Słowem», że reformę rolną przepro- 

wadzono ze względów politycznych, 

gdyż chodziło © wywłaszczenie Pola- 

ków, mógłby to ktoś uważać za wyso” 

ko posunięty cynizm polityczny, w 

rzeczywistości było to jednak tloma- 
czenie się ze zgubnych skutków tej 

refermy.— jednakże i chrześcijańska” 
demokracja nie ośmieliła ani wówczas, 

ani później wystąpić otwarcie prze” 

ciwko niej, czując się za słabą. = 

reformą rolną na Lltwie stało się tak, 

jak z nawiązaniem stosunków z 
Polską: każdy widział konieczność 

zmiany, ale każdy bał się wystąpić 

pierwszy z tym wnioskiem. Rząd w 
Kownie wciąż był za słaby. 

Po pizewracie 17 grudnia do ste- 
ru przyszedł wreszciz rząd silny. 

Rząd p. Woldemarasa ma niewątpli- 
wie swe wobec Litwy zasługi. Wyte- 
czył on przedewszystkiem wszystkie 

działa przeciwke demagogji partyjnej. 

W walce z nią, zwciążył. Rozpędził 
Sejm i przez to wzmecnil jeszcze 

swą pozycję w kraju. Od początku 

swego istnienia rząd Smetony i Wol- 
demarasa zwrócił się przeciwko refor- 

mie rolnej, a organ rządzącego stroł- 
nictwa tautininkow „Lietuvis“ rozpo- 

czął całą kampanję przeciwko reformie 

rolnej, wykazującjej błędy zasadnicze 

zarówno jak skutki; zgubne i 

to podłoże, na którem powstała 

demagogja stronnictw politycznych, 

nie z troską o podniesienie wewnętrz- 

nego gospodarstwa państwa nie ma- 

jaca wspólnego. Rzećz zrozumiała, 

że akcję taką mógł podnieść tylka 

rząd, który tej demagogii się nie 

obawiał. 

<Lietuvis» rzve:ł w twarz «trybu- 

nom ludu» prawdę o reformie rolnej 
i nie potrzebował się obawiać, że 

jekieś tam „Lietuvos Żnios* czy 

«Sgcjałdemokratos» odpowie na to 

wykazem cyfr, bo one przemawiają 

właśnie najskuteczniej przeciwko re“ 
formie agrarnej, Nie zawahano się 
mawet ogłosić w pismach rządowych 

listu w tej sprawie ks. Radziwiłła.— 

Wreszcie źródła miarodajne w Kew* 
nie oświadczyły się zupełnie otwarcie 
przeciwko reformie rolnej, jako ekspe 
rymentowi szkędliwemu. Ostatnia wia: 
domość jakąśmy podali w „Słowie*» 
a która przeczy słowom premjera 

Waldemarasa w wywiadzie zamiesz* 

czonym w tymże numerze, zdaniem 

naszem polega na pewnem nieporo: 

zumieniu. Dotychczas potwierdzenia 
tej wiadomości w organach rządo- 
wych kowieńskich nie znaleźliśmy, 

Charakterystycznem jest, że hasła 

przeciw reformie rolnej przez obecny 

rząd kowieński wysuwane, znajdują 

stosunkowo mały sprzeciw opozycji, 

niż się te ma z innemi zmianami 

projektowanemi lub też już przepro- 

wadzonemi, Zgubność reformy agrar- 

nej staje się coraz  wyraźniejsza dla 
wszystkich. 

czywišcie jest Już dziś zapóźno. 
O scaleniu irezparcelowanych  mająt- 
ków mowy naturalnie być nie może. 

Większość majątków jest już rozpar- 

celowana, Litwa tak jak inne państwa 
targnęła się na eksperyment, który się 

nie udał. Litwa padła ofiarą demago- 

gieznego hasła, wyzyskanego dla po- 
szczególnych ambicyj, karjer, kiesze. 
ni wreszcie. Opamiętanie przyszło za” 

późno, ale przyszło bo przyjść mu- 
siało. 

To doświadczenie Litwy z reformą 
rolną, które się jej obeszło tak drogo, 

winno być dla nas przestroga, tem 

skuteczniejszą, ile że w Polsce jest 
jeszcze czas ku jej powstrzymaniu. 

Eksperyment tego pólka doświad- 
czalnego wypadł mader negatywnie. 

m. 
WOBGK SCAR NS ATS ETEVITNYESTS LAST ASTA NYZCZSER WW 

Niemcy o nowych członkach 
Rady Ligi Narodów. 

BERLIN, 16,—9. Pat. Prasa nmie- 
miecka omawia wynik wyborów do 
Rady Ligi Narodów naogół w tonie 
spokojnym. Najbardziej otwarcie ko- 
mentuje wybory do Rady Dautsche 
Aligemeine Zeitung oświadczając, że 
na miejsce dwóch wasałów Francji, 
Belgji i Czechosłowacji, wchodzą o- 
becnie do Rady dwa państwa nieza- 
leżnie Kanada i Finlandja, co dla 
Niemiec nie stanowi złej zmiany. Po- 
zatem doniosłym jest fakt odrzucenia 
propozycji ponownego wyboru Bel 
gii do Rady. Stwarza to bowiem po" 
żądany precedens przeciwko Polsce. 
Wydaje nam się rzeczą zrozumiałą 
samo przez się—pisze dziennik—że i 
Polska także utraci swe miejsce po 
upływia kadencji jej mandatu. 

Vorwaerts oświadcza, że Finlandja 
popierana zeszłego roku przez Niemcy, 
nie zdołała przeprowadzić swej kandy- 
datury, obecnie zaś została wybrana 
do Rady mimo te, że Niemcy gło- 
sowały przetiwko niej. Niemcy zajęły 
takie stanowisko nietyle ze względu 
na stosunek do Rosji lub z tego po- 
wedu by miały cokolwiek przeciwko 
Finlandji, lecz jedynie ze względu na 
osobę dotychczasowego / delegata 
finlandzkiego w Lidze Narodów  Eri- 
cha, który w r. 1926 zajął nieprzy- 
chylnie dła Niemiec stanowwisko w 
sprawie paragr. 16 statutu Ligi, Dzien 
nik stwierdza dalej że delegacja nie- 
miecka oddała przy wybzrach do 
Rady swoje głosy na Cubę, Kanadę 
i Portugalję. 
  

artysta 

Jan Bułhax (s; 
graf 

Jagiellońska 8, tel. 968, Przyjmuje 9—6 
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Zjazd w Dzikowie. 
WARSZAWA, 16 'X, (żel wł, Słowa) 

Zjazd polityków konserwatywnych w 
Dzikowie wywołał w Warszawie duże 
wrażenie, W zjezdzie wzięli udział z 
ramienia Organizacji Zachowawczej 
Pracy Państwowej ks, Eustechy Sar 
pieha i ks. Zdzisław Lubomirski, z 
ratnienia Prawicy Narodowej b. na- 
miestnik p. Michał Bobrzyński, ks. 
Janusz Radziwiłł, hr. Wojciech Ros- 
tworawski, hr. Baworowski, praf. Es- 
treicher, red. Beaupre, z ramienia 
Stronnictwa  Chrześcijańsku-Narodo- 
wege pp. sen. Szułdrzyński i pos, 
hr. Żółtowski, pp. Rudziński, Czar- 
necki, Piasecki, Ohanowicz, Komorow- 
ski. Tematem obrad zjazdu była sy- 
tuacja wewnętrzna oraz ewentualne 
wybory. .Na zjeździe byli również 
pułk. Walery Sławsk i mjr. hr. Gro- 
cholski, 

ERTETETUZETRZNE NERDOWEC WEKCOWIEKWCWE 

sejm i Rząd. 
O samodzielność Sejmu. 
WARSZAWA, 16 1X (Żel. wł. Słowa) 
Dziś popoludniu odbyło się poe 

siedzenie komisji porozumiewawczej 
Szjmu i Senatu dla uzgodnienia pra- 
ponowanych zmien artykułu 26 Kon- 
stytucji. Jak wiadomo wniosek ten, 
zmierzający do zmiany Konstytucji w 
kierunku samorozwiązalności uchwa- 
lony przez Scjm i zmieniony w swoim 
czasie przez Senat był główną przy- 
czyną zamknięcia ubiegłej sesji parla- 
mentu przez Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej a zwołanie obecnej sesji nad- 
zwyczajnej obu lzb ustawodawczych 
miało na celu załatwienie tej sprawy. 
Jednakże obecnie przywódcy strofie 
nictw, którzy początkowo projekt o 
samorozwiązalności usilnie popierali 
obecnie na konferencji, która się od- 
była przed paru dniami w pzywatnym 
mieszkaniu Marszałka Rataja, doszli 
do wniosku, iż w chwili bieżącej kwe- 
stja samorozwiązałności jest rzeczą 
drugorzędną gdyż zbiiża się moment 
upływu kadencji obecnego Sejmu 

Po południu odbylo się posiedzenie 
komisji porozumiewawczej Sejmu | 
Senatu dla uzgodnienia proponowa- 
nych zmian art. 26 Konstytucji, W 
zebraniu tem wzięli udział posłowie 
Głąbiński (ZLN), Kiernik (Piast), Ba- 
giński (Wwvzw.) oraz senatorowie 
Bielawski (ZLN, Thullie (Ch,D) i 
Koerner (Kało Żyd.) Po krótkiej dy- 
skusji ustalono, iż odnośny ustęp 
art, 26 otrzymuję następujące brzmis- 
nie: „Stjm i Senat mogą się rozwią- 
zać i oznaczyć termin nowych wybo: 
rów mocą uchwały jednej z tych izb, 
powziętej większością ustawowej licze 
by członków danej izby. Równęcześ- 
nie w obu wypadkach z samego pra- 
wa rozwiązuje się druga izba, Wnio- 
sek o rozwiązanie się musi być pod- 
pisany conajmniej przez 1/3 część 
ustawowej liczby posłów względnie 
seratorów. Przepis tega ustępu doty- 
czy tylko izb wybranych poraz pierw- 
Szy na podstawie niniejszej Konstytu- 
cji z dn.17 marca 1921 r.* 

W ten sposób rozbiežnošė w 
sprawie  samorozwiązalności między 
Sejmem a Senatem została załatwie- 
na. Projekt powyższy ma być uchwa- 

a: na najbliższem posiedzeniu Se- 
natu, 

Marszałek Piłsudski wraca 
do Warszawy. 

WARSZAWA, 16.1X, PAT. Dnia 
22 b. m. powraca do Warszawy pan 
prezes Rady Ministrów marszałek Jó- 
zef Piłsudski. 

Powrót vice-premjera Bartla. 

WARSZAWA, 169. (żel. wł, Słowa) 
Dziś o 4-tej popołudniu powrócił z 
Druskienik vice-premjer Bartel, który 
złożył Marszałkowi Piłsudskiemu 
sprawozdanie z sytuacji jaka się wy- 
tworzyła w związku z zwołaniem  se- 
sji sejmowej. Minister Knoll który 
wyjechał razem z p. Bartlem do 
Druskienik, powróci do Warszawy 
jatra. а 

Pierwsze posiedzenie Senatu 
w czwartek, 

WARSZAWA, 16.:X, PAT. Na dzie 
siejszem posiedzeniu konweniu ?se- 
nijerów Senatu, które się edbyło pod 
przewodnictwem  marszalka Senatu 
Trąmpczyńskiego, postanowiono, iż 
pierwsze posiedzenie Senatu odbędzie 
się du. 22 b. m. t.j, w przyszły czwat- 
tek o godz, 1l-ej przed południem. 
Porządek dzienny będzie ustalony na 
następnem posiedzenu konwentu se- 
njerów, który zbierze się we środę 
dn. 21 b. m. o godz. 12-ej w po- 
łudnie.



ECHA KRAJOWE 
Rozwój scalania grun- 
tów włościańskich w 

Dzisieńszczyznie. 
Głębokie, 14 go września. 

Powiat Dzisieński, jako położony 
w sąsiedztwie  Witebszczyzny, już 
przed wojną ulegał prądowi scalenio- 
wemu, który stamtąd rozszerzał się 
na nołożone blisko powiaty. 

Jak kamienie rzucone do wody, 
tak i wpływ wsi, skomasowanych za 
czasów Stołypina, zataczał coraz dal- 
sze kręgi,awłościanie naocznie się prze- 
konując o dogodności posiadania zit- 
mi w jednym kawałku, chętnie się na 
komasację zgadzali. 

Scalano przedewszystkiem te wsie, 
w których większość głosów za tem 
się odezwała. Jednak bywały wypadki, 
gdy głos jednostki (nie mającej nic 
do stracenia) równoważył głosom 
pozestałych włościan i wtedy zatra- 
ceniec taki otrzymywał działkę najgor- 
szej ziemi... lecz gdy pracą swą i siłą 
woli zdołał na niej nietylko się utrzy- 
mać, lecz i dorobić czegoś, pozostali 
włościanie iłumnie przenosili się na 
nowe gospodarstwa, słusznie twier- 
dząc, że jeśli ten dał sobie radę na 
nieużytkach, to oni na lepszym grun- 
cie jeszcze lepiej potrafią się zago- 
spodarować. 

W ten czy inny sposób ruch 
scaleniowy coraz bardziej wzrastał: 

w r. 1907 scalono 7 wsi— 122 dzłesięciny *) 
190: — 502 „ AS ь 

„» 19090 „ 6 „-=16!8 ‚ 
зн 190 15 TO 
TOW „— й: 
002000, 

wk 193 14 T 065 ” 
aa 04 B 
R OBO is 6, 

W czasie wojny ruch scaleniowy 
ustał i jedynie za czasów okupacji 
niemieckiej kilka wsi scaliło się sa- 
morzutnie. ) 

Po wojnie scalenie rozpoczęło się 
w 10924 r.: 

w 1924 r. scalono 4 wsie— 670 ha 
„ 1925 r. 10 wsi —1835 „ 
10260». 86 „ 88. 

