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W sprzedaży detalicznej cens 

Zła redakcja konsfyfucji 17 Marca. 
Niechlujstwo, z kiórem sredagowa- 

rą zostala konstytucja 17 Marca, jest 
zmane. jest to niechlujstwo dla wszyste 
kich widoczne i stalo się słuszną 
'pastwą krytyki, złośliwości, drwin i 
żartów prawników polskich i prawni- 
ków obcych. 

Znany jest epizod, że przez 2 czy” 
tanie konstytucji 17 Marca przeszedł 
art. 119 w takiem brzmieniu: «Nan- 
czanie w szkołach państwowych i sa* 
merządewych jest bezpłatne». Dapie- 
ro przed 3-ciem czytaniem pokazano 
pp. posłom szczetkową odbitkę Wł. 
Leop. Jaworskiego, w której zirytowa- 
ny profesor pisał: „w art. 119 powin: 
no być oczywiście pobieranie nauki". 
W ten sposób prof. Jaworski zapo- 
biegł konstytucyjnemu pozbawieniu 
nauczycieli po wsze czasy prawa do 
poborów. Sejm Ust. uchwalił zaś fra- 
zes „Nauka w szkołach państwowych 
i samorządowych jest bezpłatną”, — 
frazes który mimo całej swej kensty* 
tucyjnej powagi i gwarancji nigdy w 
Polsce wykonywany nie był. Życie 
przecież łamało i gwałciło stale prze- 
pisy konst. 17 Marca. 

Zawsze oburzaliśmy się, że redak- 
terzy konst. 17 Marca niewłaściwie, 
barbarzyfisko, analfabetycznie użyli 
wyraz Sejm. Sejm po polsku oznacza 
parlament, w konst, 17 Marca ozna: 
cza on tylko lzbę Poselską. W ten 
sposób redaktorzy konst. 17 Marca 

znieksztalcili pomnik naszej wiekowej, 
pięknej kultury prawniczej. Poza tem 
jednak, że przeinaczenie pojęcia Sejm 
było przestępstwem wobec kultury i 
tradycji polskiej, ten błąd językowy 
pociągnął za sobą także i prawnicze 
niedogodneści. Wyrugowanie z konst. 
17 Marca samego pojęcia „parłament” 
(czyli po polsku Sejm) a zastąpienie 
go wyrazami „Sejm i Senat" pociąg" 
nęło za sobą liczne niejasności. Uchwa: 
ła Sejmu i Sznatu nie znaczy to sa: 
mo co „uchwała parlamentu“ (uchwa- 
ła Sejmu, jeśli będziemy mówić po 
polsku, a mie gwarą p. Dubanowi« 
cza).  Przedewszystkiem nie może 
istnieć „uchwała Sejmu i Senatu", a 
tylko „uchwały Sejmu i Senatu", po 
drugie „uchwała Sejmu i Sznatu” 
oznacza, że obie Izby były jednako- 
wego zdania, względnie wydały uchwa- 

ły w tej sprawie, tymczasem przy po- 
jęciu „uchwała parlamentu" (uchwała 
Sejmu, po polsku) mogła jedna z Izb 
nawet postanowić co innego, względ- 
nie nie powziąć uchwały, a temnie- 
mniej pojęcie „uchwała parlameniu'* 
(Sejmu) oznaczać bądzie tę formułę, 
która ma mócy przepisów o wzajem 
nym do ziebie stosunku ubu Izb, sta- 
ła się dla prawa obowiązującą. 

Obecny zatarg pomiędzy rządem a 
Sejmem, co do ważneści uchylenia 
dekrelu prasowego przez Sejm, jest 
skutkiem tego niechlujstwa językowe- 
go, z którem redagowana jest nasza 
konstytucja. 

