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Demonstracje sejmowe. 
Pierwsze posiedzenie sesji nadzwyczajnej Izby Poselskiej. 

WARSZAWA, 19.IX (żel, wł, Słowa). Zgłoszone na dzisiejszem posie- 

Przebieg obrad. 
WARSZAWA. 19-IX. PAT. Na 

charakter demonstracyjny. 
mu Marszałek odczytał zarządzenie Pomimo lego, że interpelacja Zwązku Ludowe-Narodowego domaga się 
Pana Prezydenta o zamknięciu po- 
przedniej sesji i otwarciu obecnej oraz 
w związku z tem oświadczył, co na- 
stępuje: „Udałem się do Pana Prezy- 

dzielanie terminów otwarcia ciał 
lamentarnych ma swoje praktyczne 
konsekwencje, a na końcu tych prak- 
tycznych konsekwencyj leży to, że 

konstytucji, które gwarantują zebranie 
się Sejmu w tychże terminach, muszą 
być w konsekwencji przekreślone, bo 
Sejm, który jest zwołany a miema 
możności obradowania— to jest Sejm, 
który nie został otwariy i w niczem 

Opierając się na zarządzeniu Prezy- 
denta z dnia 6 b.m. Marszałek otwo- 
rzył 338 posiedzenie Sejmu. 

Z kolei pos. Niedziałkowski (PPS) 
zaproponował, aby Sejm  podzielając 
stanowisko Marszałka pizyjął jego 
oświadczenie do wiadomości, Wnio- 

pos. Rymar (ZLN) zaproponował uzu- sprawę jednego z oskarżonych odroczono. 
skierowali do prezydenta republiki prośbę o łaskę. pełnienie porządku dziennego spra- 

wezdaniem komisji budżetowej o akcji 
pomocy dla cfiar powodzi. Byłby to 
pierwszy punkt porządku dziennego. 
Ten wniosek również przyjęto. Pos, 

o przestawienie dalszych punktów, 
aby najpierw rozpatrzeć sprawę dekre- 
tów prasowych, a Zpóźniej dopiero 
przejść do ustaw samorządowych. 1 
ten wniosek przyjęto. 

Pos. Rymar zreferował uchwalony 
na dzisiejszem posiedzeniu sejmowej 
komisji budże:owej projekt ustawy o 
kredytach dodatkowych do ustawy 
skarbowej na rok bieżący na odbu- 
dowę i pokrycie szkód, spowodowa* 
nych klęskami elementarnemi oraz o 
zmianie usiawy w roku 1924 0  po+ 
mocy państwowej na odbudowę. Rze- 
czony projekt ustawy upoważnia rząd 
do wyasygnowania kwoty 25 _ milje- 
nów złetych na cele odbudowy ob- 
jektów państwowych i samorządo- 
wych zniszczonych w czasie powodzi 
oraz na pomoc, jakiej udzielić należy 
ludneści dotkniętej kięskami elemen- 
tarnemi. Jako źródła pokrycia tej 
kwoty projekt ustawy przewiduje 
podwyższenie wpływów z ceł ze 180 
na 205 milj. zł. Ponadto projekt u- 
stawy upoważnia ministra skarbu do 
udzielania krótkoterminowych poży- 
czek samorządom, erganizacjom spo- 
łecznym i jednosikom prywatnym na 
cele zasiewów wiosennych i įjesien- 
nych, wyżywienia ludności, zakupu 
koniecznego inwentarza, uruchomienia 
zniszczonych warsztatów pracy, od- 
budowy dróg i mosłów j t. d. 

Pos. Chrucki (Ukraiaiec) wniósł a 
wyasygnowanie 100 miljonów na pc- 
moc powodzianom i na zabezpiecze- 
nie ludności od możliwości podobnej 
katastrofy. Nadto wzywa rząd, aby 
centrałne i miejscowe czynniki rządo- 
we współdziałały z organami samo 
rządowemi. Pos. Ostrowski (Piast) 
domaga się wszelkich ulg dla powo- 
dzian w dostawie drzewa i w cenach 
Nadto żąda, aby zasady ustawy o 
odbudowie rozciągnięto także na te- 
ren objęty klęską i ażeby kredyt na 
te cele był ułatwiony. Przed przystą: 
pieniem do głosowania Marszałek 
oświadczył, że wniosku posła Chruc- 
kiego nie może poddać pod gloso- 
wanie, ponieważ nie wskazuje on 
źródeł pokrycia. Następnie jedno- 
myślnie przyjęto w drugiem i trzeciem 
czytaniu projekt ustawy © pomocy 
dla ofiar ostatnich klgsk żywieło- 
wych. Z kolei lzba przystąpiła do 
dekretów prasowych. 

Pos, Liebermann (PPS) imieniem 
komisji prawniczej zgłosił następują- 
cy wniosek: Na podstawie art, 44 
ustęp ostatni Konstytucji Sejm uchyla 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 10 maja 1927 roku o 
prawie prasowem Oraz roezporządze- 

nie, zmieniające postanowienia ustaw 
karnych © rozpowszechnianiu — nie- 
prawdziwych wiadomości i o zniewa- 
gach. W końcu referent oświadczył, 
że Sejm gotów jest współpracować z 
dządem nad ustawą prasową. 

Z kolei zabierali glos pos. Woj- 
tiuk (Komun.), Baldwin (Niez. Partja 
Chł.), który postawił wniosek, ażeby 
Sejm dekrety prasowe odrzucił oraz 
wyraził rządowi wotum nieufności, 
Chrucki i Makówka (Ukrain.). Prze- 
wodniczący wicemarszałek Daszyński 
stwierdził, że wniosek 0 volum nie- 
ufności dla rządu nie może być pod- 
dany pod głosowanie na dzisiejszem 
posiedzeniu, wobec czego poddał 
pod głosowanie tylko wniosek ko- 
misji o uchylenie dekretów. Wniosek 

odwołania pełnomocnictw udzielonych 

Związek Ludowo-Narodowy nie wyciągnął 

rządowi w sierpniu roku ubiegłego, 
konsekwencji z tego kroku i 

nie postawił wniosku o wyrażenie rządowi votum nieufności. Dwaj mówcy 

denta, aby mu cŚwiadczyć, že roz- Socjalistyczni pos. Liberman i pos. Diamand krytykowali zarządzenia 

par rządu w sposób zasadniczy, jednakże domagając się uchylenia dekreiu 

prasowego i innych rozporządzeń również nie zdecydowali się na prze- 

ciwstawienie się rządowi w pełnej lzbie. Dlatego cała obecna kampanja 
terminy przewidziane postanowieniami Prowadzona przez Konwent Senjorów przeciwko rządowi nie robi poważ- 

nego wrażenia. 

Sytuację zresztą najlepiej charakteryzuje pogłoska, krążąca w kulua- 

rach sejmowych, według której Marszałek Piłsudski wyraził się w Druskie- 
nikach do vice-premjera Bartla: „Ja z Sejmem nie będę żartował”, 

Wszystkie ważniejsze decyzje zapadną dopiero po powrocie Marszał- 

się nie różni od Sejmu zamkniętego”. ka Piłsudskiego po powrocie z Druskienik. 
  

Dalsze wyroki 
KOWNO, 19. IX. Pat. Sąd wojenny w Taurogach 

trywał sprawę 22 uczestników ostatniego zamachu 

w Taurogach. 
rozpa- 

stanu. Sąd 
skazał 8 na karę Śmierci, 9 na dożywotnie ciężkie więzienie, 1 

sek ten zestał przyjęty. Następnie na 20 lat ciężkiego więzienia, 1 na 10 lat, 1 na 3 lata, zaś 
na Śmierć 
Prezydent 

Skazani 

skorzystał z prawa łaski w stosunku do 7 skazanych, zmieniając 
im karę śmierci na dożywotnie ciężkie więzienie. Podanie jedne 
go ze skazanych na Śmierć zostało odrzucone. Mienie skazanych 

Niedziałkowski wniósł pozatem jeszcze na dożywotnie więzienie zostało skonfiskowane na korzyść 
państwa. 

Aresztowanie barona von Tornau w Teiszach, 
Prasa kowieńską donosi o ciągle nowych masowych aresztach na Litwie. 

W Kretyndze aresztowano Szereg wybitnych działaczy lewicowych, w tem 
dwuch nauczycieli. W Telszach aresztowano Niemca, barona Tornau, redaktora 
Jonikasa i kilku inuych. 

Traktat włosko-litewski. 
RZYM, 19 IX. PAT. W dniu wczorajszym odbyło się podpisanie 

przez Mussoliniego i Woldemarasa traktatu koncylacyjnego i w sprawie 
uregulowania. kwestyj prawnych, jak równicż konwencji handlowej włosko- 
litewskiej, Traktat arbitrażowy wprowadza podobnie jak i inne (ego rodzaju 
układy, zawarte przez Włochy z innemi państwami procedurę pojednawczą 
do rozwiązania wszełkich ewentualnych kwestyj spornych między dwoma 
krajami. Układ handlowy włosko-litewski oparty został ma klauzuli naj- 
większego uprzywilejowania w dziedzinie taryf celnych i przewiduje za« 
warcie dodatkowego układu, mającego ustalić zniżki celne dla szeregu 
artykułów, szczególnie ważnych dla eksportu litewskiego oraz eksportu 
włoskiego. 

Po podpisaniu traktatu Mussolini podejmował Weldemarasa śniada- 
niem. W czasie deseru premjer włoski zabrał głos mówiąc między innemi: 
Traktat arbitrażowy, który zawarliśmy, winien być uważany głównie jako 
jawny wyraz naszych wspólnych aspirecyj, zdążających do utrzymania 
pokoju zarówno z krejami sąsiedniemi, jak i oddaionemi od nas. Naszem 
mocnem życzeniem jest stworzyć niezbędne warunki 
pokój. 

zapewniające ten 

Weldemaras odpowiedział w doskonałym języku włoskim, dziękując 
rządowi włoskiemu za sympatję dla wysiłków Litwy. 

Rakowski wezwany do Moskwy. 
WIEDEŃ, 19—1X PAT. „Neue Freie Presse" donosi УРа 

ryża, że ambasador rosyjski Rakowski uda się w bieżącym m. do 

Moskwy. Słychać, że został on wezwany przez Cziczerina do 

złożenia sprawozdania ze swej działałności. 

Pakt o nieagresji francusko sowiecki. 
MOSKWA, 19.1X. PAT. Radjostacja moskiewska podaje; Prasa s0- 

wiecka wyraża zadowolenie z powodu decyzji rządu francuskiego w spra- 
wie stosunków francusko-rosyjskich- „Prawda* wyraża nadzieję, że rząd 
francuski licząc się z życzeniem ludu francuskiego także w przyszłości 
wejdzie na drogę konsolidacji stosunków pokojowych z Sowietami, „lz- 
wiestja* zaznaczają, że zgoda rządu francuskiego na zawarcie ze Związ* 

kiem Sowieckim paktu o nieagresji jest faktem wielkiego znaczenia. 

Rozwiązanie sporu rumuńsko' węgierskiego. 
GENEWA, 191X PAT. (Havas) Rada Ligi Narodów prowcdziła dzi- 

siaj dalszą dyskusję nad sprawą optantów węgierskich. Przedstawiciel wę- 
gierski hr, Apponyi odrzucał ponownie z całą energją [zalecenia komitetu 
trzech, W odpowiedzi na to Chamberlain wygłosił przemówienie, które 
było wyraźnem ostrzeżeniem pod adresem Węgier. Ostatecznie Rada Ligi 
przyjęła zalecenia zawarte w Sprav ozdaniu Chamberlaina o optantach wę- 
gierskich z wyłączeniem drugiej ich części, dotyczącej sankcyj. Węgry A 
Rumuuja zostały, wezwane do ostatecznego wypowiedzenia się w sprawie 

tych zaleceń przed sesją grudniową Rady, 

ten został przyjęty. Następnie pos. 
Lieberman (PPS) zreferował sprawo- 
zdanie komisji prawn czej w sprawie 
noweli do ustawy © wydawaniu 
Dziennika Usław. Nawela przewiduje 
między innemi wprowadzenie przepi- pe 
sów o ogłaszaniu uchwał sejmowych, 
uchylających rozporządzenia  Prezy» 
denta Rzeczypospolitej. 

głosowaniu przyjęto projekt 
noweli w drugiem czytaniu. Wobec 
sprzeciwu trzecie czytanie zostało od- 
łożone do następnego posiedzenia. 
Następnie przyjęto w drugiem i trze- 

"ciem czytaniu projekt noweli do usta- 
wy o wynagrodzeniu nauczycieli pub- 
licznych szkół powszechnych, Newela 
ta przesuwa termin egzaminów kwa* 
lifikacyjaych dla nauczycieli do 31 
sierpnia 1929—30 roku. Dalej przyłę- 
to szereg rezolucyj dotyczących jesz- 
cze pierwszego  punkiu porządku 
dziennego, to jest pomocy dia powo- 
dzian. Między innemi rezolucje te 
wzywają rząd do przedłożenia Sej- 

mowi w ciągu dni 14 sprawozdania 
z akcji pomocy, planu i preliminarza "* 
ua przyszłość, poczem Izba przystą- 
piła do trzeciego czytania projektów 
ustaw samorządowych. Zgłoszone 

prawki uzasadniali posłowie Insler 
(Koło Żyd.), Wojtiuk (Komun.) i Som- 
merstein (Kolo Żyd.) Po odczytaniu 
interpelacji, wśród których znajduje 
się interpelacja klubów ZLN, ChN, 
ChD. Piast i NPR w sprawie znik- 
nięcia gen. Zagórskiego, Marszałek 
odczytał wnioski, zgłoszone do laski 
marszałkowskiej, a między innemi 
wbiesek klubów ZLN, CHN, ChD i 
Piast w sprawie cofnięcia niezgod- 
nych z ustawami okólników i zarzą- 
dzeń ministra wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego, wniosek ZLN, 
żądający ustąpienia ministra Dobruc- 
kiego i wniosek ZLN o uchylenie 
pełnomotnictw, udzielonych rządowi 
ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 roku, 
Na tem posiedzenie zamknięto, Na- 
stępne jutro o godz. 3 popołudniu, 

BARAROWICZE -— al; Szosowa 172 
BRASEAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Qen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemigu 
МА — wi. Majorz Mackiewicza 63 

zwraca. 
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W perspektywie tygodnia. 
Obrady genewskie, które przy- 

kuły w ostatnich dwóch tygodniach 
vwagę opinji publicznej, potrwają jesz- 

cze kilka dni. Główna dyskusja nad 
wnioskiem polskim o powszechnym 
pokoju została już zakończona i po- 
woli па porządek dzienny bieżących 

spraw politycznych zjawiają się spra- 

wy o bardziej realnem znaczeniu dla 
układu stosunków międzynarodowych, 

niż to miały debaty genewskie. 

Sprawa odwołania ambasado- 
rasowieckiego p. Rakowskiego z 
Paryża wysuwa'się na plan pierwszy. 
Jak wiadomo Rakowski podpisał głoś- 
ną odezwę Ill Międzynarodówki, na co 

zareagowała ostro cała prasa francus- 
ka, domagając się edwolania Rakow- 

skiego z Paryża a nawet zerwania sto- 
sunków z Moskwą za przykładem 
Anglji. Był moment, kiedy zdawało 
się, że Francja pójdzie śladami An- 
glji. Nastroje przeciwsowieckie. w Pa- 
ryżu były bardzo silne. Czekano je- 
dynie powrotu p. Brianda z Genewy 
dla definitywnego załatwienia sprawy. 
Briand jednakże był innego zdania. 
Ulegając naciskowi swych kolegów 
gabinetowych zgodził się na rozpo- 
częcie akcji dyplomatycznej za odwo- 
łaniem Rakowskiego, natomiast oparł 
się całkowitemu zerwaniu stosunków 
i przeprowadził postanowienie rozpo- 
częcia pertraktacyj w sprawie zawarcia 
paktu pomiędzy Francją a Sowietami 
o wzajemnem niewtrącaniu się do 
spraw wewnętrznych, 

P. Briand jeszcze się łudzi, że za- 
warcie takiego paktu w czemkołwiek 
zaqieni postępowanie Sowietów, któ. 
re wszędzie wykorzystują swe stosun: 
ki dyplomatyczne i handlowe dla Ge. 
lów propagandy wywrotowej. To złu- 
dzenie p. Brianda potęguje nadzieja, 
że Soawiety siłą faktu po zerwaniu 
stosunków z Anglją muszą bardziej 
zabiegać o względy Francji i być 
może będą usiępliwsze przy pertrak- 
tacjach o zwret długów, które się 
ciągną już bardzo dawno, ciągle bez 
rezultatu. 

