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Państwa duże i 

państwa małe, 
Paryż, 15 wrześnią. 

Najdonioślejszym rezultatem tego - 

rocznej sesji Ligi Narodów będzie nieu* 

chwalenie rezolucji polskiej—miejmy 

kokieterję to przyznać—ale zobowią- 

zanie się p. Stresemanna, w jego 

mowie z 9 września, że Niemcy w 

trakcie obecnego zgromadzenia pod- 

piszą protokuł o przymusowym arbi- 

trażu. : : 
Jak wiadomo, zwolennicy obowiąz- 

kowego oddawaała wszystkich kon- 

fliktów pod arbitraż zostali pobici w 

roku 1920, na pierwszem zgromadze- 

niu Ligi, które statut Stałego Trybu- 

nału Sprawisdliwości Międzynarodo- 

wej uchwaliło Na podstawie tego 
statutu, trybunał haski wydaje tylko 

wyroki w tych sprawach, w których 

ebie strony zgóry się na to zgodzą; 

pozatem wydaje Trybunał ' opinje 

(avis). Atoli artykuł 36 statutu prze- 

widuje, iż ogólny arbitraż przymuse- 

wy może obewiązywać pomiędzy „te- 

mi państwami, które się na to zgo- 
dzą. W tym celu dnia 13 grudnia 

1920 roku sporządzony został odpo 

więdni protokół, który est właściwie 

konwencją o arbitrażu obowiązko- 

„ wym rozciągającą się na te tylko 

- | państwa, które protokuł podpiszą. 
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Do roku 1924 pod  protekułem 
widnialo kilkanzšeie podpisow panstw 
pomnieįszych. Dopiero w roku 1924 
podpisała protokuł Francja (p. Herri- 
ot); dziś podpisują go Niemcy. Aby 

podpis był ważny, protokuł musi 

ratyfikować ednośny Parlament. Nie 
ulega wątpliwości, że kiedy protokuł 

z 13 grudnia 1920 roku ratyfikowany 
będzie przez Beriin i Paryż, to wślad 

«za nimi pójdą Warszawa, Bruksela, 

Praga i inne stolice. Będzie to duży 
krok naprzód na drodze ku wzmoc- 
nieniu pokoju. Uchwałając rezolucję 
polską, mocarstwa zobowiązują się 
moralnie do nienapadania. Jest to 
jednak manifestacja płatoniczna. Pod- 
pisując i ratyfikując protokuł © przy- 

miusowym arbitražu—zaciągają pań: 

stwa zobowiązanie uroczyste © cha- 

rakterze _ prawno-międzynarcdowym. 

Napastnik, któryby tego rodzaju zo- 

bowiązanie złamał i do siły się uciekł 

—mialby zaraz przeciwko sobie Opi- 
nję całego świata. 

Są w Polsce ludzię, którzy Z 0- 
wej opinji sobie kwią, Krórką pamięć 

małą, W roku 1920 opinja ta była 

przeważnie przeciw mam, bośmy źle 

mianewrowali. Dużo to nas koszio- 
wało. Niemcy tylko dlatego przegrali 
wojnę, że imponderabilium — opinii 
światowej zlekceważyli. „Le puls fort 

nest jamais assez fort, s'il ne trans- 

forme pas sa force en droit* go- 

wiedział Jan Jakób Rausseau. 

Zakulisowy przetarg na temat re: 
dakcji propozycji polskiej sprawił, że 

dokoła Polski skupiły się w Genewie 

wszystkie państwa śrędnie i małe, a 

grupa państw wielkich :ostała jakby 
odosobniona. W najtrudniejszem pod 

tym względem położeniu znalazła się 

W. Brytania. Nie podpisała ona i nie 
chce podpisać protokułu © przymuso- 

wym arbitrażu. T. zw. „protokuł ge- 

newski” z r. 1924 dlatego odrzuciła, 
że taki arbitraż dokument Ów przewi= 

dywał, Otóż arbitraż ebowiązkowy 
dla W. Brytanji — to widmo obcego 

mieszania się w wewnętrzne Sprawy 

imperjum, to obawa utraty Irlandji 

przedewszystkiem. Następnie „protokuł 

genewski* czynił ze wszystkich .pod- 
pisujących go stron gwaraniów istnie- 

jących granic, stwarzał solidarność 
globu ziemskiego, przed scementowa- 

niem solidarności choćby: tylke euro- 
pejskiej. Był to przysłowiowy „pług 
przed wołami*. Arglja ma niewątpli: 
wie konkretne interesy na kontynen- 
cie europejskim, ale niema ich Ausźrą+ 
Ija lub Kanada. Wabec tego nie na- 

. leży się dziwić, że Imperjum Brytań- 
skie nie mogło wziąć na siebie zabo- 

wiązań genewskiego protokułu. W ra- 

zie gdyby je wypadło wykonywać—Im- 
perjum mogłoby się rozpaść. To jest 

drugi powód, dla którego Londyn Ów 
protokuł odrzucił. ‚ 

W propozycjach polskiej, i holen- 
derskiej ujrzał sir Austen Chamberlain 
widme pogrzebansgo protokulu. | dia 

"tego w swej mowie z _10 września 
wołał do chłodnego Zgromadzenia: 

— Czego wy chcecię? Rozbiė Im- 
pžrjum Brytańskie? Nikt tu bardziej 
odemnie Ligi Narodów nie kocha, ale 
nawet dla Ligi na rozbicie naszego 

* związku narodów brytyjskich nie po- 
zwolę... 

Słowa te nie znalazły serdecznego 
odzewu w duszach przedstawicieli 
zgromadzonych państw, a przecież 
chwila była maprawdę dramatyczna, 
Prasa angielska jednomyślnie stwier- 
dziła nazajutrz, że W. Brytanja jest 
moralnie izolowana w Genewie. Kie- 
dy konserwatywna Morning Post po- 
cieszała sirra Ausiera, że „iepiej być 
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Sejm i Rząd. 

Zaosfrzenie kryzysu usirojowego. «50; sea w w. 
Niech żyje monarchia! Odroczenie nadzoyczajnej sesji Sejmu. 

Narada na Zamku. 
WARSZAWA, 20 IX, (tel. wł. Słowo). Dziś przed połud. 

niem odbyła się na Zamku konferencja, w której wzięli 

udział Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Piłsudski i 

vice-premjer Bartel. Tematem konferencji była sytuacja 

polityczna i ustalenie stosunku rządu do Sejmu. W rezul- 

tacie narady nastąpiło odroczenie sesji dziś o godzinie 

3 ciej popołudniu, : 

Posiedzenie plenarne Izby. 
WARSZAWA, 20 IX. PAT. Posiedzenie Sejmu z dnia 20 września 

rozpoczęło się o godz. 3 min. 15 popołudniu. Na ławach sządowych 

zajęli miejsca wice-prezes Rady Ministrów prof. Bartel, minister spraw 

wewnętrznych gen. Składkowski, minister poczt i telegrafów Miedziński, 

minister reform rolnych Staniewicz, zaś na ławach podsekretarzy stanu 

zasiedli wiceminisirowie spraw wewnętrznych Jaroszyński, spraw wajsko- 

wych gen. Konarzewski, rolnictwa Raczyński i reform rolnych Radwan. 

Marszałek Rafaj otwierając posiedzenie zawiadomił, że sąd zażądał 

wydania posła Dobiji i że pos. Popiel złożył mandat poselski, || | | 

Przed porządkiem dziennym zażądał głosu wiceprezes Rady Ministrów 

prof. dr. K* Bariel i gdczytał następujące zarządzenie Pana Pręzydenta 

Rzeczypospolitej w sprawie odroczenia sesji nadzwyczajnej Sejmu: ; 

„Na podstawie art. 25 Konstylucji odraczam z dniem 20 września 

1927 reku sesję nadzwyczajną Szjmu na dni 30. Warszawa, 20 września 

1927 roku, Brezydent Rzeczypospolitej (=) /gzacy Mościcki, Prezes Rady 

Ministrów (—) Józef Piłsudski". ; 
Po odczytaniu powyższego zarządzenia na ławach poselskich zapa* 

nowała ogólna konsternacja. Wobec zarządzenia Prezydenta Rzeczypos- 

politej odraczającego sesję, Marszałek Rataj o godz. 15 min, 19 zamknął 

posiedzenie Sejmu. : 

Przebieg posiedzenia trwał zaledwie 4 minuty. Po odczytaniu przez 

vice-premjera Bartla rozporządzenia, na saii wpierw zapanowała cisza, po- 

czem rozległy się okrzyki antyrządowe. Posłowie nie spodziewali się takiego 

kroku rządu to też w pierwszej chwili nie wiedzieli co z sobą zrobić. Po 

chwili kilka klubów udało się na narady. Związek ludowo-narodowy 

uchwalił rezolucję, w której stwierdza że odroczenie sesji nadzwyczajnej 

nie jest zgodne £ duchem Konstytucji i wobec tego będzie zmuszony 

zaostrzyć swą opozycję wobec rządu. PSL. Piast i NPR. podzieliło również 

tę taktykę. 

KZEEUZDEWIEOECIEOGE ZET YZEGEPZNCA EOWREZZZCA TRZODY TWORZA OSR ZO ROÓRSTŃ 

Nowe spotkanie w Thoiry. 
"Obawy niemieckie w kwestji zagadnienia granic 

wschodnich. 

BERLIN, 20 9. PAT. „Vossische Ztg.* donosi z Paryża z powoła. 

niem się na paryskie dzienniki popołudniowe, że minister Briand ma za- 

prosić ministra Stresemanna na spotkanie do Thoiry, gdzie przed rokiem 

odbyła się pierwsza rozmowa w sprawie porozumienia francusko-niemiec- 

kiego. «Vos. Zig » twierdzi, że można się obawiać, iż przy tem spotkaniu 

podniesiona zostanie kwestja nowych  gwarancyj i uznania przez Niemcy 

ich wschodnich granic. 

Współdziałanie sztabów Belgji i Francji. 
BERLIN, 20. IX. Pat. «Taegliche Rundschau» i «Germania» podają 

jednobrzmiące wiadomości z Paryża © porozumieniu zawartem pomiędzy 

sztabami generalnemi francuskim i belgijskim w sprawie skcordynowania 

zarządzeń wojskowych na granicy francusko-belgijsko-niemiečkiej: 

Wyniki wyborów w Irlandji. 
DUBLIN, 20.1X, PAT. W wyborach do parlamentu wolnego państwa 

irlandzkiego ugrupowania rządowe uzyskały dotychczas 75 mandatów, zaś 
stronnictwa opozycyjne 71. Nieznane są jeszcze wyniki głosowania doty* 
czące sześciu mandatów, iecz wydaje się pewiiem, że grupa rządowa zys- 
ka niewielką większość. 

Podsekretarjat stanu dla Prus Wschodnich. 
BERLIN, 20.1X, PAT. Kanclerz Rzeszy Marx, bawiący z okazji po- 

święcenia poronika pod Tannenbergiem w Prusach Wschednich, wygłosił 
wczoraj w Królewcu wielkie przemówienie, w którem zapowiedział, że rząd 
Rzeszy przewiduje specjalne ulgi podatkowe i ułatwienia kredytowe dla 
Prus Wschodnich. W związku z tem powstać ma przy rządzie Rzeszy spe- 
cjalny podsekretarjat stanu dla spraw wschodnio-pruskich. 

(CERREETRWA 

Zamach na składy amunicyjne w Kownie. 
Zesłanie 14 osób do obozu koncentracyjnego. 

Z Kowna donoszą: W sobotę dn. 17 b. m. dokonano zamachu na 

centralne składy artyleryjskie, położone na przedmieściu Szance. Według 
kursujących pogłosek sprawcy zamachu usiłowali wysadzić w powietrze 
składy amunicyjne. — Zamach się nie udał. Pomiędzy patrolami wojsko- 

wemi i zamachowcami wywiązała się strzelanina. 
Kilku napastników zdołane ująć. 

Jednocześnie ogłoszony został w Kownie komunikat zawierający no- 

wą listę 14 mieszkańców miasta, zesłanych do obozu koncentracyjnego w 

Worniach. — Prócz tego wydałeno z Kowna nauczyciela gimnastyki gim- ' 
nazjum polskiego Lutyka i studenta Krygiera. : 

W Poniewieżu aresztowano znanego działacza litewskiego d-ra Do- 

miaszewicza. $ 

odosobnionym w Genewie niż we 
własnym narodzie*, liberalna West- 
minster Gazette zwaliła edpowiedzia!- 

ność za tę sytuację na nieudolność 

augielskiego ministra spraw zagranicz- 

nych A przecież fakiem jest, że w 
sprawie tej wszyscy niemal Anglicy 
myślą jednakowo: nie chcą brać na 
siebie ogólnikowych i zbyt szerokich 

zobowiązań, prowadzą politykę „zdro- 
wego egoizmu". 

Inna zupełnie jest pozycja Francji: 
nie grozi jej miebezpieczeństwo oder- 
wania się „Dominjonów*, a natomiast 
wiążą ją realne interesy z państwami 
średniemi Eurepy środkowej i wschod- 

miej. Wejście w życie. prafokułu 
leżało w jej interesie, skoro. on 
odpadł—nie może Francja lekceważyć 
zasad, na jakich protokuł się opierał 
(arbitraż, bezpieczeństwo, rozbrojenie,) 

albowiem z zasad tych nigdy nie zre- 
zygnują państwa średnie i małe, sta- 
nowiące w łonie Ligi większość. Nie 
rozumie tak prostej rzeczy p. Euge- 
njusz Lautier, który ma łamach 
Homme Libre'a (12 września) oburza 
Się na „małe państwa, które mają 
tze!lność skarżyć się t stawiać żąda- 
nia". Dostały wolność z rąk sojusz- 
ników, niczem się same do tego nie 
przyczyniły, a teraz «jeszcze» z aro- 
gancją domagają się, jak Shylocki, 
funta naszego mięsa... Ubożuchna to 
historjozofja, dość charakterystyczna 
@а, umysłowości pewnych kół fran- 
cuskich, ale głównie angielskich. Zły 
humer p. Briand'a wprawił z opóźnie: 
niem w zły humor p. Lauiier'a, ale 
tego rodzaju wybryki prestiżu Francji 
nie przysporzą. 

Kazimierz Smogorzewski, 

Ponowne odroczenie obrad Sejmu 
jest krokiem słusznym, rozumnym, 

 patrjotycznym... Jeśli zaś niektórzy po- 

wiadają, że nie jest zgodne z duchem 
konstytucji 17 Marca to mają 

rację. Mają zupełaą rację, Właśnie, że 

to ce jest zgodne z interesem siły, 

znaczenia i przyszłości państwa pol- 

skiego — nie jest zgodne z duchem 
konstytucji 17 Marca i naodwrót. Od 

chwili powstania naszego pisma, ce- 

lem mafjważniejszym jega istnienia 

było wykazanie, że ustrój przepisany 

Polsce przez konstytucję 17 Marca 

nie odpowiada interesom państwa, nis 

odpowiada aspiraecjom narodu, nie 

odpowiada sentymeniom  społeczeń- 

stwa. Dziś tego nikt nie neguje. — 
Jeśli kenstytucja 17 Marca obowiązu- 
je jeszcze, coprawda na sźczęście tyl- 

ko nominalnie, to przyczyra tego jej ju- 
rydycznego życia po śmierci fizycznej 
łęży w tem, że nikt w Polsce prócz 
nas monarchistów nie ma programu 
ustroju dla Pelski. Dla społeczeństwa 
zaś wychowanego w walce z trzema 
potężnemi monarchjami, monarchja 
własna wydaje się być środkiem zbyt 
silnym, lekarstwem zbyt radykalnem, 
Tak nie jest. Ze wszystkich syste- 
mów, które dziś można zbankruto- 
wanemu w Polsce parlamėntaryzmo- 
wi przeciwstawić, właśnie jedynie me* 
narchja nie jest krokiem w ciemność. 
Środki inne — faszyzm czy bolsze- 
wizim—są szukaniem ratunku u nocy 
ciemnej. 

Jeśli mówimy o śmierci fizycznej 
konstylucji 17 Marca, to nie myślimy 
bynajmniej © 12 Maja 1926. To było 
tylko postawienie kropki mad i. 