Istotnie, jeśli w art. 3 ust. 2-im i 
„3 im, jeśli w art. 49 ust. 2-im Konst. 
mówi się „zgeda Sejmu" lub „usta- 
wa Sejmu* to nie oznacza to bynaj- 
mniej odosobnionej uchwały Sejmu, 
bez zastosowania 35, art. konst. któ. 

ry przepisuje współdziałanie obu Izb 

Sejmowych, Przeciwnie, jeśli w art. 
3-cim czytamy „ustawa uchwalona 
przez Sejm zyskuje moc obowiązują- 
cą* — to nie oznacza to, że Usława 
dochodzi do skutku bez udziału Se- 

natu. Niejasność ta powstała dzięki 
temu, że redaktorzy Konst, 17 Marca 

nie znali dobrze języka polskiego 1 #© 
wyrugowali z ustawy pojęcie Sejm — 
parlament. Zdanie: „ustawa uchwało- 
na przez parlament* — jest jasne, 
nie depuszcza dwojakiej interpretacji, a 
zdanie „ustawa uchwałona przez Sejm 
i Senat* nie mogło być użyte, gdyż 
wiemy przecież, że niekażda ustawa 
jest uchwalaną przez Senat, wiemy 
że zgodnie z art. 35 konst. — jeśli 
lzba Poselska odrzuci większeścią 
uj, głosujących poprawki propono- 

wane przez Senat, io proponowany 
przepis staje się ustawą bez uchwale- 
nia go przez Senat. 

W ten sposób konst. 17 Marca 
używa wyrazów «zgoda Sejmu» nie 
na określenie jakiejś odosobnienej 
uchwały Sejmu, lecz na określenie 
współdziałania Sejmu (popelsku Izby 

Poselskiej) z Senatem w myśl art. 
35.ge. Ustawodawca nie pisał tu 
<zgody Sejmu i Senatu» dlatege, że 

był skrępowany ostatnim ustępem 
art. 35. Gdyby istniało w konstytucji 

pojęcie parlament, czyli gdyby istniał 
polski wyraz Sejm, zaprzępaszczeny 
w komisji konstytucyjnej, trudności te 
i niejasności nie miałyby miejsca. 

Teraz staje się jasne, że i w art. 
44 skoro konstytucja mówi © <uchy- 
leniu przez Stim» rozporządzenia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, to pra- 
wo przewiduje tu współdziałanie obu 
łzb według art. 35 konstytucji, a nie 

Dekret prasowy zachowuje moc prawną. 
WARSZAWA, 23 IX. PAT, Polska agencja Telegraficzna komunikuje: 

Dnia 23 b. m. w godzinach popołudniowych doręczone zostało p. Mar- 

szałkowi Ssjmu pismo treści nasterującej: į 

Do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej w Warszawie. 

Odpowiadając na pismo z dnia 20 września 1927 roku L. 5109 

zawiadamiające, że w dniu 19 września 1927 roku Sejm zgodnie z art. 44 

ust. ostatni Konstytucji powziął uchwałę, uchylającą na podstawie tego 

przepisu rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 

roku o prawie prasowem eraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 10 maja 1927 roku, zmieniające niektóre postanowienia ustaw 

karnych e rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i e zniewagach 

(D:. Ust. R. P. Nr. 45 poz. 398—899) mam zaszczyt w porozumieniu z 

p. Ministrem Sprawiedliwości zakomunikować co następuje: 
Powyższa uchwała Sejmu nie ma podstawy konstytucyjnej W 

szczególności nie została pewzięta zgodnie z art. 44 ustęp ostaini Konsty- 

tucji, ponieważ przepis ten nie uprawnia Sejmu da uchylania rozporzą- 

dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy w formie uproszczonej 

w drodze zwykłej uchwały Sejmowej. 

Sejm może uchwalić rozporządzenie, mające mocz ustawy tylko no- 

wym aktem ustawodawczym z zachowaniem postanowień art. 35 Kensty- 

tucji tak samo, jak w wypadkach określających uprawnienia Sejmu w art. 

3 ust, 3, w art, 49 ust. 2, jak to już w Sejmie w zakresie art. 44 Konsty+ 

tucji stosowano, wydając ustawę z dnia 15 grudnia 1926 roku (Dz. Ust 

R. P. Nr. 128 poz. 755). 
Nadmieniam również, że uchylenie ustawy uchwałą jest niedopusz- 

czaine i jeszcze z tego względu, że na podstawie obowiązujących przepi. 

sów prawnych uchwały Sejmowe nie mogą być ogłaszane w Dzienniku 

Ustaw Rzeczypospolitej, 

W tym stanie prawnym rozporządzenia wymieniene na wstępie nie 

utraciły mocy obowiązującej. 
Prezes Rady Ministrów 

(-) Józef Piłsudski. 