Kampanja antysowiecka we Fran- 
cji, zdaniem prasy sowiechiej, była in- 
spirowana przez  Angiję i Royal 
Dutch, wielki koncern naftowy an- 
gielsko-holenderski, który niedawno 
rozpoczął kampanję przeciwko zaku- 
pom nafty sowieckiej, dopóki Sowie. 
ty nie udzielą odszkodowania dawnym 
właścicielom kopalń. 

Uchwała Kongresu Trade-U- 
nionów w Edynburgu powzięta 
ogromną większością 2.710.000 gło- 
sów przeciw 620.000 o zerwaniu sto: 
sunków z sowieckimi <profsojuzami» 
poglębiła atmosferę powszechnej nie- 
chęci, jaka obecnie otacza związek so- 
wiecki.  Uzasadniając konieczność 
zerwania i likwidacji angielsko.so- 
wieckiego komitetu, Mac Donald po- 

Na mapie 

wiedział: „chcąc przekonać się o sma- 
ku puddingu trzeba go spróbować". 

Otóż zdaje się teraz ma Zachodzie 
żywią coraz mniej iluzyj czem są So: 
wiety. Puding sowiecki nie tylko nie 
jest jadalny ale zawiera w sobie 
chorobotwórcze  baklerie: Zerwanie 
stosunków z trade-unjonami jest ne- 
wą poważną kłęską Z. S. S, R. 

Wybory do Skupszczyny w 
Jugosławii przyniosły zwycięstwo 
programowi królewskiemu. Program 
ten pokrótce streszcza się w urówne- 
prawnieniu wszystkich trzech narodo- 
wości królestwa S.H,S. oraz pew- 
nych reformach konstytucyjnych, 
administracyjnych i skarbowych. Daw. 
ne potężne stronnictwo  Pasicza, 
reprezentujące program staroserbski, 
polegającyjna uprzywiljowaniu elemen- 
tu serbskiego po zgonie swego twór- 
cy i długoletniego przywódcy rozbiło 
się na dwie grupy, z których jedna 
pod wodzą obecnega premiera Vuki- 
czewicza opowiedziała się za reforma- 
mi, druga zaś pozostała wierną zasa- 
dom dawnego programu. Wybory 
dały przewagę Vukiczewiczowi oraz 
demokratom. Rezultat wyborów nie 
wpłynie na zmianę rządów. B;ć mo- 
że nastąpi jedynie rekonstrukcja ga- 
binetu ze względu na wzrost sił о- 
bozu demokratycznego. 

Sytuację gospodarczą Z.S.S.R. 
należy określić mianem kryzysu, Nie 
jest ona rezultatem wyłącznie niepo- 
wodzeń wewnętrznych, lecz w niemałej 
mierze przyczyniły się do tego n epowo- 
dzenia polityki zagranicznej ostatnich 
miesięcy, a więc przedewszystkiem zer-- 
wanie stosunków z Anglją, co naraziło 
ZS.S.R. na duże trudności kredyto- 
we, i kampanja o naftę. Aby znaleźć 
wyjście politycy sowieccy usiłują za 
wszelką cenę uzyskać uznanie So- 
włetów przez Stany Zjednoczone, lub 
chociażby nawiązać żywszy kontakt 
gospodarczy z Ameryką. Do zadzier- 
gaigcia tych stosunków zabrał się 
Trocki, który w wywiadzie z dzienni- 
karzami amerykańskimi obszernie 
omówił «zalety» ustroju sowieckiego. 

Wystąpienie Trockiego zawierało jedz 
nak tyle herezyj z punktu widzenia pra” 
wowierności komunistycznej że stało 
się punktem wyjścia dla nowej kam- 
panji oficjalnej prasy przeciw opozycji. 
„Prawda” oskarżyła Trockiego o blędy: 
o odchylenia od linji Lenina, słowem 
walka z opozycją, która na pewień 
moment ustała rozgorzała nanowo. 

Porażka wojsk marsz. Czang. 
Tso-Lina nad brzegami rzeki Jagtse 
nie została wyzyskana przez wojska 
rządu w Nankinie. Na frencie chiń- 
skim panuje teraz zacisze, czy potrwa 
długo niewiadomo. Jedynie tylko po- 
między prowincją Nankinu a Ucha« 
nem operują bandy komunistycznę, 
zorganizowane przez agentów Komin- 
ternu. Sz. 

Układ sił zbrojnych w Chinach. 
    
  powyższej wi. 

dzimy układ sił 
zbrojnych wszy» 
stkich . siedmiu 
ugrupowafi wo- $ 
jenno - politycz- ||| 
nych w Chinach 
oraz  terytorja, 
znajdujące się 
pod panowaniem 
poszczegóiny ch 

jdów. 
Chiny pół: 

пос.- wschodnie, 
ograniczone na 
mapie czarną li: 
nią i oznaczone 
cyfrą 1, leżą w 
strefie działań 
marszałka Czang: 

nic: Na 
udniowym 

ale ak (2) 
panuje nan- 
kiński, w Chi- 

2: WYCH — u- 
chański (3). Ma. 
te terytorjum, 
leżące między 
prowincją nan- 
kińską a Ucha- 
nem, zajęte jest 
przez dwa kor- 
pusy rewolucyj-       
  ne, które oder- 
  wały się od armii uchańskiej i znajdują się 

ścią.Chin północnych, oznaczoną cyfrą 5, rząć 

rytorja, leżące ną zachód od Hankou, pizez resztki wojsk głośnego generała 

e 

Jod kierownictwem komunistów (4), Czę- 
ński zi generał Fyn-Juj-Sen, zbliżony do rządu pekińskiego, Niegraniczonym panem okręcu Szan-Si (6) jest generał Jen-Tsi-Szan. Te- 

oznaczone na mapie naszej liczbą 7, zajęte 
U-Pej-Fu. 2, e я 

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — uł *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicz 24 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3-6] 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. Zagraniczne o 

owe o 25proc, drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sejm i Rząd, 

Marszałek Piłsudski w War: 
szawie. 

WARSZAWA, 199. (żel, wł. Słowa) 
Dziś wrócił tu z Druskienik marsza- 
łek Józef Piłsudski. O godz. 8 min. 
30 marszałek qadbył dłuższą rozmowę 
z vice premierem Bartlem. 
Gdzie należy skierowywać 

listy prywatne do Marszałka 
Piłsudskiego. 

Sekretarjat osobisty Pana Mar- 
szałka Piłsudskiego komunikuje, że 
dla uniknięcia zwłoki w załatwianiu, 
należy wszystkie prywatne listy do 
P. Premjera i Marszałka Polski kie- 
rować pod adresem: Szkretarjat Oso- 
bisty Pana Marszałka Piłsudskiego, 
gmach Min. Spr. Wejsk., uł. Nowce 
wiejska. 

Sąd marszałkowski w sprawie 
posła Popiela, Dymowskiego 

i Korfantego. 

WARSZAWA, 19.1X, (żel, wł, Słowa) 
Wobec zarzutów prasy przeciwko 

posłom  Popielowi (N. P. R.), Dy- 
mowskiemu i Korfantemu (Ch: D.) 
Marszałek Rataj powołał sąd marszał- 
kowski dla zbadania zarzutów. Mar- 
Sszałek Rataj ograniczył się jeanak 
tylko do dwóch pierwszych posłów, : 
pomijając pos. Korfantego, Wobec 
tego pos. Langner z Wyzwolenia 
zwrócił się pisemnie do Marszałka 
Rataja z wezwaniem, aby sąd mar- 
Szałkowski zajął się również i zarzue 
tami stawianemi posłowi Korfantemu, 
które są znacznie cięższe aniżeli o- 
skarżenie dwóch pozostałych posłów. 
Należy zaznaczyć, że pos. Korfanty 
był obecny na dzisiejszem. posiedze- 
niu Sejmu. 

Poseł Popiel zrzekł się man- 
datu, 

WARSZAWA, 19.9. (tel. wł, Słowa) 
Jak się dowiadujemy, pos. Karoł 

Popieł, leader Narodowej Partjj Ro- 
botniczej, na skutek nacisku swych 
przyjaciół partyjnych złożył w dniu 
dzisiejszym mandat poselski. 

WARSZAWA. 199 (żel.wł. Słowa) 
Przywódca NPR. poseł Popiel wysto- 
sował do marszałka Rataja list, w 
którym zrzeka się mandatu poselskie- 
go. Pos. Popiel pisze, iż w związku 
ze sprawą gen. Żymierskiego, posta- 
wiono mu szereg zarzutów. Nie chcąc 
ani na chwilę opóźniać śledztwa w 
tej sprawie składa mandat poselski. 
Według pogłosek kuluarowych, poseł 
Popiel zrzekł się mandatu pod presją 
komitetu wykonawczego NPR., ponie- — 
waż sytuacja stworzona w związku z 
komprormitacją jego przywódcy, stala 
się mie de zniesienia, 
Jakie zgłoszono interpelacje? 
WARSZAWA 19. |X (fel, wł, Słowa) 

Sesja sejmowa rozpoczęła się pod 
znakiem licznych interpelacyj i wnio- 
sków nagłych pod adresem rządu. 
Na czele tej demonstracyjnej akcji 
stoi Zw. Lud. Narodowy, który zgło” 
sił interpelację, nawołującą do walki 
z bandytyzmem politycznem w kraju, 
pozatem zaś wniósł o cofnięcie udzie* 
lonych ustawą z dnia 2-go sierpnia 
1926 r. pełnomocnictw, - Чотасгас 
swoją inicjatywę tem, że rząd używa 
nadzwyczajnych uprawnień dla celów 
partyjnych i politycznych a nie wy- 
konywuje prac ustawodawczych, któ- 
re przewidują pełnomocnictwa, Nie- 
zależnie od tego Z.L.N. łącznie z klu. 
bami Ch:-N,, Ch.-D. Piasta i N.P.R. 
wni6s! interpelačįę w sprawie zniknię- 
cia generała Zagórskiego, żądając opu- 
blikowania wyników siedztwa jak row 
nież wyjaśnienia szczegółów zwolnie- 
nia gen. Zagórskiego z więzienia. 
Pozaiem kluby prawicy łącznie z Pia- 
stem i N. P. R. zgłesiły wniostk w 
sprawie cofnięcia zarządzeń i okólni- 
ków Min, Oświaty w sprawie obo- 
wiązującego nauczania języka ruskie- 
go na obszarze Okięgu Szkolnego 

‚ Lwowskiego. 

, Konterencje u v--pr. Bartla. 

WARSZAWA, 19.X, PAT. P. wie 
cepremjet prof. Bartel przyłął dzisiaj 
p. ministra sprawiedliwości Meyszto- 
wicza oraz ministra poczt  telegrafów 
Miedzińskiego. Pozatem odbył konfe- 
rencję z komisarzem rządu na m. 
Lwów p. Strzeleckim, 

Secesja w klubie Hramady. 
WARSZAWA. 19/X. PAT. Pos- 

Sobolewski wystąpił z klubu biało” 
ruskiej Hromady i złożył swój akces 
do klubu białoruskiego. Ponadto 
wstępują do klubu białoruskiego 
dotychczasowi członkowie klubu Nie- 
zależnej Partji - Chłopskiej posłowie 
Szakun i Szapiel.



m 
< 

ECHA KRAJOWE. 
Zakończenie sprawy 

komsomolców. 
— Korespondencja Słowa — 

Nowogródek, 16—1X. 

Ciekawa Sprawa, wykrytej na te- 
renie Nowogródka organizacji „Kom- 
somołu*, trwała cały dzień 13 wrze- 
śnia, a wyrok wydał Sąd o godz. l-ej 
w nocy. 

Przyczyną tego była wielka ilość 
świadków, samych zaś oskarżonych 
było 16+u: 9 uczniów białoruskiego 
gimnazjum, seksetarz Furtka z No» 
wojeini, 4 żydków i dwuch miejsco: 
wych mieszczan. Wiek oskarżonych 
wahał się od 17 dę 20 lat. Głównym 
winowajcą i „spiritus movens” całej 
sprawy był Symcha Fajwelowicz, któ- 
ry w porozumieniu i zaležnošci od 
Komunistycznej Partji Zachodniej Bia- 
łorusi, starał się tworzyć na terenie 
Nowogródzkim „jaczejki* kemunisty- 
czne i jako najpodatniejszy grunt o- 

brał sobie teren gimnazjum bielorus- 
kiego. Jaczejek tych odkryto 2, do 
każdej należało po 8 młodych komu- 
nistów. Fajwelowicz do winy się nie 

przyznał i kategorycznie zaprzeczył 
poprzednim swoim zeznaniom u sędz. 

śledczego. Il-gi Jan Żuk, uczeń 7 kl. 
białor. gimn. który wszystkich ich 

wydał, teraz również wyparł sią swe- 
go zeznania początkowego i okazał 
największą zaciętość, mniejsza, że nie 
chciał mówić po polsku, tłomacząc 

się, że nie utmie, choć języka tego 

uczyl się w gimnazjum jako przed- 

miotu, ale wyraźnie zaznaczył swe 

sympatje dla komunistycznych idei i 

organizacyj. Za przykładem tych obu 

reszta również do winy się nie przy- 

znała. 
„Dowody przeciw nim były jednak 

poważne i prokurator postawił wnio- 

sek, by rozpatrzyć tę sprawę ż art. 

129 K.K. Pomimo usiłaej obrony ad- 
wokatów wyrok wypadł surowy: do- 

mu poprawy Fajwelowicz i Żuk do: 
stali po 3 lata, Prońka i Fursa po 

2 lata. Reszta rok więzienia z zalicze: 

niem aresztu prewencyjaego. Bronili 

adwokaci: p. Ambroszkiewicz trzech, 
p. Rożdziestwieński, p. Woynitowicz, 
p. Jaroszewicz, p. Gumener po jed- 

nym, a p. Aleksiuk 9-ciu, oskarżał pro- 

kurator p. Czudzinowicz. Sklad sę- 

dziów był następujący: przewodniczą- 
cy p. Murza—Murzicz, Sędz. P. Nie- 
krasz i sędzia honorowy P. Pariano- 
wicz. M. Was. 

— (M. Waś.) IV ty Tydzień Lotniczy: 
W dniu z 3 na 4 września odbyła się zaba- 

wa w salach <Ogniska» Urzędników Pań- 

stwowych na rzecz L.O.P.P., na której było 

12 osoby. Zebrano ze sprzedaży biletów, ofiar 

i innych 254 zł. 77 gr. : 

Od dnia 4—1X do 11—IX odbywała się 

kwesta uliczna. Miejscowe Koła w Nowo- 

gródku delegowały 18 par, wynikiem czego 

zostało zebrane: przez Koło Miejskie 75 zł. 

94 gr., przez Koło Starościńskie 143 zł. 35 

gr., przez koło więzienne 101 zł. 59 gr. 

rzez Koło Policyjne 127 zł. 64 gr., przez 
oło Sądowe 235 zł. i do skarbonki zbioro- 

wej wszystkich kół 43 zł. 10 gr. Najwięcej 
zebrało Koło Sądowe. Ogółem zebrano 
128 zł. 12 gr. Koło wojewódzkie nie przyj: 

mowało udziału w zbiórce. Pró:z tego Koła 

zebrały na licsty ofiar 37 zł. 80 gr. Zwią: 

zek Rzemieślników Chrzęścjańskich ofiarował 

5 zł. Žeiaiek Kiuów Żydowskich w No- 
и Zi 

VE ŁÓR zamiejscowych wpłyręło: Kore- 

bicze 211 zł. 20 gr., Lubcza 61 zł. 60 gr, 

Poczapów 23 zł. 78 gr., Rajca 9 zł. 12 gr., 

Dworzec 500 zł., pozatem koło miejskie w 

Nowogródku 139 zł, K:ło Starościńskie 38 

zł 94 gr., Koło więzienne 38 zł, 
Prócz tego od Urzędn Skarbowego w 

Nowogródku 5 zł. 50 gr. od Urzędu gru. 

Rajca 9 zł. 20 gr., od Urzędu gminy Kusze- 
iewo 125 zł., gminy Niehniewicze 11 zł, 15 
gr. Przez Magistrat Nowogtódzki ciiarowano 

zbiórki z kopytkowego 224 zł. 22 gr. W No- 
wogródku z zabawy tanecznej w Remizie 

Strażackiej, na której było 150 osób wpłynę- 
ło 70 zł. Że DŁ e e 

agandowy <Silne lotn ы 

:Е"Ъ'оёгков& 2 L aeio od 240 osób w ciągu 

2 dni 204 zł. 95 gr. ! 3 
Wynik dółychczatowy wpływów Komi- 

  

Matylda Serao i Isado- 
ra Duncan, 

Miesiąc mniej więcej temu zeszła 

ze świata w 7l-szym roku życia Ma- 

tylda Serao, A kilka dai temu — Isa- 

dora Duncan... O dwie stynne kobie- 

ty mniej na świecie. : 

Obie miały burzliwe życie. Powie- 

dział by kto może: romantyczne. 