Szalone już niemal zupełnie są 
gminy, położone przy granicy: jMiko- 
łajewska, PŁ Prozorocka — 
potem: zarkowska,  Stefangolska, 
Hermanowicka, Giębocka, róg Porplic- 
kiej i Dokszyckiej, Tumiłowicka — 
stąd ruch scaleniowy posuwa się co- 
raz bardziej na zachód tak, że w ro- 
bu bieżącym scalono już 49 wsi — 
12608 ha i w najbliższym czasie mają 
być scalone 7 wsi 715 ha. 

Przeprowadzenie jednak scalenia 
wsi w całym powiecie z upelnorolnie- 
niem tych włościan, którzy nie mają 
dostatecznej iłości gruntu, napotyka 
na coraz większe trudności, 

Przedtwszystkiem w powiecie na: 
szym brak jest większych własności 
ziemskich. To też upełnorolnianie od- 
bywa się z gruntów rządowych, co 
przedstawia tę niedogodność, że są 
to przeważnie łasy i błota, a także 
linja graniczna jest nierówna i wy- 
dzielenie odpowiednich działek jest 
bardzo trudne. 

Oprócz tego pęd scaleniowy ' jest 
obecnie większy od zdolności nasze- 

go urzędu ziemskiego (w obszcnych 
warunkach zdolność ta nie wzroście 
ponad scalenie 50—60 wsi — 13—14 
tys. ha rocznie). 

Zaspokojenie wszystkich, napływa: 
jących do urzędu podań, wymagałoby 
zwiększenia budżetu urzędu ziemskie- 
go, gdyż zamało jest etatów geome- 
trów, a także i urzędników, którzy 

nie mogą podołać nawałowi pracy. 

Jest jeszcze jeden słaby punkt na- 
szej pracy scaleniowej, a mianowicie 
brak ustawy spadkowej, dzięki czemu 
już teraz cały szereg wsi, scalonych 
za czasów rosyjskich, wymaga po: 
nownego scalenia. J. J. 

7774) Podana tu ilość ziemi, wynosi zie- 
mię posiadaną przez te wsie przed scale- 
niem, razem z gruntem dodanym. 

Dr J. Burak 
akuszerja choroby kobiece 

POWROCIŁ. Zawalna 16, tel. 564. 

  

  

WIDZE, pow. Brasławski. 
— Obława  tytoniowa. Dnia 

5go września zakończoną została 
obława, wyznaczona przez Wileński 
Urząd Skarbowy Akcyz i Monop. 
państw. na tępienie nielegalnych plan- 
tacji tytoniowych w powiatach Bra- 
sławskim, Dziśnieńskim, Postawskim, 
Wilejskim i Mołodeczańskim, która 
trwała w przeciągu 5 tygodni. 

Zmobilizowani funkcjonarjusze kon- 
troli skarbowej objeżdżali wsie w 
gminach wiejskich, niszcząc nielegal- 
ne plantacje i spisując protokuły. 
Wyniki obławy bardzo dodatnie, bo 
spisano przeszło półtora tysiąca pra< 
tokułów za ujawnione nielegalne plan- 
tacje tytoniowe, przeważnie mniejsze, 
ed 1-go do 10 metr. kwadr. Funkcjo- 
narjusze skarbowi wykonali dane im 
polecenie z całą sumiennością i odda- 
miem się sprawie, pełniąc ciężki swój 
obowiązek ze stoicyzmem i godnością. 
Wyniki obławy były by jeszcze 
levsze, gdyby urzędników zaopatrzo- 
no w wystarczającą gotówkę potrzeb- 
ną na rozchody podróży i życie w 
drodze. Udziełony bardzo Skromny 
zasiłek uniemożliwiał dla wielu po- 
śpieszne dojazdy do oddalenych wsi, 
wielu odbywało podróż piechotą, 
przechodząc dziesiątki kilometrów na 
skwarze słonecznym ji kurzu, często- 
kroć niedojadając w drodze, Wygląd 
obławujących urzędników, w ostatnim 
tygodniu obławy był bardzo smuiny 
i pożałowania godny. Opaleni słoń- 
cem, okurzeni, strasznie wychudzeni, 
zniszczone ubranie o druty kolczaste 
w ogrodach, pokrajane szkłem obu- 
wie, dostatecznie illustrowały stan 
dzisiejszego urzędnika  skarbowca. 
Wogóle wyprawa ta skądinąd po- 
trzebna i bardzo na dobie będąc:, 
była bardzo lekko obmyślana. Wy- 
znaczona marszruta i dnie pracy w 
ciągu 5 tygodni nie przywidywały ni 
dnia wypoczynku, ni świąt, ni godzin 
pracy, chociaż każdy z urzędników 
wykonywał służbę w innych powia* 
tach, w znacznem oddaleniu od swej 
stałej siedziby. Vox. 

BRZEŚĆ n. BUGIEM. 

— Nominacja. Dzkretem Mini- 
sira Poczt i Telegr. obecny naczel- 
nik urzędu nocziowego Nr. 1 w 
Brześciu n. Bugiem p. Franciszek 
Żyliński został ostatnio mianowany 
dyrektorem Głównego urzędu pocz- 
towego Nr. 1 w Warszawie, P. Ży- 
liński, kawaler otdaru „Odrodzenia 
Polski* piastował ostatnie urząd pre- 
zesa Rady Miejskiej w Brześciu. 

Stosunek Labour Party do 
Rosji. 

LONDYN, 16. IX. BAT. W wy. 
głoszonem wczoraj na posiedzeniu La- 
bour Party przemówieniu Clyn"s po- 
wiedział, że decyzje kongresu Trade 
Unionów nie oznaczają oziębienia 
stosunków przyjaźał pomiędzy ken- 
gresem 4 ludem rosyjskim, lecz są 
wyrazem wzrastającego potępienia 
wyzywającej postawy i taktyki przy- 
wódców sowieckich organizacji robot- 
niczych. Mówca podkreślił Szczerą 
chęć utrzymania nadal jaknajlepszych 
stosunkėw z ludem pracującym w 
Rosji zarówno w dziedzinie zawodo- 
wej jak i uczuciowej pod warunkiem, 
że Rosjanie przestaną wtrącać się do 
wewnętrznych stosunków pracy w 
państwie angielskiem. Mówca jest 
zdania, że Rasja nie zdoła nagiąć do 
swojej ideologii mas pracujących 
Anęlji ani drogą groźby, ani też 
przez propagandę, ale mogłaby to u- 
czynić wykazawszy, że zasady ekono- 
miczne, kióre stosuje u siebie, są 
nietylko prak'yczne ałe również 2a- 
pewniają narodowi rosyjskiemu wyż- 
szą niż gdzieindziej stopę życiową. 

Pożyczka polska w Nowym 
„Yorku. 

NOWY-VORK, 16 9. Pat. 8 proc. 
pożyczka polaka osiągnęła wczoraj 
na giełdzie nowojorskiej kurs 100, 

З ЕО ХО 

Zujscie na Gesterpintte, 
Policja gdańska w poszukiwaniu generała 

ZagOrskiego. 
Komunikat Bura prasowego Senatu w. m. Gdańska. 

GDANSK, 16.!X.-27, PAT. Biuro prasowe senatu w. m. Gdańska 
ogłasza następujący komunikat: W związku z wiadomością prasy polskiej 
a zwłaszcza z doniesieniem „Rzeczypospolitej * która podała szczegóły o 
tem, że zaginiony polski generał Zagórski jest więziony mimo swej woli 
na Westerplatte, odnośne władze gdańskie czuły się zniewolone stwiedzić, 
że w danym wypadku chodzi © pozbawienie wolności, które według praw 
gdańskich stanowi czyn karygodny. Polski przedstawiciel dyplomatyczny 
zawiadomiony został o tem, że urzędnicy policji pod przewodnictwem kie: 
rownika gdańskiej policji kryminalnej udali się Westerplatte. 

Dowódca Westerplatte zawiadomił przez sierżanta urzędników gdań« 
skich, żę Westerplatte jest terenem polskim i że czynności urzędowe ze 
strony urzędników gdańskich bez zezwolenia polskiego przedstawicielstwa 
dyplomatycznego dopuszczone być nie mogą. Później polskie przedstawi- 
cielstwo dyplomatyczne zakomunikowało prezydeniowi policji gdańskiej, że 
władze polskie same zbadają ostatecznie, czy Zagórski znajduje się na 
Westerplatte, czynności urzędowe ze strony gdańskiej są wobec tego nie- 
potrzebne, Władzem gdańskim nie pozwolono więc zbadać Westerpłatte, 
która według decyzji układu i memorandum wys. Komisarza Ligi Naro- 
dów jest terenem gdańskim i podlega gdańskim ustawom, — i stwierdzić, 
czy gdańskie ustawy karne zostały tam naruszone”. 

Jak odbyło się najście policji gdańskiej ma Westerplatte 
Korespondent PAT dowiaduje się, że w czwariek 15 b.m. o godz. 10 

rano do biura składów amunicyjnych wojsk polskich na Westerpiaitz 
zgłosiło się 6 panów, z tych dwóch w mundurach policyjnych i 3 cywił- 
nych w towarzystwie sędziego śledczego, który zażądał od warty wgusz- 
czenia w obręb Westerplatte celem dokonania rewizji w poszukiwaniu ge- 
nerała Zagórskiego, który jak oświadczył Ów sędzia śledczy według „urzę- 
dowych wiadomości polskich więziony ma być na Wssterplaite" 

Dowódca składów amunicyjnych komandor Czechowicz odmówił 
przedstawicielom policji gdańskiej wstępu, odsyłając ich do wydzisłu woj- 
skowego komisarjatu generalnego Rzeczypospolitej w Gdafisku, podkreś- 
lając, że bez zezwolenia władz przełożonych t. j. polskiego przedstawiciel- 
s'wa dyplomatycznego nie może nikomu udzielić prawa wstępu do skła- 
dów amunicji wojsk polskich na Westerplatte. 

Postępowanie władz gdańskich jest zupełnie niezrozumiałe wobe: 
miarodajaego oświadczenia Komisarjatu Generalnego Rzeczypospolitej w 
Gdańsku, że generała Zagórskiego na Westerplatte niema, ałe widocznie 
senat gdański dla swych celów demagogicznych komentarz umieszczony 
w pismie <Rzeczpospolita» uznał za miarodajne wynurzenie polskie, aby 
wziąć stąd asumpt do wystąpień, o które polskie władze śledcze z pewna- 
ścią nie zabiegały, 

A IT I IO TS ITT ESI 

Gen. Czen wzywa do rewolucji. 
MOSKWA, 16—1X. PAT. Moskiewska radiostacja ogłasza 

oświadczenie Eugenjusza Czena, b. ministra spraw zagranicznych 
rządu w Wuhan w sprawie stanowiska jego wobec ostatnich 
wypadków w Chinach. Czen oświadcza, że zmiany, jakie miały 
miejsce w Chinach od czasu jego wyjazdu stamtąd, doprowadziły 
do tego, że rząd narodowy przestał istnieć jako czynnik polityki 
realnej. Wskutek zdrady militarystów z Wuhan i Nankinu, Kuo 
Min Tang stracił swój autorytet jakim się cieszył uprzednio. 
Czen wzywa wszystkich wiernych zwolenników Sun Yat Sena, 
aby zgromadzili się dookoła wdowy po Sun Yat Senie w celu 
prowadzenia walki mającej przygotować przyszłą rewolucję w 
Chinach. 

Kap. Mackintosh wyleciał do Ameryki. 
LONDYN, 16. IX. Pat. Kapitan Mackintosh przedsięwziął lot do 

Ameryki. Jest on pilotem Królewskiego Towarzystwa „Airways“. Odilecia! 
z atrodromu w Baldannel na samolocie „Princess Ksenia* w towarzystwie 
majora Fitzmurica z wojsk lotniczych woinego państwa irlandzkiego. W 
chwili startowania padał deszcz, warunki jednak meteorologiczne nad 
Atlantykiem były — jak głoszą komunikaty — pomyślne. 

Niesłychane upały w N. Yorku. 
NOWY:-YORK 16 IX PAT. Idąca z zachodu fala upałów dotarła już do 

Nowego Yorku, gdzie termometr wskazywał wczoraj 90 st. F. jest to najwyż- 
sza z notowanych dotychczas temperatur w m-cu wrześniu. W ciągu ostatnich 
dwuch tygodni wskutek upałów zmarło w Chicago 25 osób, 

Ucieczka przywódców putschu litewskiego 
do Wilna? 

W dniu wczorajszym rozeszła się w Wilnie pogłoska, że 
granicę polsko litewską niepostrzeżenie przekroczyło ponownie 
trzech wybitnych przywódców socjalistycznych na Litwie. Mia- 
nowicie kpt, Majus, Pleczkajts organizator powstania w Olice 
I Mronas, W cągu dnia wczorajszego meli się oni rzekomo 
znajdować w Wilnie i zgłosć sę do biura meidunkowego w po- 
szukiwaniu poprzednio zbiegłych Popłauskasa i Kiedysa Wsze- 
lako nie znalazłszy adresów poszukiwanych, udali sę w niewia- 
domym kerunku. jak stwierdzono dotychczss nie zgłosili się 
oni u o wojewódzkich i o przyznanie im prawa azylu nie 
zabiegali. ! 