Sowiety dodają otuchy Zeelensówi. 
MOSKWA, 23 IX. PAT. Moskewska radjostacja komunikuje: 

«Ekonomiczeskaja Żyźń» organ rady pracy | obrony społecznej 

ZSSR. zam eszcza artykuł w sprawie odroczena nadzwyczajnej 

sesji sejmu łotewsk ego, na której to sesji miał być ratyfikowany 
traktat handlowy sowiecko łotewski. W artykuie tym dziennik pi- 

s:e, że Sowiety zdają sobie sprawę z trudnośc,, jake będzie mu- 
siał pokonać rząd łotewski w zwią:ku z zawarcem tego trakta- 
tu. «Ekonomiczeskaja Żyźń> zaznacza jednakże, że pewne koła 

gospodarcze ZSSR. zaczynają mieć coraz poważniejsze wątpliwo- 
ści co do możliwości urzeczywistnienia tych projektów, dotyczą: 
cych regularnego 'mportu z Łotwą. W interesie zarówno Łotwy, 

jak : Sowietów, jest rzeczą konieczną, aby rząd łotewski przestał 

s'ę wahać i przeprowadził ratyfkację traktatu handlowego во- 

więcko-łotewskiego. 

Francja prostuje oświadczenie Litwinowa. 
PARYŻ 231X, PAT. Ogłoszony tu został komunikat oficjalny stwier= 

dzający, że sen, De Monzie, przewodniczący delegacji francuskiej do reko- 

wań francusko-sowieckich; i sekcja finansowa francuska dowiedziały się z 

oświadczenia Litwinowa o dojściu do całkowitego porozumienia w sprawie 

długów carskich względem Francji. Następnie komunikat wylicza szereg 

not wymienionych od lipca r.b. pomiędzy delegacjami francuską i sowiec- 

ką, wykazujących w sposób niewątpliwy, że w czasie tym żaden układ nie 
został zawarty. W konsekwencji nikt nić jest upoważniony do stwierdzania, 

że zawarte zostało pełne porozumienie w sprawie długów. Co więcej, kon- 
ferencja nie rozważała wcałe sprawy odszkodowań należnych Francuzom, 
którzy ponieśli szkody w Rosji oraz kwestji uregulowania długów, wzglę- 
dem skarbu francuskiegw, zagadnienia te zaś musiałyby być w każdym 
razie objęte ewentualnym układem i zawsze były wysuwane. 

PELISERIETJ 

Premjer Woldemaras w Watykanie. 
RZYM, 23 9. PAT. Dziś reno w Watykanie między premierem 

litewskim Woldemarasem a msg. Borgondini Duca, sekretarzem 
dia nadzwyczanych spraw kościelnych, miała miejsce konferencja, 
podczas której wymieniono pogiądy w sprawie wynaiezienia pod: 
stąw dla przyszłego konkordatu między Watykanem a L twą. 

Tragiczny zgon inicjatora traktatu w Rapallo. 
BERLIN 23 IX PAT. Dziś przed południem na linji lotniczej Lipsk — Mo- 

nachjum zdarzył się sensacyjny wypadek lotniczy. Mianowicie samolot, który o 
godz. 9ej odleciał z Lipska spadł w pobilżu Heinrichruhre, przyczem samolot 
został zupełnie zdruzgotany, a pilot i 4 pasażerów zabici. Jednym z głównych 
asażerów samolotu był ambasador niemiecki w Stanach Zjedn. baron Ago von 
altzan, któremu towarzyszył kierownik komunikacyjny. niemieckiej Hanzy 

lotniczej p. von. Armin. Popołudniowa prasa berlińska poświęca zmarłemu tra- 
gicznie ambasadorowi obszerne wspomnienia pośmiertne. przypominając, że 
był on głównym inicjatorem traktatu rapaliowskiego i należał do najwybitniej- 
szych dyplomatów niemieckich obecnej doby. 