Matyldę Szrao, rodowitą neapoli- 

tankę, prėbującą pióra w 1878-ym ro: 

ku, czyli w 22-gim roku życia, ogło- 

szono po całych Włoszech... nową 

Gtorge Sand. Wkroczyła w szranki 

literatury  wrasy niemal ze skanda- 

lem. W 1878-ут ludzie nie mogli 

pogodzić się nawet z faktem, że ko- 
bieta pisze — artykuły polityczne do 

gazetl a, 
Cały huczek nie miał najmniejsze- 

go sensu. Matylda Serao nie była w 

najmniejszej mierze „rewolucjonistką“, 

Miała tylko niesłychanie bujny tem- 

perament. Znała swój Neapol na wy- 

lot i nie wahała się w pierwszych za- 

raz swoich powi. ściowych „utworach 

zejść w głąb życia neapolitańskiego 

proletarjatu, Nie dlatego, broń Boże, 

aby tą drogą propagować te lub owe 
idee socjalne. Pierwsze powieści Ma- 
tyldy Serao były tylko świetnemi ob- 

razkami rodzajowemi, o wysokich 
walorach kolorystycznych. Potem już 
takich nie malowała... zadawalając się 
„wyrabianiem*mniej lub więcej sensa- 
cyjnych romansów. Ze trzydzieści o: 
gółem napisała powieści, ttumaczo- 
nych skwapliwie na obce języki: 

tetu L. O, P. P. w Nowogródku wyraża się 
w sumie 2777 zł. 95 gr. tylko z 7-miu miej- 
scowych Kół i 3 pozamiejscowych, natomiast 
nie otrzymano jeszcze wyników z pozosta- 
łych 10 Kół powiatu. 

GŁĘBOKIE, 
— Akcja scaleniowa w Dzi- 

sieńszczyźnie. Podając w ostatniej 
korespondencji szereg danych cyfro- 
wych o rozwoju scaleniowym w Dzi- 
sieńszczyźnie, zwróciliśmy uwagę na 
to, iż pęd scałeniewy wśród miesz- 
kańców wiosek w Dzisieńszczyźnie 
jest większy, niż zdolność Urzędu 
Ziemskiego zaspokojenia tych potrzeb. 
13323 ha scalonych w bieżącym 
1927 r. stanowi to roczne maksimum, 
które odpowiada budżetowi, etatowi 
gsometrów i urzędników urzędu ziem- 
skiego. 

Ale dla tego bardzo interesującą 
jest rzeczą zbadanie ilu jeszcze lat 
potrzeba ma to, aby cały pow. Dzi- 
sieński został skomasowany. Biorąc 
za pedstawę iłość gruntów włościań< 
skich, która wynosi w p. Dzisieńskim 
131702 ha i odliczając od niej 31702 
ha już scalonych pozostaje de sca- 
lenia okrągłe 100000 ha, Przy nor- 
mie 13000 ha, rocznie za 8 lat cały 
powiat Dzisieński nie będzie posia- 
dał sznurów i sząchownic przecho- 
dząc ną gospodarkę folwąrczną. Ten 
ośmiotetni Okres czasu może być co- 
najmniej o trzy lata skrócony o ile 
zwiększeną zostanie zdolność pracy 
urzędu ziemskiego i dlatego też na 
ię sprawę należałoby zwrócić specjal- 
ną uwagę sfer rządowych i p. Mini- 
stra Reform Rolnych, który tego lata, 
chociaż z opóźnieniem, jednak zwie- 
dził ten bardzo ważny pograniczny 
powiat jakim jest Dzisieńszczyzna. 
Opinja publiczna powinna sobie do- 
brze uprzytomnić fakt — iż powiaty 
graniczące z Rosją sowiecką o ile zo- 
staną w jaknajszybszym tempie sca- 
lone stanowić będą silny szaniec kul- 
turalny od wschodu. Zi T 

RUDOMINO. 

— Gorszące zajście wywołane 
przez nadmiar alkoholu. Onegdaj 
w płwiarni niejakiego Pińskiego w 
Rudominie, miało miejsce zajście, któ- 
re pociągnie za sobą nader nieprzy- 
jemne skutki dla uczestkików, 

Kilku zlekka podchmielonych osob- 
ników, pomiędzy którymi znajdowali 
się i żołnierze wszczęło bójkę, jako 
broni uż.wając opróżnione przez 
siebie butelki. Kiedy zawezwany przez 
gospodarza posterunkowy usiłował 
niečopušcič do bijatyki, powaśnione 
strony zgodnie rzuciły się na nitgo 
usilując odebrać broń. Ostatecznie za: 
wezwano pomocy i najbardziej awan- 
turujących się aresztowano. 

Ossby, które podniosły rękę na 
policjanta srodze za to odpokutują. 

GRODNO. 
— Kampanja przedwyborcza 

rozwija się codzień intensywniej. 
Onegdaj odbyło się zebranie Stowa- 
rzyszenia Urzędników Państwowych, 
na  którem postanowiono wziąć 
udział w akcji wyborczej wspólnie z 
Bezpartyjiym Komitetem wyborczym. 

— „MHromada* opanowała Sej- 
mik i Wydział Powiatowy. Dnia 
16 b. m. odbyło się pierwsze posie- 
dzenie nowoobranego Grodzieńskie- 
go Sejmiku powiatowego. Obecnych 
było 48 członków, jeden z nich Ła: 
zarewicz z gminy łunieńskiej został 
zawieszony z powodu postawienia 
go przez prokuraturę w stan oskar- 
żenia za nadużycia. Skład Sejmiku 
nie rokuje dobrych  madziei. Prze» 
ważna ilość członków  Białerusinów 
opanowana jest przez „Hromadę“. 

Na początku posiedzenia Truś 
Michał z gminy Jeziory  pestayił 
wniosek, aby protokuły posiedzeń 
Sejmiku były pisane w języku pol- 

Mniej, o wiele mniej znaną byla 
po za Włochami działalność Matyldy 
Serao jako dziennikarki, władającej 
świetnie piórem, osobliwie polemicz- 
nem. 

W dziennikarskim swym zawodzie 
pozostała Matylda Serao niezłomnie 
wierną przekonaniom: konserwatyw= 
nym, katolickim i monarchicznym. 
Konserwatystką byla do tego stopnia, 
że byla zdeklarowaną przeciwniczką 
przyznawania kobietom praw politycz- 
nych. Parlamentacyzm miał w niej o- 
strego zawsze krytykaiprzeciwnika. We 
Włoszech południowych przez czas 
długi dynastja Sabaudzka nie miała 
miru wśród ogółu ludności, Na toru- 
jącą jej ścieżki Matyldę Serao sypały 
się wprost cięgia Dzielna niewiasta 
nie ziękła się, że użyjemy wyrażenia 
się Syrokomli, „ani Turków pod 
Wiedniem, ni szał pod Madrytem*. | 
we Włoszech Mussoliniego doczekała 
przed zgonem iryumfu swoich idei i 
przekonań. 

Najsłynniejszym i najgłośniejszym 
epizodem dziennikarskiej karjery Ma- 
tyldy Serao było jej... zamążpójście. 

Ciemną stroną prasy — siódmego 
na świecie mocarstwa — są grasują- 
ce po niej indywidua... z pod ciem- 
nej gwiazdy. Bandyci są wszędzie na 
każdem polu pracy spolecznej, w każ: 
dym zawedzie. Jednym z takich wy» 
zutych z czci i wiary bandytów 
dziennikarskich był w Neapolu niejaki 
Scarfogljo, dziwnie urodziwy mężczyz- 
na, Zakochać się w nim i poślubić 
go było dla Matyldy Ssrao dzielem 
Jednej chwili. 

SŁOWO 

Przyjęcie wniosku polskiego. 
GENEWA. 19 9. PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna). 

Dziś przed południem zebrały się równocześnie cztery komisje 
Zgromadzenia Ligi Narodów. Pod obrady trzeciej kemisji do 
spraw rozbrojenia wszedł wniosek polski, proponujący uroczyste 
potępienie wojny napastniczej i stosowanie środków pokojowych 
w celu załatwienia wszelkich m'ędzynarodowych konfliktów. 
Na początku obrad zabrał głos delegat holenderski Loudon, 
wypowiadając się za projektem rezolucji, którą uzasadnił minister 
Sokal. Następnie hr. Bernstorif poparty przez lorda Onsilowa 
(W. Brytanja), Paul-Boncoura (Francja), Holstego (Finlandja), 
generała de Marinisa (Włochy), dr. Nansena (Norwegja) i Politisa 
(Grecja) zaproponował przyjęce wniosku polskiego bez dalszej 
dyskusji przez aklamację, 

Propozycja ta została przyję!'a i wniosek polski wśród okia- 
sków członków komisji uchwalono. 

Znamienne zastrzeżenie Japoniji 
GENEWA, 19—9, Pat. W związku z przyjęciem przez kamisje roz- 

brojeniową wniosku polskiego Havas donosi, że przedstawicieł Japonii 
wystąpił z zastrzeżeniem, starając się o ograniczenie zastosowania zasady 
wysuniętej przez Polskę wyłącznie do wypadków wojny między państwami, 
należącemi do Ligi Narodów. 
TEST 

Pomnik pod Tannenbergiem. 
BERLIN, 18 9 PAT. Dzisiaj odbyło się w obecności p. Prezydenta 

Rzeszy Niemieckiej Hindenburga poświęcenie pomnika bitwy pod Tannen- 
bergiem. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1l-ej m. 30 w południe na 
polu tannenbergskiem, gdzie wzniesiony został wielki gmach o 5-ciu wie- 
żach z bramami, mający stanowić pomnik pamiętnej bitwy w r. 1014. 
Bitwą tą obecny Prezydent Rzeszy Hindenburg oswobodził Prusy Wschod- 
nie od okupacji rosyjskiej. Rząd Rzeszy reprezentowany był na uroczy- 
stości przez kanclerza p. Marxa, ministra Reichswehry p. Geslera i mini- 
stra Spr. Wewn. p. Keudella. Е 

P. Prezydent Hindenburg przybył na uroczystość w dawnym swoim 
wojskowym mundurze feldmarszałka i w otoczeniu generałów Ludendorfa, 
Mackensena, von Francois i vom; Morgena. 

Przy pomocnej bramie pomnika powitał p. Prezyderta i przedstawie 
cieli Rządu przewodniczący Komitetu Budowy jen, major Kohn, który wy- 
głosił dłuższe przemówienie, podkreślając historyczne znaczenie miejsco. 
wości Tannenberg, dając przytem wyraz radości, że mlejscowość ta zosta» 
ła uwieczniona pomnikiem dla uczczenia oswobodzenia Prus Wschodnich 

ERTTSE TDS 

Turniej sząchowy Capablanca- -Alechin. 
BUENOS AIRES 19 IX PAT. W sobotę dnia 17 bm. rozpoczął się tu 

mecz szachowy o tytuł mistcza świata między obecnym mistrzem Kubańczy- 
kiem Capabiancą a Rosjaninem (obywatelem francuskim) dr. Alechinem. Zwy- 
cięzcą będzie teu, kto pierwszy uzyska sześć punktów według zwykłej punkta- 
cji (wygrana jeden punkt, nierozegrana pół punkta i przegrana — zero), przy- 
czem pierwszych 10 nierozegranych partyj nie liczy się, Naogół oczekiwano 
zdecydowanego zwycięstwa Capablanki. Tymczasem już pierwsza partja zakof- 
czyła się jego przegraną. CQapablanca grał czarnemi „partis francuską. Po partji 
przegranej wynik meczu staje się trudny do przewidzenia. 

Poprzedni mecz o mistrzostwo świata rozegrany był w marcu 1921 roku 
w Havanię pomiędzy dawnym mistrzem Berlińczykiem dr. Emanuelem Laske- 
rem, a Capablanką. Capablanca odniósł wówczas pewne zwycięstwo wygr: wając 
cztery partje przy 1Ć nierozegranych, przyczem nie przegrał ani jednej. asker 
zrezygnował wówczas dalszej gry, uznając się ża pokonanego. 

523 kilometry na godzinę. 
PARYŻ, 194X. PAT. Dzienniki zamieszczają z zastrzeżeniami depeszę z Wenecji, 

według której hydroplan prowadzony przez Anglika Kinkoada osiągnął w Czasie 
uych lotów w zawodach 0 puhar Schneidera w czasie 35 minut przeciętną szy. 
523 km. na godzinę, bijąc w ten sposób rekord światowy szybkości. 

bkość 
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skim i białoruskim. Wniosek ten 
przez przewodniczącego p. star. Bień- 
kiewicza został odrzuceny. 

Przystąpiono de wyboru Wydzia- 
łu Powiatowego. Zgłoszono w ogól- 
nej liczbie 22 kandydatów. 

W wyniku głeęsowania wybrani 
zostali do Wydziału Powiatowego: 
Ciećko Grzegorz gm. Skidel, Zdano- 
wiez Maksym gm. Mosty, Dużej Ste- 
fan gm. Hołynka, Kazimierczyk Win- 
centy gm, Hsża, Szkuta Jan gm. 
Łasza, Siedzieniewski Józef gm. Gu- 
dziewicze. Wydział również opanowa- 
ła „Fromada*, w liczbie członków 
tylko 2 Polaków katelików. Odpadły 
następujące kandydatury: M. de Lacy, 
poseł Łaszkiewicz, A. Majewski, L. 
Bąkowski, de V.rion, W. Leonowicz, 
Wołkowicki, j. Zaniewski i inni. 

BIAŁYSTOK. 
— Pomoc ofarom powodzi 

w Małopolsce. Z inicjatywy Woie- 
wedy białostockiego powstał Komi- 
tet Obywatelski dia zorganizowania 
pomocy powodzianom w Małopolsce. 
Akcja Komitetu objęła całe wujewódz- 
two białostockie. Pcaca wre w trzech 
sekcjach: 1) propagandowej, 2) imprez 
i 3) zbiórek. Poszczególne sekcje 
dokooptowały sobie członków z po- 
śród miejscowych obywateli. Prócz 

ADO CZYTAC TK YE T I S O YE Ee 

A przecie znała doskonale kulisy 
i niziny prasy! Znała dobrze takie ty- 
py jak wlaśnie Scarfoglio. jedną z 
najlepszych powieści Matyldy Serao 
uchodzącą nawet za najlepszą, jest 
„Podbój Rzymu*,.gdzie odmalowany 
jest z doskonałą prawdą włoski świat 
dziennikarski. Ale stało się .. 

Małżonkowie, oboje zawodowi 
dziennikarze nic nie mieli pilniejsze- 
go do roboty jak założyć na spółkę 
wielki polityczay dziennik nazwany // 
Mattino. Miał szałone powodzenie... 
dopóki między małżeństwem wydawni- 
cza-redaktorskiem nie wybuchły strasz- 
liwe niesnaski. 

Nie nastąpił rozwód. Tylko Matyl- 
da Serao epuściła męża į założyła 
własny dziennik pod tytułem // Gior- 
no. Signor Scartoglio pozostał przy 
Il Mattino. | rozpoczęła się między 
obu dziennikami gwałtowna walka. 
Czego sobie nawzajem nie wypisywa- 
li powaśnieni i rozseparowani mał- 
žonkowiel Wówczas to Matylda Ssrao 
napisała powieść „Podbój Rzymu” u- 
mieściwszy w niej, jako centralną f gurę, 
rodzonego męża. Małżeńska„siedmiolet 
nia wojna* toczyła się od skandalu do 
skandalu aż do zupełnego zwycię- 
stwa... zapamiętałej i niepohamowa- 
nej Matyldy. // Mattino przestał wy- 
chodzić; imėpan Scarfoglie zwinął 
chorągiewkę, porzucił dzieanikarstwo 
i przeniosłszy się na inne pole dzia- 
łalności, dorobił się znacznej fortuny, 
na której łonie życia dokonał—może 
rok będzie temu. 