Śmiercią — konaniem  powolnem 
konstytucji 17 Marca były te rządy 
ad Ponikowsklega do Skrzyńskiege, 
w ktorych Sejm _ stwierdził swoa- 

ją nieudolność do rządów mad kra- 

jem. Każdy rząd pozaparłamentarny 

był w swej istocie antykonstytucyj- 
mym prawie tak samo, jak zamach 

majowy. Bo skoro cały sensj konsty» 
tucji 17 Marca polega na zbudowa- 

niu w Polsce rządów parlamentar- 
nych, rządów parlamentarnej większe- 
ści, względnie koalicji partyjnej, to 

każda próba tworzenia rządu poza- 

parlamentarnego oddalała nas od ży” 

czeń konstytucji, od samego wyko- 
nywania konstytucji, mijała się z dur 
chem, z literą konstytucji W takim 

stanie żyliśmy długie łata, marnotra- 

wiliśmy w nich miesiące miodowe 
młodości państwa polskiego. W nich 
paskudziliśmy blaski zmartwychwsta- 
nia Polski. Wreszcie przyszedł gabi- 
net koalicyjny p. Aleksandra Skrzyń- 
skiego. Był to gabinet „rządów” par- 
lamentarnych — chwała Bogu — o- 
statni, Ale nie były te już „rządy“ 

parlamentarne, była to anarchja par- 
lamentarna. To świadczyli przyjaciele 
i wrogowie p. Skrzyńskiego, tak świad- 
czyłi przyjaciele i wrogowie innych 

ministrów Kzasiadujących w tym o- 
statnim gabinecie parlamentarnym, — 

na to się zgadzały wszystkie stron- 

nictwa, niemal cała Polska. 
Potem przyszła "naturalna konse- 

kwencja tego, że w'Polsce żył czło- 

wiek, który uważał, że wobec historji 

* ponosi odpowiedzialneść za państwo 

polskie. Anarchja została przerwana: 

Dalsze naszę dzieje dadzą się po- 
dzielić na trzy okresy. 

Okres pierwszy. Podnoszenie oba- 
lonego sejmu przez rząd samąrytań- 
ski. Myślane, że po zamachu majo- 

wym nastąpi odrazu: budowa systemu 

nowych rządów. Dla celów pacyfika- 

cji kraju welano jednak powrócić do 

form konstytucyjnych, zwoływać Zgre- 
madzenie Narodowe i t. p. Powstał 
gabinet p. Bartla, który zaczął cucić 
Sejm i przywracać mu świadomość. 

Wnioski min, Makowskiego były tym 

amonjakiem,? |podawanym do поза 

omdlałemu Sejmowi.  Wspomnijmy 
przecież na nastroje nazajutrz po wy- 
padkach majowychi Ta łagodność, 

ostrożność, powściągliwość ujawnio- 

na przez min. Makowskiego w jego 

projektach zmiany konstytucji 

czemże była jeśli nie stwarzaniem 
świadomości, że zamach majowy zmie- 

nił w Polsce bardzo mało. „Może kie- 

dyś w pamiętnikach p. min. Bartla, 

lub samego „starszego Pana* znaj- 
dziemy usprawiedliwienie, czy wytłó: 

maczęnie poco to cucenie Sejmu, do- 

dawanie mu ambicji, zachęty, odwagi 
było potrzebne, Dość, że faktem jest, . 
że w okresie pierwszym, który się 

keńczy mnie| więcej z końcem gabi. 

netu p. Bartla, Ssjm nie jest siebie 

pewny, posłowie nie mogą zrozumieć 

„ani każdy z osobna, ani wszysty ra- 

zem* dlaczego marsz, Piłsudski nie 

ogłosił się dyktaterem, —rząd zaś swą 

taktyką i całemu sejmowi i posłom i 
senatorom równowagę ducha przy- 

wraca. 
Okres drugi, Okres frondy Sejmo- 

wej. Zaczyna się może od głosowania 

nad m. Młodzianowskim i Sujkow- 
skim, choć po tem głosowaniu posło* 
wie są tak przestraszeni, że ten jesz- 

cze wypadek śmiało zaliczyć można 
do okresu pierwszego, jak i sam epi- 

log rządów premjera Bartla. Alę za- 

czyna się fronda sejmowa. Zaczyna się 
okres długi, ciekawy dla cudzoziemca, 

przykry dia Polaka. Cudzoziemca, któ- 
ry szukał u nas tylko faktów obycza- 
jowo-historycznych, musiały emocjono- 
wać poszczególne epizody tego okre- 

su. Chwila kisdy marsz. Piłsudski 

przyszedł z rulonem papieru związas 

nym czerwoną czy niebieską wstą- 
žeczką, ta scena była wspaniałą, jeśli 

się patrzało na nią oczyma cudze” 

ziemca. Było to jakieś dziwne skon- 

centrowanie humoru, ta walka z per 
słami za pomocą groźby rozwiązania 

niewinnej, a wdzięcznej wstążeczki 

różewej. Tem więcej imponuje walka, 
jm wykwintniejszą jest broń — espa- 
da zabija rozjuszonego byka pchnię- 
ciem cieniutkiej szpady, marsz. Pił- 

sudski powstrzymał napór krzykłiwej 

opozycji sejmowej fjednem pokaza- 

niem_nie bagnetów, czy choćby pięści, 

lecz niewinnej, milutkiej wstążeczki 
różowej! To wszystko było zajmujące 

dla cudzoziemca. Lecz dła patryjoty 

nie było to wystarczające. Za mało 
twórczą była ta epoka, za mało, za 

mało, za mało nam dała. Być może, 

że kompromitacja Sejmu dochodziła 
do świadomości coraz szerszych kół 

i że to było potrzebne. Ale dla nas 

świadków przykro było stać w poko- 

lu, gdzie ktoś ulega fermentacji. Nie 
był to zdrowy okres. 

Okres trzeci, Atak Sejmu, Pamię- 
tam dwa artykuły p. Thugutta. Arty=_ 
kuł jeden, w czasie gdy dyskusja nad 

bankructwem parlamentaryzmu była w 

całej pełni i gdy p. Thugutt próbował 
bronić parlamentu. Artykuł słaby, 

blady. Onegdaj p. Thugutt napisał 

nowy artykuł w tym samym Kurjerze 

Porannym, dla którego decydujące 
jest zawsze kfo pisze, a nie co pisze. 

Teraz p. Thugiitt, którego uważam 
za najwybitniejszą siłę wśród dzisiej- 

szych obrońtów demokracji parlamen- 
tarnej, już nie broni parlamentu, lecz 

konstruują atak na rząd, Atak jest 
całkiem negatywny, lecz zawiera je- 
dne zdanie, z którem nie sposób się 

nie zgodzić: W kłamstwie żyć nie 
można, konst. 17 marca jest kłam: 

stwem, bo nie według niej żyjemy. 

Trzeba dać Polsce nową treść życia 

politycznego. 
Napisaliśmy, że odroczenie Sejmu 

było słuszne, rozurane. Dlaczego? — 
Dlatego, że Sejm ruszył do ataku 

na rząd, nie niosąc w tym ataku ni- 

czego pozytywnego. Czy miał cbmy- 
ślony nietylko nowy system rządów 

w Polsce, lecz choćby nowy skład 

gabinetu, zamiast tego, któremu od- 

grażał się, że uchwali votum nieufno 

Ści?r—Nie. Nie miał żadnej formuły, 

któraby mówiła o tem, czem chce 

zastąpić marsz. Piłsudskiego i jego 

szawie, ' 
W najbliższym czasie przybywa 

do Warszawy nowy poseł Sowiecki 
Pp. Bogomałow, któremu rząd polski 
udzielił już agremenf, 

P. Bogomolow jest zawodowym 
sowieckim dyglomatą. Początkowo 

pełnił on służbę w komisarjacie iudo- 
wym do spraw zagranicznych, na- 
stępnie był sekretarzem w poselstwie 
sowieckiem w Wiedniu, ostatnio 
przed zerwaniem stosunków z Auglją, 
pełnił takież stanowisko w Londynie. 
Uznanie dla bohaterskiego 
zachowania się policji pod. 

czas powodzi, 
WARSZAWA, 20. 9. PAT.P. Wice: 

premjer przesłał do p. Ministra Spraw 
Wewsątrznych list treści następują- 
cej: Prasa codzienna podała cały sze- 
reg faktów ofiarnego i niejednokrot- 
mie bohaterskiego zachowania się 
fumkcjonarjuszów  administracy jaych, 
samorządowych i służby bezpieczeń- 
stwa podczas żywiałowej katastrofy 
powodzi, jaka dotknęla Małopolskę 
Wschodnią z początkiem bieżącego 
miesiąca. Uznając tego rodzaju pełuą 
poświęcenia, przeważnie z narażeniem 
własnego życia akcję ratowniczą za 
zasługującą na szczególne wyróżnie- 
nie przez odznaczenie wyżej wspom- - 
nianych osób krzyżem zasługi i uwa- 
żając, że wartość iakiego odznaczenia 
polega w dużej mierze na jego szybe 
kiem nadaniu, proszę p. Ministra o 
zainteresowanie się tą sprawą i zarząc 
dzenie możliwie szybkiego przesłania 
mi odpowiednich wniosków. 
Min. Sktadkowski przed sądem 

W niedługim czasie min. Skład- 
kowski ma stanąć przed sądem po- 
koju, oskarżony o nieostrożną jazdę 
samochodową. Sprawa wytoczona zo- 
stanie na własne żądanie p. mi- 
nistra. 

system. Tylko ze strony socjalistów 
ukazała się taka formuła. Robotnik 
w artykułach pos. Niedziałkowskiego 
poczęstował nas perspektywą dykta- 
tury proletarjatu. Lecz, kto zna uta- 
ientoewanego posła Niedziałkowskie- 
go ten wie, że w ustach tego czło» 
wieka, będącego uperfekcjonowaniem 
typu burżuja, typu kulturalnego inte- 
ligenta mieszczańskiego, ten bolsze- 
wieki frazes przecież szczerym być 
nie mógłl A więc Sejm chciał atako- 
weć z niczem. Wprowadzenie prawa 
samerczwiązalności Sejmu żylko dla 
danego Sejmu,—jak tego chciała ostat 
nio ustalona formuła wniosku zmie- 
niającego art. 25 Konstytucji — było 
przecież taką demonstracją czczą i jało- 
wą. Według prawa przecież ten Sejm 
się kańczy dn. 28 listopada b. r. 
Niepoważaie jest mówić o samobój- 
stwię w 99 roku życia. 

Atak zestsł odparty przez odro- 
czenie sesji. Atmosfera nieproduk- 
tywnej kłótni została rozwiana. I cóż 
po tem? 

Sprawa zmiany ustroju narzuca 
się Polsce, Jast to kategoryczna ko- 
nieczność. Sianie ena na porządku 
dziennym nie dziś, to jutro. ? stanie 
w formie powrotu do monarchji, Za- 
rzut, że w jednej formule chcemy 
znaleść szczęśliwość powszechną, od- 
rzucamy w tę stronę, z której przyszedł. 
To socjaliści okrzykłem „socjalizm“ 
chcą zbawić świat, Zdajemy sobie 
sprawę, że monarchja nie poprawi 

wszystkiego w państwie. Lecz kon- 
stytucja wymaga u. nas radykalnej 
przebudowy, przebudowy starannej 
rozłożonej na lata. Aby tę przebudo- 
wę rozpocząć, trzeba wyjść z innego 

załeżenia,,z innej siły twórczej aniżeli 
rządy parłamentarne zadedykowane 
Polsce przez Konst 17 Marca, a 

przekreślone przez rzeczywistość. 
Niektórzy znaleźli tę inną siłę twór- 
сга w pojęciu wódz. Monarchia to 
zmiana pojęcia wodza z instytucji pro- 
wizorycznej na instytucję stałą, to 

możliwość zastąpienia autorytetu jed- 
nostki, która autorytet tem musiała 
zdobyć przez talenta nadzwyczajne, 
przez autorytet instytucji. Polska po- 
trzebuje autorytetu, 

Uważamy, że odroczenie sesji sej- 
mowej jest jednym z tych objawów, 
które pogłębiając i zaostrzając u nas 

kryzys ustrojowy zbliżają Polskę do 

monarchji, Cat,



Stanowisko ziemian Inflanckich. 
Ponieważ niejednokrotnie w ostat. 

mich czasach na szpaltach prasy war- 
szawskiej i wileńskiej omawianą jest 
sprawa stosunków polsko-łotewskich 
częstokreć przez ludzi mających bar- 
dzo słabe pojęcie o przeszłęści tych 
stosunków, które w tak absurdalnie 
nienormalny sposób się ukształtowały, 
pozwalam sobie zabrać w tej sprawie 
głos z tytułu obrony praw naszych 
na Łotwie, jubileusz dziesięcioletni 
której to obrony jest nie za górami, 

Stanowisko nasze, jako ziemian 
b. Inflant Polskich, w stosunku do 
Łotwy nie uległa zmianie od roku 
1919. Sialiśmy i stoimy na stanowisku, 
że dobra i prawidłowa linja pelitycz- 
ma nietylko w stosunku do Łoiwy, 
lecz i w stosunku do każdego innego 
państwa, nie powinna i nie może być 
oparta na wyświadczaniu usług bez 
rekompensaty. Taka polityka jest po: 
ezją, z którą raz i nazawsze należało- 
by zerwać, bowiemżtaka polityka nic 
oprócz rozczarowania dać nie może. 
Każde państwa, a tembardziej młode, 
duma którego z niezaleźności jest 
niesłychanie czuła, nie może lubić 
aby mu przypominano, 28 niezalež- 
ność uzyskało dzięki czyjejś wydatnej 
pomocy ..a nie dzięki własnym siłora 
i umiejętności. Stokrotnie takie pań- 
stwo wolałsby, aby pomoc okazana 
była w moc zasady «do ut des», | w 
stosunku do Łotwy stokrotnie było 
by lepiej dia niej i dlanas, gdyby ta 
pomoc, która była okazana w końcu 
roku 1919 w dniach wielkich zmagań 
o utrzymanie niepodległości, — była 
okazana nie zadarmo, lecz kosztem 
utrzymania polskiego mienła na b. 
Inflantach Polskich, chociażby w 
związku z przymusową likwidacją te- 
go mienia w ciągu pewnego okresu 
czasu przez satnych właścicieli. O 
tem mówiliśmy i składaliśmy szereg 
memosjałów. Naiwna polityka ośmio- 
letnich rządów nie poszła za naszą 
radą, w rezultacie czego otrzymaliśmy 
zabagnisnie tych stosunków. Inaczej 
być nie mogło. Staliśmy i stoimy na 
drodze, bo stać musimy i niewclno 
nikomu marzyć, że przejść wolno mi- 
mo spraw naszych, | miech wie i 
zważy każden polityk, że jesteśmy 
tym niezłomaym kamieniem u drogi, 
o który musi się  potknąć, jeżeli 
przejść zechce bez prawidłowego za- 
łatwienia interesów naszych. W 1918 
roku, składając memorjał do Biura 
Prac Politycznych wskazywałem, że 
polityka łetewska i bałtycka nie może 
przejść mime nas, lecz iść musi przez 
inilanty Polskis. Obecnie po ośmio- 
letniej błędnej polityce doszliśmy do 
takiego stanu rzeczy, że jedziemy ido 
Rygi, prosząc o zawarcie traktatu 
handlowego. Trzydziesto milionowe 
państwo udaje się do półtora miljo- 
nowego z prośbą o traktat. Jaka to 
niesłychanej wagi sprawa, bo  jakąż 
marną cząstkę eksportu polskiego 
stanowi ekspori łotewski. Jeżeli uwa- 
"żałem że po zerwaniu rokowań przez 
Niemców niepotrzebnie po raz drugi 
pojechaliśmy do Berlina, lecz należało 
rokowania dalsze prowadzić w War: 
szawie, to tembardziej sprawą umie- 
iętnej polityki na Łotwie było tak ją 
ukształtować, żeby przedstawiciele 
Łotwy stawili się w Warszawie z 

i fortepjanie 
Lekcje muzyki gs 

aa Slade: aoyomiej mot r. ai * 

з:і‹:;%?ёсіе w krótkim czasie techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki po- 
dług najlepszej metody. Adres: Lu- 
belska 3, m. 2. Porozumieć się 

* laty 9 imis — 6 w. 

„Królowa półświatka* 
według nieśmiertelnego arcydzieła 

ALEKSANDRA DUMASA 

„Dama Kameljowa“ 

| w rol.głów. Norma Talmadge 
wkrótce Polonja* 
w Kinie 59 
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Teatr Zegadłowicza. 
Twórczość pisarska Zagadłowicza, 

liczącego dziś zaledwie 39 iat wieku, 

wytrysła ze „Zdroju*.. futurystyczno- 
* formistyczno-ekstrawagancka - ekspre- 

sionistycznego.  Kontratrami mu byli 

nieżyjący już dziś Jan Stur i Wittlin, 

obaj Hulewicze, Jzrzy (poznański) i 

Witold (wileński),  Chwistek, Stern, 

Aleksander Wat, Tytus Czyżewski, i 

o tak bardzo niepowszedniem nazwi- 

sku Stanisław Młodożeniec..; 
Słowem: triple extrait „Najmłod- 

szej Polski”. 
„Dość długo byliśmy narodem 

rodukującym tylko mumie i relikwie: 

zalone, niepowstrzymane dziś wali 

do wszystkich naszych drzwi i okien 
i krzyczy, dopomina się, wymaga... 