Skanda! dypiómatyczny w Hiszpanii. 
MADRYT 23 IX PĄT. Według doniesienia z Garucha (?) na skutek zatargn 

osobistego wicekonsul angielski Harrison zranił ciężko wystrzałami rewolwero- 
wemi wicekonsula greckiego Lango. Harrison został aresztowany. 

Napad na hr Bethiena, 
PARYŻ 23 IX PAT. <Le Journal» donosi z Budapesztu, iż samochód wio- 

zący hr. Bethlena po, najechaniu na jakiegoś młodzieńca zaatakowany został przez 
chłopów, których rozpędziła dopiero przybyła na miejsce wypzdku żandarmeria. 
Podczas wypadku hr. Bethlen stracił ze wzruszenia przytomność. : 

| Wojska hiszpańskie powróciły z Marokko. 
MADRYT, 22.9 — Do Melili przybyły z Marokka ostatnie oddziały 

wojsk ekspedycyjnych. Hiszpańska para królewska w towarzystwie Primo 
de Rivery i Wysokiego Komisarza w Marokku zamierza w najbliższym 
czasie udać się do hiszpańskiej części Marokka. 

Sensacyjny rabunek w Pekinie, 
PEKIN, 23.1IX PAT. W dniu dzisiejszym dokonany został w okolicach 

Pekny sensacyjny rabunek. Mianowicie na powracających z wycieczki sa- 
moichodowej posłów: belgijskiego Hermalie i czechoslowackiego Halle na- 
pałdł w pobliżu miasta bandyta i ograbił z kosztowności pod groźbą re- 
wo weru. Świadkami tej sceny była pewna liczba Chińczyków, którzy nie 
próbowali jednak stanąć w obronie posłów. 

  

odosobnioną uchwałą Sejmu, która przez to wątpliwość, czy dekret pra” 
według obowiązujących ustaw nawet sowy obowiązuje, rozsiał komunikat 
nie może być ogłoszeną w Dzienni- Pana Prezesa Rady Ministrów, wyda« 
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Muzułmanie polscy. 
Zamieszkali od półtysiąca lat na 

ziemiach naszych  Tatarzy-muzułma* 

nie, których liczba w wieku XV się 

gala 40 tysięcy, w wieku XVII — 
sto tysięcy, liczą w chwili obecnej 

koło sześciu tysięcy dusz, zamiesz- 

kałych w 19 parafjach, a oddanych 

własuowolią uchwałą delegatów lud-. 

ności muzułmańskiej na zjeździe w 
Wilnie r. 1925 pieczy zwierzchika du- 

chownego w osobie Muttiego d-ra 
Jakóba Szynkiewicza. 

Wilno i Ziemia Wileńska stano- 
wią punkt centralny — wyznaniowy i 

narodowy — dła ludności tatarskiej w 

Polsce. Na przełomie wieku XIV i 
XV, kiedy znaczniejsza ilość Tatarów 
osiedliła się na przestrzeni pomiędzy 
Kownem i Mińskiem — Wilno stało 
się ich naturalną stolicą. 

Piękne tradycje waleczności i uc- 
bywatelnienia Tatarów polskich rez- 
paczynają uczestnicy bitwy pud Grun- 

wałdem, pozostający pod dowódz- 

twem carewicza Dżel-Ed-Eddina, w 

których szłachetne ślady idą później 

osiedlającyjsię w Rzeczypospolitej Ta- 

tarzy. Łączą się oni więzami krwi i 

wspólnego obyczaju z autochtonami 
kraju, przybierają często polskie nae 

zwiska, lub własne spolszczają — 

tak, iż co dziesiąte u nas nazwisko, 

pochodzeniem swem łączy się z tra- 

dycją ludności tatarskiej na Litwie. 
Poprzez znakomite rycerskie za- 

sługi, peprzez pomniki waleczności 
i braterskie,; lojalne uczucia Ęwobec 

Polski i Litwy muzułman — współ- 

obywateli naszych w dziejowej prze- 
szłości — przez całą przyjaźń polsko- 

turecką, ugruntowarą w Lozannie 

traktatem „wiecznej przyjaźni”, wcho- 

dzimy w świat współczesnego życia 
Tatarów-muzułman polskich, zamiesz- 
kałych w województwach: wileńskiem 
(7 parafij), nowogródzkiem (9 parafij) 