Matylda Serao wydawała i redago- 
wałą do końca życia własny dzien- 

tego dobrowolne dary wciąż wpły- 
wają tak od osób prywatnych, jak i 
od instytucyj samorządowych. Fun- 
dusze są zbierane nie tylko w gotów- 
ce, lecz i w postaci zboża i innych 
art. żywnościowych. (c) 

— Przed wyborami do Sejmu. 
Okręgowy komitet PPS w Białymsto- 
ku zwołał do Grodna na 18 bm. kon- 
ferencję z trzech okręgów wybor: 
czych obejmujących: 1-szy okręg — 
powiaty białostocki, sokólskii wełko» 
wyski, 2-gi okręg — powiaty gro- 
dzieńzki, augustowski i suwalski i 
3:ci okręg — powiaty Wys. Maze: 
więcki, Bielski i Qstrowski. Celem 
konferencji jest omówienie i uzgod- 
nienie taktyki podczas przyszłych wy- 
borów do S*jmu. Z Białegostoku wy- 
delegowani są na powyższą konferen- 
cję działacze miejscowi: Muszyński, 
Przytuła i Marciniak. (c) 

— Zaraza płucna u bydła. Ze 
względu na szerzącą się zarazę płucną 
wśród bydła, Urząd Wojewódzki w 
Białymstoku, powołując się na rozpo- 
rządzenie Ministerstwa Rolnictwa, za« 
wiadomił poszczególne starostwa i 
magistraty o zakazie wywozu bydła 
rogatego zagranicę. Zakaz powyższy 
wobec rozszerzania się zarazy surowo 

(e) jest przestrzegany. 

nik. Powodziło się jej wybornie. Po: 
czytność tylko jej sensacyjnych po- 
ky zaczęła ostatnimi czasy slab- 
nąć. 

Umarła w samą porę: w 71-szym 
roku życia, wśród materjalnego, du- 
żego dobrobytu; zażywając znacznej 
jeszcze sławy i popularności. 

* 
Akurat kiedy w Neapolu zaczęly 

się pojawiać pierwsze utwory literac- 
kie idziennikarskie artykuły Matyldy 
Serao, pięćdziesiąt lat temu, przyszła 
na świat na drugiej półkuli ziemskie- 
go globu, w San Francisco—lsadora 
Duncan. 

Nie wspólnego nie miała ze szkoce 
kimi, szekspirowskimi, królewskimi 
Duncanami. Niewiedzieć też dlaczego 
uchodziła tu i owdzie za Dunkę. Nie 
każdy wiedział jak należy wymawiać 
jej imię. 

Debrze sam pamiętam pierwsze 
ukazanie się Isadory Duncan w War- 
szawie, na scenie Teatru Wielkiego. 
Było to jakich temu lat 25, niezwłocz- 
nie po występach „bosonogiej tancer- 
ki* w wiedeńskim Carl-Tkeater. Pa- 
miętam doskonale jej wiotką grecką 
tunikę sięgającą nie wiele poniżej ko- 
lan, mocno przypominającą tersžaiej 
sze suknie damskie o skromnym ty: 
pie; pamiętam wybornie greckie ucze- 
sanie jej głowy i—o zgrozol—całkiem 
obnażone nogi. 

— Nawet tryketów niemal — dzi 
wiono się nieopisanie. 

Pamiętam doskonale szeroko otwar 
te, przerażone oczy pań „starszych* 

Przed wznowieniem rokowań 
o pożyczkę amerykańską. 

Wiceprezes Banku Polskiego p. 
Feliks Młynarski, główny delegat pol- 
ski, który prowadził rokowania w 
sprawie pożyczki amerykańskiej, w 
rozmowie z przedstawicielem jednego 
z pism stołecznych oświadczył, że 
rokowania 6 pożyczkę wznowione 
zostaną niebawem, być może nawet 
w peździerniku. Układy te będą krót: 
kie, do dalszych pertrakiacyj bowiem 
nic poza ustaleniem kursu emisyjnego 
nie pozostało. Pożyczka stabilizacyjna 
© którą toczyć się będą pertraktacje 
oprocentowana będzie w wysokości 
7 proc. Dla przyśpieszenia wznowie- 
nia rokowań ma pewne znaczenie 
kurs starej pożyczki dillonowskiej. 
Kurs ten w okresie fatalnego strzału 
Kowerdy i kryzysu na rynkach pie- 
niężnych w Ameryce obniżył się ż 98 
na 93. Obecnie obserwujemy stałą 
poprawę. Z chwilą sfinalizowania no- 
wej pożyczki należy oczekiwać dal- 
szego wzrostu kursu pożyczki dillo- 
nowskiej. 2 

Nowy poseł japoński w War- 
szawie. 

WARSZAWA. 19 1X PAT. Dotych- 
czaso wy radca w ambasadzie japoń- 
skiej w Paryżu p. Hajime Matsuschi- 
ma mianowany został posłem japoń- 
skim w Polsce, 

Odznaczenie. 

KRAKÓW, 19IX, PAT. W dnu 
wczsrajszym prezes izby rękodzielnie 
czej Kossobudzki został przez woje- 
wodę Darowskiego udekorowany krzy- 
żem kawalerskim Polonia .Restituta w 
uznaniu zasług jego, położonych na 
polu organizacji i podniesienia sianu 
rękodzielniczego. 

Wypłata pensyj kawalerom 
„Virtuti Militari“ za r. 192]. 

Dnia 1 października rozpocznie 
się wypłata pensji kawalerom Virtuti 
Militari zaległych za rok 1921. Jest 
to ostatnia wypłata zaległych pensyj 
przywiązanych do tego orderu, a wy- 
noszących 300 zł. rocznie. Za rok 
bieżący należności te wypłacono już 
w maju br. 

Zapowiedziane spotkanie min* 
Chamberlaina i Mussoliniego: 

RZYM, 19.1X, PAT. Londyński ko- 
respondent „Corriere d'Italia" donosi, 
że z Foreign Office uzyskał potwier- 
dzenie pogłoski, że Chamberlain spot- 
ka się niebawem z Mussolinim przy 
okazji swej podróży pe morzu Sród- 
ziemnem. 

Frekwencja na wystawie w Ka. 
towicach. 

KATOWICE. 19.X TAT. Zarząd 
wystawy gospodarczo -spożywczej w 
Katowicach informuje, iż zarówno w 
pierwszym i w drugim dniu po 
otwarciu wystawy frekwencja zwie- 
dzających była bardze duża. W nie- 
dzielę ilość zwiedzających wyniosła 
przeszło 10.000 osób. Po południu 
zwiedziła wystawę wycieczka fran- 
cuska tow. przyjaciół Polski. 

TANIO! Najlepsze FARBY, POKOST 
pądzie zc zotki poleca skład farb 
Franc. Rymaszewskie go 

ul. Mickiewicza 35. 
Oraz pape dach.. cement, wapno i gips, 

Echa mowy Hindenburga pod 
Tannenbergiem 

BERLIN, 19—9 Pat. Cała prasa 
podaje na naczelnem miejscu wczo- 
rajsze uroczyste oświadczenie prezy- 
denta Hindenburga odpierające oskar- 
żenie Niemiec o winę za wywołanie 
za wywołanie wojny. Prasa nacjonali- 
styczna wyraża wdzięczność prezyden 
towi Hindenburgowi, że zdecydował 
się podjąć tę sprawę i wyraża prze» 
konanie, że oświadczenie prezydenta 
H ndenburga, który ma zagranicą о- 
pinjię ponad partyjnego i objektywne- 
go męża stanu wywrze zagianicą po- 
ważae wrażenie. <Taegliche Rund- 
schau» półurzędowy organ ministra 
spraw zagranicznych  Siresemanna 
wyraża również radość z oświadcze- 
nia prezydenta Hiadenburga i oświad- 
cza, że traktat wersalski został Niem- 
com narzucony pod groźbą rewolwe- 
rów. Niemcy zostały w Wersalu 
przymuszone i pogwełcona tam row- + 
nież została prawda. 

Wreszcie dziennik oświadcza ka- 
tegorycznie, że treść przemówienia 
Prezydenta Hindeaburga znana była 
całemu gabłaetowi, a więc nietylko 
kancierzowi Marxowi i ministrowi 
Stręsemannowi, przedtem niż przemó- 
wienie to zostało wygłoszone, Dzien- 
niki lewicowe od «Vossiszhe ztg.» da 
«Voerwerts» włącznie wyrażają jedno= 
myślne orzekonanie,że mowa  prezy- 
denta H ndenburga była conajmniej 
zbyteczna, i spotka się tylko z wzru- 
szeniem ramioa zagranicy. 

  

$ WALKA ZE SZCZURAMI! 
Najskuteczniejsza trucizna z cebuli 
morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied- 
niu i Częstochowie, oraz medałem 
srebrnym mna Wystawie Sanitarno- 
Hygjenicznej w Warszawie pod 
nazwą: Pasta na szczury i myszy ф 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa 
Zalewskiego w „awie Mazowieckiej. 
Od 1-go styczna cena znižona O 

40 proc. 
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Dr J. Burak 
akuszerją choroby kobiece 

POWROCIŁ Zawalna 16. tel. 564. 

| 

  

PANI ONSERWUJCI 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- 
raty do samomasażu przeciw 
zmarszozkom, na usunięcie podbródka. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 

wości. Pzd z ata dE pań i 
nów. ajcie zpłatnych pros- 

Bektów. D.H. Labor, Bydgoszcz, 
Gdańska 131. 

Dr med. B. Schermann 
POWRÓCIŁ 

i wznowił przyjęcia chorych, 
| ul. Niemiecka 22, tel. 1069, od 5—7 w. 

W. Z. P. Nr 92, 

Dr E. GLOBUS 
(chor. skórne i weuer.) 

POWRÓCIŁ. 

  

  

        

  

   

  

      

   

Dobry towar 
5 to najlepsza reklama 

a. otem wiedzą ci którzy piją 

  

2 LEKCJE MUZYKI говтемам i TEORJA 
UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

Przyjm. 11 — 12i 4 — 5 godz. ul. św. Jakóbska 6 — 1.     

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

przyglądających się z za ręcznych 
patrzałek „niebywałemu* widowisku, 
Ależ to, ma chóre, окгорпе! 

A bezgranicznie zgrabua i przemi- 
le urocza tancerka przelatywała w 
kółko scenę, przybierając raz po raz 
pozy ...z urn greckich i etruskich. 
Tak, akurat tak przykłękają na grec- 
kich wazach fgury i tak w skoku no: 
gę podnoszą .. 

Młodość, wdzięk, szlachetna pro- 
stota, miepowszedniość tańczenia pu- 
blicznie boso—oto, co brało publicz- 
ność pod każdą szerokością geogra- 
ficzną. Nie był nowością „plastyczny* 
taniec. Nowością był: recital całowiee 
czorny tych tańców plastycznych, wy- 
konywanych solo przez jedną tanter- 
kę, Prawda, że tą wirtuozką byla Isa- 
dora Duncan... dwadzieście pięć lat 
temu. 

е Ona też, isadora Duncan, zaczęła 
tańczyć... Giucka, Mendelsohna, Lisz- 
ta, ba, nawet Schumanna i Szopenal 
Nie była lo żadna ekstrawaganćja lub 
atrakcyjaa blaga. Jej się naprawdę 
zdawało, że tańczy, że odtwarza ta- 
necznie, że transponuje na ruchy ta- 
neczne... fugę Bacha, Phantasiestiick 
Schumanna lub orelud Szopena. W 
ślad za Isadorą Duncan, ileż to tau- 
cerek do dziś dnia wytańcowuje ja- 
kiś muzyczny „kaprys*, jakąś mu- 
zyczną rćverie, jakiś :kawałek muzyki 
programowej albo i zgoła nie progra- 
mowej.... zawsze jednemi i temi Sa- 
memi podskokami i przypadaniami 
do ziemi, jednem i tem samem bie- 
ganiem po scenie podnosząc wiścznie 
ak samo, 4 la Duncan, zgiętą w ko- 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 
@
Ф
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lanie nogę, „falując" wyciągniętemi 
rękami lub podnosząc je nad gł:wę 
jednym zawsze i tym samym gesteml 

Ty!ks program tanecznego recita- 
lu jest długi. Zasób póz i ruchów 

  

    
krótki. Niezmiernie monotonny. Tego . 4 
się nie mówi, a osobliwie nie pisze 
w recenzjach. W dodatku: gdy tan- 
ceska'wirtuozka młoda i ładne, pełaa 
wrodzonego wdzięku i piękaie „zbu* 
dowana* — niech sobie tańczy choć-  



SŁOWO 

Min. Czechowicz o syfuacji finansowej. 
Min. skarbu p. Gabryel Czecha- 

wicz udzielił przedstawicielom prasy 
następujących wyjaśnień o sytuacji 
finansowej państwa. 

Opłakana sukcesja. 

Rząd Marszałka Piłsudskiego о- 
dziedziczył po rządach poprzednich 
finanse państwowe, doprowadzone do 
stanu rozpaczliwego i nieomał bezna- 
dziejnego. 

Opłakany stan skarhowości pol- 
" skiej na początku r. 1925 pechodził 
głównie z tej przyczyny, że ciała usta: 
wodawcze nie mogły wyłonić stałej 
rządzącej większości, że kierunek my- 
$li politycznej ulegał ciągłym flukiu- 
acjom i że nie mogło być mowy w 
związku z tem o jasno wytkniętym i 
konsekwentnie przesrowadzonym pla- 
"nie gospodarczo finansowym. 

Zdając sobie sprawę ze swego 
bezwładu. sejm wyposażył na począt- 
ku r. 1924 Ówczesny rząd Władysła- 
wa Grabskiego w szerokie, nięograni- 
czone niemal pełnomocaictwa, prze- 
rzucając w ten sposób na rząd całko- 
wite brzemię ©dpowiedzialności za 
staa gospodarczy i finansowy pań- 
stwa. 

Jak wiadomo, nadzieje pokładane 
przez izby ustawodawcze w osobie 
Władysława Grabskiego zawio“ly i 
przedsięwzięte przez niego reformy 
— po krótkotrwałych iłuzorycznych 
sukcesach — doprowadziły kraj na 
jesieni 1925 r. do ciężkiego przesile- 
nia finansowego. 

Błędy Wł Grabskiego polegały 
przedewszystkiem na tem, że wbrew 
przestrogom opinji publicznej i zale- 
ceniom doradcy angielskiego H. 
Vounga— zaryzykował refarmę ustro- 
ju pieniężnego i wprowadził stałą wa- 
lutę w chwili nieodpowiedniej, gdy 
równowaga budżetowa nie była by- 
najmniej zapewniona, a zapas kiusz- 

„cu i dewiz, stanowiący podkład nor 
wej waluty, wyrażał się skromną cyfrą 
około 55 000.000 dolarów. 

Po wprowadzeniu już nowej wa- 
luty rząd Wł: Grabskiego nie zdobył 
się na odpowiednie wysiłki celem — о- 
siągnięcia równowegi budżetowej, nie 
doceniał też przez czas dłuższy zna- 
czeni» deficytu bilansu handlowego, 

Równowaga budżetu 

Jest rzeczą charakierystyczną, że 
wszystkie zmieniające się jak w kalej- 

" doskopie rządy zdawały sobie w więk- 
szej lub mniejszej mierze sprawę z 
konieczności równowagi budżetowej, 
decz nie umiały uzbroić się w dosta- 
tecznie silną wolę dla zrealizowania 
swych zamierzeń. 

Na przeszkodzie do koniecznego 
ograniczenia wydatków stało przez 
cały okres sejmowładztwa krotko- 
wzroczne partyjnictwo, troszczące się 
bardziej o pozyskanie sympatji wy- 
borców, niż o interes ogólno-pań- 

stwowy. 
Jest rzeczą najbardziej charaktery- 

styczną dla ówczesnych nastrojów, że 
juž w okresie stałej waluty, po defi- 
cytowym roku 1924 i po klęsce nie- 
urodzaju, która nawiedziła Polskę w 
roku 1924, ciała ustawodawcze zwięk- 
Szyły zmacznie, bo o 3 prac. przesz- 
ło, budżet wydatków państwowych. 

Giy wszystkie poprzednie lata da- 
wały znaczne deficyty budżetowe, po- 
krywane drukiem banknotów, rok 

budżetowy 192627 zakończony zo- 

stał (znaczną nadwyżką budżetową, 

wynoszącą 155 miląonów złotych. 

Raz osiągnięta równowaga jest u- 
trzymywana w obecnym okresie bud- 
żelowym z pełnem powodzeniem do 
takiego stopnia, że za okres 5 mie- 
siecy (od 14 do 1.9 rb) nadwyżka 
dochodów nad wydatkami wyniosła 

130 miljonów złotych. 
Powyższe rezultaty zostały uzys- 

kane dzięki ostrożności w wydatkach 

i lepszemu wyzyskaniu istniejących 
źródeł dochodowych. 