Każdy artysta obowiązany jest stwa- 

rzyć zupełnie newą, niebywałą dotąd 

sztukę,.* Oto, co głosił, skreślony 
pisownią „fonetyczną*, godzący pro- 

sta... możem w brzuch, głośny, z 

przed sześciu laty Manifest Futu- 
ryzmu Polskiego. 
+ Wierny tej zasadzie pozostał Ze: 

gadłowicz w tem, co pisze. To, co 

pisze jest istotnie—nie podobne do ni- 

czego, eo dotąd bywałe. Jeżeli na 
miego nie zwróciła uwagi „Droga ży- 

cia“ z roku 1908.go ani żadna inna 

początkowa jego książka, to otworzy- 

ły mu bramę do rozgłosu i sławy 

(w niektórych stronach Rzeczypospo* 

litej) „Powsinogi Beskidzkie* z roku 

1923.g0 — ballady о  świątkarzach, 

kamienjotlukach, pieciarzach, drucia- 

z prośbą e zawarcie. traktatu. Przę” 
graliśmy w Berlinie, niedograliśmy na 
Łotwie i kto wie, czy dobrze dogra- 
my. Ostatnie wiadomości pozwalają 
nieco wątpić © tem. Może tylko jaz= 
da do Rygi przy możliwości cadzien- 
nej jazdy na piękne wybrzeża Bałtyku 
jest ciekawą. О1а podwyższenia sta- 
nowiska Polski nad Bałtykiem jazda 
do Rygi nic nie da, raczej stanowisko 
to obniży. Sapienti sat. Za grzechy 
należy nieść odpowiedzialność i pamię- 
tać należy, że ten, kto został pobity, 
musi się uznać za mieumiejętnego 
gracza, co zwyciężyć nie umiał. 

Polityka w stosunku do, Łotwy 
wymaga radykalnych zmian. Wydaje 
nam się, że dość tej zabawy. Płać za 
to, coś zabrał, lub oddaj, jeżeli nie 
możesz zapłacić. Polityk łotewski bar- 
dzo dobrze to rozumie, bo są i tam 
ludzie b, trzeźwo patrzący w przysz- 
łość. Sprawa odszkedowań za zabra- 
ne mienie powinna być wyraźnie po- 
stawiona i nie mniej wyraźnie sprawa 
granic dotychczas nierozstrzygnieta, 
mianowicie: sprawa 6 gmin powiatu 
Brasławskiego, której to sprawy 
niechże nie przypominam b. ministro- 
wi spraw wewnętrznych p. L, Skui- 
skiemu. 

Wacław Szadurski. 

Pierwszy ambasador St, Zj. w 
Turcji. 

BUDAPESZT, 20—IX. Pat. Wsdłe 
doniesień z Konstantynopola przybył 
tam nowomianowany ambasador Sta- 
nów Zjedn. w Turcji Grew. jest on 
pierwszym ambasadorem amerykań- 
skim w Turcji ed czasów wojay. 

Napad na ryski arsenał, 
RYGA, 20—IX. Pat. Wczoraj w 

mocy dokonano napadu ma ryski arse- 
nał. Spłoszeni wystrzałem wartowni: 
ka sprawcy napadu zbiegli, Wedle 
informacyj z kół miarodajnych napad 
był zorganizowany przez komunistów. 
terorystów, którzy w ostatnich cza- 
sach rozwinęli ożywioną działalność, 

Domaganie się amnestji dla 
zamachowców. 

WIEDEŃ, 20—IX. Pat. Ausirjacka 
rada  marodowa rozpoczęła dzisiaj 
pierwsze czytanie projektu nowego 
kodeksu karnego. Przed posiedzeniem 
rady marodowej obradowały kluby 
poszczególnych stronnictw nad zaję- 
cizm stanowiska wobec wniosku 50- 
cjaldemokratów, żądałącego amnestji 
dla aresztowanych w czasie rozru- 
chów lipcowych. Większość stronnictw 
stoi na stanowisku, że nie należy 
przerywać toku postępowania sądo- 
wego i że amnestja może być zasto- 
sowana w poszczególnych wypadkach 
po przeprowadzeniu rozpraw sądo- 

wych, 

W przededniujwojny celnej 
francusko-amerykańskiej 

Stosunki handlowe francusko-ame- 
rykańskie znajdują się obecnie pod 
znakiem ostrego konfliktu celnego. 
Rząd francuski przedstawił St. Zjedn. 
projekt nowych stawek celnych, któ- 
ry odrzucony został przez rząd ame- 
rykański. Rząd francuski przyznaje 
Ameryce klauzulę największego uprzy= 
wilejowania, żądając wzamian odpo- 
wiednich zmian w ustawodawstwie 
celnem St. Zjedn. Wszystkie projekty 
francuskie napotykają na odmowę. 
Liezą się nawet z możliwości wojny 
celnej. 

Ę Gen. Makensen w Gdańsku. 

GDAŃSK, 20. 9. Pat. 
powrotnej z uroczystości odsłonięcia 
pomnika narodowego pod Tannen- 
bergiem przejeżdżał  dzjsiaj przez 
Gdańsk gen. Mackensen, witany ©- 
wacyjnie na dworcu kolejowym przez 
publiczność niemiecką. 

rzach, sadownikach Bożych. 
Wyglądają te ballady mniej więcej 

tak, obserwując ściśle pisownię i 
punktację: 

Snycerz bogów, beskidzki Wowro po 
Įwsinoga 

z kloca uzdajanego rzeźbi swego Boga 
smutnego beznadzieją jak wówrowe 

[życie 
zawstydzonego sobą w tym bycie-nie- 

[bycie 
iutościwego wielce — — 

Albo, już bez najmniejszej cere- 
monji pisze Zagadłowicz  samemi 
prowincjonalizmami tak: 

Zbyrkło śkliwo — podźwignon sie — 
idzie — stare plecy gną sie — 
lozecką sie podpiro — 
wkląsła warga żuje dziąsła— 
przed siebie spoziro — 
idzie — 

W ciągu ostatnich czterech, pięciu 
lat napisał Zegadłowicz, dosłownie, 
mnóstwo, Wystarczy wziąć w rękę 
tom 486-cio stronicowy utworów po- 
etyckich, zatytułowany «Dziewanny», 
przypomnieć zzakomiży przekład ebu 
części „Fausta*, wyliczyć sztuki, któ- 
re Zegadłewicz dla sceny mapisałl 
Co prawda — fraszka Ola niego 
„kropnąč“ taką np. tragedję trzyakto- 
wą jak „Lampka  oliwna*... w ciągu 
niespełna trzech dni, lub między 4-tym 
a 18.ym stycznia 1925 r. napisać 
„Alcestę”. * 

Niema jeszcze ustalonej opinii 
krytycznej «© twórczości Zegadłowie 
cza. Zdania podzielowe. W wynosze- 
niu tego, co pisze, pod niebiosa wy- 

W drodze 
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Sprzon goarncji bezpieczeńston. 
Znamienne oświadczenie delegata brytyjskiego 

GENEWA, 20—9. Pat. (Szwajcarska agencja telegraficzna) Podkomi- 
sja komisji rozbrojowej Zgromadzenia Ligi Narodów odbyła dzisiaj dwa 
posiedzenia. Przedmiotem obrad była przedewszystkiem zgłoszona w ko- 
mis]i rezolucja Paul Boncoura oraz wniosek hr. Bernstorffa. Członkowie 
podkomisji zasadniczo zgodni byli w tem, że przygotowawczy komitet 
międzynarodowej konferencji rozbrojeniowej powinien się zająć Sprawą 

2 bszpisczeństwa, jak tego domagała się rezolucja Paul- 
oncoura. 

W toku dyskusji delegat brytyjski lord Onsłow złożył zna' 
mienne oświadczenie Powiedział on mianowicie w sprawie bars 
dziej elastycznego ujęcia postanowień protokułu genewskiego w 
roku 1924, dotyczących obowiązkowego arbitrażu i gwarancji 
bezpieczeństwa, że reprezentowana przez niegn delegacja mogłaby 
się zgodzić na takie rozwiązanie sprawy według którego, państwa 
zobowiązałyby się oddawać w pewnych wypadkach na usługi 
Ligi Narodów swe siły wojskowe w całości lub w części. Chos 
dziłoby tu oczywiście tylko o Ściśle określone wypadki, a nie o 
zobowiązania charakteru ogóinego Opracowanie ostatecznego 
wniosku powierzono komitetowi redakcyjnemu' 

Porozumienie w komitecie redakcyjnym. 
GENEWA, 20 9. PAT. (Szwajcarska agencja ielsgraficzna). W komi- 

iecie redakcyjnym, wyłonionym w celu uzgodnienia wnioskówiPaul Boncou- 
ra, Baernstorfa i holenderskiego osiągnięto zasadnicze porozumienie ws 
wszystkich najbardziej drażliwych punktach. W związku z tem w kołach 
Ligi Narodów wyrażają przypuszczenie, że komisja przygotowawcza mię« 
dzynarodowej konfereucji rozbrejeniowej będzie mogła się zebrać na obrs- 
dy może nawet już 1-go października. 

Zwalczanie handlu kobietami. 
GENEWA 20 IX PĄT. W dalszym ciągu dzisiejszego posiedzenia Zgro- 

maądzenie Ligi Narodów po zatwierdzeniu sprawozdania o zwalcaaniu handlu 
opjum i innemi narkotykami przystąpiło do dyskusji nad sprawozdaniem o 
zwalczaniu handlu kobietami. 4 

Po dyskusji Zoromadzenie jednomyślnie przyjęło rezolucję, zalecającą 
wydanie jak najsurowszych zarządzeń przeciwko suteneromm oraz postanowiło 
prosić komitet do spraw opieki nad kobietami i dziećmi o zbadanie możliwości 
zalecenia wszystkim rządom zniesienia domów publicznych. Z kolei przystąpio- 
no do sprawy opieki nad dziećmi. Następnie przyjęto sprawozdanie o dziatai- 
ności służby zdrowia Ligi Narodów. W dalszym ciągu posiedzenia przyjęto z 
pewnemi zastrzeżeniami propozycję rządu włoskiego w sprawie stworzenia 
międzynarodowego instytutu do spraw filmu pedagogicznego. 

Prasa francuska o przyjęciu wniosku polskiego. 
PARYŻ, 20 1X. PAT. Genewski korespondent «Petit Parisien> podkreśla, że przy- 

jęcie propozycji polskiej stanowi bardzo wielki sukces dla ministra Sokala i jego współ- 
pracowników oraz, że sukces ten nabiera specjalnego znaczenia wobec tego, iż przyję- 
cie propozycji zostało zaproponowane przez delegata niemieckiego hr. Bernstorffa. Jest 
to, zdaniem dziennika, faku bardzo obiecujący zarówno dla dalszego rozwoju stosunków 
polsko-niemieckich, jak i wogóle dla sprawy pokoju. 

Przedstawiciel <Matin> twierdzi, że Polacy uważają, iż przyjęcie propozycji, ша 
twi im rokowania o zawąrcie paktów o niesgresji, zwłaszcza z Sowietami, pizyczem za- 
znacza, iż mniemanie to winno być wzięte pod uwagę, w chwili gdy Francja zastana- 
wia się nad środkami, któreby skłoniły Sowiety do porozumienia z Polską, a jeśli moż- 
liwe i z Rumunją, 
WIERDAK TEWBY O ASKA I T DIEC PDZ ARIA K OSI SOS 

Walka o barwy państwowe. 
BERLIN, 20 IX. PAT. Walka o barwy państwowe toczy się w dal" 

szym ciągu z niesłabnącem napięciem. «Vossischs Ztg» apsluje do pre: 
zydenta Hindenburga, aby wystąpił osobiście w tej walce © barwy pań- 
stwowe i nakazał wszystkim swoim zwolennikom, aby w dzień jego uro- 
dzenia udekorowali swe domy republikańskiemi barwami nie zaś barwami 
dawnemi. 

Wojenne statki polskie w Kłajpedzie. 
Kowieński sztab generalny podaje, że w dn. 17-go około 

godz. 3 pop. do Kłajpedy zbliżyły sę dwa wojenne statki pol. 
skie «Kujawiak» 1 «Ślązak». O godz. 4 min. 20 statki polskie usi- 
łowaly połączyć się z litewską stacją radjową, wsze'ako stacja 
litewska nie odpowiedziała. O godz. 5 pop. okręty polskie o- 
puściły Kłajpedę. 

Połączenie rządów w Hankou i Nankinie. 
LONDYN, 20 9. PAT. Według wiadomości otrzymanych przez 

agencję Reutera konferencja pomiędzy przedstawicielami dwóch odłamów 
chińskiego rządu południowego została zakończona poiączaniem się rządów 
w Hankou i Nankinie, Dotychczas nic jednak nie wiadomo o utworzeniu 
akiegokolwiek rz ądu wspólnego. '- + 

KREERCSNOCCI 

Wysiedlony z Kowna i nieprzyjęty w Wilnie. 
Przed kilkoma dniami władze litewskie wysiedliły na terytorjnm Polski właści- 

ciela litografjij w Kownie p. Andrejewa. Wysiedienie te odbyło się bez uprzedniego po- 
rozumienia z władzami polskiemi. Na mocy decyzji władz bezpieczeństwa, p. Andrejew 

uzyskaniu odpowiedniego pisma został w dniu wczorajszym odrzucony z powrotem. 
godz: 3 po południu odesłano 8 do st. Zawiasy. Straże graniczne otrzymały rozkaz 

niewpuszczania go na terytorjum Polski. 
Wysiedlony z Kowna jest bratem znanego w Wilnie mecenasa p. Pawła Andre- 

jewa, obrońcy w procesie Kowerdy, 3 

Los porwanych. 
Co słychać w sprawie Jabłońskiego i Piotrowskiego. 
Porwani przez władze litewskie obywatele polscy Jabłoński i Piotrowski, 

jak PARE stawieni będą wkrótce przed sąd litewski. 
skarżenie Jabłońskiego o należenie do POW nie przedstawia się zbyt 

groźnie. Gdyby nawet prokuratura zdołała dowieść popełnienie przestępstwa, to 
sąd będzie musiał odnieść się pobłażliwie, gdyż w tym okresie był on niepełno- 
letni. Obronę obydwóch wnosić będzie mecenas Chodakowski z Kowna. 

Sprawa wydania przez władze litewskie konia i bryczki. na której przy 
trzymani zabłądzili na terytorjum Litwy, jest obecnie przedmiotem obrad pro- 
wadzonych przez konsulat polski w Rydze. 

czuwa Się gorączkowość — walki, 
impet—taranu burzącego „zmurszałą 
erę*;, Zegadłowicz to jeden ze sztan- 

umysł mą we wszelką wiedzę bogaty 
i wrażliwy, oraz przenikliwości mu nie 
braknie. Za chwilą przeto postaramy 

     

darów, pod któremi idzie w bój Naj: 
młodsza Polska. 

Teatry wciąż jeszcze tylko... pró- 
bują grać sztuki Zegadłowicza. Wy- 
stawienie sztuki Zegadłowicza jest 
wciąż jeszcze eksperymentem. 

Na ten ekspzrymemt puściły się 
nasze teatry jeden po drugim. „Lam- 
pkę oliwną* grano w Krakowie i w 
Poznaniu; wystawił ją mawet warszaw= 
ski Teatr Narodowy. „Alcestę* grano 
w Krakowie, „Głaz graniczay* wysta- 
wił teatr poznański pod kierownictwem 
Wysockiej i nasza wileńska Reduta. 
„Betsabę“ gra1o po raz pierwszy w 
Lublinie w marcu r. b. a w maju w 
Poznaniu, gdzie p. Stanisława Wy- 
socka bardzo w sztukach Zegadło- 
wicza gustuje. 

Jeszcze zaś może gorętszym wiel- 
bicielem Zegadłowicza jest wybitny 
poznański krytyk literacki p. Stefan 
Pagće (który też i teatrowi Żerom- 
skiego poświęcił w roku ubiegłym 
entuzjastyczną i esencjonalną broszu- 
rę) P. Siefan Papćs wydał świeżo, 
również broszurę, zatytułowaną „Mi- 
sterja Balladowe Emila Zegadłowicza”. 
P. Papć: posuwa sią w niej do twiere 
dzenia, że jeśliby teatry nasze częściej 
i staranniej wystawiały sztuki Zegad- 
łowicza... „wkroczyłyby na drogę po- 
prawy, która uratuje polskie sceny od 
ostatecznego upadku*. 