Zam eszkały obecnie w Wiln'e uprzednio zb'egły. poseł 
frakcji socjai demokratycznej, Popłauskas, na pytanie w tej spra- 
wie, oświadczył, że nic mu nie jest wiadome i że wspomnianych 
socjal stów nie widział, że wszelako jest możliwem, że szukali 
schron enia w Wiinie. 

Okręgowy komitet P. P. S., do którego zgłosili poprzedni 
zbegowie z prośbą o opiekę, również ne umiał dać żadnych 
wyjaśnień. Zachodzi przypuszc:enie, iż zbiegowie z Litwy umyślnie 
zacierają wszelkie ślady swej uciec:ki. 

Wedlug informacji z osągn ąqtych późną nocą u władz mia- 
rodajnych w Wilnie, wiadomość o ucieczce wzmankowanych 
do Wilna, jeszcze nie znalazła potwierdzenia. 

1Ф 

Rozmowa v. premjera Bartla 
z marszałkiem Trąmpczyńskim, 

Treść czwartkowej rozmowy vice- 
premjera Bartla z marszałkiem Senatu 
Trąmpczyńskim nie jest znana. Zapy- 
tywany w tej sprawie wice-premjer 
Bartel nie odpowiadając wprost na 
pytanie oświadczył: 

marszałek Trąmpczyński 
domagał się odemnie wyjaśnienia mu 
wiełu kwestyj dotyczących parlamen- 
tu... Ja widzę horyzont zachmurzony; 
p. Trąmpczyński, choć poważuy wie- 
kiem, wyobraża sobie rzeczy w bar- 
wach jasnych. 

— Mówili panowie o terminie 
zamknięcia obecnej sesji i rozwiąza- 
nia Izb? 

— Oh... ob!.. Dyskutując z mar- 
szałkiem Trąmpczyńskim przeszło go: 
dzinę, dotknęliśmy zaledwie początku, 
a pan chciałby wiedzieć, co będzie 
na końcu. Oświadczyłem p. Trąmp- 
czyńskiemu, że mogę mu udzielić da- 
kładnych informacyj na wąskim od- 
cinku spraw gospodarczych, któremi 
się wyłącznie zajmuję w gabinecie. 

— Przecież spraw gospodarczych 
na tapecie obecnej szsji madzwyczaj- 
nej niema... 

— Właśnie. O zagadnieniach zaś 
politycznych decyduję nie ja. Powite 
działem więc p. marszałkowi Senatu, 
że nie mogę z nim mówić o tem, o 
czem nie mogę decydować, a co za- 
leży ed Marszałka Piłsudskiego, do 
którego jadę dzisiaj. Nie ja jestem, 
jak wiadomo, szefem rządu. Jest nim 
Marszałek Piłsudski, którego zdanie 
ma duży ciężar gatunkowy. To zda- 
mie zaważy na dniach najbliższych 
parlamentu. A 

Min. Zaleski do Genewy nie 
pojedzie. 

Jakkolwiek staa zdrowia min. spraw 
zagranicznych p. Zaleskiego stale się 
polepsza, to jednak wyjazd p. minie 
stra do Genewy, wobec kończącej 
się w dniach najbliższych sesji Ligi 
Narodów, nie dojdzie zapewne do 
skutku. 

Nowe konsulaty polskie, 

W najbliższym czasie mają wów- 
słać nowe konsulaty polskie w Egip- 
cie, Chinach, Indjach, Persji oraz Au- 
sirįi, przyczem wydatki па ten cel 
zamieszczone będą już w prelimina- 
rzu budżetowym na rok 1928-9. Za- 
miar utworzenia tych konsułatów po- 
wstał pod wpływem memorjału związ- 
ku eksporterów polskich w Łodzi, 
który wskazywał ma konieczność ot- 
warcia konsulatów w ośrodkach mae 
jacych przyczynić się do propagandy 
naszego. przemysłu włókienniczego. 

Sąd Marszałkowski w sprawie 
pos. Popiela. 

WARSZAWA 16. !X (żel, wł Słowa) 
Marszałek Rataj przed wyznaczeniem 
Sądu Marszałkowskiego w sprawie 
posła Popiela, którego idziałalność w 
„Protekcis“ i Związku Kooperatyw 
wyraźnie podkreślił wyrok na genera- 
ła Żymierskiego stwierdzający, że 
pos. Popiel był głównym czynnikiem 
nadużyć, zwrócił się do pręzesa Są- 
du Wojskowego przy О. О. К. ! o 
przesłanie aktów sprawy. 

Poseł Dymowski prosi 0 wy- 
znaczenie sądu. 

WARSZAWA, 16IX, PAT. Poseł 
Dymowski (CH D,) zwrócił się do 
marszałka Stjmu z prośbą o wyzna- 
czenie sądu marszałkowskiego dla roz* 
patrzenia zarzutów, jakie stawiano mu 
w prasie w wiązku z przymusową li- 
kwidacją Banku Narodowego. 

Pos. Paszczuk porzucił komu. 
nistów. 

WARSZAWA, 16.1X, PAT. Pose 
Aadrzej Paszczuk zgłosił wczoraj na 
ręce p. marszałka Sejmu wystąpienie 
z komunistycznej frakcji poselskiej. 

Z galerji Genewskiej, 

  

P. Austen Chamberlain, angielski mini« 
ster spraw zagranicznych. 

  

P. Arystydes Briand, minister spraw 
zagranicznych Francji. 

EEST I ETIEE EISS NIKE АОДИИ 
Za fałszywe wiadomości o 

gen. Zagórskim. 
WARSZAWA, 16 IX. PAT. Komi- 

sarjat rządu podaje do wiadomości, 
że redaktor odpowiedzialny czasopis- 
ma „Rzeczpospolita“ zosta! pociągnię- 
ty do odpowiedzialności sądowej za 
zamieszczenie w dodatku nadzwyczaj- 
nym „Rzeczypospolitej* z dn. 13 b.m. 
świadomie nieprawdziwej wiadomości 
o ukryciu gen. Zagórskiego wbrew 
jego wołi ma. Westerplatte i o tem, 
jakoby władze śledcze o miejscu ukry- 
cia gen. Zagórskiego wiedziały. ° 

WARSZAWA 16:1X. PAT. Komi- 
sarjat rządu podaje de wiadomości, 
że dn. 16 b.m. zostały zajęte Nery 
3678.z datą 13 września 1927 r. 
czasopism pod nazwą „Hasło Ludu* 
i „Głos Ludu* z powodu artykułu 
p.t. „Odpowiedź na pytanie”. zawiera- 
jącego świadomie nieprawdziwe wia- 
domości o ukryciu gen Zagórskiego 
wbrew jego woli na Westerplatte i o 
tem, jakoby władze śledcze o miejscu 
ukrycia gen. Zagórskiego wiedziały. 

  

Administracja „Słewa* 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*,     

  
        
     

Dobry towar 
to najlepsza reklama 
otem wiedzą ci którzy piją 

  

LEKCJE MUZYKI 
UDZIELA Michał Józefowicz proiesor Konserwatorjum 

Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. ui św. Jakóbska 6 — 1. 
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TERESA NEUMANN 
Nihil est quod Deus effice 

re non possit 

Ze względu na to, že coraz głoś- 
niej robi się w prasie zagranicznej—a 
po częścii naszej (patrz np, <ExoreSs» 
Warszawski z 14-90 bm.)—o Teresie 
Neumana z Konnersreuth, krwawiącej 
co piątek stygmatami z głowy, boku, 
rąk i nóg, uważamy za wskazane 
przytoczyć w skrupulatnem streszcze- 
niu dwie relacje o tym fakcie, poru- 
szającym żywo opinję publiczną. 

Uderza przedewszystkiem nieprzer- 
wana ciągłość samego objawu. Już 
przecie w reku 1224-tym, dwa lata 
przed śmiercią, otrzymał stygmaty 
św. Franciszek z Assyżu. Niemniej 
głośną „stygmatyzowaną* była, jak 
wiadomo, św. Katarzyna Sieneńska. 
Wystarczy przypomnieć Katarzynę 
Emmerich z początków XIX-go wie- 
ku, a teraz oto—Teresa Neumann, 
29-letnia córka krawca wioskowego, 
powiedžmy miasteczkowego, z pół: 
nocnej Bawarjil Konnersreuih leży w 
górzystej okolicy między Bayreuthem 
a Franzensbadem. 

Nie mamy tedy przed sobą żade 
u*go—fenomenu, Rzeczy to widziane, 

znane, stwierdzone aż nadto niezbi- 
cie. 

Cóż przedewszystkiem mówi Koś-' 
ciół, abyśmy się mogli przystosować 
do jego stanowiska wobec tego ro- 
dzaju — podkreślamy raz jeszcze— 
faktu? 

Sobór Watykański nie tylko nie 
podaje prawdziwości wszystkich cu- 
dów za artykuł wiary katolickiej, lecz 
nawet nie ogłasza żadnego cudu w 
szczególności za taki, w. który wle- 
rzyć jesteśmy obowiązani, czyli za ar- 
tykuł wiary. Sobór Watykański w 
kanonach swoich potępia jako here- 
tyków tylko tych, którzy zaprzeczają 
możliwości, rzeczywistości lub siły 
dowedowej wszystkich cudów, jakie 
można przytoczyć na korzyść Chrystja- 
nizmu.*) Inszemi słowy prawy kato: 
lik obowiązany jest wierzyć w cudy 
wogółe, w możliwość istnienia cudów, 
natomiast niema obowiązku wierzyć, 
że poszczególny jakiś wypadek jest 
cudem. Tedy co do wierzenia lub nie- 
wierzenia w cudowność stygmatów 
Teresy Nzumana ma każdy katolik, 
aby się tak wyrazić, daną mu 

„..5) «Słownik Apologetyczny Wiary Kato- 
lickiej» opracowany i wydany przez ke. WŁ. 
Szcześniaka. Warszawa. 1894, (Tom I, str. 
289). 

przez Władzę Kościeluą — cartć piętrowym tłum ludzi, a tuż opodał 
blanche. 

Korzystamy z niej aby z najkom- 
pletniejszą bezsirionnością zdać spra- 
wę z wrażeń dwóch naocznych świad: 
ków. 

Pierwszym z nich jest p. Otto 
Tirmmerman, który jeszcze w marcu 
r. b. jeździł specjalnie z Rzymu do 
Konnersreuth, nietylko widział na wła- 
sne oczy Teresę Neumann w eksta- 
zie, z krwawiącemi stygmatami, lecz 
wielekrotnie z nią rozmawiał, Potem 
obszerną relację o tem, co widział i 
słyszał, napisał, poddał łą aprobacie 
generalnego wikarjatu w Regensburgu 
i drukiem ogłosił w jednym z naczele 
nych organów prasy katolickiej, w 
wielkim, dobrze znanym dzienniku 
Kólnische Volkszeitung. 

Drugą szczegółową mamy przed 
sobą relacię pióra p, W. Weisla zas 
mieszczoną w wiedeńskiej exe Freie 
Presse z dn. 17 sierpnia r. b. 

* 

Wyobraźmy sobie plac małego, 
wioskowego miasteczka bawarskiego 
(nie figurującego nawet na tak szcze- 
gółowych mapach jak mp. wielkiego 
atlasu Stielera), Kościół, lipy, niskie 
domy. Przed jednym z nich, dwu: 

auta różnego rodzaju 'aż do wcale 
okazałych prywatnych. Policjant wpu: 
szcza do wagtrza domu po dwanašcit 
osób — reszta ustawiona w „ogo- 
nek* czeka na swoją kolej. 

Na piętrze mieszkanko schludne 
lecz ubogie; para gokoików. Piątek. 
Dzień kiedy o 11-tej rano Teresa za- 
pada w ekstazę i miewa widzenia tak 
mocne, tak ją wskroś/ przejmujące, że 
stygmaty na jej skroniach, rękach i 
nogach otwierają się same... 

Olo i ona, do której tyle ludzi 
pielgrzymuje, tak, pielgrzymuje... W 
łóżku, w pozycji nawpół siedzącej, 
6parta o poduszki. Oczy ma nawpół 
przymknięte, ręce przed siebie wy* 
cągnięte. Ekstatyczny stan dochodzi 
do najwyższego mapięcia Biala prze- 
paska na głowie Teresy... 

Lecz niech opowiada sam p. Weisl: 
„Nigdyru nie przypuszćzał, że coś 

podobnego zobaczę! Prosta dziewczy- 
na wiejska ogłąda w ekstazie mękę 
Chrystusową, I widzi ją z tak straszli- 
wą realnością i tak się widokiem tym 
przejmuje, że krew, nie łzy, płynie z 
obu jej oczu i cieknie po twarzy, 
krew czerwieni jej koszulę w okoli- 
cach Serca, a na bałą opaskę krew 
występuje na skroniach. 