Jest rzeczą znamienną, że gdy w 
sejmie kwestionowana była realność 
globalnej cyfry dochodów państwo- 

wych, zaprojektowanej w budżecie na 
rok 1927-28 w wysokości 1990539942 
zł, faktyczne wpływy z 5 miesięcy 
(od 1 kwietnia do 1 września 1927 
r.) dały 1,007,000,000 zł., czyli prze- 
ciętnie ipo 201,4 miljonów złotych 
miesięcznie. 

Osiągnięte wyniki w okresie pod 
względem budżetowym najgorszym 
uprawniają do przewidywań, że za Ca-- 
ły rok dochody państwowe wyrażą 
się cyfrą conajmniej około 2400000000 
zlot. 

Wpływ psychiczny  oesiagūieteį 
przez rząd równowagi budżetowej 
jest tak wielki, że nie zważając na 
defcytowy w okresie cd il kwietnia 
r.b. bilans handłowy, pokrycie krusz- 
cowt i dewizowe Banku Polskiego 
wykazuje dalszy wzrost. 

Wzrost oszczędności i odbu. 
dowa prodakcji. 

W dalszym ciągu interesujących 
wyjaśnień min. Czechowicz obszernie 
omawia polepszenie stanu oszczędno- 
ści i odbudowę produkcii, W ckresie 
od 1.1 1926 do 18 1927 r. konsta- 
iujemy wzrost oszczędności i lokat w 
bankach państwowych o 225 proc. 
(ze 143 miljonów zł. do 462 miljo- 
nów), w bankach zaś akcyjnych w 
okresie od 1.1 1926 r. do 1.6 1927 
г. — © 155 proc. (z 241 miljena zł. 
do 615 miłjonów zł.). 

W związku z powyższem obniżyła 
się stopa procentowa w Banku Pal- 
skim z 12 do 8 proc., a w bankach 
prywatnych z 24 do 12 proc. 

Odbudowa zrujnowanej produkcji 
posuwa się również naprzód. Nie 
ułega dla mnie wątpliwości, że przy 
skoordynowanym wysiłku rządu i 
społeczeństwa potraflibyśmy o wła- 
snych siłach odbudować naszą pro- 
dukcję do poziomu przedwojennego 
i nawet ten poziom przekroczyć. . 

W ostatnim roku we wszystkich 
niemal gałęziach naszego przemysłu 
widzimy znaczny wzrost produkcji. 

O kapitał zagraniczny. 

Należy jednak liczyć się z tem, 
że świat w ostatnich czasach robi 
bardzo Szybkie postępy, že baz do- 
pływu kapitałów obcych zdewastowa- 
na w czasie wojny Polska nie mogła- 
by dotrzymać kroku innym państwom 
i na polu konkurencji międzynarodo- 
wej mogłaby być latwo zdystanso- 
wara. 

Dopływ kapitałów obcych utrwali 
csiągnięte przez rząd obecne sukce- 
Sy, przyczyni się w ogromnej mierze 
do wzmożenia produkcji wogóle, a 
rolniczej, wymagającej w największym 
stopniu kredytu długoterminowego, 
w szczególności. 7 

Wzrost zaś produkcji decyduje o 
przyszłych losach naszych f.mansów, 
stwarzając dla nich trwałą 1 pewną 
podstawę. 

Z tych właśnie względów rząd 
uwzżał zawsze za część składową 
swego programu gospodarczego wy- 
robienie dia Polski kredytu zagranicz- 
nego i przygotował wszystkie warun- 
ki dla zdobycia zaufania finansjery 
zagranicznej. 

Zdolaość kredytowa Polski naze- 
wnątrz nigdy nie stała tak wysoko, 
jak w chwili obecnej, o czem najwy- 
mowniej świadczy wzrost kursu po- 
życzek polskich na giełizie niujor- 
skiej. 

Rrząd nie śpieszył jednak i nie na- 
rzucał się bankierom zagranicznym, 
wychedząć z założenia, że kontynuo- 
wanie dotychczasowej metody brania 
pieniędzy gdzie się da i na wszelkich 
warunkach byłoby w swej konsekwen- 

cji zabójcze dla zdolności kredytowej 
państwa polskiego. 

Uważając dopływ kapitałów zagra: 
nicznych za potrzebny i konieczny, 
nie chcemy być terenem ekspłoatacji 
dla lichwiarskich zakusów. 

Plan ugruntowania walaty 
polskiej. 

W razie sfinalizowania amerykań- 
skiej pożyczki stabilizacyjnej zostanie 
przeprowadzony następujący plan, ma- 
jący na celu ugruntowanie waluty pol- 
skiej, a uzgodniony już z finansistami & 
amerykańskimi: 1) Walutaęzostanie u- 
stabilizowana na poziómie zbliżonym 
do istniejącego. 2) Wycofane zosta- 
ną z obiegu biłety zdawkowe na о- 
gólną sumę 280 miijonów złotych, 
przyczem w połowie zostaną zastą- 
pione banknotami Banku Polskiego, a 
w połowie monetami srebrnem, W 
związku z tem bilety zdawkowe znik- 
ną z obiegu, a ilość monet srebrnych 
i bilonu zredukowana zostanie do łącz- 
nej kwoty 320 miljonów zł. 3) Kapitał 
zakładowy Banku Pelskiego zostanie 
powiększony 050 proc., przyczem na- 
razie rząd wstąpi w posiadanie akcji 
nowej emisji do czasu wyprzedania 
ich. 4) Wykunione zostaną i wycofa- 
ne z obiegu 6-procentowe bilety skar- 
bowe. 5) Stworzona zostanie żelazna 
rezerwa skarbowa, zdeponowana w 
Banku Polskim w wysokości 75 mi- 
ljonów złotych. 6) Pozostała część po- 
życzki w kwocie 135 miljonów zł. 
przeznaczona zostanie na ceie kredy- 
dytowe dla rolnictwa i przedsiębiorstw 
państwowych. 

Przyszłość w naszem ręku, 
Kończąc swe wywody p. Minister 

zaznaczył, że ugruntowanie wałuty na 
niezmiennym pozłomie przyczyni sę 
ogromnie do wzrostu oszczędności 
wewnątrz kraju i ułatwi uzyskanie kre- 
aytów zagranicznych. Na pytanie czy 
osiągnięta w dz edzinie finansowej po* 
prawa jest trwała i czy możemy być 
pewni dalszego rozwoju, muszę dać 
jedną odpowiedź. 

— Przyszłość nasza zależy prze- 
dewszystkiem od nas samych, 

KERIETWYEWSEZNY SZT ZZ ETF ETEWTREKCA 

Kursy wychowania i pie- 
lęgnowania dzieci, 

W październiku r, b. rozpoczynają 3 cl 
rok swego istnienia Kursy Pielęgnowania i 
Wychowania Dzieci. 

Kursy powyższe zostały w 1925 r. žor- 
anizowane przez p. M. Przewłocką i prof. 
ra Jasińskiego, jako kierownika naukowe- 

go. Personel pedagogiczny składa się prze- 
ważnie z lekarzy specjalistów chorėo dzie- 
cięcych, profesorów i asystentów U. S$. B. 

Kurs nauki trwa rok, 
Wykładane są następujące przedmioty: 

Anatomja i fizjologja, Higjena i bakterjolo- 
js, Patologja ogólna, Higjena dziecka, 

Opieka społeczna nad dzieckiem, Dyetetyka 
dziecka, Choroby dzieci i pielęgnowanie 
dziecka chorego, Psychologja i wychowanie, 
Gry i zabawy, Gimnastyka dziecięca. Oprócz 
wykładów teoretycznych słuchaczki obowią- 
zane są odbyć praatykę roczną w zakładacn 
leczniczych dziccięcych, w przedszkolach, 
oraz w żłobkach. Po zakończeniu wykładów 
odbywają się egzamina wobec Komisji Egza- 
minacyjnej poa przewodnictwem Naczelnika 
Wydz. Zdrowia Woj. Wileńskiego. 

Kursy mają na celu wykształcenie nie- 
tylko całego zastępu fachowych higjenistek, 
lecz jednocześnie danie młodym matkom 
podstawowych wiadomości z dziedziny  pie- 
lęgnowania i wychowania dziecka. 

W/ czacie Z-letniej egzystencji Kursów 
ukończyło je 68 stuchaczeš O wyksztetceniu 
przeciętnie średniem, z których większość 
pracuje już w charakterze higjenistek szkol- 
nych na stacjach opieki nad matką i dziec- 
kiem, oraz w szpitalach dziecięcych. 

W roku ub. ukończyło kursa między in- 
nemi 16 położnych, które po dopełnieniu 
swego wykształcenia w dziedzinie pielęgno- 
wania i wychowania dziecka, wyjeżdżają 
obecni: na wieś w charakterze higjenistek— 
położnych, aby nieść pomoc nietylko matce, 
lecz i dzieczu, 

W miesiącach letnich w czasie robót 
polnych hipjenistki + wychowawczynie bę- 
dą prowadziły po wsiach żłobki dzienne 
oraz przedszkola. й 
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Komu to szkodz.? 
Sama Isadora Duncan, kiėra stwo- 

tzyta szkołę taneczną, którą jęły na- 

śladować setki zawodowych tancerek 

„plastycznych*, nie uniknęła zubojęt- 

nienia publiczności nawet międzyna- 

rodowej dla jej popisów. wiecznie to 

samol Sprzykrzyć się mogą nawet 

kuropatwy. 3 
Gdy zaś coraz gęściej jęły wy- 

stępować adeptki szkoły Isadory Dun- 
can... młodsze i ładniejsze niż ona, 

trzeba było myśleć o... czemś innem. 

Niepodzielne królowanie Isadory Dun- 

can jako solistki tancerki skończyło 

się.. Wolano patrzeć na jej—uczenice. 

Wówczas to założyła Isadora Dun- 

can w Giuaewaldzie pod Berlinem 

słynną szkołę tańców plastycznych. 

Lecz artystyczna natura nie 

dała jej długo usiedzieć na miejscu. 

Przeniesła się do Paryża. Trafiła (tam 

na Rodina, który jeszcze potrafił się 

nią zachwycić. Uwielbienie takiego 

mistrza plastyki tudzież niesłabnąca 

wciąż jeszcze sława wszechś wiatowa 

— wysiarczały jej. Lecz — wybuch - 

ła wojna. O tourmees ar ystyczaych 

mowy nie było. 
Przez czas jakiś przebywała Isa- 

dora Dancan w Atenach —  zagrze- 
wając, jak pisano swojego czasu w p 
gazetach, tańcami swojemi Greków 
do wzięcia udziału w wojnie wszech- 
światowej. Okazuje się, że taniec so- 
lowy, odpowiednie wykonany, może 
być... pieśnią Tyrteuszowąl 

Dobrze wiedzieć. Gdy pomimo 
wszystkich «protokułów Gznewskich» 

nastanie nowa europejska wojna, niech- 
że przed szeregami wojsk naszych 
maszerują zagrzewając je do boju 
najpiękniejsze nasze tancerki wykony* 
wujące najbardziej wojownicze tańce 
plastyczne! Ręczyć można że pójdą 
w ogień za niemi nawet najmniej z 
przyrodzenia waleczni żołnierze. 

Z Aten pojechała lIsadora Duncan 
do Petersburga. Powiadają, że olśnił 
ją Lenin; że zamierzała stworzyć w 
Rosji jakiś raj taneczny, rozumie się, 
czerwony. Bolesny spotkał ją zawód, 

Wróciła do Paryża — aby wszcząć, 
głośny w następstwie na Świat cały, 
proces rozwodowy, Bo w małżeńskiem 
pożyciu i ona, Isadora Duncan, szczę- 
śliwą nie była, o miel с Е 

Proces rozwodowy zakończył się 
o tyle dla niej pomyślnie, że dwoje 
dżieci przy niej zostało. Tych dwoje 
dzieci była to jedyna w życiu jej po- 
ciecha; nic nad nie droższego w ży- 
ciu nie miała. I oto raz — w Pary- 
żu — kiedy jadąc z dziećmi w auto. 
mobilu wysiadła aby jakiś sprawunek 
załatwić, szofar wysiada też zostawu- 
jąc maszynę nie zahamowaną; auto 
rusza samo, skręca, pędzi przed sie: 
bie i wraz z dwojgiem dzieci . wpada 
do Sskwany. Zginęły — w oczach 
matki, która o mało, że zmysłów nie 
ostradała. 

Wszełako w kiłka już tygodni po- 
tem wystąpiła Isadora Duncan pu- 
blicznie w tymże Paryżu. Miała ma 
sobie tunikę (aneczną.. żałobną, a na 
głowie welon czarny i įęla uplastycz- 
niač w tańcu... żałość matczyną. Bar- 
dzo się to atoli publiczności parys- 

kiej niepodobeło. Francuzi są na 
punkcie taktu mocno wraźliwi i draźż- 
liwi. Sykano, Nazajutrz w prasie pi- 
sano o... parodji Nioby. Po takim 
incydencie niebyło już co robić w 
Paryżu. Isadora Duncan przeniosła 
się na stałe do Nizzy. 

Towarzyszył jej tam pewien mło« 
dy muzyk, Rosjanin, emigrant, Na 
spółkę mieli wybudować ogromną ha- 
lę dła tanecznych widowisk. Pewnego 
wieczera, gdy ucztowano wesoło na 
szampańskiem winie, przyszło do 
gwałtownej sceny zazdrości między 
lsadorą a młodym muzykiem, jej przy- 
jaciełem, Nie wiele myśląc, zawsze 
pełna krewkiego animuszu niewiasta, 
zrywa się i pędzi ku morzu aby 
śmiercią samobójczą kres położyć 
serecowemu zawodowi. Pebiegł za nią 
pewien angielski oficer i nawpółżywą 
z morskiej uratował toni. Niedoszłe 
samobójstwo Isadory Duncan obiegło 
wówczas przykładnie całą prasę, przy- 
pominając ją światu... 

Kilka dni temu przypomniała się 
światu znowu. Po raz ostatni. 

Siadła — w tejże Nizzy — do au- 
ta mając na szyi długi szal z frendz- 
lami. Auto ruszyło. Szal wkręcił się 
w kęło i w kilka chwil Isadorę ;Dun- 
can udusił, Jzszcze kilka obrotów kó- 
la... i trup jej wyrzucony został na 
bruk, przyczem kość pacierzowa uleg- 
ła złamaniu. - 

Wszystko trwało niespełaa mie 
nuię. 7 
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szono obecnych na sali ua posiedzeniu przed- 
stawiciell wszystkich wyzurń, ażeby w cią- 
gu dwu najbliższych dni podali do wiadrmo- 
Ści przewodniczącego sekcji liczbę list ofiar, 

ERBEN и kół jaka PA będzie A rozpowszech - 

WTOREK staw» ogłoszono nowy wykaz Szkół nienia wśród ducnowieństwa. = 

26 Dziś i wyższych zakładów naukowych, kłó- „, pogra, "21 września punktualnie © 
(Eaładiowa rych uczniom, względnie zwyczajnym godz. 18 min. 30 w Urzędzie Wojewódzkim, 

jutro słuchaczom przysługuje odroczenie ' — Sprostowanie. W podiyiue 

MOZA terminu odbycia służby wojskowej. niedzielnego feljetonu pt. «Nieznany pla- 
Р W końcu tego wykazu podana lista fon»,wkradła się omyłka, mianowicie 

zakonów, których nowicjusze mają podtytuł powinien brzmieć: <Z powodu 
prawo korzystania z odroczenia służ- 120.jetniej rocznicy zgonu Fr. Smugle- 

Wsch, sł. o g, 5 m, 17 

Zach. sł. o g.17 m. 44 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii U. S. B. 

by w wojsku stałem. Do tych zako- wycza» a nie „urodzin, co ninisj- 

= gala BE 1811 ków w Wilnie należą: 1) zakon Q.O. szem prostujemy. ; 
Ciśnienie ł 748 Franciszkanów, 2) zakon O.O. Misjo- NADESŁANE. 
średnie narzy, 3) zakon OO. Jezuitów i 4) 

— Wobsc tendencyjnie rozsiewa: 
nych przez nieuczciwą konkurencję 
pogłosek o rzekomem likwidowaniu 
naszego Składu Fabrycznego w Wil- 
nie, czujemy się w obowiązku podać 
do powszechnej wiadomości, iż po- 
głoski te są zgoła kłamiiwe i mają na 
celu jedynie chęć zaszkadzenia interee 
som naszej firmy, która dzięki gswej 
solidności 1 doskonałym wyrobom 
stoi poza konkurencją, pobijając ją 
stopniowo na każdym kroku, zdoby- 
wając nowe rzesze klijentów i nowe 
rynki zbytu. 

Otrzymywane przez nas prawie co- 
dziennie świeże transporty materjałów 

zakon św. Ducha (prawosławny). 

KOLEJOWA. 