Dużo powiedziane! Przyznać jed- 

się ująć w sprawozdawcze streszcze- 
nie to, co p. Papćs w dotychczaso- 
wej twórczości dramatycznej Zegadło- 
wicza upatizyl. 

Zdaje mam się, že p. Papė: nie 
dopatrzył tylko jednej rzeczy, tej mia- 
nowicie, że twórczości wogóle Ze- 
gadłewicza jeszcze daleko do pełnej 
dojrzałości; że utalentowany ten pi- 
Sarz jeszcze szuka dróg, po których 
zacznie — może — dopiero iść na- 
przód... arcydziełami. Cechy pełnej 
dojrzałości, skrystalizowania się tego, 
co istotnie nowego Zegadłowicz wniósł 
do literatury polskiej są jego ballady 
© powsinogach. Teatr zaś Zegadłoą- 
wicza... jeszcze jest im Werden, 
jeszcze się „wyklarowuje”; jeszcze nie 
wydał nic takiego, caby sprostało — 
zamierzeniom. 

P. Papės jako na jedno z jąder 
tych zamierzań Zegadłowicza wska- 
zuje na to, że on „pragnie odnowić 
wzruszenia, których zaznawali niegdyś 
słuchacze greckich iragedyj czy Śred- 
niowiecznych misterjów". Przypuśćmy, 
że tak jest. Byłoby to cefnięcie się, 
byłoby to gonieniem wstecz za tem, 
co — przeszłość pochłonęła. Teatr 
starogrecki wraz z całym jego cha- 
rakterem i nastrojem i „duchem”, po- 
dobnie jak teatralne misterja średnio- 
wieczne... to coś zgoła innego niż 
nasz teatr nowoczesny 4 XX-go wie- 
ku. Inni ludzie — inny teatr. Prze- 

nak trzeba, że p. Рарёг dużo wie, brzmiałych, pegasłych, wyszłych z 

Zgon wybitnego polityka Ii- 
tewskiego' 

KOWNO, 20. 9. — Zmarł tu je- 
den z najwybitniejszych polityków li- 
tewskich Naruszewiczius. Z początku 
propagator sprawy lijewskiej w Ame- 
ryce następnie wice-prezes delegacji 
litewskiej na Konferencję Wersalską, 
następułe kierownik delegacji  li- 
tewskiej na konfsrencję z Sowietami, 
był ostatnie pesłem litewskim w Lon- 
dynie, 

Premjer Woldemaras: 

NEAPOL, 20 9. PAT. Przybył iu 
premier liiewski Woldemaras. 

Agitacja bolszewicka na 
Węgrzech. 

BUDAPESZT, 20. 9. Przed kilku 
dniami aresztowała policja agitatorkę 
bolszewicką Radosłowicz, która upra- 
wiała tam propagandę bolszewicką. 
Kobieta ta już podczas dyktatury bol- 
szewickiej na Węgrzech uprawiała a- 
gitację komunistyczną. Przyznała się 
Ora, że z polecenia Moskwy przybyła 
na Węgry celem siedzenia działalno” 
śći przebywających tam emigrantów 
rosyjskich. 

Wycieczka min Chamberlaina 

CANNES, 20, 9. Pat. Angielski 
minister Spraw zagranisznych sir Au- 
sten Chamberlaża, który przybył iu z 
znewy rozpoczął swą trzytygodnio- 

wą wycieczkę yachtem po morzu 
Śródzięmnem. 

Zgon Koniego. 

W Moskwie zmarł wybitny praw- 
nik-kryminolog rosyjski i honerowy 
członek akademji, b. senator Koni. 

"= Miesięcznik <TURYSTA" da Cipo = 
m znać Polskę i świat. Do nabycia: w 
m <Ruchu», księgarniach i kioskach. m 
m Adres: Warszawa, Al. Jerozolimska 39, = 
z tel. 64 — 36 = 
  

Nagrody Nobia. 
Nagrody Nobla, które mają być w tym 

roku rozdzielone, wynoszą po 121.187,40 ko- 
ron szwedzkich, główny zaś fundusz tunda- 
cji Noblowskiej wynosi obecnie 30.861.874,84 
koron. 

Od r. 1901, t. į. od roku otwarcia na 
grody, nagrodzonych zostało 131 osób na: 
grodami, sięgającemi ogółem 13 do 14 milį. 
koron. Z liczby tej wydano nagród: w me: 
dycynie 23, w fizyce 32, w chemii 23, w li- 
teraturze 25, za pracę pokojową zaś 28. 

Grupując według narodowości, 30 na- 
gród otrzymali Niemcy, głównie iizycy i 
chemicy, 24 Francuzi, 20 Anglicy, 9 Szwe* 
dzi, 8 Amerykanie, 7 Szwajcarzy, 6 Duńczy- 
cy i Holendrzy, po 4 Norwegowie, Belgij- 
czycy i Austrjacy, po 3 Hiszpanie i Włosi, 
2 Polacy i 1 Rosjanin. 

Anglja, Francja i Niemcy otrzymali po 
4 nagrody za literaturę, Hiszp”nja, Danja, 
Norwegja, Szwečja i Polska po 2 Za prace 
około ugruntowania pokoju zdobyła Fraucja 
6 nagród, Szwajcarja 4 i Ameryka 4. W me- 
dycynie każdy z wymienionych tu krajó v 
otrzymał nagrodę z wyjątkiem Polski i Nor- 
wegji. Zaszczytu nagrudy Noblowskiej do- 
stąpiły tylko 4 kobiety (za fizykę, chemię, 
literaturę i prace pokojowe), przyczem 1 kau- 
dydatka, p. Curie-Skłodowska zdobyła dwie 
nagrody, jedną w dziedzinie chemji, drugą 
zaś w dziedzinie fizyki, zaliczone ją jednak 
w poczet Francuzek, nie Pole. 

Założycielem fundacji Noblowskiej był 
Alfred Nobel, szwedzki inżynier, wynalazca 
nitrogliceryny, który umaił w r. '896-ym, 
poświęcając funiacji cały swój majątek. Na- 
grody p'zyznawane są pod ausp'cjami uczo- 
mych ciał i towarzystw szwedzkich, wyda- 
wane zaś corocznie w dzień śmierci Nobla, 
t.j, 10 grudnia z wielką ceremonją w Sztok- 
holmie, gdzie każdy z nagrodzonych musi 
być obecny. 

Laureat zeszłoroczny p. Georg Bernard 
Shaw stworzył z udzielonej mu nagrody 
fundzscję popierania literatury szwedzkiej w 
Wielkiej Brytanji i anglo-szwedzkiej literatu- 

  

   

     
PO GRUNTOWYM REMONCIE poleca pokoje od zł. 6.50. Winda. Kąpiele. 

Telefony miejskie we wszystkich pokojach. Pralnia hotelowa. 

*Maskarada polityczna, 
Z okazji dnia młodzieży od- 

była się w tych dniach na ulicach 
Moskwy oryginalna maskarada poli- 
tyczma. Moskiewskie „lzwiestja* w 
następujący sposób opisują ciekawe 
to widowisko. 

„Nad głowami, czapkami i czerwa- 
nemi  chustkami  rozpostarł swe 
Skrzydła samolot. Niosą go na wyso- 
kich żerdziach dzieci, Na samolocie, 
jak na koniu, usiadł dziarski pienier, 
który trąbiąc woła: „Pionierze, szykuj 
swój samolot". Aeroplanów w pocho» 
dzie było bardze dużo. Młodzież 
komunistyczna dawała w ten sposób 
swą odpowisdź Chamberlainowi. . 

Na samochodzie ciężarowym pod 
konwojem siedzi komsomolec, prze- 
brany za Chamberlaina. W. chwili, 
kiedy wiozący go satnochód podjeż- 
@%а do trybuny rządowej, „Chamber 
lain* wstaje i grozi Kalininowi. 

Dalej w barwnym pochodzie mło- 
dzieży komunistycznej widzimy Czang- 
Kaj-Szeka, trzymającego w swej pra- 
wicy odrąbaną głowę robotnika chiń- 
skiego. Czan-So-Lia i Sun-Czuan- 
Fan występowali w maskaradzie w 
postaci rozjuszonych psów, 

! ursczystošci — komsomolcėw 
znalazło również swój oddźwięk nie- 
dawne stracenie Sacca i Vanzetti'ego: 
komsomolcy niosą krzesło glektrrycz= 
ne, na którem umieszczono szkielet 
ludzki, A za nimi kroczą pod silnym 

P> policyjnym Sacco i Van- 
zetti. 

<Woejenizacja» Rosji sowieckiej 
znalazła na maskaradzie swój wyraz 
w licznych tankach i opancerzonych 
samachodach, wykonanych z drzewa. 

Za młodocianymi  czerwonogwar- 
dzistami idą «murzyni», z wysmaro- 
wanemi sadzami twarzami, dalej ind- 
fanie i inae ciemiężone narody. 

Kiedy oddział pionierów przeszedł 
około mauzoleum Lenina, obok któ- 
rgo ma trybunie stał Budiennyj, 
uczestnicy pochodu wznieśli entuzja- 
styczny okrzyk na cześć Budienne- 
go i armji czerwonej. 

Tyle gazeta sowiecka. O znacze- 
niu agitacyjnem całej tej maskarady 
pistao moskiewskie oczywiście nie 
pisze. A jednak mie może ulegać naj- 
mniejszej wątpliwości, że cała ta im- 
preza pozostajs w jak najsilniejszym 
związku z odbywającą się obecnie w 
ZSSR oropagandą wojenną. 
| TKUAŁZZAZOSAN WED KRASIE O WZZZANEY KUBOWROSZATOO PRZEBZFTANI 

Bilans handlowy w sierpniu. 
WARSZAWA, 209. PAT. W/g 

tymczasowych obliczeń, bilans hand-, 
lewy ma sierpizń 1927 r. przedstawia 
Się jak następuje: W przybliżeniu na 
złote w złocie wartość przywozu wy- 
nosi 129 862.000 zł., wartość wywo- 
2u—120.600.000 zh, co oznacza w 
porównaniu z danemi za liniec r. b. 
zmniejszenie przywozu o 6334 000 zł. 
w złocie, a wzrost wywozu o 6 682 000. 
Bierne saldo bilansu handiowego, 
które w lipcu wynosiło 22.278000, 
zmniejszyło się do 0 262 000, czyli o 
13016.000. Zmniejszenie przywozu 
soowodowane zostało głównie spad- 
kiem przywozu zbóż. 

| PIANINO  cicę wypożyczyć. 
Zgłoszenia do Administr. «Słowa». 

Schorowana niedołężna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji «Słowa». 
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mody i z użycia form — nie wskrze- 
sić do istnienia, jak pisał Asnyk. (*) 

Zegadłowicz „wprowadza Boga do 
teatru“, Zegadłowicz „szuka Boga*, 
Zegadłowicz (jak sam wyznał niejed- 
nokrotnie) wierzy święcie w „przyjście 
Boga na świat”, innemi słowy w za- 
panowanie—kiedyś—Królestwa Boże- 
go na ziemi, w odrodzenie ludzkości 
przez Miłość. Piękne podglebie duszy 
dła: twórczości pisarskiejl Najszacow- 
niejsza tendencja! Niemoże być pod- 
mioślejszego ducha, któryby ożywiał 
czyjąś misję poetycką, wieszcząl 

ie przestanę jednak myśleć, że 
musi jeszcze Zegadłowicz znaleść dro- 
gę do teraźniejszego pokolenia ludzi; 
nie przestanę podejrzewać, że przema- 
wia on do nas językiem — nieodpo- 
więdnim. Ma czas przed sobą... Nil 
desperandum!. Znajdzie p. Zegadło- 
wicz — trzeba mieć nadzieję — dro- 
gę, po której nie bądzie iść sam, w 
majestatycznem osamotnieniu, lecz, pa 
której mmy wszyscy będziemy za nim 
walili. Znajdzie też — trzeba wierzyć 
„—ięzyk, nie żaden jakiś, z końca świa- 
ta, baskidzki, lecz taki, którym się z 
nami wszystkimi dogada. 

P. Papės widzi w teatrze Zegad. 
łowicza „drabinę pe której pną się 
jego bohaterki do doskonalošei“, 
Więc Hanka z „Lampki eliwnej* mu- 
si być 4ż przez ogień oczyszczoną; 

*) P. Papeć wzrusża ramionami. <Tru- 
dno — powiada — rozmiłować się w mi- 
sterjach opiewających Boga 1 nakaz dosko- 
nalenia się tym, którzy szukać Go nie chcą 
i o rozwój ducha nie dbają». 

Telefon: «Centrala — Hotel Rzymski». 
ACD IPA Z RY ZOBEDZIE WZA ASÓW 

Fela z „Głazu granicznego” osiąga 
szczebel wyższy, dostępuje łaski szu- 
kania Boga. Idea chrześcijańska zwy* 
ciężyła pogaństwo wrodzone, dobro 
pokonało zło! (Jakto? Już na owym 
drugim szczeblu, na którym zdaniem 
poznańskiego krytyka, stoi Fela?). W 
„Alceście* oglądamy trzeci szczebel 
w rozwoju duszy bohaterki, ogłądamy 
zoroblem  niedonoszonej  ofiary*... 
Zwycięża Młość, zgodnie z pragnie- 
niem Zegadłowicza zwiastowania zaw* 
'sze miłości i słońca. Być zwiastuaem 
miłości i słońca — oto jak on prze. 
cie pojmuje posłannictwo swoje jako 
poety. Lecz jest w „Alceście” jeszcze 
Coś wiecej. «Postaci dramatu — pisze 
p. Pazć: — przerastają same Siebie 
i odsianiają perspektywy, co uciekają 
w wieczność”. Tu już zatem nistyłko 
Zegadłowicz przenosi nas, obyczajem 
swoim, w świat nadziemski lecz aż 
w... wieczność! 

W związku z tem kładzie p. Papćs 
nacisk na to jak bliskim jest Zegad- 
łowiczowi <Faust» Gsethego—probie- 
mat czynu wraz z nierozerwalnie z 
nim zespoloną tajemnicą zbawienia 
uzależnionego od żaski, której uzyską” 
nie i zdobycie dokonywa się prze. 
miłość, 

: Lecz idźmy dalej. Oto Zegadło- 
wicza „Betsabe* (ta, która była Urja- 
szową). Treścią dramatu jest: prze- 
czuwanie przez Betsabe, że będzie 
„matką Mesjasza" (po Synie swym 
Salomonie) tudzież święte przekona” 
nie Dawida, żę Betsabe jest mu przez 
Boga przeznaczoną. Dawid król „U- 

a
m
"



PODSTAWOWA KWESTJA FRANCJI. 
W końcu zeszłego wieku, począW- kresu pedatków, ceł, administracjj— tejności jest tu widaczna. Niemcy 

szy od dziewiątego dziesięciolecia 

przenikła do świadomości francuskie 
sprawa ludnościowa we Francji. Już 
w dziewiątem dziesięcioleciu zeszłego 

wieku zjawiają się głosy w tej spra- 
wie, a w dziesiątem powstaje liczna 
łiteratura, wzrastająca ilościowo i ja- 

kościowo aż do wojny Światowej i 

wznowiona po wojnie. W 1897 r. du- 
że wrażenie sprawiła mowa Lamarzcila 

© przesuwaniu się stysunku ilościo- 

wego ludności Francji i Niemiec na 

niekorzyść pierwszej. Francja 1841 

roku miała ludność nie usięrującą 
ilościowo Niemcom, gdy w 1897 ró- 
žnica ta wynosiła 16 miłj. — mówił 

senator Francji,  ubolewając nad 

zmniejszającą się liczbą urodzeń, nad 
zmniejszającym się przyrostem natu- 
ralnym Francji. 

Zaraz potem zjawiła się broszura 
agitacyjna Hr. D. Armagne. wydana 

/ przez Revue Catolique: «Dzpopułaiion 
de la France», następnie z obozu ka: 
tolickiego wyszła broszura Daucher 
La France repeuple volontierment par 
les catolique pratiquant (Francja za- 
łudnia się dobrowolnie przez katoli- 
ków praktykujących). 