Oczu nie mogę oderwać od tej Ścian jak skamieniali. Jedni szepczą 
siedzącej na łóżku, wynędzniałej po- modlitwy, drudzy słowa nie są w 
Staci, Starcza twarz Cała w ekstazie. stanie wymówić. - Wychodzą, - ustępu- 
Oczy nikogo dookoła nie widzą. Usta jąc miejsca następującej «parij> i — 
nawpół otwarte. Ręce jakby bezwol- co mogą uumowi skup oremu u drzwi 
nie napszód wyprężone zdają się szu- powiedzieć? Sami nie rozumieją: co 
kać czegoś po pustce, potem skrzy- to jest, 
żowują się na piersiach rozpaczliwym P, Timmermaan zebrał wszystkie 
jakimś gestem. Oczy szkiane, wpatrze- o Teresie wiadomości. Do czasu uka- 
ne przed siebie, przerażone... patrzą, zania się stygtnatów była to dziew» 
patrzą.. powieki we krwi.. pozlepiane czyna czerstwa, zdrowa, mocna. Była 
krwią rzęsy... Naliczam siedm sznur. przeciętnie pobożną. Bynajmniej nie 
ków krwi sączących się pu twarzy. „dewotką*. Żadnemi nie odznaczała 
W miarę wzmagania słę ekstazy, krwi się inklinacjami do praktyk ascetycz- 
py coraz więceł, coraz więcej... nych. Kontemplacyjną naturą nigdy 

o południu oczy formalnie zalane nie była, Wręcz przeciwnie cechowała 
krwią. Krew spływa po szyi, czerwie- ją rychlej wesołość. Wiele miała w 
niąc koszulę, po której toczą się kro- sobie naturalności. Įsdnem słowem 
ple czerwone. Na białych, jakby prze- była uosobieniem zdrowia fizycznego 
zroczystych rękach wystąpiły krwawe i moralnego. A i obecnie pomimo 
stygmaty — gwoździ Chrystusowych. wielkiego wyczerpania tudzież istot- 

Dwakroć widziałem ją: wówczas nych, rzeczywistych męczarni, które, 
gdy ekstaza dochodziła do kulmina- znos, Teresa Neumann w dniach 
cyjnego jakby kryzysu i potem, gdy swoich <normalnych», nie zdradza 
Teresa po ustaniu ekstazy, po widze- najmniejszego np. znerwowania. 
niu Golgoty, leżała nawpółżywa, bla- — Chciałam być misjonarką — 
da jak trup ma poduszkach, pogrą- mówiła p. Timmermanowi. — Teraz 
żona we Śnie. I oba razy czułem, że już ją oczywiście być nie mogę. Po-. 
dzieje się przed memi oczami coś— czątkowo mnie to  trapiło, obecnie 
nieprawdopodobnego, coś niesłycha- całkiem już jestem pogodzoną z moim 
nego... łosem. Widocznie tak być powinno. 

Obecni w izbie ludzie stoją u Widocznie mojem przeznaczeniem jest 
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SŁOW O 

Emigracja polska we Francji. ga Kradzież 17000 zt. w urzedzie pocztowym 

Uwaga nad ksiąžką p. dr. J. Rozwa dowskiego. 
Grodno Г 

Słabą stroną pracy p. dr. J. Roz- 
traktowanie emi- 

gracji zarobkowej polskiej we Francji 
bez uwzględnienia podłoża gospo- 

= darczego Francji poza depopulacją. 

ł Gros emigrantów polskich pracuje 
w górnictwie północnej Francji. Po- 

kłady węglowe francuskie są wąskie 

w porównaniu ze sląskiemi i westfal- 

skiemi. Techniczne urządzenia prze- 

starzałe. Praca jest tu przez to cięż- 

szą i odbywa się w gorszych warun- 

kach higienicznych, niż na Sląsku i 
Westfalji. Chyżość zużywania sił gór- 

nika, jego chorobliwość, ruchźnaturalny 

ludnościowy wśród wychodztwa pol- 

skiego— wszystko ta są sprawy waż: 

me, obciążające bilans naszego wy: 
chodztwa do Francji, 
dnione przez autora pieraszej pracy 

© naszej emigracji do Francji. 
« Dział prawny jest opracowany 

wadowskiego jest 

" dosyć szczegółowo. 

a nie uwzglę- 

Tu przychodzi 

ma myśł słuszna uwaga jednego z 

czlonków francuskiej izby Deputawa- 

mych: „Minister pracy pożąda emi- 

grantów, minister spraw wewnętrz- 

nych odnosi się de nich podejrzliwie, 

minister sprawiedliwości usiłuje ich 

ogołocić z praw". 
Warunki powojenne uczyniły z 

Francji teren imigracyjny. Stany Zje- 

dnoczone, Kanada, Australja, Bra- 
zylja i Argentyna wyrosły z imigracji. 

Dziś Stany i Australja uwudniają 

przyjmowanie imigrantów, lecz ina- 
się psychologja 

kraju wyrosłego z imigracji, a takiej 
Francji, która przywykła niechętnie 
odnosić się do cudzaziemców, którzy 

przyjechali w celach zarobkowych, a 

nie dla zabawy, która chociaż moral- 

nie sprawiała Francji znaczne straty, 

ale w bilansie płatn'czym Francji była 

<zeį ukształtował i 

pozycją czynną. 

Francuskie ustawodawstwo dla ro: 

botników obcych jest naogół nieprzy- 

chylne. Prawo z 1893 r. ustanawia 

* meldunki dla cudzoziemców, przyjeż- 

* gdżających do Francji w celach zarob- 
kowych. Po wojnie cudzoziemiec taki, 
oprócz dowodów swej regestracji s0- 
siadać musiał specjalne dowody ©so- 
biste, wydawane przez gminy. 
Następnie ustanowiono specjalne tak- 
sy przy uzyskiwaniu przez cudzoziem- 
ców dowodów osobistych Opłata za 
dowód osobisty wynosi 375 fr. Ro- 
botnicy przybyli do Franaji na mocy 
specjalnie zawartych kontraktów opła- 
<cają za dowód osobisty 40 fr. Taksa 
za dowód osobisty musi być wzno- 

ь wiona po upływie dwóch lat. 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 1926 
r. zabrania używać do pracy cudzo- 
ziemca, który nie posiada dowodu 
osobistego. Właściciel zaś dowodu 
mie może być zatrudniony w innem 
przedsiębiorstwie w ciągu roku po- 
zawarciu kontraktu lub musi posia: 
dać zgodę swego uprzedniego praco- 
dawcy na zmianę przedsiębiorstwa. 

Okólnik Ministerstwa Spraw We- 
wnętrznych postanawia, że robotnik 
który z własnej winy złamie kontrakt 
"będzie przymusowo wydalony z gra- 
nie republiki francuskiej, Okólnik ów, 
jak słusznie stwierdza dr. Rozwadow- 
ski, jest niezgodny z konwencją emi- 
gracyjną połsko-francuską. 

Nietylko pobyt we Francji, ale na- 
wet wyjazd robotnika polskiego z te- 

maga wizy specjalnej odneśnej pre- 
kalkulowana we 

) go państwa jest opodatkowany, wy” 

fektury; wiza jest 
frankach złotych. 

W prawie stowarzyszeń i zwią- 
zków robstnik cudzoziemski we Frau- 

  

Ludzie zdolni i energiczni B 
zamieszkali po wsiach i miasteczkach 
znani i dobrze widzlani w swojej 
okolicy i mogący przedstawić gwa- 

: W ostatnich dniach urząd pocz. wa dokonano już w urzędzie poczto- 
dniem 15 września w referacie woj- towy Grodno I wysłał przesyłkę war- wym Grodno I, skutkiem czego też 

ia 42 NO И, Magistratu rozpoczęła się tościową, zawierającą 17000 zł. de u- aresztowano jednego z wyższych u- 
LAS rejestracja mężczyzn, urodzonych w rzędu pocztowego w Narewce jako rzędników, podejrzanego 0 kradzież 

Zach. sł. o g.17m.50 roku 1909. W ciągu 2-ch pierwszych zasiłek pieniężny dla tego urzędu. tych pieniędzy, 

     

   

  

cji jest ograniczony. Zarządy zwią- 
zków zawodowych, oraz czła ich SOBOTA 
administracja według ustawy z 1884 17 Das 
r. winny składać się z Francuzow, „Sw. Franciszi 

  
  

t. į. obywateli francuskich. jutro dni stawiło się do rejestiacji 103 0- Przy odbiorze przesyłki w urzędzie Nazwiska zaaresztowaae; 
Konwencja polsko-francuska z to- | Józefa W. soby. Ogólna liczba obowiązanych pocztowym Czeremcha spostczełkno, wzgłędu na toczące się śledztwo 2 

ku 1921, dziś obowiązująca została stawić się do rejestracji wynosi około jż przesyłka wykazywała dziwnie lek- dać narazie nie możemy. Podkreślić 
zawarta z naszej strony bez dostate- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 1500 osób. ką wage. należy, iż jest to już trzeci wypadek 
cznej znajomości warunków gospo- Meteorologii U. S. B. — (x) Dea 6 p. p. L. pulkow- Po skontrolowaniu jej zawartošci podobnego oszustwa w urzędzie 
darczych Francji i jej prawodawstwa, z dnis 16—1X. 1027 r. nik Kozicki przeniesiony do War- okazało się, iż zamiast pieniędzy za- pocztowym w Grodnie, tak że nasu- 

domaga się rewizji i winna być WY- Cyśnienie | 765 szawy. D-ca 6 p. p. L. pułk. Sta: wierała papier. wa się przypuszczenie, iż działa tu 
mówiona. średnie / nisław Kozicki rozkazem Ministerstwa Zaalarmowane władze wszczęly zorganizowana szajka mająca kontakt 

Podając bardzo ważne fakty z za- Spr. Wojsk. mi tał ostate i i i a T tur pr. Wojsk. mianowany został ostat natychmiast energiczne dochodzenie, z tym urzędem. (x 
kresu warunków prawnych i życia grednia | ) +-120€ nio d-cą piechoty dywizyjnej. w War- w toku którego lloać, iż oszust» й я m 
naszej kolenji we Francji, dr. Jan į й bi wyjazdu pułk. Ko- 
Rozwadowski (nie należy go mieszać Opad за do: | _ ZickiegA 28 Ar. Aria mia 16 b. rg, DTM KENYA KE AES WNBA INIT R NIL 

z dr. Janem Rozwadowskim, auto *" = | dbył się w Kasynie Oficerskim te- 
rem pracy „Parcelacja w Świeilenstaw Wiatz ) Południowy Ša an pożegnalny bankiet. W Uwagi przedsezonowe. Wilno dla powodzian. 

pruskich”, wydanej w 1901 r., gdy przeważający dniu wczorajszym pułkownik Kozizki W trosce © wzmożenie ruchu mu- a 

autor Emigracji połskiej we Francji U wag i: pogodnie opuścił Wilno udając się nawe stano- zycznego w Wilnie, dokładają wszel- w gmachu Urzędu Wojewódzkie- 

był jeszcze małem dziecięciem) nie Minimum za dobę "LC wisko do Warszawy. kich starań w tym celu osoby, gru- £0 odbyło się wczoraj pod przewod- 

umie wyprowadzić lub nie chce WY- Tendencia AA wzrost ciśnienia — Święto 3 go pułku Sape- pujące się dokoła Wil. Tow. Filbar- nictwem p. vice-wojewody Malinow- 
prowadzić z nich odpowiednich wnio- rów. jutro 3 ci pułk saperów obcho- monicznego. skiego pierwsze posiedzenie woje- 

akówa wpada ej jem w __sprze- SAMORZĄDOWA. dzi uroczyście swe święto pułkowe. „ Jak już baj a czytelnikom wia- ke e aston P- zasade 

czność ze swejemi założeniami. 5 rzewiduje: lomo, uzyskało Towarzystwo od Ma- : Ч ss Vo PO 
(x) Gdzłe stanie szpital Program dnia przewiduje: uroczyste н Еаа ооы оЬіеуіпісе 222 woda Malinowski zagajająe zebrauie 

„Dziś spotyka się we Francji wie- psychjatryczny. W dniu 15 b. m. nabożeństwo, defiladę pułku, poświę- 
le Francuzów o polskich nazwiskach. odbyło się pod przewodnictwem Pa- cenie i defiladę łodzi sportowych 
Ludzie ci zaledwie wiedzą, że są po- na Vice-Wojewody O Malinowskie- oraz wieczór towarzyski w kasynie 
chodzenia polskiego. Wielka emigra- go, drugie posiedzenie Komisj, po- oficerskiem pulku, 
cja polityczna z roku 1831 rozpłynęła wołanej przez Konferencję Międzywo- — (x) Asenizacja koszar 'mo- 
się w morzu narodu francuskiego. jewódzką do wyboru miejsca na bu: że się odbywać jedynie w nocy. 

Nie należy dopuścić, aby to samo dowę Szpitala psychjatrycznego pod Ostatnio stwierdzono, że w niekto“ 
stało się dziś z wielką emigracją za- Wilnem. W rezultacie obrad uchwa- rych oddziałach wojskowych w Wil- й my dla urządzenia doraž 

robkową*—pisze autor w konkluzji do lono wystąpić do Okręgowego Urzę- nie wywożone 54 nieczystości z do- rozmaicając je—sporadycznemi wystę- ailóstowej zb az fi oraźnej natych- 

swej książki. du Ziemskiego w Wilnie z prośbą o łów kloacznych w ciągu dnia, co po: PAmi gościnnemi znanych artystów Netię ście ei iai na powodzian. 