— (x) Bezpośrednia komuni- 
kacja Paryż—Stołpce. W celu bez- 

pośredniego przepuszczania pociągów 
pasażerskich Nr.Nr. 703 i 704 kursu- 

Minimum za dobę -1-89C jących na linji Paryż—Stołace bez za- 

Maximum za dobę -|-130C ‚ „ Jazdu na stację osobową w  Barano- 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia wjczach, Dyrekcja PKP. w e. 

rzystąpiła ostatnio @с przebudowy 

URZĘDOWA. Stacji saa w Baranowiczach. 

— Służbowy wyjazd p. Naczel- Obecnie dowiadujemy się, iż roboty 
nika Kirtiklisa. W dniu dzisiejszym te są na ukończeniu i uruchomienie 
krzy EW tej stacji za 2 ans 1-g0 pe 

p. S. Kirtiklis wyježdža w sprawach dziernika rb. Rownoczešnie urucho- : Ё 
służbowych do powiatu „Święciań- mione zostaną specjalne pociągi dla sk wa a o 

skiego. pasażerów ze stacji osobowej na to- = | bezpodstawności krążących wer: 
— Osobiste. Naczelnik Wydziału warową. y). 

Pracy i Opieki Spolecznej p. K. Jocz — — (x) Odbudowa dworca 0s0- 
powrócił w dniu wczorajszym z urlo- bowego w Smorgoniach. Dyrekcja 
pu wypoczynkowego i objął urzędo- P,K.P. w Wilnie przystąpiła w ostat- 
wanie. MIEJSKA. nim czasie do ee a z 

S nego w czasie wojny Światowej dwor 

— (o) Posiedzenie Komisyj ra. ca osobowego w Smorgoniach. TEATR i MUZYKA. 

dzieck'ch. We środę, dnia 21 wrześ- Dworzec ten wybudowany: będzie — Teatr Polski (sala <Lutnias). <Nie- 

nia, odbędzie się w Magistracie po- według najnowszych wymagań tech- zwykły seans> — sztuka B. Ja: która 

siedzenie przygotowawczej Komisji nicznych i oddany zostanie do užyt- Tania e WARCE sa, w pik 

Finansowej, we czwartek zaś, dnia 22 ku publicznego jeszcze w końcu rb. wyjątkowe powodzenie, grana będzie dziś i 

września, posiedzenie Komisji rewizyj- POCZTOWA, jutro. Dotąd wszystkie przedstawienia <Nie- 

nej. ponad dzienny jeszcze nie zo- Są A Po czaiego wic R EE 

stał ustalony. — (c) Automaty z czekola ы wk 
— (o) Przymus kanalizacyjno- kowal w u". cock sasas i Banska 

wodociągowy. We czwartek, dnia wych. Ministerstwo Poczt i Telegra- nastąpi nastąpi 20 października, Teatr Pol- 

22 września, odbędzie się w Magi- fów udzieliło firmie «Optima» koncesji ski wystawi jeszcze dwie sztuki repertuaru 
stracie posiedzenie miejskiej Komisji ma urządzenie w lokalach urzĘdÓW farsą fiancuska «Wesoła spółkio. Premjera 
Technicznej. Na porządku dziennym pocztowych, telegraficznych, radiotele- tej farsy-buff, w której zawrotny humor fest 
sprawa wprowadzenia częściowego graficznych i telefonicznych na całym wprost szalony, wyznaczona na piątek naj- 

przymusu kanalizacyjno - wodociągo- obszarze Et mer ecital Józefa Śliwińskiego 

WEgO. z czekoladą i cukrami. Akt koncESy|- inter i i "Iš 
— (x) Posiedzenie miejskich ny i aaa szczegółowa przewidu- a Śliwiaskiego, fat było : prince 

komisyj. We środę dnia 21 b.m. od- ją szereg warunków. Ministerstwo dzenia, jest wielkie, co pochiebnie świadczy 
będzie się w Magistracie m. Wiina Poczt i Telegrafów zastrzega sobie © ae ZE A RYDCZ S o St 

pierwsze posiedzenie komisji finanso- prawo kontroli w. działalności Spółki „pędzie się w niedzielę d. 25 ego „Danas 
wej, we czwartek zaś posiedzenie ko- j w razie dostrzeżenia niewłaściwoŚci Teatru Polskiego o g. 6-ej w. puaktualnie, 

misji technicznej i rewizyjnej. wyda odpowiednie zarządzenia, 24 M Mistrz fortepian odegra przepiękny NI: 
— (x) Akt darowizny gmachu których spółka będzie musiała beze bór utyoró w. Zwlaszcza zwraca uwagę Wp 

Teatru Wielkiego ea, W. Po. względnie się zastosować, Czekolady ka da aka wa dyeć 
hulance. Dnia 16 b. m. sporządzo. i cukry, sprzedawane za pomocą auto- Kasa czynna od g.1l do 9 w, 
my został u rejenta Kożnowskiego w matów, muszą być wytwarzane w kraju przerwy. 
Wilnie akt darowizny na rzecz m. i doborowej jakości oraz odpowiadać 
Wilna, stanowiącej gmach Teatru Wiel- cenom rynkowym. Inne artykuły nie 
kiego przy zbiegu ulic W. Pohulan- mogą być sprzedawane w  automa- — Program audycji warszawskiej. 
ka i Teatrałnej. tach koncesjonarjuszy, gdyż urucho- 12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

Ze strony ofiarodawców występo- mianie automatów z innemi artykuła: meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

Temperatura rólnie ł -1-100 C 

|» 
j Południowo-zachodni 

ez. 
Wiatr 
przeważający 

Uwag i: półpochmurno, deszcz 

Z poważaniem 
Gustaw Molenda i Syn 
Skład Fabryczny w Wilnie 

ul. Wielka 36. 

RADJO. 

wał p. Stanisław Wańkowicz, jako mi przysługuje wyłącznie Towarzystwu Program. 2 : 3 

pełaomocnik H.polita hr. Korwin-Mi- Księgarni Pocztowych «Lot». Czuwać Pw Ramunis: neto AK ES 
lewskiego oraz pp. Mieczysław Boh- nad tem winien naczelnik urzędu pocz- 
danowicz i Feliks Zawadzki osobiście. towego względnie jego zastępca. Kon- 

Ze strony Magistratu akt podpi- cesjonarjusze zobowiązali się do uru: 
sał radca prawny Magistratu p. Wac- chomienia najdalej do 31 grudnia 
ław Fedorowicz. 1928 r. 500 automatów przy urzędach 

W akcie tym ofiarodawcy zastrze. pocztowych i dołożyć starań by dal- 
gli sobie dwa warunki a mianowicie: Sze automaty były wyrabiane w 

Pierwszy dotyczy używania gma- kraju. 
chu na przedstawienia, odczyty, ze- 
brania i t. d. wyłącznie w języku pol- 
skim by uw vmać charakter wybiinie 
narodowej in. "'tucji. 

Jak wiadomo gmach ten wybudo- 
wali oflarodawcy za czasów rosyj- 
skich, w celu krzewienia na Kresach 
kultury i sztuki polskiej. Drugi waru- 
nek dotyczy rezerwowania jednej lo- ni 
ży dla ofiarodawców. 

Nieruchomość tę oszacowano na 
zgórą 400.000 zł od czego podatek 
na rzecz Skarbu wynosiłby 167.000 
zł Wobec powyższego też Magistrat 
zwrócił się za pośrednictwem prezesa 
lzby Skarbowej w Wiłnie do Mini- 
sterstwa Skarbu z prośbą © zniesie- 
sienie tego podatku. Równocześnie 
Magistrat wydelegował w tej“ spraw e 
do Warszawy prezesa komisji finan. 
sowej radnego Korolca. 

15.20—16,35 Przerwa. 
16,35—17,00. Odczyt pod tyt.: <Z naj- 

nowszej literatury przyrodniczel» (dział <Przy- 
rodoznawstwo»), wygł. prof. Adam Czarte 
kowski. 

17,00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17,15—18,35. Koncert popołudniowy, 
18,35—18,50 Komunikaty <PAT>». 
18,50—19,15, Odczyt p. t.: «Niedomaga- 

nia w samochodzie i sposoby ich usuwania», 
ZEBRANIA I ODCZYTY.  wygł. mjr. Bolesław Wiszniowski. 

— Posiedzenie WII. T-wa Le. - Ка оЬ ОО wycieczki w 
karskiego. Dnia 21 b. m. © godz. okolice Warszawy» (dział <Krajoznawstwo»), 
20-tej odbędzie się posiedzenie nau- wygł. prof. Al. Janowski. 3 

kawo - administracyjag Wileńskiego 202 z. rolniczy. 
T:wa Lskarskiego w iokalu własnym AS Kenis wiece ARE 

(Zamkowa 24). Porządzk dzienny: biuletyn <Le Messager Połonais» w języku 
1. Odczytanie protekułu popred- francuskim. 

iego zebrania. 2 Dr. Wirszubski — 
S a słonecznem. 3 Sprawy ad- WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Nefortunny „spacer“ war- ministracyjne: a) sprawa wspólnego 
z innemi stowarzyszeniami uczczenia > 

pamięci zmarłego Dr. med. Włady» GI a z 

sława Zahorskiego b) sprawa zjazdu ku znanych | oda "złodziei 
internistów w Poznaniu c) sprawa m: y 
ob-hodu jubileuszowego prof. Glu- mieszkaniowych przybyło do Wilna z 

zińskiego “7 p“ as ve odziej daw: 

Е Ww“, co w gwarze ziejskiej ozna- 
ko ie ka. "+ a kradziež Z z. ga odj 

— Ambasador Laroche zwie- zewana została natychmiast obława. 
dził Wilno. W niedzielę ubiegłą po- W znanej spelunce złodziejskiej przy 

SZKOLNA ciągiem pośpiesznym z Warszawy ul. Ostrobramskiej Nr. 3 (właścicieł 
* przybył do Wilna ambasador fran- tego lokalu siedzi obecnie na Łu- 

— Kurator Okręgu Szkolnego cuski p. Laroche z małżonką. Spotka- kiszkach) znaleziono trzech gastrole- 
Wileńskiego Dr. Antoni Ryniewicz ni na dworcu przez radcę woje rów, są to: Alfons Kasprzewski, Jan 
wyjechał w sprawach służbowych do wódzkiego p. Pawła Rauego, zwiedzi- Tomaszewicz i Anteni Kotwieki. Przy 
Warszawy. Zastępuje Kuratora W CZA- |j pzństwo Larochs w jego towarzy- tej obławie przytrzymano ukrywają- 
sie jego nieobzcności Naczelnik Wy- stwie miasto i jego zabytki, majwyż- cego się od dłuższego czasu dezerte- 
działu p. Stefan Pogorzelski. sze zainteresowanie wykazując dla je- ra 23 pł. uł. Osobnik ten, niejakiś 

— Zmiany w Kolegjum O. O. dynego w swoim rodzaju arcydzieła Przybysz, poszlakowany jest © noto: 
Jezuitów, W Kolegium i Gimnazjum sztuki, jakiem jest kościół Św. Piotrai ryczne dokonywanie kradzieży oraz o 
O.O. Jezuitów w Wilnie zaszły nastę- Pawla. O godz. 14-tej udał się p. udział w napadzie rabunkowym. 
pujące zmiany. Ustąpił po wielu la« Ambasador z małżonką 'na zaprosze. _ Wszyscy przytrzymani osadzeni 
tach pracy Rektor i Dyrektor Gimna- nie hr. Przeździeckiego do Woropa- zostali w areszcie, aż do czasu wyda- 
zjum, znany i ceniony dla swego jewa. | nia decyzji przez sędziego Śledczego. 
serca i działalności O. Michał Barg- — Karaimi na powodzian. Na — Wybuch prochu. We wsi Nowo- 
lewski. W jego miejsce objął urząd odbytem w dniu 17 b. m waltiem siołki gm. Trockiej podczas rozsadzania pro- 

Rektora Ks. Stanisław Lic, dotychcza- zebraniu członków tutejszej karaim- Soelę dać nade aan EE. 
e £ Švinas w wielu domach i skiej gminy, po zrefsrowaniu przez p. toni Maciulewicz. Chory postradał prawą rę. 

= ке aa p E Jutkiewicza sprawy utworzenia ko- ke, uszkodzone ma lewe oko oraz poszarpa- 
eż |, wiązki za: r je 2 ną twarz. iąrę własnej nieuwagi w stanii л вр . \ХПаЪу н Ramie mitetu pomocv'rowodzianom, zebrano "4 © i gł w stanie 

tężonej pracy i zajmie się przedewszystkiem do urzędu w Wilnie, 
rozpowszechnieniem jak największej liczby — Kradzieże. Na ul. Zawalnej zatrzy- 
list składkowych. Rozdaniem list poszczegól- mano Lejbę Fienke (Nvwogrólzka 52), któ- 
nym instytucjom na terenie miasta Wiina ry dokonał kradzieży lakierek i bielizny z 
zajmą się osobiście gami członkowie sekcji, wozu ma szkodę S. Werdzika (Zalesie). 
panie i panowie, prowadząc równocześnie — Witold Tonkiel (Mysia 5) zameldce 

: > cięžkim przewieziono do szpitali šw. Jakėbi Tej. Otgolki wole anim jednorazowo 70 zł.. która to suma Dówiadujemy się, że władze bezpieczeństwa 
с d i 8 została przekazana na ręce p. Woje- wydały zarządzenieg aby dozorujący roboty „O. Jezuitów w Chyrowie. * wody. przy iłaczeniu kamb ni Ściśle przestrzegali 

WOJSKOWA. Polecono zarządowi gminy w dal- dee wybuchowego stosowane 
— Nowe P. K. U. powstaje w szym | zbierać ofiary' я w zab Taina = r rękach poli- 

i = a na rzecz powodzian. cjanta. Posterunkowema A. Walterowi, te- 
Zk z dniem 1 pm poniedziałek, dnia 19 b. m. odbyło się w = samemu, który swego czasu przyłapał 
r. b. zostaje uruchomiona Powiatowa wjeikiej sali Urzędu Wojewódzkiego pierw- znaczną partję Spiiytusu, transportowanega 
Komenda Uzupełnień w Postawach. sze posiedzenie sekcji zbiórki na listę oflar przez jedną z niesuiniennych firm wileńskich 
Właściwość terytorjalna P.K.U. Posta- przy bardzo licznym m gy ae аоа ea o ORDRE 

iatv: „Sen, Krzyžano z ewodniczą- nocy — wykrył on w lesie pryw: 2 SS będzie On Po cym sekcji wybrano prez. Uniechowskiegy, tożórym m terenie EG Ławatyskiczo 
stawski i Dziśnieński. Organizowanie wiceprzewydniczącym — rejenta Klotta, zaś tajną gorzelnię. Spłoszeni <fabrykanci» zbie- 
= RE o A palącą, gdyż sekretarką — p. prezydentową Folejewską Z gii pozostawiając całxowiie urządzenie i za* 
lotychczas ludność zmuszona była 

tracić dużo czasu aby wypełnić for- 
a. związane z obowiązkiem 
użby wojskowej. 
z (0) ma wykaz |. któ: 

rych uczniom przysługuje odro- Pó, 2x, ; i : propagandę na rzecz zbierania wał iż brat jego Józef dokonał kradzież: 
czenie terminu służby wojsko- Sat. W tym mi o anWicad dokoopto- różnych Roy wartości 200 zł. Aa 
wej. W ostatnim (80) numerze «Dz. wać jeszcze szereg osób. Jednocześnie upto- Sprawcę aresztowano. 

dniem jutrzejszym sekcja przystępuje do wy- cier. Gorzelnię zlikwidowano i przewieziono |



Samobójstwo właściciela fabryki rękawiczek: 
Niemałą sensację wywołała wśród 

sfer kupieckich wiadomość 0 samo- 
bójstwie właściciela dużej fabryki re- 
kawiczek (Wilno, Podgórna Nr. 7) 
Dawida Sztura. 

Przedsiębiorczy ten kupiec urucho- 
mił w Winie własną gerbarnię wyra- 
biającs zamsz, farbiarnię oraz dużą 
pracownię rękawiczek. Zakłady Sztura 
wyrabiały tak dużo rękawiczek, że'w 
całej Polsce jedna tylko firma miała 

większą pradukcję. Doskonale pro- 
sperująca fabryka od pewnego czasu 

aš Kiro: Polonja“ 

$ КОСО 

  

в Dziś! Wielki nowoczesny dramat życiowy w 1U akt. <KRZYŻOWA DROGA KOBIETY: nowo- 
Ei czesne małżeństwo, tragedja kobiet, które nie chcą dzieci, kobiety z piwnicy i kobieta z salonu. 

ml. A. Mickiewicza 22, gg W rolach gł.: piękna Maly Delschaft, znanej ze swej wspaniałej gry Conrad Veidt i znani Werner 
Krauss i Harry Liedke jako nowoczesue małżeństwo Ernst Hofmann i Andja Zimowa. е 
Nad program: Święta 11-go listopada <Powróż Marszałka Piłsudskiego z Magdeburgu i rozbroje- 

  

  

  

  

PIANINO chcę wypożyczyć. 