Obóz katolicki oraz obóz nacjo- 
nalistyczny zajęły się przedewszyst= 
kiem sprawą ludneściową Francji. 
«jeżeli ma być odwet, niech nastąpi 
prędzej» — pisali publicyści odwetowi, 
gdyż różnica ludnościowa, ważny 
czynnik siły zmienia się ma naszą 
niekorzyść. Przeciwnicy odwetu, fran- 
cuscy pacyf ści wskazywali też na po: 
«wyższą różnicę, z której, jako wska: 
zania polityczne wyprowadzali pokój. 
Popularność przymierza z Rosją wy- 
mikała w znacznej mierze stąd, że 
liczebność ludności Rosji i jej zna: 
tzay przyrost maturalny przemawiał 
do wycbraźni Francuzów, zaabsor- 
bowanych sprawą ludneściową swe- 
go państwa. 

Z licznej literatury francuskiej w 
sprawie ludnościowej wyróżnia się 
dzieło dr. J. Bertillon: „La Depopu- 
Jation de la France ses consequences, 
ses causes, mėsure A predre pour la 
combatre*. Paryż 1911 r. Autor po 
daje między innemi zmniejszający się 
ilościowo udział Francji w ogólnej 
surnie ludności wielkich mocarstw (w 
1700 r. wynosił 40 or, w 1780 r. 
26 pr., w 1815 r. 20 pr, w 1908 r. 
7 pr.) 

Autor usiłuje dowieść, że na ro- 
zwój bogactwa Francji jej zwalniony 
przyrost naturalny wpływa w wyso- 
kim stopniu ujemnie. 

Za wskaźnik ileści bogactw autor 
przyjmuje według metody statystyka 
francuskiego Fev.lla podatek 
spadkowy. Wzrasta cn szybko do 
1880, od 1885 do 1895 r. wykazuje wol- 
miejszy wzrost, gdyż z 6182 do 6869 
mili., następnie nie przejawia wzrostu. 

Fakt powyższy tłumaczy inaczej 
niż Bertillon. Francja przed wojną 
posiadała ołbrzymie walory zagranicz= 
ne, oceniane na 45 miljardów franków, 
i wogóle cibrzymie kapitały ruchome; 
one latwiej, niż reainości wymykały 
się od paedatku spadkowego. Brak 
przyrostu naturalnego nawet "przyjał 
gromadzeniu się oszczędności loku- 
wanych poza  Frenoją. (Przyrost 
znaczniejszy, naturalny dla narodu 
energicznego i zdolnego jest ważnym 
czynnikiem rozwoju sił produkcyjaych. 
Słusznie więc w innem miejscu swej 
książki Bertillon uważa szybszy ro- 
zwój produkcji Niemiec w porówna” 
miu z Francją, za skutek znacznego 
przyrostu naturalnego Niemiec). 

Nie będę rozpatrywał środków. za- 
lecanych przez Bertiliona dla wzmoc- 
mienia przyrostu maturalnego Francji. 
W tej kwestji nie uczyniena dotąd 
nic skutecznego, lub przynajmniej o 
widocznej skuteczności, chociaż stale 
pracuje nad tem Specjalna komisja 
przy Ministerjum Pracy i Opieki Spo- 
łecznej, a co pewien czas ogłaszają 
się ankiety. Przy wszystkich ważniej: 
szych zarządzeniach we Francji z za” 

S c OZZIE RCA OZAWY NL 

egając podszeptom Nizwidocznego* 
wydaje rozkaz aby postawiono Urja- 
sza na takim posierunku, na którym 
z matematyczną ścisłością pówinien 
zgiiiąć. Wyczekiwanie wypełniające 
po brzegi serce B:tsaby i Dawida, 
jest treścią piękuego dramatu Zegad- 
łowicza—pisze p. Pape . 

Jak, nieprzymierzając, w „ Weselu" 
Wyspiańskiego? P. Papeź silnie broni 
Zegadłowicza od pomawiania go o 
„faśladowanie* Wyspiańskiego w du: 
chu i formie. Wszelako dopuszcza 
do słowa p. Wacława Berowego, 
który gdzieś słusznie napisał, że każ- 
dy z piszących dzisiaj jest w swoim 
stylu dziedzicem różnych pisarzy daw- 
nielszych. 

Oto zaś i ostatnie ogniwo dotych- 
czasowego teatru Zegadłowicza: pię- 
cloaktowy dramat „Wigilia* (leśli się 
mie mylę, jeszcze w rękopisie) гохра* 
dający się na trzy części. Każda z 

tych części to siepień doskonalenia 
się bohatera; trzy to okresy jego wal- 
ki o urzeczywistnienie Królestwa Bo- 
żego. Bohater „Wigilji* szuka spo- 
łeczności, w zespołemiu się z nią bra- 
gnie żyć i dzieła życia dokonać. Chce 
tworzyć nie samotnie (indywidualizm!) 
Jecz społem. I bohater „Wigilji” do- 
piero w zespoleniu z Braćmi odzy- 
skuje wiarę, odpędza Szatana. Zegade 
łowicz zespałla Swego bohatera ze 
społecznością, z bratniemi zespołami 
i osiąga przez to ideał uniwersaliz- 
mu © literaturze. 

Tu domiero decitramy de jądra 
sprawy. Na pohybel.. rernantyzmowi 

kwestja ludnościowa jest braną pod 
uwagę, przyczem przyjmuje się to, 
co służyć ma przyrostowi naturalnz- 
mu, odrzuca się, co może mu Sszko- 
dzić Francja żyje pod hasłem zacho - 
wania swego życia przez zachowa- 
nie przyrostu naturalnego. Podczas 
wojny Światowej głoszono we Francji 
opinją o odrodzenu sie moralnem 

# 

Tandencja spadkowa liczby uro- 
dzeń przy niemal niezmiennej śmier: 

powojenne mają zmniejszoną liczbę 
urodzeń, ałe śmiertelaość obniżyły do 
10 na tys, gdy we Francji chwieje 
się ona okołe 17 na tysiąc. 

Francja obecnie według Spisu 
1926 r ma nienaturalizowanych 2,5 
miljona cudzoziemców. W ciągu o- 
statnisgo mięciolecła między Ssnisem 
1921 a 1926 r. naturalizowała 89,193. 

O w 5 

Francji zarejestrował w rubryce Fran- 
cuzów, t.j. obywateli francuskich. 
Przeszło jednak jedna trzecia urodzo- 
nych we Francji dzieci stanowią dzie- 
ci cudzoziemców, około |jednej trze- 
ciej Aizatczycy. 

Przed dwudziestu laty nacjonaliś- 
ci francuscy dużo pisali o potrzebie 
zachowania czystości „rasy francus= 
kiejs, dziś chodzi o zachowanie 
narodu francuskiego przez zasilanie 
go imigracją i jej zasymilowanie. 

Rezultaty wojażu 
Onegdaj v. prezydent m. Wilna 

inż, Czyż powrócił, po dwutygodnio* 
wym pobycie, z zagranicy. 

Jak wiadomo pobyt p. Czyża Za 
granicą związany był z odbiorem w 
Brnie Morawskiem i Budapeszcie tur- 
bogeneratorów firmy «Gans i Co» i 
koiłów firmy «Fitzner i Сатрег», 
zakupionych przez Magistrat dla ele- 
ktrowni miejskiej. 

Francji przez wojnę, odrodzenie się 
to miało przynieść zwiększenie się 
przyrostu naturalnego. 

Danych e ruchu ludnościow. wśród 
cywilnej ludności, jak i odnośnie 
strat wojennych nie ogłaszały woju- 
jące strony aż do zakończenia dzia- 
łań wojennych. 

Spis ludnościwwy Fraacji wszy- 
stkie dzieci uradzone na terytorium 

cych, skich pozwołenie na powrót do Wilna drogą bezpośrednią przez 
: m mieszkańców stację Jewije na granicy polsko litewskiej. W poniedziałek,o godz. 
$ z @ A 3 pop biskup wyjechał z Kowna. 
z 3 EM 1 W sprawie podróży biskupa 
JB z s 5254 Ski* pisze: 
1914 18,0 19,6 10 Ze źródeł wiarogodnych dowiadujemy się, 
1915 11,7 19,8 — 71 prasę polską wiadomość, jakoby 
re Sad sty Zyga wieza była sprawa uregułowania 
1918 121 238 —na  Wincji kościeinej, nie odpowiada 

Przewyżka šm ertelności mad u- 
rodzeniami w okresie wojny wyraziła 
się we Francji w okresie wojny wy- 
nosiła 1,4 miljona ludzi. Wielka Bry- 
tanja miała w okresie wojny 1446 tys. 
przewyżki urodzeń nad śŚmiertel- 
nością, co przewyższyło jej straty — 
wojenne o 477 tys. Niemcy w pierw- | ŚRODA 
szym okresie wojny do 1916 włącz- | Bf Dziś Wsch, si. o g. 5 m. 17 
nie miały maturalnego przyrostu 1,1 MAŁ A 
mil. w drugim okresie t. |. 1917i | *syro (|| Tach s. og. 17 m. 44 
1918 mialy detičyt Iudnošciowy 866 |romasza BW 
tys.; przyrost naturalny Niemiec pod- |———— 
czas wojny nie pokrywa ich strat 
wojennych, 1,800,000 zabitych. 

Straty wojenne Francji na polu 
bitew procentowo były znaczniejsze 

Spostrzeżenia meteorolegienue Zakład 
Metaerologii U. S. B, 

z dnia 70—1X. 1927 r. 

niż inych państw wojujących poza me j 746 
Serbją, posiadającą nadzwyczaj zna- 
czny przyrost naturalny. Temperatura | л110 С 

Francja utraciła 36 proc. doro- Šiešuia 
słych mężczyzn od 17 do 55 roku Opad za do: | 2 
życia, gdy Niemcy 24; Wielka Bry- bę w mm. į 
tanja 20. > 

W/ rezultacie Francja po odzyska- r ) Południowo-zachodni 
niu Alzacji-Lotaryngji, kraju o 1,700,000 U wag i: pochmurno, deszcz, mgła. 
tys. mieszkańców, miała według Sbi- Minimum za dobę -1-70C 
su 1921 r. 39240 tys. gdy w r. 1911 Maximum za dobę --130С pad: 
liczyła 39,192 tys. czyli o 32 tys. Tendencja barometryczna Spadek ciśnienia. 
więcej, przyczem liczba cudzoziem- URZĘDOWA 
ców zwiększyła się o pół miljona. ® о 6 

Nadzieje na odrodzenie się przyrostu _ 7 Akcja a 
ludnościowego Francji po wojnie za- WEZO Banku Rolnego. W związku 

wiodły, z rozszerzeniem akcji parcelacyjnej 

Jeszcze w 1919 r. Francja miała Państwowego Banku Rolnego w naj: 
deficyt  ludnościowy; przewyżka bliższym czasie Bank zamierza nabyć 
śmiertelności nad urodzeniami wyno- SZ*rES objektów ziemskich nadających 

siła 217 tysięcy. się do parcelacji. ; 
Liczba małżeństw wzrosła gwał- Zapytania oraz oferty w sprawie 

townie w 1920 i 1921 r. Gdyw 1913 sprzedaży nieruchomości ziemskich 

r. na tysiąc mieszkańców Francia li. położonych na terenie województwa 
czyła 15,1 nowożeńców, w 1920 r. Wileńskiego i Nawogródzkiego oraz 
31,8, w 1021 r. 233, w 1922 r. 195, Powiatów Wołkowyskiego i Grodzień: 
w. 1923 r. 188, w 1924 r. 182, Skiego województwa Białostockiego 
1925 r. 18,0, w 1926 r. 17,0. Widzi- należy kierować do oddziału państwo- 

my, że liczba małżeństw ma tenden- wegO Banku Rolnego w Wilnie, ul. 
cję do obniżenia się, dąży do nor- W. Pohulanka taj 24. : 

my przedwojennej, Temu odpowiada „, "; Osobiste. Prezes Okręgowego 
tendencja zmniejszania się ilości u- Urzędu Ziemskiego (p. Stanisław Łą- 
rodzin we Francji. czyński powrócił 19 b. m. z urlopu 

W 1913 r. Francja miała 19,1 Wypoczynkowego iobjął urzędowanie. 
= - tysiąc ludności i 17,6 SAMORZĄDOWA. 

miertelności, czyli przyrost wynosi _ __ przygotowania do zjazdu 
1,5 na tysiąc t, |. 0,15 proc. W latach radnych iydów z calej aż 
powojennych przyrost naturalny przed- szczyzny. Ż inicjatywy demokratycz- 
stawiał się jak następuje: nej folkistycznej partji w najbliższym 

«& czasie zwołana zostanie konferencja 
“ urodzenia i šmiertelncšč Rx . przedstawicieli partji politycznych i 
> > 835 erganizacji gospodarczych i społecz- " na tysiąc z SE nych w Wilnie, celem omówienia spra- 

_._ wy zwołania zjazdu radnych żydów 
1920 | 218 12 41 1600 wybranych podezas ostatnich wybo- 
1924 20,7 17,7 3,0 1170 rów na terenie całej Wiłeńszczyzny. 
1922 19,4 17,6 18 10,5 Jąk widzimy żydzi, którzy podczas 
1923 19,4 170 24 944 ostatnich wyborów przeprowadzili 
1924 19,2 12,0 2,1 T2,2 znaczną ilość swoich kandydatów, o- 
1925 19,6 15,1 1,5 © becnie starają się © opracowanie 
1920 18,8 17,5 13 527 wspólnych wytycznych w pracy. 

MIBJSKA, 

(oby się w ziemię zapadł!) urzeczy- — (x) Magistrat m. Wilna dla 
wistnia Emil Zegadłowicz ideał uni. powodzian. Na wczorajszem posie- 
wersalizmu — tak miłego p. Janowi ozeniu Magistrat m. Wilna uchwalił 
Nzpomucenowi Miilerowi i wszyst- między innemi poświęcić jednodnio- 
kim, którzy z nim trzymają. wy zysk z kina miejskiego na przyj: 

I miałby Emil Zegadłowicz nie Ścis z pomocą ofiarom powodzi w 
być onym szczyłem, ku któremu wzbi- Małopolsce. Pozatem Magistrat za- 
ła się poczja połska najnowszego mierza również zwrócić się do po: 
stempis? szczególnych właścicieli kin w Wilnie 

Cyt, uciszcie się, zawieście harfy © przeznaczenie takiegoż jednodnio- 
i liry na wierzbach!.. Dosyć. Niema wego zysku na pomieniony cel. 
dobrej racji dałej jeszcze grać i Śpie- — ix; Dar Magistratu na bu: 

wać. dowę pomnika powstańców 1863 
Zegadłowicz złączył świat ziemski r. Magistrat m. Wilna wyasygnował 

z pozagrobewym, awansował wszyste ostatnio 100 zł. tytułem daru na bu- 
ko, co jest w przyrodzie, do roli dowę pomnika powstsń:om 1863 r., 
czynnych aktorów w dramacie czło- który ma stanąć w jednej z miejsco" 
wieka, oddał w ręce miłującego Boga wości pow. Wilejskiego. 
rozstrzygnięcie wszystkich ziemskich _ — X; Zmiana projektu budo- 
spraw (str, 33), szukał Boga, znalazł wy gmachu szkolnego w Kuprja- 
Go, „doszedł do pełnego artystycz- niszkach. jak już donosiliśmy, Rada 
nego wyrazu stwarzając (w <Wigiiji») Miejska zatwierdziła ostatnio projekt 
balladowe  misterjum _ przejmujące budowy szkoły powszechnej w Ku- 
szczerością i żarliwością spowiedzi prianiszkach, asygnując na ten cel 
współczesnego człowieka, podejmują- 35.000 zł. Projekt ten przewiduje bu- 
cego bohaterską walkę © szczęście dowę gmachu drewnianego. Lecz 
ludzkości”, To ostatnie dzieło Zegad- ostatnio po dokonaniu pewnej kalku- 
łowicza wyraża najlepiej — zapewnia lacji i wniosku komisji technicznej 
p. Papee—treść i formę jego teatru. ulegnie on prawdopodobnie zmianie, 

Pozostaje mi dopisać ostatni lapi- a mianowicie wybudowany zostanie 
darny frazes poznańskiego apologety gmach murowany, budowa którego 
wisszcza z pod Beskidzkich szczytów. rozpocznie się jeszcze w roku bieżą: 
«W misterjach bałladowych Zegad- cym: 2 
łowicza — pisze — widzę najwyższe — — Zmiana trasy linji autobu- 
wzniesienie się współczesnego teatru*. sowej. W związku z zakończeniem 

Tu już tylko pozostaje punctum się ruchu autobusowego na linji Po- 

położyć i czekać spokojnie na... zala- śpieszka Plac Katedralny, linja ta ze- 

nie scen w całej Polsce teatrem Ze- stanie częściowo zmieniona, a miano* 

gadłowicza. Cz. J. wicie iść będzie od ui. Tramwajowej 

był do Litwy zupełnie prywatnie, bez żadnej specjalnej misji. 