Czynaikiem _ przeciwdziałającym przydzielenie na ten ceł ośrodka ma: woduje zanieczyszczenie powietrza w zamiejscowych. : dyskusja, w kłóre “ sa 

asymilacji jest potępianie matžeūstw jąiku Kojrany wraz z przyległemi koszarach i wpływa ujemnie na stan Godny najszczerszej wdzięczności wszyscy niemal b s Hose zwł 
mieszanych, uświadomienie sobie swe- gruntami. Jako minimum gruntu po- higjeniczny. Wobec tego też odnoś- bardzo życzliwy stosunek Wojewódz: AWEZORKOWIE ie icznie zebra. 

go aniagonizmu z asymilatorem, a trzebnego dla prowadzenia szpitala ne władze wydały zarządzenie prze- twai Magistratu do zamierzeń kultural- - vy wyniku tej dyskusji wybi 
co do emigracji wiara w powrót do Oraz fermy miecznej przy nim z lud- prowadzania asenizacji w gmachach nych Towarzystwa, wzbudza żywe na- owa stkiem з Ž si k ii 
kraju przeciwdziała wynarodowieniu. nošcią przeszło 1.000 osób, po wy- koszarowych tylko w nocy. dzieje na urzeczywistnienie zakreślo- tu Do „a a a ki 
Przęciwko temu wszystkiemu wystę- słuchaniu opinfi rzeczoznawców, o: _— (x) Niszczenie nieużytecz- nych planów, albowiem Magistrat po' czedętawiciele "WSZ ikich a. 
puje autor w swej książce. kreślono na 400 ha z zastrzeżeniem, nej amunicji. W dniu wczorajszym Ustaleniu terminów, w jakich „Reduta* terenie wojęwódziea vil fukiego e 

Autor wypowiada pogląd, że emi. iż należy poczynić starania w Osrę- w godzinach przedpołudniowych z będzie dawała przedstawienia, zatrzy. ji-zpłe 8-miu, Inspektor armji, Prezy- 
gracja polska we Francji może być gowym Urzędzie Ziemskim | u władz polecenia odnośnych władz wojsko- muje sobie prawo rozporządzania denį m. Wilna, prezes e uż 
pożytecznym czynnikiem wzmocnienia woiskowych w celu odsunięcia pro: wych w ekolicy Pslej-Górki w Wilnie gmachem Teatru Wielkiego, co Mie- nego, rektor USB 4 A 
rzymierza polsko-francuskiego, Po. istowanej łam strzelnicy na możliwie zniszczono większe zapasy prochu zawodmi będzie z korzyścią Wil. В аз jako skarbik" | pr yig 
gląd ów znajduje się w sprzeczności dalszą Odległość od granie gruntów, nie nadającego się do użytku wojsko- 10W. Lila. Józef Korolec jako kick zabawie 

nia sali Teatru Wielkiego na imprezy Zaznacz ł, iż celem dzisiejszego po- 
swe, w dniach wolnych od przedsta- siedzenia jest ukonstytuowanie się 
wień «Reduty». ldąc dalej po wy- komitetu, a zarazem: podkreślił, że 
tkniętej drodze, utworzyło się — jako przygotowano fuż listy ofiar w liczbie 

sekcja Towarzystwa—zrzeszenie miej- spania e vie wszystkim In: 
scowych sił śpiewaczych, zamierzając 55 t = WIE i „gospodar- 
urządzać przedstawienia operowe, u- czym na. erni Wilna i. Wlieńssczyz= 

faktami i ‚ Upatrzonych na szpital, wego. Niszczenie to odbyło się bez „ Jakkolwiek można się zapartywać 

J Reranfowikiace Locy tak skła. MIEJSKA. wszelkiej detonacji. W dniu zaś 19 1 różnie na dotychczasową działalność a tez his i 
> *, 20 bm. zniszczoną zostanie większa „Reduty“ i na pewne niezaprzeczalne odniczący *-ch sektyj komitetu. 

dały się, że Francuzi więcej stykali — (e) Ukonstytuowanie się i zy isj 
ki zaułazi dla: 1 : ei wybrano komisję rewizyj- | ilość zepsutych granatów ręcznych. Ie] gi dla teatralnej kuliury Wil- mo w skład której weszli: prezes Wi. się z roboinikami polskimi aniżeli z przygotowawczych komisyj ra- pr. i : й i 

intelg:ncją. Przeciętny Francuz wyo- dzieckich. Daia 15 września Pi ZE ok Нр ЧО ЁЗЁЁЁЁЩ OWC ama leńskiej Izby Kottróli Państwowej p. 
braża sobie Polskę, jako kraj o sła- się zebranie trzech t j sadzenia, które połączone będzie z go nie ulega pietraszewsk. B 

S ę ze ch przygotowawczych wybuchem na forcie za strzelnicą Wątpliwości. Natomiast pozostawianie Gi“ rases i prezes Wiłeńskiej Izby 
bej kulturze i cywilizacji, produkują- komisyj radzieckich: rewizyjnej, finan- „apnizonow. „ go we władaniu wyłącznem „Redu- Skarbowej p. Malecki, prezes Sądu 
cy w nadmiarze niewykwalifikowane sowej i technicznej, zwołanych w celu & BA: ty“ jako objektu do eksploatacji, przez Okręgowego p. Szczepkowski, dyr. 
na O „ Oainji robotnika pol- wyboru przewodniczących i ich za- POCZTOWA. urządzanie tam aa AE- Wil. Oddz. Banku Gospodarstwa 
EPO a znacznej mierze stępców. — (e) Podwyższenie opłat te- raz artystycznie całkiem bezwartoście- Kralowego p. Jakubowski i dziekan 
e zc m ak a silną ten _ Wobec tego, że wśród członków Iefonicznych. Dowiadujemy się, że wych, nic wspólnego z „Redutą“ nie Rady Adwokackiej p. Petrusewicz. 
encję do wyolbrzymiania i ogólnia- wymienionych komisyj, należących do od dnia 1 listopada będą podwyższo- mających, przedsiębiorstw, nie može РЭ Sekretarjatu, pod przewod- 

nia wypadków przestępstw i występ- różnych ugrupowań, do porozumie- nę abonamentowe opłaty telefoniczne być dopuszczalne. Większą część ro- pictwem p, Korolca, weszli: major St. 
ków zdarzających się wśród emigra- nia na razie nie doszło, na przewod- tam, gdzie eksploatację prowadzi pań- ku ubiegłego Teatr Wielk stal zam- Q WOrzek, p.p. Nagrodzki Zygmunt, 
15 ii ia kos ogien 3 ga zastępców zostali cza- stwo, Podwyżka wyniesie 50 proc. knięty, lub był przez „Redułę* odnaj- ra w Cieszewski Wi- 

jpcy, no- sowo powołani: ||| Od 1-go zaś stycznia 1928 r, mabyć mowam di ję, 10 czy ieronim. Da sekcji 
szącego polskie nazwisko, niemał.ca» 1) na przewodniczącego komisji oólłńykikkaa dęósa taryfa telatsnicz- Tego być s śni SP propagandowe-prasowej postanowiao 
p os francuska, nawet przychylna rewizyjnej p. St. Bartnicki, na zastęp- na, a więc abonamentowa, między-  Gmach zbudowano za pieniądze zaprosić prezesa Syndykatu Dzienni- 
olsce, Ee sżalale artykuły o cę p. K. Kruk. : „ miastowa i budowłana (opłaty od no- społeczrie, wszelkie przeróbki wyko- karzy Polskich p. Jankowskiego, pre- 

wsad poza A zd TE) teki TRE A Aa) Tre iu sms yi ae zRedię na Gad, s, Z ao a AŻIALT ы : „201 . finansowej p. J. Karolec, na zastępe | ii ! skich p. Cytrona, naczelnych redak- 
Przymierza powstają'z racji stanu, p. £. Kruk. PS PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA po Zo torów ' wszystkich codziennych ez 

lecz wymagają dla przejścia do woli 3) na przewodniczącego komisji _ — (x) W sprawie świadczeń prawo moralne „Reducie* do korzy” wileńskich i kierownika Oddziału PAT. 
narodu pewnego podkładu uczuciowe: technicznej inż. H, Jensz, na zastęp na rzecz Funduszu Bezrobocia. stania z Teatru Wielkiego, jako że Da sekcji widowiskowych imprez do- 
go. Taki podkład istniał, wyrobiony cę inž. St. Pławski. Wobec ukazania się w Nr. 101 „Vil- źródła dochodowego. > “" chodowych zaproszono panie Bur- 

przez pisarzy francuskich, co do Ro: _ Wybory stałych przewodniczących niaus Aidas* notatki pod tytułem: _ Wobec haseł ideowych, pod któ- chardtową i Łokuciewską oraz dyrekto- 
sji przed wojną; budowano anologję ro- i ich zastępców dokonane będą ści- „cisną litewskie instytucje oświatowe* remi „Reduta'” zawsze występuje. tie ców Osterwę, Rychłowskiego, Wyle- 
syjskości. Lecz gdyby we Francji pra śle według klucza partyjnego, uskarżającej się na obłożenie świad- powinna się stawać — antreprenerem żyńskiego, Fedorowicza, rektora U.S. 
cowałoby kilkaset tysięcy rosyjskich _ Pierwsze posiedzenie komisji fi- czeniami ma rzecz funduszu bezrobo- wyzyskiwaczem lub agencją widowis- В, gonia jako prezesa Związku Li- 
robotników ze swemi skłonnościami nansowej odbędzie się w następną cia litewskich instytucyj oświatowych, kową. teratów. Da sekcji zbiórki na listy о- 
do alkoholu i występkami znaczniej Środę. i ‚ otrzymujemy ze Źródła dobrze po- | Opinja publiczna ma prawo i po- far postanowieno prosić przedstawi- 
większemi od złych skłonności robot- _ Na poniedziałek, dn. 19 września informowanego następujące wyjaśnie- winna wymagać, aby „Reduła” nie Sie! wszystkich wyznań oraz panie: 
oe Pa, osłabiłoby to owie- zwołują się członkowie komisyj: sa- nie: czyniła przeszkód w projektowanych *oiewodzinę Raczkiewiczową, wice- 
2 stopa sentyment Francuzów dla nitarnej, gospodarczej, prawnej i do _ Ustawa z dnia 18VIL.1924 r. o za-- przez Wil. T-wo Flharmoniczneprzed- WOlEWodzinę Malinowską, prezesową 
: Gb asza Emigracja polityczna po spraw opieki społecznej w celu do- bezpieczaniu na wypadek bezrobocia siebiorstwach, mających poważne zna. Malecką. inż. Iwaszkiewiczową, pre- 

1 r. miała polityczne wpływy we konania wyborów przewodniczących i (Dz. Ustaw R P. Nr. 67 poz. 650 czenie kulturalno-artystyczne, jakoteż Z/dentową Folejewską, prof. Zawadz- 
Francji, be posiadała w swym łonie ich zastępców. ex 1924) traktuj ich į į K : a а : je narowni wszystkich ą, rejenta Kiotta, sen. Krzyżanow- 
wszystkich najwybitniejszych łudzi — (x) Mag strat zamierza bu- obywateli bez wzgłędu na a I aaa ag akis o skiego, piezesa 2 Unielkowśkiego i 
ówczesnej Polski. Współczesna emi- dować ustępy publiczne. Magist- wość, wobec czego ubezpieczeniu ważnie utrzymującym rodziny. : d-ra Maleszewskiego. Wreszcie do 
gracja rosyjska nie jest wpływów po- rat m. Wilna projekiuje w najbliż- podlegają pracownicy w zakładach | Na t i а- S£kcji zbiórki ulicznej zaproszono pa- 
ao lecz pogłąd Francuzów na szym czasie przystąpić do budowy pracy, choćby na zysk nieobliczonych. ku jed = aa dei nie: Łokuciewską, Sumorokową, Bia- 
osjan obniża biedota emigracyjna szeregu ustępów publicznych według Dlatego świadczenia na rzecz fundu- Teatru Wielkiego i powinno go ko- łasową, Bochwicową, Lewakowską i 

rosyjska. Gdy na kilkaset inteligen- najaowszych technicznych i higjenicz- szu bezrobocia płaci również międ przedstawicieli młodzi й t ędz ‚ r eli młodzieży akademic- 
tów, przyjeżdżających do Francji dla nych wymagań. W związku z powyż- innemi Polska Macierz Szkolna, To. p» CP oj kiej, Do wszystkich szkcyj dookopto- 
zabawy lub mauki, będzie kilkaset ty: szem na wczorajszem posiedzeniu warzystwo „Oze”, instyfucje flantro- 2 zefomicz, wany zostanie jeszcze szereg innych 
siący robotników © znacznym procen- Magistratu uchwałono między innemi pijne, szkoły prywatne, białoruskie i = p 
cie wykołejonych wskutek warunków polecić sekcji technicznej ©pracowa- rosyjskie ett. Ustawa daje również () 1 i i i Sekretarjat rozpoczął swe prac* 
fran: uskich—ogromna większość Fran- nie planów i kosztorysów tych ustę- a do pobierania żadików nawet Ojednolitą organizację netychmiasi po soo kormjłelk 

rancje mąterjalne, znajdą zajęcie 1 EQ cu.ów będzie wyrabiała swój pogląd pów. - i. Wi dzkie ior: 
dobry zarobek. na Polskę na mocy tych m obo * — (x) Notarjalne przekazanie ae RE ® ПОіЗ'іОЪПУ_СЬ No poaładziałak ©. TS paai 

Zgłaszać się listownie lub oso- niczych. Wracający do Polski emi- Magistratowi gmachu teatralne- 25.IX 1924 r.) ё eńskiego. Wojewódzkim. Ogłoszona będzie о- 
błście do firmy Zygmunt Nagrodzki granci rozpowiadaniem o swych krzyw- go przy ul. W. Pohulanka We TEATR i MUZYKA. Oświadczenie Okręgu Wileńskie- dezwa do społeczeństwa zredagowa- 
w WUŃić ul zawólóa dla dach i cierpieniach we Francji nie czwartek dnia 15 b. m. w  kancelarji * go Stowarzyszenia Dowborczy- Na przez p. Czesława Jankowskiego. 