Żgłoszenia do Administr. «Słowa».       

  

  

  

Udana obława na wilki, 
Bezustanne skargi ludności gm. W rezultacie po całodziennem polo- 

Olkienick ej na szkody czynione przez waniu zabito sześć wilków i lisa. 
wilki zostały wysłuchane przez grono Królem polowania okazał się nadle- 
oficerów KOP, którzy przy pomocy śniczy, który dubeltem położył trupem 
miejscowogo nadleśniczego zorgam- dwie sztuni. Wice król zabił wilka i 
zowali w ubiegłą niedzielę obławę., lisa. й 

i > sadach ekonomicznych jako instytucji 
Inauguracyjne zebranie samodzielnej i om od a: 
nowego stowarzyszenia pracow - jących związków pracowników. Nie- 

ników miejskich. słusznem jest zmenopolizowanie przez 
W dniu 17-go września r. b. w Związek prac. miejskich pożyczki w 

lokalu Ratusza odbyło się walne ze-*wysokości zł. 10.000 udzielonej przez 
branie nowopowstałego Stowarzysze- Magistrat dla korzystania ogółowi 
na pracowników miejskich w Wilnie. pracowników, nie zaś wyłącznie dia 

Zebranie otworzył kol. Zienkiewicz członków tego tyiko związku, — je- 
zapraszając do prezydjum kol. Miga- dnak z funduszów tych korzystają 
rza, który powołał na sekretarza kol. obecnie jedynie członkowie Związku 
Tymana i na asesorów kol, Rudaka i prac. miejskich i w ten sposób po- 

Zienkiewicza. W początkowem prze: krzywdzeni są pod tym względem liczni 
mówieniu kol. Kurczyn poinformował członkowie Stowarz. prac. miejsk ch 
zebranych, że myśl stworzenia stowa- oraz ŹŻwiązku zawod. prac. użyt. 
rzyszenia daluje sę jeszcze Od roku publ. 
1925, od tego bowiem czasu grupa Następnie kol. Tyman zreferawał 
członków zwią.ku pracowników miej: potrzebę ustalenia linji wytycznych 
skich po częstych lecz bezskutecz- przy zamierzonej redukcji pracowni. 
rych protestach przeciwko metodom ków Magistratu, mając na względzie 
stosowanym przez zarząd związku przedewszystkiem osoby, które wy- 
pr. miejsk. nosiła się z zamiarem u- służyły już emeryturę, następnie tych, 
tworzenia stowarzyszenia, co się dału redziny których pracują w Magistra- 
nareszcie zrealizować w czerwcu r. b. cie, jak również osoby, których byt 
Następnie wyjaśnia kol. Kurczyn za- materjalny jest o tyle zabezpieczony, 
miary, zadania oraz ideologję stowa: że uposażenie otrzymywane w Magi- 
rzyszenia. Wykazuje również, że pod stracie nie stanowi zasadniczego 
czas utworzenia Związku prac. miejs. źródła utrzymywania się. Należy z 
w r. 1919, w czasie gdy młodzież uznaniem przyjąć powyższy wniosek, 
walczyła o niepodległość Polski, w gdyż przeprowadzona w ten sposób 
skład zarządu tego związku weszli redukcja dałaby możność zatrudnie- 
ludzie pozostali w domu, — ludzie nia pewnej ilości pracowników bez- 
starsi nietylko fizycznie. Gdy po ukoń- robotnych i. jednocześnie poprawić 
czonych walkach młodzież powróciła byt dotychczasowych pracowników. 
do pracy pokojowej — znalazła ona Kol. Rudak złożył wniosek stwo- 
w tych ludziach świat o poglądach rzenia w Magistracie komisji dyscy- 
odrębnych — świat ludzi przyzwycza- plinarnej dla rozpatrywania spraw per- 
jonych do metod urzędów rosyjskich sonalnych. Wniosek ten został uzu 
(nie koniecznie odpowiednich dla pełniony poprawką kol. Kurczyna, 
współczesnego życja odrodzonej Pel- by wydział konireli nie prowadził 
ski) — świat stary i zły.. Młodzież dochodzeń w sprawach pracowni- 
zaś ta — to świat ludzi i czynu, peł- ków, gdyż osoba kierownika tego 
nych zapału do pracy dla dobra ogó- wydziału p. Jastębskiego nie daje gwa. 
łu. Ci ludzie wypowiadają walkę nie rancji bezstronności, którą należy się 
osobom, lecz złym metodom i zasa- powodować przy rozpatrywaniu spraw 
dom. Dokonają tego przez pracę nad personalnych. W dyskusji nad tym 
sobą w kierunku uspełecznienia, wnioskiem zabiera głos kol, Migacz, 
przez wyrobienie wzorowego typu który popierając wniosek stwierdza 
pracownika — cbywatela. Stowsrzy- faktyczną stronniczość p. Jastębskiego 
szenie prac. miejsk. zwracając się do przy przeprowadzaniu dochodzeń. 
Związku zawodowego pracown. Uży- Na walnem zebraniu byli nrzed- 
tecznośći publicznej wyciąga dłoń do stawiciele Megistraiu p. |. Żejmo, 
polskiego robotnika i ma nadzieję, szef sekcji finensowej, przedstawiciele 
że wspólna praca zapewni lepszą Kom. okr. związków zawodowych — 

przyszłość. p, Kuran i p. Gryte oraz Związku 
Nasiępnie -dokonano wyborów zaw. prac. użyteczności publ.— p, Ju: 

władz Stowarzyszenia, a mianowicie: dycki, 
w skład zarządu weszli kol. kol. Re- W dniu 19 b. m. odbyły się wy- 
nard, Rudak, Siedlecki, Zienkiewicz, bory: prezydjum zarządu Stowarzysze- 
Tyman, Kurczyn, Rytwo, Kochanow- nia, które dały następujący rezulta!: 
ski i Hurynowicz, — Komisja Rewi. prezesem został p. Stanisław Renard, 
zyjna — k6l. kol. Sielanko, Walk- vice-prezesem p. Jarosław Kurczyn, 
nowski i Hołownia oraz sąd koleżeń- skarbnikiem p. Adam Hurynowicz i 
ski w składzie: kol. kol. Tołwiński, szkretarzem p. Tyman. 
Rudak i Mikosza. Po referacie kol. 2 
Siedleckiego o skladkach czlonkow- Ofiary. 
skich wałne zebranie ustaliło je w — Bank Zw. Sp. Zar, w Poznaniu za 
wysokości 1 proc. od poborów. Z siebie i zą swoje Oddziały wypłacił w War- 
uznaniem został przyjęty jednomyślnie BU na eż, RZ powodzłanom w 
wniosek kol. Kurczyna w sprawie m 8° A.M. dla schorowanej wdowy z зу- 
kasy  pożyczkoworOSZCZĘdNOŚCIOWEJ, nem suchotnikiem zł. 5, dla najbiedniejszych 
dążący do stworzenia tej kasy ma za: zł.5. 

  

  

  

   

ul. Wileńska 38. „Szatan w jedwabiach* ”£ <La femme nue» „WAGA KOBIETĄ" 
18 największych kin Wiednia jednocz. wyświetlało tem obraz, w rol. gł. Nita Naldi, Lonis la Grande 
i Jwan Pietrowicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu <Akademji Sztuk Pięknych w 
Paryżu» Corso światowe w <Zatoce Aniołów» na Rivierze. Bogato wystawione rewje 
Bćrgćres> w Paryżu i t @. 

<Folies małych dzieci. 

  

  

  

    

znalazła się w trudnej sytuacji płatni- ie Ni a CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? » czej I to spowodowało, że uczciwy I — nie Niemców. Ostatni seans o godz. 10.15 a Musisz ukofczyć kursa fachowe kore. : 

ambitny gospodarz jej — Sztur, wo. g Das będzie +6 poiężny dramat w 10 aktach, DORA) Eau САЙ на 
Jał popełnić samobójstwo niż docze- © Miejski Kinematograt wyświetlany film: „Katorgi Sybiru osnuty na tle prawdziwego zdarze- 2 : ::{:1!:2;:;:'тёібе.:ч:\‘хаф&\.ег}?:і:Ь\ш&о- : 
kać się widoku protestowanych wek- e Kuituralno-Oświatow nia w 1905 r. walk ofiarnych o wolność i niepodjegłość Polski. Akcja ilustruje stosun= * wości kupieckiej, korespondencji * -Ф 
sli. Zimn £ zwłoki d t ė у ; ki polsko-rosyjskie za czasów niewoli Polski. Wykonanie pierwszorzgdnych artystów e 2. handiowej, stenografji, nauki handlu, Z 

: PORA AO ae za Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) || amerykańskich, w roli głównej artystka Światowej sławy Klara Voung. W poczekalni $ © prawa, kaligratji, plsania na maszy- @ sc a z a Akcja $ | koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Žycimikija 4 = RE 8 nach, Potikończeniu Świadectwo: z 
ratownicza dała rezultat negatywny. seans 0 godz. 10-ej wieczór. Ceny biietów: parter — gr., balkon — gr. Począte! = a gatywny seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5-ej m. 30. ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! s 

и z. „Helios“ Premjera. Wielki zachwycający erotyczny k as złotym medalem Administracja „Słowa” poleca 

ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się: z rodziców suchotników i trojga 

Łaskawe ofiary prosimy składać 

  

  

  

    

      

      

   

е у w Adm, „Slowa“ dla „rodziny w 
@ Tania Reklama Swietlna $ |HEMOROIDY GINĄ | | nedzy“, ” 2 
$ > > ы $ | w5—6dni bez lekarstwa.—52-letnie 
e jest dwignią handlu $ | dośw :dczenie. —Wysyłam przep S 

i zł i aaa h doł. d В ‚ 
: kto dba o rozwój swego przedsiębicrstwa reklamuje się tylko w 2 o. wl gy S acikka a ios K iais 4 

. 1 i ni 32 letnim synem suchotnikiem 1 ka- rc Z. A. S. K. w Wilnie, IGNACY WIERZBOWSKI — błaę: — gdyż słabi „Reklamie Swietlnej“ „Gaurės 510, geda 5-8. @ felczer: e>pitalnv, KAR sit RE peja 
e W, bielizna, a przedewszystkiem żywność. 

Ą Ф Ofiary pieniężne proszę składać w 

i T-wo Radjotechniczne $ JAKOB WAJNBREN 4 L ekarz-Dentysta Acienialeteacji: <Słowee 10) Oiapobioė“ 
ELEKTA4T< Aj iowikdÓ $ в MARYA nio, ul. >tara Мг 11 (Zwierzyniec). 

Wilno, Wileńska 24 Tel. 10-38. $ | adis $ Ożyńska-Smolska  „BEMSM. ао С ЗОВ 
Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesorja na dogod- į A —-—— Chorob) tine, 

> nych warunkach spłaty Ч i astra R KOWAL Lekcyj języka 

ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 
Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, 

SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul. Suwalska 65, 
Głębokie, ul. Zamkowa 29. 

NS, VW da 
TP 

Rejeste Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

w dniu 10 września 1927 r. 

6840 1. A. «SFINKSA Borozdin, W. Daniłow i S-ka» 
Eksploatacja kino'eatru. Wiłno, uł. Wileńska 38. Firma roz: 
poczęła działalność 30 sierpnia 1927 r. Wspólnicy zamieszkali 
w Wilnie: Aleksy Borozdin — przy "l. Portowej 19 Sergjusz 
Agoszkow—przy ul. Sierakowskieao 18, Wiaczesław  Daniłow 
przy ul. Sierakowskiego 6, Grzegorz Kac—przy ul. M. Pohu- 
lanka 12, Jakob Krubicz—przy nl. Mickiewicza 11 i Aleksander 
Mołożawy — przy ul. S to Jakóbskiej 16. Spółka firmowa, za- 
warta na mocy umowy z dnia 30 sierpnia 1927 r. na czas do 
30 sierpnia 1935 r. Zarząd spółki należy do wszystkich wspól- 
ników; wszelkiego rodzaja zobowiązania, plenipotencje, czeki, 
weksle umowy i tranzakcje winny być podpisywane pod stemp- 
lem firmy conajmniej przez pięciu wspólników. 1439—1 
  

6841.A. «<Błoch Morduch> w Baksztach, pow. Wołożyń- 
skim, piwiarnin. Firma istnieje 1927 r. Właściciel Błoch Mor- 
duch zam. tamże. 1440—VI 

6842 ]. A.J<Czepoerowski Józef» w Wisznianach, gmi- 
nyf Juraciszskiej, pow. Wcłożyńskim, sklep kolonjalny, galante- 

rji, manufaktury i tytuniowy. Firma istnieje od 1914 r. Wła: 
ściciel Czeporowski Józef, zam. tsmże. 1441—VI 
  

6843 1. A. <Dawidson Chaja» w Mikołajewie, gminie 
Ługomowickiej, pow. Wołożyńskim, skiep spożywczy. Firma 
istnieje od 1925 r. Właściciel Dawidson ZA Aani MAmĖss 

  

6844 |. A. <Hołubowiczowa Anieia> w Iwiencu, now, 
Wołożyńskim, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Hołubowiczowa Aniela, zam. tamże. 1443 —VI 
  

6845 1. <Perska Gala» w Wołożynie, sklep spożywczy 
1 galanterji. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Perska Gala, 
zam, tamże. 1444—VI 

6846 | A. <UNIWERSUM Jan Wilkocki» w Iwieficu 
pow. Wołożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje 
od 1927 r. Właściciel Jan Wilkocki, zam. tamże. 1445—VI 

6847 1. A. <Watkin Chaim> w Wilnie ul. Ostrobramska 
22 sklep ozdób wojskowych. Firma istaieje od 1926 r. Wła- 
ściciel Watkin Chaim, zam. tamże. 1446—VI 

  

  

w dniu 10 września 1027. r. 

6848 |. A. <Kantorowicz Fajba» w iwiefńicu pow. Wo- 
łożyńskim, jatka mięsna. Firma istnieje od 1927 r. Właściciel 
Kantorowicz Fajba, zam. tamże. 1447—VI 

6849 I. A. <Berkman Sora» w iwieńcu, pow, Woło- 
żyńskim, skład apteczny. Firma istnieje od 1920 r. Właści- 
ciel Berkman Sora, zam. tamże. 1448—V1 

        

Naipowažniejsza firma radjowa na Kresach. 
  

Popierajmy swój przemysł i handel 
Więcej zaufania de ludzi pracy $ 

w swym zakresie. 
Nie tylko wielkie okna sklepu są 

j gwarancją dobrego wykonania lecz 
$ bezwzględna fachowość 
: Wszelkie zamówienia wykonywa 
Placówka Polska Meblowa 

S. MAKOWSKI, Zawalna 15, 
Posiada kredensy, szafy, stoły, 

salony, otomany i t. d. 
Tanio. Na raty. 

szkół ро- į B. nauczycielka эар wssechnych 
poszukuje pracy Jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem, Zgadza 
się na wyjazd Oferty, składać do 
«Słowa» pod <Młoda». 

na — fortepjanie 
Lekcje MUZYKI gdzies wyłącznie 
u siebie w mieszkaniu doświadczony 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, 
osiągnięcie w krótkim czasie techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki po- 
dług najlepszej metody. Adres: Lu- 
belska 3, m. 2.  Porozumieć się 

między 9 — 11 i od 5 — 6 w, 

KONKURS. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

niniejszem ogłasza konkurs na oddanie w 
przedsiębiorstwo wyrobu cą 100000 (stu ty- 

kiacy) sztuk podkładów kolejowych w Nad- 
leśnictwach: Brasławskiem, Lidzkiem, Oraf- 
skiem, Uszańskiem, Różankowskiem, Olkie- 
nickiem, Trabskiem, Druskienickiem, wraz z 
dowozem tych podkładów na termin 31 Xi 
r. b. do najbliższych stacyj względnie szia- 
ków kolejowych. 

"W tym celu przedsiębiorcy przekazane 
będą w odnośnych Nadleśnictwach w odpo- 
wiedniej ilości wynumerowane drrewa na 
płazowinach 1 nasienniki, podlegające wy- 
cięciu względnie działki zrębów etatowych. 