KRONIKA 
  

Wład. Studnicki. Dokonane ma miejscu odbioru 
próby, w obecności v. prezyd. Czyża 

TTT S II cGaly znakomity rezultat, przyczem wy- 

J. E. Biskup Michalkiewicz wraca do Wilna 
przez Jewje. 

Z Kowna donoszą: Biskup sutragan wileński 

Dla Francji były one mniej korzy- który przed kilku tygodniami udał się z Wilna do Kowna, po 
stne, niż dła innych państw wojują- wraca do Wiłna Biskup Michalkiewicz otrzymał od władz litew= 

konanie jest trwałe i solidne. 
Turbogeneratory i kotły nadejdą 

do Wilna najpóźaiej w przeciągu 
dwóch tygodni, poczem nastąpi po- 
wtórne wypróbowanie ich przed spe- 
cjalną komisją. 4 

Wobec jednak prawdepodobień: 
stwa i przypuszczenia fachowców, 
że obecne Ściany elektrowni dla zmon- 
towania maszyn są nieodpowiednie, 
przeto postanowiono zbadać je przez 
komisję fachową w dniu 24 b. m. 
i ewentualnie powiększyć wymiar ich 
grubości. 

Pe zakończeniu tych prac należy. 
oczekiwać, że już w połowie grudnia 
r. b. elektrownia zastąpiona nowemi 
maszynami będzie uruchomiona. 

Korzystając z pobytu zagranicą 
v. prezyd. Czyż zwiedził w Wiedniu 
i Budapeszcie miejskie piekarnie me- 
chaniczne, wykonane przez firmę wie- 
deńską < Werner i Pflederer>. 

Piekarnie te dzięki ich doskona- 
łej konstrukcji Bozwałają obniżyć ce« 

przez ul. Kościuszki, Dominikańską, NY Ma pieczywo prawie że o 10 gr. 
W, Pohulankę i Piłsudskiego. Zarzą- na kilogramie. : 
dzenie to ułatwi w znacznej mierze |, Mając na względzie budowę ta- 
dolę mieszkańców ul. W* Pohulanki i Kiel piekarni w Wilnie, projektowanej 
innych w tej dzielnicy położonych. uż od dłuższego czasu, v, prezyd. 

— (x) W sprawie zaległych o. Czyż przeprowadził pertraktacje z 
płat za dzierżawy straganów flrma «Werner i Pfleders, która się 
miejskich. Dzieržawcy straganów zobowiązała po nadesłaniu przez 
hali i na rynkach miejskich zalegają Magistrat planu sytuacyjaego wyko- 
znacznie w opłacie należnej tenuty Heć w najbliższym czasie dla m. Wil. 

dzierżawnej, na ścisły plan i koszterys budowy. 
Zaległości te sięgają jeszcze 

ku 1925. 
Pomimo , wyznaczonych kilkakrot- Pisaliśmy niedawno 0 krwawym 

nie przez Magistrat ulgowych termi- zamachu rabuakowym pod Šwiecia- 
nów opłaty, dzierżawa dotychczas nami, podczas którego furman wio- 
przez pewną część dzierżawców nie zący kupców został zabity, a jeden z 
została uiszczona. W celu uporządko- kupców ciężko ranny. Śledztwo w 
wania tej sprawy, oraz dania możno- tej sprawie nie dało pomyślnych re- 

ści dzierżawcom uiszczania ratami za- zultatów, a tymczasem telefonują nam 
ległej dzierżawy, Magistrat m. Wilna ze Święcian o nowym napadzie ra- 
na wniostk kierownika szkcji Rzežai bunkowym. 
i Rynków na ostatniem posiedzeniu 

Michalkiewicz, 

Michalkiewicza, „Dzień Kowień 

że podana przez 
celem podróży bisk. Michalkies 
granic litewskiej i polskiej pro- 
rzeczywistości. Ks. biskup przys 

ro- 

ty zaległej dzierżawy. 
W terminach tych, zaległa dzier- 

žawa ma być opłaconą wraz z karą 
za zwłokę w wysokeści 2 proc. mie- 
sięcznie, obliczoną z tytułu obowiąz- 
ków dzierżawców opłacania dzierża- 
wy za każdy rok z góry, 

W razie niezastosowania się do 
powyższego Magistrat skierowywać 
będzie sprawy © zaległości do sądu 
e eksmisje. 

— (o) Ukonstytuowanie się 
przygotowawczych komisyj ra- 
dzieckich. Dnia 19 września odbyły 
się w Magistracie zebrania przygoto- 
wawczych komisyj radzieckich—sani- 
tarnej i do spraw opieki społecznej, 
zwołane w celu wyboru przewodni- 
czących i ich zastępców, 

Na skutek uprzedniego porozumie- 
nia się z innemi komisjami, uznano 
mające nastąpić wybory prezydjum za 
prowizoryczne, de cząsu osiągnięcia 
R. w AB Koto prze- 

wodniczącyc a omisjach pomiędzy rzekroczył granicę i skrył się na tery- 
poszczególnemi ugrupowaniami Rady Gorjam Polski, a kodais, został: Gzy: 
miejskiej. trzymany i osadzony w areszcie, obec- 

Z tem zastrzeżeniem przystąpiono nie, dzięki staraniom kilku znanych osób, 

do kayah ‹ 
wyniku głosowania na przewod: 

niczącego Komisji Sanitarnej obrany KOLEJOWA. 
został dr. Jerzy Dobrzański, na za. _ — (c) Elektrownie kolejowe. 
stepcę—dr. Izaak Rafes. Ten ostatni Elektrownie kolejowe zasadniczo wy: 
również został wybrany na przewod- twarzają prąd dla oświetlania lokali 
niczącego Komisji do spraw opieki Stacyjnych i urzędów kolejowych, na- 
społecznej. pędzania obrabiarek w warsztatach 

— (o) Stare wady. Zwołane na Oraz oświetlan'a pomieszczeń urzędni- 
dzień 19 września zebrania członków Czych. $ 
komisyj radzieckich prawnej i gospo- Pozostały prąd mogą elektrownie 
darczej, w celu wyboru przewodniczą- kolejowe odsprzedać abonentom. 
cych i ich zastępców, nie odbyły się Wedle wydanego ostatnio w tej spra- 
ua skutek braku quorum. wie zarządzenia władz kolejowych, 

— (e) Choroby zakaźne w Wil. rozróżnia się trzy grupy abonentów: 
nie. W ubiegłym tygodniu zarejestro. 2) urzędy państwowe i samorządowe, 
wano w wydziale zdrowia Magistratu b) pracownicy kolejowi w domach 
zasłabnięć: na tyfus brzuszny 9, nie- kolejowych i prywainych oraz c) in- 
określony 1, ploni:ę 18 (1 zm.), odrę Stytucje i osoby prywatne. 
1, krztusiec 1, drętwicę karku 1, bło- W zależności od należenia do 
nicę 4, tężec 1 i gruźlicę 3 (1 zm.). jednej z tych gtup pobierana będzie 

— (x) Projekt odrestaurowa- należność za prąd. —- 
nia gmachu ratuszowego.  Wo- — Uwadze władz kolejowych. 
bec braku odpowiednich pomieszczeń Zbliża się czas opracowania rozkładu 
w gmachu Magistratu, ostatni mosi jazdy pociągów na r. 1927—28. Wła- 
się z zamiarem odrestaurowania sta- dze kolejowe winns zwrócić uwagę 
rego gmachu ratuszowego, co nastą- że nie właściwem jest, aby o jednym 
pi prawdopodobnie po ustaleniu no- czasie przychodziło na stację Wilno 
wego budżetu miejskiego na r. 1928. kilka pociągów, jak to się praktykuje 
W ubikacjach wyższego parteru te- obecūie, Е 
goż gmachu Magistrat zamierza urzą+ = O godz. 7 m, 45 przyjeżdżają 
dzić muzeum miejskie, zaś na | pię- jedaecześnie trzy pociągi: z Warsza« 
trze będą rozlokowane kanceiarje pre. wy. z Turmont i z Lidy, skutkiem 
zydjum m ejskiego i sala obrad Rady czego też powstaje wśród podróż- 
Miejskiej. nych egromny ścisk, temwięcej, że na 

. SZKOLNA st. Wilno mamy jedynie dwa wąskie 
— (0) Uroczyste pożegnanie wyjścia z peronu ma miasto. Szcze: 

rektora zakonu O.O. jezuitów gólnie tłok ten daje się odczuć mło- 
ks. Barglewicza. W dniu 19 b. m. dzieży szkolnej, która jest formalnie 
o godz. 7.ej wiecz. długoletni rek or gniecioną. Widocznie wyżsi urzędnicy 
zakonu OO. J:zuitów i dyrektor gi- kołejowi tego nie odczuwają, gdyż 
mnazjum im. O. O. Jezuitów ks. Mi- jak wiadome mają specjalne wejścia 
chał Barglewicz opuścił Wilno, uda- i wyjścia z peronu. : 
jac się do Lublina, gdzie został po- _ Pożądanem by było, żeby pociągi 
wolany na rektora wyższej Akademji były dostosowane również i do sezo* 
Duchownej pod opieką O.O. Jezuitów. nu, tak np. ostatnio w dniu 15-go 

Na dworcu ks. Barglewicza żegna- sięrpnia po uroczystościach dorocz- 
ło duchowieństwo, przedstawiciele nych w Trokach, ludność powracają- 
władz i społeczeństwa, oraz całe za- ca do Wilna z powodu przepełnienia 
stępy młodzieży ze sztandarami i or- w pociągach wprost szturmem zdo- 

kiestrą. bywała jakiekołwiek mizjsca, nie ba- 

Aresztowanie kaneelisty 

Od pewnego czasu w kilku zawo- 
dowych związkach klasowych spo: 
strzeżono pewien rozłam. Główny 
zarząd związków poczynił starania 
aby nie dopuścić do całkowiiego roz- 
łamu, lecz robota tajemniczej ręki by- 
ła coraz widoczniejsza. Sprawą tą za- 
jęły się władze bezpieczeństwa nis 
bez racji przypuszczające, że jest to 
wynik roboty komunistycznej prowa- 
dzonej na terenie związków. Dscho« 
dzenie ustalił, że inicjatorem prac 
prowadzących do rozłamu jest spro- 
wadzony przed dwoma miesiącami 

Dowiadujemy się, że lejtenant armji 
litewskiej Wierba, który swego czasu 

‹ 5 Traktem wiodącym ze Święcian do 
uchwalił pewne ulgowe terminy spła- Daugieliszek jechał kupiec Zalman 

Pilman. O godz. 930 „fura przejež- 

p. Czyżą zagranicę. 
Wobec powyższego też Magistrat, 

mając przyrzeczenie otrzymania od 
Rządu pożyczki długoterminowej па 
powyższy cel, na ostatniem posiedze- 
niu zdecydował przystąpić do budo- 
wy piekarni jeszcze w roku biee 
żącym. 

W Budapeszcie p. viceprezydeat 
zwiedził nowoczesną miejską insty- 
tucję spalania śmieci i utensyljowania 
odpadków wszelkiego rodzaju. Insty- 
tucja ta szeroko rozwinięta, jest przed- | 
siębiorstwem bardzo dochodowem, 

Zatrudnia ono 2500 stałych pra- 
cowników, posiada 800 koni, 600 aut, 
własny tabor kolejowy, składający się 
2 7-miu lokomotyw i 80-ciu wago- 
nów. 

W sezonie letnim wyważa ona 60 
wagonów śmieci, w zimie zaś 90 wa- 
gomów. 

Budżet mrzedsiębigrstwa wynosi 
do 15 000.000 zł., z czego 1/3 pokry: 
wają właściciele nieruchomości, a 2/3 
miasto. 

Wobec doniosłości i dużej ko- 
rzyści, jaką daje ta instytucja miastu, 
Magistrat m. Wilna nosi się z zamia- 
rem przeprowadzenia w tym wzglę- 
dzie pewnych badań, w celu ewent. 
zorganizowania jej i w Wilnie. 

Pozaiem v.-prezydent Czyż zwie- 
dził cały szereg instytucyj, jak: miej- 
skie elektrownie, domy pracy i opieki 
społecznej, oraz w Kejvim dom opie. 
ki nad niemowłętami fundacji prze- 
zydentowej Masarykowej. W Wiedniu 
v.prezydent złożył wizytę v.-prezyden* 
towi Drowi Emmerlingowi, w Brnie 
prezydentowi miasta Tomaszowi Ka- 
relu iw Budapeszcie prezydentowi 
miasta Drowi Sipóczowi, gdzie był 
bardzo, serdecznie przyjmowany i za- 
poznany z tamtejszą gospodarką ва 
morządów miejskich. Szczególną u- 
wagę zwrócił p. v.-prezydent na plan 
regulacyjny m. Brna, liczącego około 
220000 mieszkańców, który przewi- 
dziany jest ma lat 20. (x) 

Nieudany napad zbrojny pod Swięcianami 
dżała przez lasek. W pewnym mo- 
mencie z za krzaków wybiegło dwóch 
bandytów. Pomimo groźnego okrzyku 
«stój» i wyciągniętego rewolweru Pil- 
man nie uląkł się i zaciął konia, Do 
i bandyci dali kilka strza- 
łów. Kule przeszły obok, nie raniąc 
Pilmana. : 

Władze policyjne zarządziły po- 
ścig. Na miejsce wyjechał funkcjo- 
narjusz policji z psem policyjnym, 

związków zawodowych, 
Wybitny komunista w skromnej roli siał zarazę komus 

nizmu. 

Boruch Gołąb, który pracował w kil 
ku związkach jako kancelista Na 
mocy uzyskanych danych o jego o: 
sobie enegdaj władze bezpieczeństwa 
zarządziły aresztowanie. Podczas ba* 
dań ujawniło się, że aresztowany 
przybył z Rosji Sowieckiej, gdzie zaj- 
mował wybitna stanowisko w Ураг 
komunistycznej. Delegowany specjal- 
nie do Wilna miał waieść zamęt w 
związki zawodows, aby tem łatwiej 
prowadzić robotę komunistyczną. O- 
becnie osadzony został w więzieniu 
na Łukiszkach. 

Litewski ofieer uzyskuje prawo azylu, 
został za ich poręczeniem zwolniony i 
w najbliższym czasie otrzyma prawo 
azylu. Zbiegły równocześnie z nim lej- 
tenant Chmielowski wydany został wła- 
sad litewskim jako przestępca krymi- 
nalny. 

| a a S] 

cząc па nieszczęście, mogące przy 
tem wyniknąć, większość jednak zmu» 
szoną była pozostać do . następnego 
pociągu. Uważamy, że w takich wy- 
padkach należałoby zwiększyć ruch 
pociągów i dać możność korzystania 
każd mu z usług kolei, 

— (x) Bezpośrednia komuni. 
kacja osobowa z Danją, Szwecją 
i;Norwegją W ostatnim czasie wpro- 
wad:oną została taryfa na przewóz 
osób i bagażu pomiędzy Danją, 
Szwecją i Norwegią z jsdnej strony a 
Polską z w. m. Gdańskiem z drugiej 
strony. 

Do tej komunikacji została włą- 
czona stacja Siolace, która będzie 
uskuteczniałą odprawę osób i bagażu 
do stacji <Kjabenkavus Boułevardbanc» 
(Kopenh .ga—Danja) przez Warszawę, 
Zbąszyń (Stentsch) Berlin, Warne- 
miiade, Gjerser i do stacji „Stock- 
hoim C*, (Stokholm—Szwecja) przez 
Warszawę, Zbąszyń, Berlin, Sassnitz, 
T:4 leberg. 

Е Przewóz osób i bagażu odbywa 
się za biletami kupowanemi i kwitami 
bagażowemi międzynarodowemi. Od- 
prawa ©sób za biletami blankietowemi 
jest niedopuszczalna. 

Ważność biletów do wyżej wymie- 
nionych miejscowości „wynosi dni 30 
i wygasa © północy ostatniego dnia 
ważności. Podróż rozpocząć można 
dowolnego dnia w ciągu okresu waż- 
ności bilstu. 

— (c Kolejarze na rzecz pom- 
nika Adama Mickiewicza w Wil. 
nie. Minisier Komuaikacji wystoso- 
wał da wszystkich podległych sobie 
urzędów i dyrekcyj kolejowych pismo, 
wzywające do jaknajusiiniejszego po- 
parcia akcji budowy pomnika Adama 
Mickiewicza w Wilnie przez zbieranie 
składek i ofiar na fen cel, Zebrane 
fundusze należy przesyłać do komite- 
tu budowy pomnika Ad. Mickiewicza. 
Protektorat nad tym komitetem objęli 
p. Prezyden: Rzeczypospolitej— Ignacy 

`



Móścicki, p. Premjer- Marszałek Józef 
Piłsudski, marszałek Stnaiu p. W. 
Trąmpczyński t marszałek Sejmu p. 
M. Rataj. 