2] Qa miays i zanędsi rolniczych. wzimocnia u nas sympatyj francuskich: notarjusza Rożnowskiego w Wilnie — — Edo dac gala. <Lutnia>). Na ków «ku chwale Ojczyzny». > 
spisany został akt przekazania Magi- wczorajszej premjerze Teatru Polskiego «Nie: == Zarząd Ok ileński : ' 

VOKIET Wład. Studnicki, wykły seans», sztuki В. Velllera, goszczą: „zarząd Okręgu Wileńskiego Sto” DA WARSZAW (Pest wiar WARTO a mms 
EE YZ Z ZKE TE A i i AAAA AEO EA TOO CC ES NET T i 1 > CZA : . ! A 

х 
tułem darowizny. W związku z ро- płerwazaziądia Bowiem ta sensacja Ais T alikdkja Das Pnie ow Ech z". 1957 1 

cierpieć. Czy się boję przebywanych legenda — świętości. Opowiadają już s. Tt naa Bpyvšlii ESU a lezwykły seane, kóry zdobył PrASy O utworzeniu jednej organiza” Tram. Sprz. Kupro 
mąk? Bynajmniej. Wiem, że Pan Bóg gobie ludzie... o cudach, które Się rol inansowej, radnego Ko- sobie, wstępnym bojem, powodzenie wyjąt- Cli byłych wojskowych województwa Dolary 8,91 8,93 8,89 
= | : ] › го!са, 90 росгут!ета — зкагай \ МИ kowe. Wileńskiego, nini świ ORA 4353 4362 4339 

Ice przezemnie coś uczynić. Mówił miały jakoby stać za jej przyczyną. sterstwie i odnośnych dach — Dzisi siej bedzie popiel ldogrtue №ожутой — 883 — 89 — Wai mi głos, który słyszałam: «Więcej Qio ukazała się we Śnie jakiejś Śle- Warszawie O = sr Bai ac ž ЕЫ STY 4 AA ponoże najusilniej będzie popierał ideę utwo- Paryż 35,08 _ 35,17 34,09 

| a cierpienie niż najpiękniej- pej kobiecie i wzrok jej przywróciła; m. Wilna od Gady tobi pi dk. pa: i Flersa Michasia i o ke. śe wk A za Wiedzą 1 12606 12637 2 
z ie», komuś innemu, również ukazawsz i * jej matka». » c na względzie koniecz- 3 

R. Wizje sobie jakąś dziecięcą sję we śnie, zagoiła rany, które się aka "wynosliby 130000 kę va zoosjii Poda LE: Akio z w R, ni 2 A i ea ба оааа 
maiwność. Wizje następują jedna po . р. = а i а KE: posoluiówki- Sakki: paisa ępują jedna po niczem zagoić nie dawały i t. p. Już (x) Nadużycia sekwestrato- Sczonie. Ceny na obie pozołudniówki naj- — WĄ, Smilgiewicz, por, rez.—Prezes Dolarówka 58,90 59 drugiej; każda trwa mniej więcej nawet przedawan. t Konners- в i niższe. et przedawana jest w Konners- rów miejskich. Jak nas informują ze" koncert Józefa Śliwińskiego. Zarządu, St. Bobiatyński opłk.—Ko- Pożyczka dolarowa 84 kwadrans; Teresa, aczko'wiek bezgra- i Е m ; ‚ 
aieznie wyczerpana, gra- reuth ksiąžeczka Zz opisem wszystkich źródła miarodajnego, wydział kontroli Mistrz fortepianu Józef Śliwińszi w niedzielę mendant Oddziału, inż. WŁ. Kiers- PO“ KOlejowa 10250 

interwallach dziecięcą beztroskiiwość 
E nie zdradza majami EE wo- 
ec ponownych udrąk, które wie, że Р i ; 

niebawem sie powtórzą. korespondent gazety Kżlnische Volks- Orlickiego i Radziulewicza. ta (Rendo a-moll), Liszta (Sonata h moll, sekretarz, B  Kulesiński por. rez. — Kraj. 

Nie jest chorą w utartem rozumie- 
miu. Trapią ją tylko dolegliwości ner- 
kowe, które również z absolutnym 
znosi staicyzmem. 

odzyskuje w 

Badają stan tej prostej, chłopskiej 

+ o których miemiała 

| badają jej stan: komisje uczonych, stanie stygmatyzowanej 
władze  Świeckie, 

| dziewczyny „oglądającej w ekstatycze 
nem widzeniu krajobrazy, rzeczy, ludzi, 

| dotąd prjącia, O 
| których nawet istnieniu nie wiedziała, 

delegaci władz 
kościelnych  djecszjalnych, _ różni 
„£ksperci* i „rzeczęznawcy*, Żadnych 
dotychczas nie egłoszono rezultatów 
tych badań. 

Tymczasem zaś tworzy się dooko- 
ła „jasnowidzącej z Konnersreuth* 

tych „cudów*. miejskiej ujawnił ostatnio w wydziale 25 września da reciia i ARA 
т jt bn S Tea 2 _ p onwersyjna poż. 62. 

Co jeszcze? „ finatsowym pewne aadułycia doko- Polskim o wielkim i bardzo "urozmaiconym nesi Ei reż ać aa, = > wi Siada Gosp. Kraj. i B-ku 
е годтапие; ć bowii ie: i 2 

Jsst jeszcze szezegėl, o którym nane tym razem przez sekwestratorów Brdów, Faai ai dac działu, W. Swiatopołk-Mirski ppłk.— Rainėgo oraz oblig. komun. B-ku Gospod 

zeitung, rzecz dziwna, nie wspomina ak dotąd stwierdzono, pomienieni <Les jeux d'eau d la Ville d'Este», Valse- i proc. ziems. 77 Eo ahszale podtieśia > wi RE 2,100 zł. po MN A S A > PROD Z 4 I pół proc. ziemskie 56,10 56 

Oto Teresa Neumann nic nie je i Wobec powyższego Magistrat m. ą ak o g. 6-ej wiecz, Bilety już są pe L p baik BM mi 5 proc. warszawskie 6150 GWI 
nie pije, od Bożego Nargdzenia ze- Wilna zawiesił w tych dniach w czyn- g lej T do B a WT Gi wchm p ia odar” A H. e prac. miasta Lodzi 60 | 
szłęgo roku. Wolno wyrazić się, że nościach kierownika miejskiego wy* Luiso Nad bźurz wojsk ES S E adninis 8 proc. m. Piotrkowa 69. 
p jej pożywieniem jest hostja, działu egzekucyjnego Mojżesza My- RADJO. weń rw e ben ч GIELDA WILENSKA, 

którą kapłan daje jej w łyżcz wody. skiego, któremu się zarzuca brak od- — Program audycji warszawskiej. rez.—członkowie. | Wilno, dnia 16 września 1927 r. 
Oto jak się rzecz miała miesiąc powiedniego nadzoru nad czynnościa: 12.00. i i 5 |" „00. Sygnał czasu, komunikat lotniozo- | anna m757-—-55700005 SS95 997977 EI Listy zastawne. 

temu. Bodaj, że przez ten ostatni mi sekwestratorów. meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 18,35—18,50 Komunikaty «PAT». Wi. B a zi, 100 49,50 49,40 
miesiąc żadua nie zaszła zmiana w _ Podkreślić musimy, iż nadużycia P'osf_n, ‹ х 1850—19.15. <Radjokronikas, wygt. dr. °° EI * 2 

z  Kon- w Magistracje dokonywane przez SE- rojogiczny or PSE. 19/080-10,35 Rozmaitości bł a 
nersreuth. kwestratorów są prawie żena porząd- 1520-1635 Pizerwi 2006-2015. Komunikat rolni e a i ą pr. i e na p ąd .20—16,35. Przerwa. 2000—20.15, Komunikat rolniczy. 

GEJ ku dziennym i sięgają już obecnie 16.35—17.00. Odczyt pt. <Twórcy. odro- 20.15—20.30. Przerwa. WAŻ CRK WANE 
kilkudziesięciu tysięcy zł. dzenia współczesnej Italji — Cavour, wygł. 20,30. Koncert wieczorny. W przerw ie 7 

prof. Wł. Dzwonkowski. biuletyn <Le Messager Polonais» w języku 
"216 WOJSKOWA. 17.00—17 15. Nadprogram, komunikaty. francuskim. Ё 5 kr CLJ JESTE CiLoNKEM 

17,15—18,35. Koncert popołudniowy w 22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
— (o) Rejestracja mężczyzn, w, iu oski i i ykonaniu orkiestry domrzystów pod dyr. komunikai lotniczo-meteorologiczny, k. ni- t 

urodzonych w roku 1909. Z Borysa Zubrycklego. й r > katy PAT» i SAÓPTOTEM. W Zeroonedo zy i.



  

  

  

  

  

  

4 SŁOW O 

r, 

ь + Dziś d ® ee  wstrzasający dramat KĄCIK DLA PAN o Miejski Kinematograf yyświstanć Amy: „Cowboy miljarder » mi witkih aktach. 2 s ad pri : R » prześliczne zdjęcia z natur; 
Ef Kapelusze jesienne. @ Kuituralno-Oświatowy w ok ia pod dyrekcją Kapelmistrza se W Szczepeńskiego Ostatni 

Е ее ów: # й Sala Miejsk: . Ost seans o godz. 10:ej wieczór. Początek seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. Sch e e z ka, ® a Miejska (ut. Ostrobramska 5) | S „žo 2 ias zd godz, 5ej m. 20 deny bie ów: parier--60 gr, balkon 30 gr. 2 

3 5 TTT ioCczekalni koncerty radjo. 
Jako materja! służy filc, lub aksamit, RE " - 
dalej pióra, wstęgi i t. d. Niezależnie 8 Kino: Polonia* fa Dziś! Wielki nowoczesny dramat życiowy w IU akt. <KRZYŻOWA DROGA KOBIETY» nowo” SR 

Teatr 23 M czesne małżeństwo, tragedja kobiet, które nie chcą dzieci, kobiety z piwnicy i kobieta z salonu. od formy kapelusza główka zawsze 
musi być mała. Bardzo popularny 
fest mały kapelusik bez ronda, wyko- 

Zawody wioś!arskie o Mistrzostwo Wilna. 
„W dniu 25 b. m. organizowane przez 

Wileństą Międzyklubową Komisję Towa- 
rzystw Wioślarskich — pierwsze Mistrzostwa 
Wilna zapowiadają się niezwykle interesują 
co. Obok licznego obsadzenia wszystkie 
prawie biegów przez wileńskie kiuby spor- 
towe, zgłoszony jest udział szeregu osad z 
Warszawy i Grodna. Z klubów warszaw- 
skich wnłynęło zgłoszenie Wojskowego klu- 
bu wioślarskiego, zapowiedziane jest zgło- 
szenie W. T. W. Jedynie czynione są stara- 
nia sprowadzenia osady pań z Warszawskie- 
go Klubu Wioślarek. Pozatem Polski Zwią- 
zek T-w Wioślarskich popiera nader inten- 
sywnie sprawę propagandy regat wileńskich, 
zachęcając wszystkie Kluby polskie do jak- 
najliczniejszych zgłoszeń. Możliwym więc 
jest dalszy ich napływ. Najliczniej wystąpią 
nasi najbliżsi sąsiedzi grodnianie, obsadza- 
jąc aż trzy biegi. 

„ Wysiłki organizacyjne miejscowej Ko- 
misji Międzyklnbowej zmierzające do nada- 

Komitetu Wychowania Fizycznego oraz Ra- 

ul. A. Mickiewicza 22, gp W rolach gł.: piękna Maly Delschaft, znanej ze swej wspaniałej gry Conrad Veidt i znani Werner 5 
Krauss i Harry Liedke jako nowoczesue małżeństwo Ernst Hofmann i Andia Zimowa. 

  

  

dy w Wilnie, które to instytucje asygnowa- Nad program: Święta 11-go listopada <Powrót Maiszałka Piłsudskiego z Magdeburgu i rozbroje: 

ły subwencje na WNE taką tego nie Nięmców. Ostatni seans o godz. 10.15 

kosztownego przedsięwz'ęcia, któremu nie 
w stanie są sprostać skromne środki naszych Kino- ing Najpotężniejsze J je< podiu, sensacyjnego dzieła 
Towarzystw. teatr. „Helios Arcydzieło doby współczesne, „Student z Pragi R Elis, w "ak: tytułowej 

Nadmienić należy, iż obok snbwencji na ul. Wileńska 38. 
koszta organizacji, obie te instytucje ofiaro- 
wały cenne naprody przechodnie, k'óre wraz 
z oflsrowaną nagrodą przechodnią Ligi Mor: 
skiej.i Rzecznej oraz daru vice-prezesa Wil. 
T-wa Wioślarskiego p. Chojnickiegn przy- 
czynią się bezsprzecznie do rozbudzenia ży- 
wej rywalizacji w sporcie wioślarskim, sta- 
nowiącej fundament postępu. 

Poza wymienionemi nagrodami prze- 
chodniemi, które będą zaopa'rzone w spe- 
cjeslne Regulaminy, gwarantujące należyte 
osiągnięcie wysokiego celu tvch nagrój, 
Międzyklubowa Komisja Wioślarska fundnje 
nagrody indywidualne na biegi podrzęd- 
niejsze. 

Rejestt Handlodų. 
Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dział A w dniu 12 września 1927 r. 