Projekt umowy, warunki techiriczne oraz 
wzór oferty są do przejrzenia w godzinach 
urzędowych w Oddziale Techaiczno-Oospo- 
Ar D. L. ?. w Wilnie (ul. Wielka 66 
pok. 7). 

Oferty pisemne na poszczególne N-ctwa 
należycie ostemplowane z podaniem ceny za 
wytób i dowóz (łącznie) jednej sztuki pod- 
kładu, poparte kwitem Kasy Skarbowej w 
Wilnie na wniesione wadjum w wysokości 
2000 zł. winny być składane w terminie 
nieprzekraczalnym — @о godziny 12-ej w 
południe dnia 1 października 1927 r, — do 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo: wyboru 
oferenta bez względu na wysokość zaofero- 
wanych cen. Ž 

Dyrekcja r a Pvówych 
w Wilnie. 

Nr 1449-VĮ, 

444444 0448M 

6
4
4
6
4
4
 

  

    

wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe 1 złote 

% korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 

  
  

odpowiednio wykwa- 

lifikowany, poszukuje 

pracy, zgodzi sę na 
wyjazd do większego 
majątku, Wilno—Kal: 

  
  

  

  

  

  

  

zniżka. Ofiarną 4 mm. 3 мага O. Paszkiewicz. 
Wydz. Zdr. Nr 3 

DO ‚ ORTÓR „| Potrzebna D, ZELDOWIGŻ | mtąc do si 
0, umiejąca ; 

chor. W ENERYCZ- Aiolara. AR da. z 
NE, SKAGRE ŁC, dobremi poleceniami, 

оф10 Bł aw aa a 
DOKTÓR 

SZeldowiczowa | Student 
KOBIECE, WENE: | rutynowany korepety- 
RYCZNE ti ehor, | tor poszukuje lekcyj 
DRÓG MOCZ, i korepetycyj, dogod- 

Ta. 12- fod 46] ne warunki, oferty do 
ul.Mickiewicza 24 «Słowa» pód 

tei. 277 <Rutynowany>, 
W. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka ta franc. jęz. 

w. Śmiałowska L2KJe poszukcje 
pizymuje od. godz. 9 "nę zymanie. Oferty 
si BU składać do  <Słowa» 

W! Z.P. Nr 63. Ūla A. C. 

KUPI 
Or. 6. Wolison wannę emaij A 

weneryozne, = тосто- dobrym stanie, 
p'ciowe i skórne. ul Piłsudskiego 20/4, 
Wileńska 7, tet. 1067 telef. 11—53, 

Szafy POKÓJ 
, światły, : słoneczny, 

suchy, 0 zaraz do 
Kredensy, wynsjęcia na dogod- 

nych złonaca 
można z pełnem 

s t о 1 y : шпутап‘і‚вш‚ 

oraz inne meble . 

najtaniej nabyć można 

w Domu Handlowym 

H. Sikorski i $-ka 
ul. Zawalna Nr 30, 
    

Poszukuje się 
n'ekrępującego pokoju 
dla 102 osób, A 
dane  calodz'enne 

utrzymanie, oferty do 
«Słowa» z podaniem 
ceny dla <T. C,» 

Zarzeczna 8 — 11 
  

  

Poszukuję 
posady gospodyni, 
znam kuchnię i gospo- 

darstwo wiejskie, 
ul. Królewska 3—9. 

NAUKA 
pisariia na maszynach 
tania i gruntowna, 
(uczącym się zniżka) 
Orzeszkowej 11 m. 16 
(obok żeńsk. gimna- 

zjam), informacje 
9 — 114 — 8. 

    

  

POKÓJ 
umeblowany dla sa- 
motnego do wynaję. 
cia, z osobnem fron- 

towem wejściem. 
Ludwisarska Nr 8, 

m. 3, od 4—5, 

  

gubioną książkę 
wojskową wyd. 
przez P. K. U. 

Wilno, na imię 
Andrzeja Stankowskie- 
igo, unieważnia się. 

    

francuskiego i 
angielskiego 
udziela doświadczona: 

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

    

Przy Stowarzyszeniu 
Techników 

ul. Wileńska 33 

KUCHNIA 
czynną jest od 18 b. 
m. i wydaje obiady 
domowe, na czystem 
maśle z 3ch dań za 
zł. 1.50 gr. Wstęp 
wołny od 12 do 5 pp. 

  
  

Potrzebne 
mieszkanie z 4 ch lub 
3-ch większych pokoi 
z kuchnią w śródmieś- 
ciu, na Antokolu: lub 
w Źwierzyńcu Ciepłe, 
słoneczne, możliwie z 
wygodami. Oferty 

uprasza s'ę składać w 
adm. <«Słowa> dla 

J. Karczewskiego 

Mieszkanie 
1 pokoi, nowo 

czesne wygody, 

remontowane, Sło- 

neczne do wynaję- 

cia. Kościuszki 14. 
    

TENOGRAFJI 
biurowej, parlą= 
mentarnej (lektu- 

ra) wyucza listownie, 
szybko, najdoskonalej, 
Instytut Stenograficzn 
Warszawa, Krucza 26, 
Ządajcie prospektów. 

  

  

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

adm. «Słowa» 
pod. N. L. 

NA KURSY 
Kroju i Szycia 
GQ, Tomkowiczówny 

w Wilnie, Królewska 
5 — 11 przyjmuje się 
zapisy nuczenic w 

okresie jesiennym r. b. 
Opłata za naukę 

dostępna. | 

  

  

  

DK EEEE CZE WNE ZESPO 

EDGAR WOLLES 

*© Złowieszcza postać. 
Teppttwilł odprowadził Elzg de 

samochodu. Ralf z żoną pódążyli za 

nimi. 
— Czy nie zrobiłaś jakiegoś głup- 

stwa? zapytał półgłosem Ralf. 
— Nie rozumiem, czego 

odemnie! ` 
— Cry nie zaopiekowałaś się ja- 

kim cennyre przedmiotem, zostawio- 

uym w pokoju Teppeiwill<? Boże! Je- 

šii kisdykolwiek ošmielisz się zrobić 
taką niespodziankę któremu z moich 

przyjaciól!... 3 
Zwanńowałeślodrzekła z gniewem 

pani Chaiiam.— Jak możesz posądzać 

mnie o coś pudobnegol.. 
W tej chwili zbliżyli się natyle do 

Elzy i Tepperwilia, że ci mogii dosły- 

szeć ich słowa, zamilkli więc i żegnać 

się poczęli z gospodarzem. Czy pa- 

«ie chcą jechać do wiąz — zapytał 
to ruszyło. 

AMY gdzieżby indziej? Czy masz 

jaki projeki?—zainteresowała się żona. 
— Pojedziemy 

czymy tam i zjemy kolację; trzeba po« 

zbyć się pogrzebowego „nastroju, któ- 

ry pozostawił w nas dzisiejszy wie- 

czór. 
Spojrzał na Elzę, dziewczyna wa- 

ię: 
R. Możemy nie tańczyć, — rzekł, 

widząc jej wahanie. — Możemy zjeść 

kolację na górze i przyglądać się tań- 
com, : : 

Elza zgodziła SiĘ niechętnie. 

Misspa był to najmodniejszy w 

Londynie klub, gdzie codzitń tańcza- 

chcesz 

W szwca ddaataćnw Macklowios  Radakior wz/ Cusalnų Karwnwuk. 

no. Pełno tam było igwarno. Z trud- 
nością przeciskali się nowi goście, 
wśród zajętych stelików. 

Elza, która po raz pierwszy w ży- 
ciu patrzyła na takiprzepych i bogac- 
two, była zdumiona. 

— Oto, co Daisy Deem nazywa 
życiem, — rzekła uśmiechając się. — 
Biedna Daisy! Jedynem marzeniem jej 
i ambicją jest wmieszać się w ten 
Ч, składający się głównie ze zło- 
wieszczych ludzi we frakach, i mieć 
do czynienia z arystokracją, 

— Niewygórowane marzenial —za- 
uważył -wesało Ralf. —Arystokracji nie 
spotyka się futaj tak wiele, chociaż 
jest paru jej przedstawicieli. Oto na- 
przykład, ten wysoki młodzieniec jest 
to lord Sterrer, Nie wiem, jak się na« 
zywa to czupiradło, z którem tańczy, 
widziałem ją jednak już kilka razy. 

Elza przyglądała się w milczeniu 
kobiecie, z którą tańczył lord Sterrer. 
Była to osoba chuda, średniego wzro- 
stu. Płaszcz wisiał na niej jak werek. 
Na jej włosach, szyi i uszach śniły 
brylanty. Duża ręka spoczywając na 
ramiemu lorda również esypana była 

do Misspa. Potań-' brylantami. Gdy zwróciła sę w stro- 

nę siedzących, Elza ujrzała twarz z 
przymkniętemi oczyma, z wyrazem 
ekstazy. 

Była to romantyczna panna Deetm! 

ROZDZIAŁ XXXV 

Zdumienie majora Emery. 
Daisy Dzem! Nie mogła to być 

halucynacja, omyłka. Była to Daisy 
Dcem, osypana brylantami, tańcząca 
z lordem Sterrereml Elza nie mogła 
wierzyć własmym oczom. Gdy skoń- 
czyła tańczyć, Daisy spojrzała w górę, 

na galerję, siedząca tam Elza cofnęła 
się instynktownie. 
— Czy znasz tę panią? —zapy'ał Rali, 

widząc dziwne wrażenia, jakiego 
doznała Elza, 

— Zmam ją, a ty? 
Ralf pokręcił głową przecząco. 
— Widziałem ją tutaj, Bywa tu 

zwykle w towarzystwie starszego pa- 
na. Oto on. 

Wskazał stolik, do którego dążyła 
właśnie ze. swym tancerzem Daisy 
Deem. Siedział przy nim człowiek 
tęgi i łysy. Rysy jego twarzy były 
pospolite, rude wąsy robiły wrażenie 
czegoś nienaturalnego. 

Daisy! Odkrycie to wstrząsnęło 
Elzą do głębi. Nie wyobrażała sobie 
nigdy, że ta naiwna i niezgrabna 
dziewczyna, mówiąca stale o kinema- 
tografji i romantycznych bohaterach, 
mogła prowadzić podwójną egzysten- 
cję. Elza sądziła, że jeśli Daisy nie 
jest ubogą dziewczyną, to w każdym 
razie wiedzie życie bardzo skromne. 
A oto teraz widzi ją przed sobą z 
olbrzymim kapitałem na sobie pod 
postacią brylantów i w towarzystwie, 
o którem tak zawsze marzyła, 
Elza zrobiła sobie wymówkę za 
snobizm, Dlaczegožby Daisy Dzem 
nie miała tańczyć w klubie Misspa; 
dlaczego jej ukochany ojciec, o któ- 
rym zawsze mówiła z taką dumą, 
nie miał osypywać jej brylantami. 
Elza nie mogła oderwać oczu od ko- 
leżanki, która w tej chwili mówiła 
coś z wielkiem ożywieniem, niezgrab- 
bie przytem gestykulując. 

mówiła stanowczo. Wówczas pani 
Lu zaczęła mastawać, by zataficzyl 
z nią: 

— Pozwól mi cheć potańczyć 
dzisiaj! —prosiła, wstając. 

Elza pozostała sama, lecz nie 
sprawiło jej to przykrości, gdyż czuła 
się zmęczoną wrażeniami tego wie- 
czoru. 

Przesunęła krzesło swe tak, by 
módz swobednięe obserwować pannę 

Dzem, nie będąc przez nią widzianą, 
Orkiestra znów zagrała, sala zamie- 

miła się znów w barwy kalejdoskop. 
Lecz Daisy Deem wachlowala się 

usilnie, nie wstając cd stolika. Wi- 
docznie tancerz zapomnieł o niej. 

Elza zaczęła przygłądać się ose* 

bom siedzącym na galerji. Nagłe z 
ust jej wyrwał się okrzyk zdumienia, 
Pomiędzy dwoma kolumnami siedział 

przy stoliku człowiek, który patrzał 

na nią. Gdy oczy ich spotkały się, 

wstał i podszedł do niej. Była to 

niezwykła u niego uprzejmość. Ten 
dowód zainteresowania jej osobą był 
jeszcze dziwniejszy, niż szem fakt 
obecności majora Emery, na tej roz- 
tańczonej sali. 

Sądziła najprzód, że minie ją, lecz 
Emery powitał Elzę uprzejmie i zajął 
miejsce Ralfa. Spojrzał w dół aa 
wachlującą się puszystym wachlarzem 
Daisy Deem i rzekł sarkastycznie: 

— Szkielet na uczcie. 
Było to powiedzenie tak typowe 

dla niego, że Elza roześmiała się mi. 
moweli. 

-—— Rzadko tu bywam, lecz gdy- 

Ralf nie mógł zrozumieć, co się bym parę dni wcześniej zaglądnął do | ‚ 
stalo, dlaczego Elza jest tak wzru- Misspa, uniknąłbym bardzo przykre- żonaty? Nie mówił pani o tem? 

szona. Zaprosił ją do tańca, lecz od- go dnia. 

TOdpowiedzialny za ogłnenamie Bacon Ławiński 

Elza pomyślała, że i inni woleliby 
uniknąć nieprzyjemności, które ich 
dziś spotkały, lecz nie powiedziała 
ani słowa. 

— Jakie te dziwne! Nie mogłem 
wyobrazić sobie tej chudej kobiety 
w takiem ołoczeniu. 

— Dlaczego, majorze Emery? — 
zapytała Elza, gotuląc się do obrony 
swej koleżanki, jednocześnie zdając 
sobie sprawę, że nie fest szczera, 
gdyż sama przećie doznawała tych 
samych uczuć, ce Emery, na widok 
Daisy Dzem. Daisy pracuje bardzo 
dużo, — ciągnęła dalej, — ma takie 
same prawo bawić się, jak i ja. Ale 
może panu wydaje się miestosowną 
obecność moja tutaj? 

Zaprzeczył gestem. 
— Pani była na obiedzie u mo- 

numentalnego Tepperwilla i Challemo- 
wie przywieźli panią tutaj, — odrzekł. 

Zresztą pani pasuje do tego otocze: 
nia. Ta kobieta ma na sobie całą ilu- 
minację! 9 

Za każdem poruszeniem Daisy, 

brylanty rozsiewały blaski dokoła jej 
postaci. 

— I to wszystko za trzy funty na 

tydzień! — mruczał Emery.—Oszczę- 
dność i gospodarność naszej biurali- 
siki napełnia mnie pełnem szacunku 
przerażeniem. A oto Challam ze swą 

żoną, nieprawdaż? 
Spojrzał w dół gdzie wśród tłumu 

widać było Ralfa. 
— Jest to jego żona, — poprawił 

major. 
A widząc jej zdumienie, dodał: 
— Pani nie wiedziała, że doktór jest 

Elza spojrzała ze zdziwieniem. 

— Nie, nie wiedziałam o tem. 
W głowie jej panował chaos. Dla- | 

czego Ralf zataił tę prawdę przed | 
nią? W jakim celu oszukiwał ją. Jak- 
by czytając w jej myślach, złowieszczy | 
człowiek odpowiedział na nie. 

— Wedlug maie, czynił to dla | 
wygody i dła swego spokoju. Żona | 
jego ma pewne przykre wady. A pro- 
pos, czy nic nie zginęło u pani? 

Elza kiwnęła głową przęcząco. 
— Pan na serjo mówił, że jest 

ona kleptomanką? 
— jest to naukowe określenie. Ja 

osobiście nazwałbym ją złodziejką. 
Ma ona słabość do cudzych rzeczy» 
Niech się pani nie oburza, najlepsi 
czasem ludzie cierpią na tę chorobę! 

Więc Ralf był żenaty, nie mogło 
się jej to w głowie pomieścić! Ale 
przypomniała sobie, że nigdy dawniej 
nie spotykała jego „bratowej*. Teraz 
rozumiała dłaczego. Ogarnęło ją przy» 
kre uczucie, lecz pozbyła się go za 
chwilę, dostrzegając komiczną stronę 
sytuacji, Uśmiechnęła się mówiąc: 

— Więc była ona szkieletem na 
jego uczcie? : 

W oczach Emery zapalily się we- 
sołe blaski, po chwili jednak znėw | 
przybrał poważny wyraz, i 

— Albo on na jej uczcie, — niee 
wiem jeszcze. Ten człowiek, z któ 
rym jest p. Deem, jest jej ojcem. Pa- 
ni wie o tem zapewne. Bardzo cieka 
wy typ, warto go poznać. Skład jegi 
dowodzi epileptycznych skłonności, 
wąsy ma bardzo szorstkie. Mante 
gazza uważa to za bardzo zły objaw. 1 
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