POCZTOWA, 
— (o) Delegacja kupców ży: 

dowskich u prezesa dyrekcji 
poczt i telegrafów. Dnia 19 wrzes- 
nia delegacja związku kupców żydow- 
skich, w osobach p.p. A. Zajdsznu- 
ra, N. Wajnsztejna i inż. E, Kroszki- 
na, odwiedziła prezesa Wileńskiej Dy- 
rekcji poczt i telegrafów inż. M. Cie- 
mnołońskiego i poruszyła m. in. dwie 
aktualne sprawy, związane z życiem 
gospodarczem Wilna. EE: 

Pierwsza sprawa. dotyczyła wpro- 
wadzenia „protestowania weksli przez 
pocztę. Niedogodncść połsga na tem, 
że listoncsz żąda natychmiast pienię- 
dzy, co dla wielu kupców z powadu 
braku goiówki jest niemożliwem. De- 
legacja prosiła, aby zawczasu wysyła- 
no awizację i żeby funkcjonarjusz u- 
rzędu pocztowego w ustalone godzi- 
ny przyjmował należności wekslowe 
bez żadnych dodatkowych opłat. 

P. Prezes obiecał w granicach 
swojej kompetencji uczynić w te] spra- 
wie wszelkie ułatwienia. 

Drugą kwestją były opłaty za prze- 
syłki pocztowe, zwiększone óbecnie o 
50 proc., Oraz opłaty za dostarczanie 
tych przesyłek do domu. 

P. Prezes odpowiedział, że zała- 
twienie tej sprawy zależy od władz 
centralnych. 

ROZNE. 

— Przepustki na Zawody. 
Osoby, życzące zająć siedzące miej. 
sca na boisku spertowem 6 p. p. 
(Antokol) podczas Zawodów Kon- 
kursowych Kolejowych Straży Po- 
żarnych Dyrekcji K. P. Wilne, 

ćniu 25 /IX rb., a które mie otrzy- 
mały imiennych zaproszeń, proszone 
są o wybranie bezpłatnych  przenu- 

siek w Wydziale Mechanicznym. Dy- 

rekcji Kolejowej pokój Nr. 23, w go- 
dzinach od 9-ej do 15-ej codziennie, 
aż do 23 b. m. włącznie. 

— Wileńskie Koło Związku 
Bibljotekarzy Polskich. Dnia 23 

września 1927 r. (piątęk) o godz. 8 

(ósmej) wieczorem odbędzie się w 
Archiwura Państwowem przy ul. Uni 
wersyteckieį L. 5 Il piętro zebranie 

Członków Koła, na którem p. W. 
Wejtke wygłosi odczyt p. t. «Archi- 
wum Państwowe w murach po-fran- 
ciszkańskich w Wilnie», 

Obecni członkowie  ofirzymają 
specjalnie wydaną ulotkę. Goście 
mile widziani. 

— Co temu winni pasażero- 

  

Program 
zyklubowych o Mi-strzostwo m. Wilna w dniąch Regat Mie 

41 23, 24, 25 fwrześnia 1927 
Piątek, dnia 23 września 1927 r. (przed- 

biegi) - godz. 16-a — czwórki półwyścigowe 
klepkowe— młodzieży dystans 1500 mtr. W 
biegu młodzieży mogą br: udzieł wiośla- 
rze, przyjęci do Towarzystwa w roku bieżą- 
cym, którzy przedtem do. innych Towa- 
rzystw Wioślarskich nie należeli. 

Sobota, dnia 24 września 1927 r. (przed- 
biegi), godz. 14-ta—1) czwórki półwyścigo- 
we klepkowe nowicjuszy—dystans 1500 mtr ; 
2) czwórki wyścigowe nawicjuszy—dystans 
2000 mtr.; 3) czwórki półwyścigowe klepko- 
we nowicjuszy—dystans 1500 mtr.; 4) dwój- 
ki podwójne BE ze sternikiem nowi- 
cjuszy — dystans 2000 mtr.; 5) czwórki wy- 
ścigowe nowicjuszy — dystans 2000 mtr.; 
6) czwórki półwyścigowe klepkowe nowicju- 
szy — dystans 1500 mtr.; 7) dwójki podwój: 
ne wyścigowe nowicjuszy — dystans 2000 
mir.; 

Niedziela, dnia 25 września 1927 r. A. 
Przedbiegi. godz. 9ta — czwórki półwyści: 
gowe klepkowe nowicjuszy — dystans 1500 
mir, 

B. Rozgrywki ostateczne, 1) godz. 
12:ta — czwórki półwyścigowe klepkowe 
młodzieży — dystans 1500 mtr; Bieg o na- 
grodę Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu 
Wychowania Fizycznego 1 Pizysposobienia 
Wojskowego. 2) godz. 12.30 — czwórki wy- 
ścigowe nowicjuszy— dystans 2000 metrów. 

Mistrzostwo m. Wilna. Bieg o nagro- 
dę przejściową Wileńskiego Wojewódzkiego 
Komitetu Wychowania Fizycznego i Przy- 
sposobienia Wojskowego. Nagroda przecho- 
dzi na własność Towarzystwa po trzykrotnem 
wygraniu w pięcioleciu. 3) godz, 13,00 czwór- 
ki pėlwyšcigowe klepkowe — pań — dystans 
1500 metrów. Bieg 0 nagrodę przejściową 
Akc. Tow. «Br. Jabikowscy>. Nagroda prze- 
chodzi na własność Towarzystwa po dwu- 

4 UDE STT IS ZWYCZCZZRZC O DETERZ OREOCEDF SA PZA PETRO WERE RZAD ZEZATA 

było, że posterunkowy Nr. 1947 za- 
uważył, źe podczas poprzedniego 

kursu autobusu na dworzec, był cn 
przepełniony i spisuje teraz prolokuł. 

Nie wchodząc w meritum sprewy 
tego przepełnienia, które nie jest nam py 
znane, zapytamy tylko, dlaczego po- 
sterunkowy nie zatrzymuje autobusu 
wtedy gdy dostrzeże przekroczenie 
przepisów, a spisuje protokół w 
chwili gdy niema ani jednego šwiad- 
ka, i na mocy jakich przepisów trzy- 
ma publiczność kilkanaście minut na 
jednym przystanku?! 

SĄDOWA. 

— „Bruderverein“ przed Sądem 
Apelacyjnym. W najbližszym czasie 
Sąd Apelacyjny. w Wilnie rozpozna- 
wać będzie dwie ciekawe sprawy. 

29.g0 bm. na ławie oskarżonych za- 

wie? Surowe przepisy regulujące ruch siądą członkowie szajki złodziejskiej 
autobusowy w mieście są prawdziwą <Brudervereinu», a 18 go peździernika 
dobroczynrośćią dla pasażerów. Zda- b, komendant policji, inspektor То!- 
rza się jednak niestety, że poszcze- pyho. Obydwie sprawy ściągną do 
gólni policjanci nadużywają swych 
praw i miast regulować—tamują ruch. 
Wczoraj miał naprzykład miejsce ta- 
ki wypadek: Autobus Nr. 14217 oko- 
ło godz. 6.30 wieczorem jechał na 
Zwierzyniec. Niespodziewanie przy 
zbiegu ulicy Mickiewicza i Wileń 
skiej na przystanku podchodzi den 
posterunkowy Nr. 1947, który wszczy- 
na rozmowę z konduktorem w ja- 
kiejś tam sprawie. Autobus stoi a 
pasażerowie siedzą i |czekają. Poste- 
runkowy kłóci się w dalszym ciągu z 
konduktorem, późciej szoferem, a pa* 
sażerowie, czekają. Posterunkowy spi: 
suje protokół, przytem wszystko to 
czyni jakby mu śpieszno nie było, a 
pssażerowie, którym jest śpieszno.. 
czekająl 'Nadjeżdża drugi autobus, 
miła pierwszy, a posterunkowy wciąż 
sobie pisze pomalutku, a na uwagę 
pasażerów edpowiada: „tamten jedzie, 
ten jeszcze postoi“, 

W rezultacie autobus z pasażera- 
mi około 15 minut stoi ma przy- 
з'авКи!! 

Jak się okazuje, 

+ dzie jeszcze tylko dziś i jutro. 

sali sądowej tłumy publicznośc:. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Poiski (sala <Lutnia>). «Nie- 

zwykły seaus» niezwykle interesujące wido- 
wisko z dużą- iicścią efektów scenicznych 
na tle seansów spirytystycznych,- grane bę: 

— Piątkowa premjera. Żądna beztro- 
skiego szczerego humoru w teatize publi- 

czność będzie go mieć dosyta w piątek na 
prerjerze farsy «Wesoła spółka», cała bo- 
wiem koncepcja tej przezabawnej farsy po: 
lega na daniu widzowi maximalinej ilości 

śmiechu i zabawy. Doborowa obsada farsy 
z pp. K. Wyrwicz Wichrowskim, M. Dąbro: 
wskim, Kawczyńskim, L. Detkowskim, St. 

Brusikiewiczem i Malinowskim (reżyser sztu- 
ki) na czele, dają rękojmię iż iniencje autora 
nie spałą na panewce, е 

Recital Józefa Śliwińskiego. W 
niedzielę, dn. 25 bm. w sali Teatru Polskie- 
go. wystąpi z jednym tylko koncertem w 
Wilnie znakomity mistrz fortepianu, Józef 
Sliwiński, Imponujący program zapowiada 
takie arcydzieła klasycznej i romantycznej 
literatury muzycznej, jak Sonata h-moll — 
Liszta, Mephisto — Walc i «Les jeux d'eaux 

a la Ville d'Este» — tegoż autora, 13 pre- 
fudjów i Fantaisie — Impiomptu — Chopi» 
ns, Rondo — Mozarta i wiele innych, For- 
tepian koncertowy Bechsteina. Początek o 

  

$ tar. „Helios“ 
ui. Wileńska 38. 

Pre: 

  

i Jwan Pietr 

Bėrgėres> w. 

      

   Teatr > olonja“ B 

Krauss i 

r.w Wiinie na rzece Wilji, 
krotnem wygraniu w trzechleciu. 4) godz” 

„Szatan w įedwabiach“ ?/* 
18 najwiekszych kin Wiednia jednocz, wyšwieilalo ten obraz, w rol. gt. Nita Neldi, 

Paryżu» Corso kwiatowe w <Zatoce Aniołów» na Rivierze. Bogato wystawione rewje 

iš! Wielki nowoczesny dramat życiowy w 10 akt. 
czesne małżeństwo, tragedja kobiet, które nie chcą dzieci, kobiety z pi 

ul. A. Mickiewicza 22, gg W rolach gł.: piękna Maly Delschaft, znanej ze swej wspaniałej gry Conrad Veidt i znani W: 
arry Liedke jako nowoczesue małżeństwo Ernst Hofmann i Andja Zimowa. 

Nad program: Święta 11-go listopada <Powrót Marszałka Piłsudskiego z Magdeburgu i rozbroje: 
nie Nięmców. Ostatni seans o godz. 10.15 

mjera. Wielki zachwycający erotyczny film, Ciou stolic, nagr. złotym medalem 
powieści H. Batalia  NĄGĄ KOBIETĄ «La femme nue» 

Louise la Grande 
Sztuk Pięknych w 

<Folies 

“ 

owicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu <Akademji sa
t 

Paryžu i t. d. 

  

«KRZYŻOWA DROGA KOBIETY» nowo- 
wnicy i kobieta z salonu. 

erner m 

  13,30 jedynki wvšclgowe klepkowe nowicju= 
szy—dystans 2000 mir, 

Mistrzostwo m. Wilna. Bieg o nagro- 
dę przejściową Magistratu m. Wilna. Nagre- 
da przechodzi na własność Towarzystwa po 
trzykrotnem z rzędu wygraniu. 5) godz 14,00 
czwórki półwyścigowe klepkowe — nowicju: 
szy — dystans 1500 mtr. Bieg o nagrodę 

1-szą— przejściową Vice-Prezesa Wileńskiego 
Towarzystwa Wfoślarskiego p. W. Chojnic- 
kiego; II-gą — Komisji Międzykiubowei To- 
warzystwa Wioślarskiego w Wilnie. Nagro- 
da przejściowa p. W. Chojnickiego przecho- 
dzi na własność Towarzystwa pa trzykrotnem 
z rzędu wygraniu 6) godz. 14,30 dwójki po- 
dwójne wyścigowe ze sternikiem nowicju- 
szy—dystans 200 mtr. Bieg o nagrodę przej- 
ściową Wileńskiego Oddziału Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Nagroda przechodzi na własność 
Towarzystwa po trzykrotnem z rzędu wy- 
graniu. 

PLANOW 
ŚWIATŁODRUKI 

Wilna 

Regaty odbywają się nie z Regula- am 
minem Polskiego ZATO niw Wio- W pensjonacie CY WINSKIEJ 
Ślarskich. Ze względu na miejscowe warunki > A 

Sary) w eleni bida a jednocześnie |] Benedyktyńska 2—5 (rógWileńskiej) 

brać udział tylko dwie łodzie. Losowania to. Są pokoje do wynajęcia z utrzy- 

maniem na doby i miesięcznie. rów dokona Komisja Sportowa _w dniu 19 
września rb. o godzinie 18:ej; Zebranie Sę- H Tamże wydają się dobre zdrowe 

ohiadv. dziów odbędzie się dnia 23 września rb. o 

Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

e 
% 
e 
® 
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godzinie 18 ej. Wszelkie informacje w spra- 
wie regat, udzielanie pomieszczeń nociego- 
wych, wydawanie biletów wejścia na trybu- 
ny dla reprezentantów Towarzystw i zawod- 
nitów — uskutecznia biuro Komisji Miedzy- 
klubowej — Wilno, Przystań Wileńskiego 

   

          

     
   

   

       

Dziś będzie i %6 potężny dramat w 10 aktach, 
wyświetlany film: „Katorgi Sybiru osnuty na tle prawdziwego zdarze- 
nia w 1905 r. walk ofiarnych o wolność i niepodległość Polski, Akcja ilustruje etosun: 
ki polsko-rosyjskie za czasów niewoli Polski. Wykonanie pierwszorzędnych artystów 
amerykańskich, w roll głównej artystka światowej sławy Klara Voung. W poczekalni 
koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni 
seans o godz. 1Q-ej wieczór. Ceny bietów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek 
seansów: w niedziele, soboty i świeta od godz. 4-ej, w inne dnie od godz. 5:ej m. 30. 0
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Tania Reklama Swietlna 
jest dwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

„Reklamie Świetlnej* — . агаа ёёТ9.“;ЁЁЁ'5_в. 0
0
0
0
0
6
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  Lekarz-Dentysta 
FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE    

    

MARYA 
pierwszorzędnych zagranicznych i kraj ch VR 

m firm nowe i używ”ne sprzedaję i a Ożyńska-Smolska 

K. DĄBROWSKA FaRSYdIE [ua 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzgdni, 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr Nr 3 
— 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 

T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTRIT“   

    

  

  

    

  

  

    

  

  

Towarzystwa  Wliošlarskiego — czynne od KamIENIEQ ZA : Wilno, Wileńska 24. Tel, 10-38, DOKTOR в 

23-go września rb. | A lakas ` JOSH Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesoria na dogod- k ZELBOWICZ 

aa i por rinų, „AS T ZŁED.PRZEŹ bin) -take czę ya i chor. WENERYCZ 
skie z Warszawy, Poznania, Bydg: „To. MAT y Y-MAŻ - i > Е saaa i so i надренне Najpowažniejsza firma radjowa na Kresach.g | NE, MOCZOPŁC. 

‚ ODDZIALY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. SKÓRNE 
OWARIŻAWA Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, od 10-1, od 5-8 w, 

ba Каа аш ой Ble m do Be SKEADY Won ia i STS , sake 
RADJO. Perlmuttera Ultramaryna $.Zeldowiczowa 

— Program audycji warszawskiej. | jest bezwzględnie najlepszą I naj. (— PANIE TKONSERWUJGIE U ,  UgEYJ języka KOBIECE, WENE. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- | wydatniejszą farbą do blelizny WASZĄ URODĘ francuskiego i | YSZEwocz" 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad i celów malarskich, Usuwajcie jej braki. Najnowsze At ы : DRÓG MOCZ. 