6850 1. A. <Berkman Baszewa>w Wisznienie, pow. Wo- 
łożyńskim, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1025 r. 
Właściciel Berkman Baszewa, zam. tamże. 1407—VI 

6851 I, A. «Berkman Chaja-Sora» w Wiszniewie pow. 

mistrz ekranu KONRAD VEIDT oraz WERNER KRAUSS i HRABINA ESTERHAZY. Film ten jest 
chlubą nietylko ostatniego sezonu, ale wogóle całej dotychczasowej rodukcji kinematogr. Os atni 

seans o godz. 10.30. B : s i) 

LTS AVA TATTO TIE TNT TS SRITIS 

i R RADIO T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTRIT“ 
Wilno, Wiłeńska 24, Tel. 10-38, 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesorja na dogod- 
е nych warunkach spłaty 

Najpoważniejsza firma radjewa na Kresach. 
ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 

Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, 
SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul. Suwałska 65, 

    

    
      
    nia tym pierwszym większym regatom nale- 

żytej powagi, spotkały się z nader wydatnem 
AE wśród włądz i społeczeń- 

stwa. 
Z najgłębszem uznaniem i wdzięcznością 

podkreślić należy ofiarność Wojewódzkiego 

Leczenie raka cjankiem połasu 
W jednej z klinik budapeszteńskich za- 

częto przeprowadzać nowe próby w nie- 
zmiernie doniosłej, interesującej Świat cały 
dziedzinie — leczenia choroby raka nową 
zupełnie metodą. Próby te tak zainteresowa- 
ły rząd węgierski, że zaofiarował on zna- 
czne ;Środki o na ich popieranie i 
EW: linika, w której rzeczone 

+ . eksperymenty są robione, jest klinik. rof. z w ten 2 że ZE ZA- Koranyi, wszechświatowej sławy apecjkliacy, rywa uszy na wzór czagki lotniczej. chorób wewiętrznych, któremu medycyna 

  

Komisja Międzyklubowa dokłada starań 
by zspewnć regatom należytą spiętystość 
organizacji i szybkie następowanie po sobie 
biegów, Co znacznie przyczyni się do spo- 
pularyzowania tego rodzaju zawodów. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 16 
września r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 30— 40 21. 
za 100 klg., owies zeszłorocznego zbioru 40 
—43, tegor. zbioru 36—40, jęczmień browa- 
rowy 41—43, na kaszę 38—40, otręby żytnie 
22—24, pszenne 25—26, ziemnłaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 
dencja PRE Dowóz z powodu robót 
siewnych słaby. 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 85 (w 
hurcie), 95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 
75—85, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50 — 
55, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 

Wołożyńskim, sklep skór i obuwia. Firma istaieje od 1927 r. 
Właścic elka Berkman Chają-Sora, zam. tamże. 1408—VI 

6852 |. A. «Berman Małka» w Wiszniewie, pow. Wo- 
łożyńskim, sklep gałanterji i bielizny. Firma istnieje od 1924 r. 
Właściciel Berman Małka, zam. tamże. 1409—VI 

6853 1. A. <Berman Mera» w Wiszniewie, pow. Woło- 
żyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Berman Mera, zam. tamże. 1410—VI 

  

„Mieszkania 
nformacja w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej. 

06006660664646460000660404666448 

Głębokie, ul. Zamkowa 29,    

+060000420096700000009096400NNN5 UNNUAMNONUNUNM 

4i 2 pokojowe 
do wynajęcia, @ 

— @ 

  

6854 |. A. <Bajkowicz Tewel> w Wiszniewie, pow, 
Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 
1924 roku. Właściciel Bajkowicz Tewel, zam. tamże. 1411—VI 

6855 I. A. <Bunimowicz Lejb> w  Wiszniewie, pow. 
Wołozyńskim, sklep manufaktury i obuwia. Firma istnieje od 
1925 r. Właściciel Bunimowicz Lejb, zam. tamże. 1412—Vj 

raty do 
  

6856 1. A. <Chajklin Jankiel» w Wiszniewie, pow. Wo- 

PANIE KONSERW UJCIK 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Nainowsze apa- 
S6momas2žii 

zmarszczkom, na usunięcie podbródką. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczupiające dla pań i 

WDOWA 
uczciwa, inteligentna 
może się zająć gospo- 
darką domową lub do- 

dziecka, 
Zakretowa 5-a — 2. 

przeciw 

Zdaje się, że przy tworzeniu formy 
tej modystyki inspirowane byly boha- 
terskim czynem Lindbergha. Kolory 
kapeluszy są najrozmaitsze: Szare, 
granatowe, czarne, Lubianeśsą rów- 
nież kombinacje kolerów pastelowych 
z czarnym. : 

Torebki wykonywane są z mater- 
jełów, harmonizujących z kolorami 
kapeluszy. Rękawiczki i mankieciki 
zdobione bywają takiemi samemi pió: 
rami, co i kapelusz. 

ZE ŚWIATA, - 
— Nowa maszyna do susze: 

nia zboża. Sztokholmskie Stowarzy- 
szenie Rolnicze ogłasza, że pod kon- 

współczesna zawdz.ęcza wiele cennych prac 
z zakresu fizjologji i pat'logji nerek. O:6ż 
protesor znajdować się ma jakoby na dro- 
dze zneleżienia sposobu leczenia raka ne za 
pomocą zabiegu chirurgicznego ani naświe- 

tlań radem, ale wewnętrznego stosowania 
potężnej trucizny — cjanku potasu. Stoso- 
sowana przeż prof. Koranyi nowa terapja 
raka jest w stanie prób liżaden naukowy komu- 
nikat nie został przezeń jeszcze w tej spra- 
wie przedst«wiony. O ile się wszakże wyda- 
je, wykrył on, że cjanek potasu działa bez- 
pośrednio. na przemianę materji komórek ra- 
kowatych, przedewszystkiem powstrzymując 
ich rozwój, a w nasiępstwie powodując ic 
wsysanie się. Prof, Koranyi przeprowadzał 
dotychczas próby na raku doświadczainym, 
to znaczy na wywoływanym sztucznie u 
Szczurów przez szczepienie zdrowym zwie- 
rzętom tkanek zwierząt dotkniętych rakiem. 
Wynikiem stosowania cjanku pofasu u takich 
zarażonych rakiem zwierząt był w 15-A4u 

  czana 60-—70, jęczmienna 60—65. 
Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proc. 

stołowy 50—55, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
kz 85—05, perłowa 80—95, pęczak 

jaglana ! 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek ' 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; słonina krajowa 1 gat, 4.20 — 
4.50, II R 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 170--180, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso» 
lone 500 — 550, solone 400 — 450, desere: 
we 550—600. 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 ke., 
cebula 120 — 140, cebula młoda 40 — 50, 

  

  

  

  

6861 1. A. <Gurwicz Rejza» w Wiszniewie, pow. Woło- 
Firma istnieja od 1927 roku. Właściciel žyfiskim, piwiarnia. 

1418—VI Gurwicz Rejza, zam. tamże. 

6862 I. А. <Gurwicz Sonia» w Wiszniewie pow. Wo- 

    

   
szkół: po- 2 B. nauczycielka iso 

poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza wolą Szwedzkiej Akademji Nauk  In-. wypadkach ze stu leczonych tym systemem— 

żynieryjnych  wypróbowana została zupełny zanik guza rakowatego, zaś nieo- У 2 l we wszystkich pozostałych dkach nowa maszyna do suszenia zboża, gą, si, wyskich pozostałych wypadkac z raźnie stwierdzić bąd ży- wykazująca świetne rezultaty. Nowy manie Tora gas, Didž“ Laikais I, 
aparat, wynałazek inżyniera A. H. go. Wyniki te wydzły się wynalazcy i jego 
Persona, wysuszył w przeciągu 20 asystentom tak doniosłemi i zachęcającemi, 
minut świeżo zżętą pszenicę do sta- Ž“ Pr gonią obecnie do prób na wołach 1 

i si k dłuższ wyniku tych nowych doświadczeń пта- nu, jaki się uzyskuje przy dłuższem leżniają przeprowadzenie ich ostateczi " + b ne przy 
suszeniu na słońcu, t. j. do 10 proc., leczeniu raka u ludzi. Wielka ostrożność 
w dalszych 10 minutach zaś do dal- Koranyi'ego zupełnie jest usprawiedliwiona— 
szych 15 prec, czyli suchości po- Poza naukową powagą jego pracy — cbo- : : -»_ Siecznym charakterem broni, j i ° trzebnej, by ziarno mogła być mie- nek potasu, Jedna £ fajęwatiowijej!delatsją, lone. Korzyści nowej metody pole- cych substancji trujących (ćwierć grama jej 
gałą na oszczędności czasu, lepszej wystarczy do zabicia człowieka). Otóż w А 5 i tych warunkach rozpięci i 

so z k icznem 2 ozpigcie pomiędzy dozami jakości ziarna, bardziej ekonomiczne tolerowanemi przez organizm i Tai +га zužyciu zboža, przy sianie zaś dają jącemi A 
większą wartość pożywną. a od Seed wała ae ry 

— Sukces Warszawy w Bruk- tem prób. 
seli. Dn. 10 bm. otwarta została w dei tć Pay Z dose da 
Brukseli wielka międzynarodowa Wy- ;;ć je milczeniem, zaznaczyć wszykże "nale: 
stawa wgrodnicza. M. st. Warszawa ży, że mają one jeszcze długą drogę przed 
wysłała na wystawę plany parków i sobą, aby wyniki otrzymane dotychczas 
ogrodów już istniejących oraz prejskty Przez prot: Koranyj, upoważniać mogły do 

marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 15—25 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch strączkowy 30—45 gr. za 1 kg., 
fasola strączkowa 45—60 gr. za 1 kg, szpa* 
ragi 180—200. kalafiory 15—50 gr, za głów- 
kę, kapusta świeża 25—30 za 1 kg., pomido- 
ry 40—80 za 1 kg, 

Owoce. Jabłka 60—100, "gruszki 70 — 
120 šliwki 150 —200. 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
GEE kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

lu), 
Jaja: 170—180 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 120—180, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20.00—2200, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180, 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, mietuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte — 

łożyńskim, skiep spożywczy, żelaza, galanterji i naczyń. Firma 
istnieje od 1927 roku, Właściciel Gurwicz Sonia, zam. tamże. 

się na wyjazd. Oferty składać do 
«Słowa» pod <Młoda», 

   

  

х 2 = R 6w. Ządajcie bezpłatnych pros- DOKTOR łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od pz 
1919 r. Właściciel Chajklin Jankiel, zam. tamże, 1413—VI PERS OS Bydgoszcz, i ZELDOWISZ : 

5 + 
6857 |. A. «<Dawidson Jenta» w Wiszniewie, powiecie — ‚аФ ФФч chor. WENERYCZ- | 

Wołożyńskim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 rozu. SĘ. . „Et ; NE, MOCZOPŁC. 
Właścicielka Dawidson Jenta, zam. tamże. 1414—VI $ Nadzwyczajne Walne Zebranie $ SKORNE 

ой 10-1, ой 5-8 w, 
6858 I. A. Eli T Wiszniewie, pow. Wo- Stowarzyszenia Technikėw I olskich Ф _’___6 

łożyńskim, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1925r. 4 221а i Szacą DOKTOR 
Właściciel Epsztejn Mojżesz, zam. tamże. 1415—1V @* ZE > A: $ 81 Id | | 

dnia 3 października o godzinie 7-ej % LGINOWICZOWA 
68591. A. <Fenger Teofil» w Wiszniewie, pow. Woło- — ® wieczorem w lokalu własnym (Wi- KOBIECE, WENE- 

žyfiskim, sklep spożywczy i wędlin. Firma istnieje od 19271. — ® |ейзка 33 й = : \“'СЪ!ЪЕ 1 @ог, 
Właściciel Fenger Teofil, zam. tamże. 1416—VI › 1ейзКа 33), na re zaprasza p.p: : = i SE : 

6860 1. A. <Gurwicz Frejda> w Wiszniewie, pow. Wo- Sz: : ul.Mickiewicza 24 
łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od RADA STOWARZYSZENIA. ‹ tet. 277. 
1925 r. Właściciel Gurwicz Frejda, zam. tamże. 1417—Vi ———W. Zdr Ni. di. 

3 Akuszerka 
W. Smiałowska 

d Е 
ооы ва 

46 m. 6. 
w: Z. P. 

  

1419—VI fr. 6. Wolisor   

6863 |. A. «Has Jan» w Wiszniewie, pow. Wołożyńskim, 
skiep wędlin. Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Has Jan, 

PIAN INO chcę wypożyczyć. 

Zgłoszenia do Administr. <Słowa>. 

weneryczne, _ moCzo- 
płciowe i skórne. u$' 
Wileńska 7, tej. 1067   zam. tamże. 1420—VI 

6864 1. A. «Kapłan Elka» w Wiszniewie, pow. Woło- 
żyfńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1919 r. Słynna Wróżka 
  

    
Ghiromantka | Pianino sce 

    

  
Właściciel Kapłan Elka, zam. tamże. 1421—VI po chorobie, odnowiła przyjęcia, od une - Рзо&гітапШон_д’ь 

т 10 do 8 wieczór.  Przepowiada = 46 As ze 
„6865 I. A. «Kapłan Liba» w Wiszniewie, pow, Woło- przyszłość, sprawy sądowe, o miłości „ 4 (w pobliżu Za: 

żyńskim, sklep spożywczy i galanteryjny. Firma istnieje od i t d UL Miynowa MLO walnej). 

1927 r. Właściciel Kapłan Liba, zam. tamże.  1422—VI naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 

6560 IK. AGpien Mowsza: WiWieznienie pór gs SDA ЕО ПЕУ Potrzebne   

łożyńskim, sklep spożywczy, galanierji, manufaktury i naczyń. 
Kapłan Mowsza, zam. Firma istnieję od 1920 r. Właściciel 

1423—VI tamże, 

sklep z urządzeniem 
przy ul. Kalwaryjskiej 
Nr 8, wiadomość u 

dozorcy domu. 