аа > 2 Odznaczona na wystawach w Brukseli raty do  sumomasażu przeciw angielskiego a = + 
Gi Komunikat meteorologiczny i go- 1 Medjolanie ziotemi medalami, zmarszczkom, na usunięcie podbródka. | udziela doświadzzon ul + a p a 

Ša 1520-16, 30 Przer Wszędzie do nabycia. Aparaty do samomasażu całego ciała, AcyGAA е Ti A 
1030—1700. Audycja dla dzieci. ZERO Mickiewicza 3łim. 1 НИ 
17.00—17.15. Nadprogram, komunikaty. GIEŁDA WARSZAWSKA polać Basy wtałpnjąc "gia pra j |OWelście od Ciamej). w, Akumieska ska 

1886-1850. Komunikaty «PAT>. - 20 września 1937 r. Pani SB En W c= przyjmuje od godz. 9 
1850—19,15. «Skrzynka pocztowa»—ko- Dewizy i waluty: BAA dekanas iai, 5 7 | ze aaa eee ago. do % Miaieyiite 

ae EAZA DANE A —- = == nauczycielka do- W: Z. p Nr 63 
* i Dolary 8,91 8,93 8,89 osłym i dzieciom w - - — 1915-1995 Rozmalości o wiadcze. Pana 825 ABB Sa Potrzebna zdolna  |kompietach lub poje. fr. 6. Wolison 

nią gar W: dojrzewania myk Paryż 35,05 35,18 35— kucharka na wyjazd mogąca zastąpić 2 Rodak Boja: weneryczne, | MOCZO- 
Pa PE ak «Rolnictwo>) wygłosi praga 26,51 26,57 26 45 kucharza, wymagana wzorowa Czy: | gząć się ul. 3-go Maja9 płciowe i skórne, ul 

pro: 2 SE pok NA ь Szwajcarja 17250 17293 17207 stość, zgłaszać się tylko z długo- | m 9 od 5 do 7 g 1ieśska 7, tei. 1067 

20.00—20.30. Pierw RSE Wiedeń 126,10 126,41 125,79 a: i e, a NDZ po połud. 

20,30. Koncert wieczorny. Transmisja z Papiery Procentowe = sródek, Marja kame i ai M Wilenkin 
Krakowa, w przerwie biuletyn <Le Messager ryolarówka 59 Poszukuje si мь 
Polonais» w języku francuskim. poż. kolejowa 102.50 J ® i S-ka 

22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat lotniczo meteorologiczny, komuni- 
katy «PAT» i nadprogram. Roln. 92 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 3 proc. ziems. 77 
& 1 pół proc. ziemskie 55,55 50,25 56,— 

— Morderstwo podczas bójki, W 8 proc. warszawskie 73,25 73,50 
maj. Taginia położonym w gm. Trockiej ro- 5 proc. warsz. 62,25 62,35 
botnicy zatrudnieni przy remuncie szosy 8 proe. miasta Lodzi 69 
Wilno — Raduń, wszczęli awanturę, z któ- GIEŁDA WILEŃSKA. 
rej wywiązała się bójka. Podczas bó ki An- 2 
1опічу\№ічппіечпы и›:йп trzy a nożem Wilno, dnia 20 września 1927 r. 

Papiery państwowe. 

5 proc. konwersyjna poż. 62, 

swemu przeciwnikowi — Ant, Wojciekowi. 
Ranny zmarł, Mimowolnego zabójcę areszto- 
wano i odesłano do tozporządzenia wła 
sądowo-śledczych. 

Nagły zgon. W dniu wczorajszym 
zmarł nagle pracownik kasy samopomocy 
niższych tunkcjonarjuszy policyjnych p. J. 
Jasiński. 

Z caiej Poiski, 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł, 100 4,93 4,94 

Czeki i wpłaty. 

Szwajcara 1,72 i trzy czwarie. 
— Ks. Bandurski we Lwowie. Złoto. 

Ks. Biskus Bandursk, który bawi we Ruble 4,741/, 
Lwowie, złożył onegdaj wizytę ks. Akcje 
Arcybiskupowi Hryniewieckiemu. Wie- 
czorem zaś jako w przeddzień od- 
jazdu ks. Biskupa Bandurskiego od- 
była się wspólna kolacja w związku 
łegjonistów, w której wzięli udział 

Wil. B. Ziemski R. 250 92-— 

Ofiary. 

możności zadośćuczynienia prośbie jedneg: 
przedstawiciele władz z p: Wojewodą z kupujących, składa wzamisn odpowiadającą 

inspektorem sumę w kwocie zł. 19.50 w pcłowie na ak: 
cję pomocy powodzianom, w połowie dla 

Dunin - Borkowskim i 
armji gen. Norwid-Neugebauerem na 

Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 

dz 8 proc. L. Z. Państ. Banku Rolnego 
zł. 100 w/zł. 92 proc. 

— Firma Ę. Mieszkowski na skutek nie- 

    

n'ekrępującego pokoju 
dła 1—2 osób, pożą- 
dane __ całodz'enne 

ntrzymanie, oferty do 
«Słowa» z podaniem 
ceny dla <T. С.» 

RZĄDCA 
potrzebny od 1 kwiet- 
nią 1928 roku do fol- 
warku intensywnie 
zagospodarowanego w 

meble salonowe, 
poleca 

W. MOŁODECKI Wilno, Wiłeńska 8* 

5 a z ogr. odp, Otomany, Vilna al Tataraks 
20, dom wiasny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
„łóżka nikłowane i 
angielskie, kreden* 
sy, stoły, szafy, 
wiurka, krzesła 
dębowe i t, dz 

Dogodne warunki ł 
na raty» 

    
  

A 
CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn: prof,  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyw- 
czają listownie: buchaiterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
OJ wci nauki handlu, 

prawa, kaligrafji, pisania na maszy- u е 
nach, Po ukończeniu świadectwo. m 2 jest dobry o: 

3... ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 2 nik. zastagujący na 
B. nauczycielka >sżęc żych 

pełne zaufanie, mogą 

poszukuje pracy jako wychowawczyni 

cy się wykazać odpo- i 
iednią:” PoakGKĄ 1 2 pokoje 

dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd Oferty składać do 

świadectwami. Oferty z wspólną kuchnią 

«Słowa» pod <Młoda». 

wraz z odpisami, odnowione, z wygo- 

|” DAMA Z DYPLOMEM — ] 
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Świądectw proszę dami, do wynajęola, 
składać do Biura Ra- dla solidnych, 
chunkowego St. Gąsio- _Aleja_ Róż 9a — 6. 
rowskiego Mickie- 77,7% 

  

  

Instytut de Beautć Kćva | wicza 8. KUPIĘ 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, | — wannę. emafj w 

m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i у dobrym stanie, 

ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, Student Piłsudskiego 20/4, 
przyszczy, plam na twarzy. Spe- telef, 11—53, 
cjalnie dla balów i wieczorów 
«Masque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla uatychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

tutynowang, korepsty: m 
or poszukuje lekcy 

I kortpetyeyi* dogod POtrzebna 
ne warunki, oferty do nauczycielka niemiec- 

«Słowa» pod kiego, warunki na. 
<Rutynowany>. miejscu „od 11 — 14, 

  

      

powodem tego godzinie Ó+ej w. punktualnie, czele. «rodziny w nędzy». W. Z. P. 58. Artyleryjska 13—5. 
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EDGAR WOLLES Е ar aa Daisy. Nigdy nie spoty= 
41) ałam E Lae 

: — Chciałem zapytać, czy pani bys 
в 1*0@‘282““ postać, la kledy w ich don? : ” 

— Mantegazz:?—zasytała Elza. — Nie. Daisy zapraszała mnie kil- 
— Jest to włoski antropoleg, bar- kakrotnie na herbatę, ale nie byłam 

dzo ciekawe są jego teorje. Grubość tam ani razu. 
włosków w wąsach musi stanowić  — Pani powinna tam pójść. Na 
0,015 milimetra. Jeśli włos jest grub- pani miejscu uczyniłbym to możliwie 
szy, jest lo dowód, że człowiek ten jaknajprędzej. Jest to bardzo porząd- 
jest wielkim zbrodniarzem, lub wielkim ny dom, urządzony z komfortem, jak 
uczonym. przystało ma ludzi zamożnych, jest 

Elza ze zdziwieniem słuchała prze- tam duży ogród, na końcu którego 
mowy majora. Przypomniała sobie jak znajduje się garaż samochodowy. 
kiedyś robił uwagi, dotyczące jej wzro- — Czy mają samochód?—zapyta- 
stu i postaci, jek zauważył nawet zła- ła, coraz bardziej zdziwiona. Elza, 
many w dzieciństwie palec, zrozumia- Emery zaprzeczył: 

ła, że tego rodzaju spostrzeżenia były — Nie sądzę. Coprawda nie ntere- 

jego ulubionym tematem. sowałem się tem zbytnio. Widziałem 
— Pan studjował antropologię? tvlko ich dom.gAle taksa mo ogląda- 
Skinął twierdząca. łem domy wszystkich pracowników 
— Tak, przed wiełu laty, gdy słu- firmy „Emery and Emery”. Trudno 

żyłem w Indjach, zanim oddałem się jest odgadnąć, jakie życie pędzi taka 

występnej karjerze, która obecnie tak dziewczyna, jak p. Deem. Ojciec jej 
absorbuje umysły panów ze Scotland zaś może być niczem, lub zajmować 
Yard, inieresowałem się tą nauką. się czemś zupełnie niezwykłem. Ale, 

Elza wpatrywala sią weń badawczo. ale, czy pani ma czarną skrzynkę, któ 
Twarz jego ani drgnęła, nie było na ra należała do Tarna, składała się ona 
niej ani śladu zmieszania, ani wstydu, z kilku szufladek? 
gdy przyznawał się do winy, Nie by- Tak magle zadał to pytanie, że 
ło też w jego tonie próżnej brawury. Elza musiała powiedzieć prawdę. 
Konstatował fakt niezbity. Muzyka za* — Skąd pan dowiedział się o jej 
milkła, rozległy się oklaski. istnieniu? zapytała. — Cóż to za ta: 

Emery przerwał, śledząc Ralfa i je- jemnicza skrzynka? Już poraz drugi 
go żonę; dopiero, gdy muzyka znów słyszę to pytanie! 
zagrała i przekonał się, że pp. Chał- | — Tylku poraz drugi? — zapytał 
lam znów zmięszali się z tłumem tań- żywo Emery. — Pani jest pewna, że 

czących, ciągnął dalej przerwaną roz- dwis tylko osoby pytały banią o ię 

mowę. skrzynkę? ja i kto jeszcze? 

— Czy pani zna pp. Deemów? — Doktór Chalam. Paa myśli, że 

w. skrzynce tej jest coś? Emery wstał, ukłonił się Elzie i cych za nim dopędził go, major fu- nie zwrócą mu życia. Nie chciałbym 

Emery kiwnął głową. nie zwracając uwagi na panią Lu sunął mu się z drogi. Na ulicy po- s>rawić n: gzemu przyjac elowi szcfe- 

— Ziele? Chalłam, powrócił do swego stolika, kazał się leniwie sunący samochód.  rowi przykrości, plamić jego auto 

— Tak ziele, które zatruwa świat pomiędzy kolumnami. - Emery zatrzymał samochód i po- krwią. 

caly,—odparl žartobliwie patetycznie. Czego chciał ten człowiek? — stawi! nogę na stopniu, w tej chwili — Posłuchaj mój panie —rozle gł 

—Na pańi miejscu nie badałbym jej zapytał Ralf i dodzł:— A więc odkrył z drmgiej strony samochodu ukazała sę groźny, zachrypnięty od złości 

zawartości, lecz nie wypuściłbym ze ci moją tajemnicę? : się sylwetka, | e dn ego z prze- głos nieznajomego.—Jeśli cenisz ży: 

swych rąk tej skrzynki pod żadnym Próbował uśmiechnąć się i nadać śladowców. Twarzy jego nie było cie, to usuniesz się z tej sprawy. Nie | 

pretekstem. Oto zbliża się pani przy- całemu zajściu ton żartobliwy, lecz widać, gdyż oczy zasłaniala głęboko wiem kim jest. Stilman, lecz wiem | 

jaciel. Z twarzy jego czytam, że mnie pod badawczem spojrzeniem Elzy, za- nasunięta czapka, a brodę i usta o- kim ty jesteś. W dolnej szufladzie | 

poznał. czerwienił się. tulał miękki szal. biurka jest dużo niezwykle ciekawych 

— Pan nie chce przywitać się z — Chodzi 0 to,—rzekł niezręcznie, — Dobrywieczór, panie Stilmani listów... 

nim2 —że nigdy nie mogliśmv się z Lu —zawołał wesoło Emery. Bum! 
Emery zawahał się: pogodzić, zapewne z mojej winy. Ale Mówiąc to udawał, że czeka na Emery dostrzegł szybkie blyšnię- 

— Owszem, poczekam na niego. pozostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. zbliżającą się postać, lecz błyskawicz- cie lufy I rzucił się w tył. Paczuł, fak 

Kilka chwił później podszedł Ralf. — Do pewnego stopnia,—wtrąciła nym ruchem wskoczył do auta, za: kula gwizduęła mu kolo skroni, Za 

Na twarzy jego malował się wyraz pani Challam.—On powied iał pani, trzaskując za sobą drzwiczki, Czło- nim oprzytomniał, przerażony szofer 

niedowierzający i podejrzliwy. że jesteśmy małżeństwem? Doprawdy wiek z etuloną twarzą ujrzał przed puścił w ruch maszynę 1 samochód 

— Panowie się znają? — zapytała powinienby redagować dział plotek w sobą lufę rewolwetu. ruszył całym pędem. Emery eglądnął 

Elza. jakiem pismiel — Zdaję się, że 'ю Siilman?—za- się i dostrzegł skuloną posteć szyb- 

Ralf skłon'ł się i zapytał z kolei: 6 uważył Emery. ko przebiegającą przez ulicę... Poš- 

— Pan zna panią Challam? ROZDZIAŁ 36 2 EE lego były tak oe = piech szofara wydał mu się słusz- 
— Owszem, spotykałem się z pan ь mieznajomy nie miał czasu zorjento- nym. : 

ską žoną. й я Nieporządek w domu wać się. — Jadę do najbliższego komisar' 

Oczy ich spotkały się. Ralf nie Emery popijał już trzecią filiżankę — Nie wiem, o kim pan mówi, jatu policji, —coznajmił drżącym gło- 

mógł jednak znieść zimnego spojrze- kawy, pałąc papierosy. Elza dawno —odrzekł głucho.— Uprzedzam tylko: sem szofer.—Wszystko mi jedno, co - 

nia stalowych oczu, spuścił głowę. _ już opuściła klub, żegnając go miłym precz z naszej drogi. pan na to powie. Nis życzę Sobie 

Więc Elza wiedzizła? Wcześniej uśmiechem, widział jak Daisy Deem — To dźwięczy swojsko, —zauwa- takich awantur w moim samocho- 

lub nóźniej musiała się o tem dewie- wychodziła z ojcem, aż wreszce, gdy żył spokojnie Emery. Użyłem już kie- dzie. : 

dzieć. Ta myśl sprawiła mu pewną zaczęto gasić światła, major dyś tego samego wyrażenia, zwraca- W tej chwili wysunęła się ku nie- 

ulgę. zdecydował się wyjść również. Pa- jąc się, do waszego wspólnika, czy mu dłoń x szeleszczącym papierkiem, 

— Wiem już, kto jest ta osoba dał deszcz. Szwajcar w postawie py- też wroga, niejakiego Maurycego przy świetle iatarkią szofęr dostrzegł 

w brylantach,—rzekł Ralf siadając: — tającej cwekał rozkazu. Tarua. Za dużo mówiciel magiczną cyfcę 10, odrazu zmienił * , 

Jest to jedna z pańskich biuralisiek. Dziękuję, pójdę piechotą, —rzekł Nieruchoma figura poruszyła ręką, zdanie. 

— Pan mówi o pannie Deem? Nie Emery. | ё lecz mimo gęstych ciemności, major — — Dobrze! Gdzie mam jechać? 

jest to wybitna siłal Szedł pustemi ulicami już dosyć dostrzegł ten gest. Złowieszczy człowiek dał adres i 

— Ale pan płaci bajeczne sutmy, dlugo, gdy nagle poczuł, że jest śle- zj Spuść no rękę przyjacielu, w oparł się wygodnie. Cudem prawie 

majorze Emery, zauważył sucho Ralf, dzony. Obejrzał się: za nim postępo- przeciwnym razie ten sam samochód uniknął śmierci, postanowił nie rzy- 

— Widocznie, brzmiała chłodna walo dwóch ludzj, Emery uśmiechnął odwiezie pańskie ciało doczesne da 

odpowiedź, się. Na bzzludnej ulicy, jaden z idą- szpitalu, gdzie już najłepsi chirurdzy 

    

kować już więcej. 
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