6867 1. A. «Kapłan Szmuel-Dawid+ w Wiszniewie pow. 
Wołożyńskim, sklep skór. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel Kapłan Szmuel:Dawid, zam. tamże. 1424—VI 

6868 1. A. <«opeiowicz Mindel>» w Wiszniewie, pow. 
Wołożyńskim, skiep raanufaktury i ubrań. Firma istnieje od 
1921 r. Właściciel Kopelowicz Mindej, zam. tamże. 1425—VI 

  

Do wynajęcia f 
angielskiego 
udziela doświadczona 

Mickiewicza 37 m, 17, 
(Wejście od Ciasnej). 

mieszkanie z 4 ch lub 
3-ch większych pokoś 
z kuchnią w śródmieś- 
ciu, na Antokolu lub 
w Zwierzyńcu Ciepłe, 
słoneczne, możliwie z 
wygodami. Oferty 

uprasza się składać w 
adm, «Słowa» dla 

J.Karczewskiezo 

Lekcyj języka 

rancuskiego i 

nauczycielka, 

nowych parków łącznie z fotograijami ак nego stosowania nowego leczenia ludzi, a nadewszystko do stawiania przed: 

celniejszych budynków i parków pu- wcześnie optymistycznych w tej mierze h 
blitznych stolicy. W dniu wczoraj- roskopów. у j mierze ho- 

220, stynka (brak) płocie 100—120, drobne 
88, w dniu 13 września 1927 r. 

6869 I. A. «Kotler Fejga» w Wiszniewie, pow. Woło: 
  szym prezydjum magistratu otrzymało 

zawiadomienie, iż międzynarodowe w 
jury przyznało m. st. Warszawie naj- 
wyższe odznaczenie za plany i рго- 
jekty parków i ogrodów publicznych 
a mianowicie «Grand Prix». Tak wy- 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

żyńskim, sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1923 r. Wła- 

ściciel Kotler Fejga, zam. tamże. 1426—VI 

6870 |. A. «Kowian Władysław» w_Wiszniewie, pow. 
Wołożyńskim, Ik spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 

о 
Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 

> * > 1923 r. Właściciel Kowzan Władysław, zam. tamże. 1427—VI 

6871 |. A. <Kuszlafiska Sora» w  Wiszniewie, pow. 
  sokie odznaczenie przyznane została 

oprócz Warszawy jedynie kilku  fir- 
mom ogrodniczym o Światowej sławie 

Tania Reklama Swietlna 
  

POKÓJ 
z całodz. utrzym., 

nowoczesne wygody, 
dla 2 łub 1 osoby, 

centrum, Gdańska 6 
m. 8, front. 

Й 

    

Do wynajęcia 
mieszkąnie 2 — 3 po- 
kojowe z kuchnią, 

  

oraz 2 instytucjom państwowym, Za- jest dwignią handlu 

nieważnia się 
U zgubiony index 

Nr 4445 studenta 
U. S. B. na nazwisko 
Kazimierza M. Zur- 
kowskiego. 

    

Przy Stowarzyszeniu 
Techników 

ul. Wileńska 33 

KUCHNIA 
czynną jest od 18 b. 
m. i wydaje obiady 
domowe, na Czystem 

Potrzebne 
2—3 pokoje słoneczne, 
z kuchnią, oferty do 

adm. «Słowa» 
pod. N. L 
    

Ładowanie i reperacja 

akumulatorów 
do radjo 1 samocho- 
dėw. Wilno, Trocka 4, 

„Radio“, 
T 

Mieszkanie 
1 pokoi, nowo- 

interesowanie działem polskim, które 
bylo od początku wystawy bardzo 
duże, po przyznaniu tej nagrody „Reklamie Swietlnej“ 

0
8
4
9
4
0
]
 
@
&
 

wzrosło w stepniu jeszcze większym. 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 00
00
1 

@
@
Ф
 

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

© 
ė sioną 

  

Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od przy ul. Letniej 1, 
1920 = Właściciel Kuszlafiska Sora, zam. t mże. 1428—VI p. Eakauegjco, 

w dniu 10 wrzešnia 1927 r. dodatkowy. Il ь 
SEE у POKOJE 

1568 Il. A. »Nochim al. SIADA CACHE do wynajęcia 3 razew 
została do Wołożyna, ul. Wileńska 33. — B in aids, 

słoneczne, suche ul. 1409 Il. A. <Sztur Dawid Mowszaa, s przenie- 
zóstała na ul. Szlachiurną 9. — Wielką 56 m. 3. 

maśle z 3-ch oań za 
zł. 1,50 gr. 
wolny od 12 do 5 pp. 

czesre wygody, 
remontowane, Sio- 
neczne do wynaję- 
cia. Kościuszki 14. 

Wstęp 

  

EDGAR WOLLES 
dynie. Zdaje: się oficer. 

— Nie słyszał pan nigdy jego 38) 

Złowieszczi D ostać. nazwiska? — zagadnął sir James. 
— Mówiąc o «umarłych» pan za- Czy nie był te major Emery? 

pewne ma na myśli Maurycego Tarna. — Emery? — powtórzył namyśla- 

Moropulos potwierdził skinieniem. jąc się G ek: Niemog! bym przysiądz. 
— Tak, sir, mówię o Maurycym Wiem tylko, że był wściekły i jeden 

Tarnie. Nie wiem, czy był on wo- z agentów tego człowieka dał donos 

dzem, lecz niezawodnie należał de na mnie. : 
szajki. Miałem z nim doczynienia, O tak, — dodał szczerze, — mia- 

przywiozłem mianowicie do niege łem u siebie towar. Ale nic nie zna: 

mnóstwo kokainv w specjalnie przy- leźli. Dlatego całe oskarżenie nie 

rządzonej skrzynce. Pewnie pan odna* miało podstaw. Przy rewizji nie zna- 
lazł ją podczas rewizji. Było w niej lezieno nie bardziej jadowitego od 

że sprawa jego została umorzona? 

— Tak, sir, okazał się sprytniej- 
szym niż sądziliśmy. Mieliśmy nadzie- 
ję przyłapać towar, lecz wyślizgnął się 
nam. 

Beckerson podjął się opieki nad 
Grekiem, zaprowadził go do najwspa- 
nialszej restauracji, jaka była w po- 
bliżu. 

— Ta podróż z Liverpoolu stano» 
wi najgładniejszy okres mego życia 
— mówił wesoło Grek — zdawało mi 

„się, że nigdy się nie skończy. Z 
przyjemnością zasiądę teraz do o- 

— Jakaś osoba%wpływowa w Lon- wi, — zapytał półgłosem komisarz,— stem tutaj nie posłyszycie odemnie nie skończył posilać się. Lecz nie 

ani słowa więcej. pomogło wyborowe mocne wino, ani 
Beckerson roześmiał się, mimo, że likier, nic nie zdołało rozwiązać języ- 

nie czuł wcale ochoty do Śmiechu. ka Maropulusowi. Beckersom odpro- 
— Niczego od pana nie Oczeku- wadził go do hotelu, a sam udzł się 

jemy, —skłamał. — Nie wiem nawet do Ralfa Challama, 
czy mógłby pan nam coś nowego Otworzył mu drzwi Ralf, w stroju 
zakomunikować. Znamy dobrze Cha- wieczorowym. 
Ilama... — Dzień dobry, — rzekł tonem 

— Któż to jest Challam? — za- zmęczenym.—Pan przychodzi, by przej- 
pytał z udanem zdziwieniem Grek: — rzeć molą książkę z recepiami? 
Zapewnie brat przyrodni Stilmana? — Proszę o niej zapomnieć, —od- 

— Stilmana? rzekł uprzejmie inspektor—Nie, Chal- 
— Ahal lamie, przyszedłem, by złożyć panu 
Moropuios był najwidoczniej ucie- ostatnią wizytę. Potem może nie 

szony wrażeniem, które wywołały je- spotkamy się już nigdy inaczej, jak na 
pięć drewnianych szufladek, ustawia pomiderowego sosu. 

nych jedna na drugą. — Czy Tarn miał wspólników? Piadu. go słowa. 

— Nie widziałem tej skrzynki, — Pan musi ich znać? 
zauważył zamyślony Beckerson. — Rozróżniam bardzo wyraźnie 

— Może spalił ją. Dosyć, że przy. żywych od umarłych. Jeśli ktoś z je- 
wiozłem skrzynkę do niego i miałem go przyjaciół umarł, to proszę mi 

z mim dłuższą rozmowę, przed wy- przedstawić świadectwo o śmierci, a 
wtedy zacznę mówić. W przeciwnym zdem. V t 

> — Czy wspominał panu o szajce razie... — wzruszył ramionami. 
Soioki? Komisarz i Beckerson zamienili 

między sobą kilka słów  półgłosem. Po uprzejmej twarzy Greka prze- 
p + Potem sir James zapytał agenta ame- sunął się cień jakiś. D 

— Nie, sirl — odrzek! tonem rykańskiego: : : 
stanowczym.  Soioka sprowokował — Ten człowiek nie jest  interno- 
mój areszt, uważał bowiem, że pra- wany? 

cuję w okręgu jego agenta. To klam- Amerykanin uczynił gest prze- 
stwo, gdyż byłem jedynym andla- czący. + 
rzem kokainy w naszem mieście. — Nie, sir, wolny jest jak ptak, 

— Czy ma pan jakieś wskazówki, ia miałem mu tylko towarzyszyć aż 

co ds osoby tego agenta? — zapy- tutaj. 

— Nająłem dla pana pokój w * — Wiem, że na tem pana złapię. 
jednym z najlepszych hoteli, — rzekł Jest to dla pana nowina? 
inspektor, zasiadając przy stoliku, —  — Tak, tego nazwiska nie słysza: 
A jeśli pan potrzebuje pieniędzy, pra- łem, — przyznał Beckerson, opano- 
szę mi powiedzieć. Chcielibyśmy u- wując zdziwienie. — Któż to jest ów 
przyjemnić panu pobyt w Londynie. Stjiman? 

Moropułos pokiwał głową z wy- — Grek chwilę rozmyślał zanim od. 
rzutem. powiedzial: 

— Posłuchaj no braciszku,—rzekł — Nie znam i nigdy nie widzia- 
dobrotliwie. — Z tamtej strony ace- łem Stilmana. Wszystko co wiem do- 
anu robią to daleko  zręczniej. wiedziałem się pracując w jednej z 
Wprost artystycznie! Oszukać by mo- szajek Soioki, na której czele stałem 
gli nawet mnie, Pan widocznie nie w New-Vorku. Stilman jest jednym 
nie jest przyzwyczajeny. Gdy pan u- z wodzów, lecz sądzę, iż to nie jest 

siłuje zostać meim jedynym przyja- jego prawdziwe nazwisko. No, więcej 

cielem w Londynie, to brzmi fałszy- nie odpowiem na żadne pytanie. 

wie. Ja sam zapłacę za to śniadanie Beckerson był dosyć przewidułą- 
mogę więc pozwolić.sobie na katego- cym, by pozostawić na razie w spo- 

tał Beckerson. — Więc to prawda, co on mó- ryczne oświadczenie, że dopóki je koju śledztwo, dopóki głodny Orek 

Wydawca Bimaiainw Biaokiewicz Radakior vx/ Gzastaw Karwowak _ TOdpowiedzialny za ogłoszgnia Zea0u _ Ławiósk 

terenie zawodowym, za jakie sto lat. 

Widząc niepokój na twarzy dekto- 
ra, Beckerson roześmiał się głośno. 

*  — Mówiąco „terenie zawodowym* 
mam na myśli spotkanie doktora z 
pacjentem. Czy może pan poświęcić 
mi chwilę czasu? 

— Niech pan wejdzie!—rzekł nie- 
zbyt uprzejmie Ralf, wskazując mu 
drzwi do jadalnego pokoju. 

— Chciałem się zapytać, czy przy- 
pemina pan sobie z pośród rzeczy 
Tarna skrzynkę drewnianą, składającą 
z pięciu oddzielnych szufladek? 

— Nie,=zsprzeczył momentalnie, 
zbyt porywcze Ralf. 

Beckerson spojrzał 
rzliwie. 

— Doktorze, przeciwko panu nie 
mamy żadnych dowodów, nie będzie 

nań  podej- 

ot mogła obciążyć pana, że Tarn by 
przyjacielem pańskim, chociažbyšmy 
dowiedli, że tem ostatni zajmował się 
handlem kokainą, o czem pan wie- 
dział. Czyż pan nie mógłby dopo- 
módz m: tą drobną wskazówką? 

— Gdybym wiedział, poinformą- 
wałbym wana. O co chodzi, co to za 
skrzynka? 

— Skrzynka ta ma fałszywe dno, 
—oto wszystko. Sądzę, że stary mógł 
tam coś schować... 

Inspektor dostrzegł nagłą zmianę 
na twarzy Ralfa. Oczy jego zabłysły 
tajoną radością. 

— Pan myśli o częmś przyjemnemł 
—zauważył spostrzegawczy inspekter. 

Ralf skinął twierdząco. 
— O czemś bardzo przyjemnem! 

—zawołał. 

Myślał o miljonie dolarów! | 
Przypuśćmy, że tak było w istocie, 

2e Tepperwill omylił się, że pieniędze, 

które zuajdywały się w kasetce Eme- 
ry, należały prawnie do niego. Przy+ 
puśćmy, że Tarn zaniósł pokryjomu 
mieniądze do domu i schował je..- 

Elza musiała wiedzieć, gdzie jest ta 

skrzynkal — Tak myślał Ralf, jadąc 
samochodem do mieszkania swej ż0+ 
ny, z radością chwytał się tej nadziei 
odnalezienia pieniędzy, które już miaż 
za stracone. 

Drukarnia <Wydzwnictwo Wileńskiee Kwaszeina 23 
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