1 bietostackiem (2 parefje) oraz w 
Warszawie (1 parafja), 

Życie to, kulturalnie i społecznie 
upodobnione do życia reszty ludne- 

Ści kraju naszego, w dziedzinie reli- 

giinej zachowało swoiste oblicze, któ- 
re indywidualność swoją zawdzięcza 
ścisłej ortodoksji wyznaniowej, ścisłe 
mu zachowaniu obrzędów i rytuału 

religijnego. 
Ukonstytuowanie się polskiego 

autokefalicznego kościoła muzułmań- 
skiego datuje się od końca 1925 ro- 
ku, kiedy na wspomnianym już zje- 
ździe ogólne pelskim delegatów lud- 
ności muzułmańskiej w Polsce został 
obrany Mufti muzułmański — «wielki 

dostojnik naszego maleńkiego naro- 
du — jak mówił zagajający obrady 

prezes Murza Murzicz — dostojnik 

wysekiego auterytetu i wielkiego za” 
ufania». Wyznawcy szarjatu wskazali 

na osobę D-ra Jakoba Szynkiewicza, 
lako owego «wielkiego  dostojni- 
ka maleńkiego narodu», dla którego 
ma on być, wedłe słów dalszych p 
Murzicza «drogewskazem jasnym na 

wielką metę», aby zjednoczyć *wszyst= 

kich Tatarów polskich „i wskazać 
im kierunek właściwy do życia pra: 
wego i pomóc zejść z drogi błędnej, 

o ile kło na nią wszedł”, i doprowa- 

dzić Tatarów „do przekonania, że 
każdy z braci naszych winien być 

szczerym i dobrym muzułmaninem 

oraz doskonałym, niezłomnie wier- 

nym, jakimi byli nasi sławni przodko- 

wie, obywatelem naszej, od przeszło 

500 lat, cjczyzny—, Najjaśniejszej Rze= 
czypospolitej Polskiej". 

Akt obioru Muftiego poprzedziło 

złożenie uroczystej deklaracji przez 

duchownych muzułmańskich — ima- 

mów, treści następującej: „Prawowier- 
ni muzułmanie! W imię wszechmogą- 

cego Ałłaha, my, zespół duchownych, 
zwracamy się do was z gorącym ape- 
lem do waszych serc, w których tkwi 
jeszcze duch muzułmański i jest zro= 
zumienie zadania, jakie leży na oso- 

bie przyszłego Muftiegoe, Wiadomem 
wszystkim jest, że ebowiązkiem każ- 

dego duchowuego jest praca paster- 
ska, przekazana przez naszego proro- 
ka Mahometa, którego naukę musimy 

głosić wśród swcich wyznawców. 
Spowodowany oderwaniem od więk- 

szego świata muzułmańskiego brak 
tych świętych dla nas, pełnych i czy- 

stych wiadomości o Szarjacie, naszej 
religji, której matką jest Koran, nie 

daje nam możności zadośćuczynienia 
potrzebom naszych poiskich muzuł- 

man. Uważamy za wielkie błogosła- 
wieństwo Allaha, že zsyła nam w o- 

sobie p. Jakóba Szynkiewicza czło” 

wieka ideowego, pełnego poświęce- 

nia dla dobra naszych współbraci, a 

posiadającego pełnię wiedzy religi|- 

nej, czerpanej z czystych źródeł nau- 
kowych. Ten oto człowiek będzie dla 

nas wszystkich odrodzicielem zaco- 

fanego życia religijnego naszych mu- 
zułman, da nam to mleko religijne i 
w nadzwyczaj wielkiej mierze przyczy- 

ni się do podniesienia poziomu wie- 

dzy religijnej u naszego duchowień: 
stwa, które posiada ją w bardzo ma- 

łej mierze. Oto w imię Ałłaha nawo- 
łujemy was do wspólnej zgody dla 

dobra wiary i zrozumienia hasła: „W 

jedności i zgodzie znajdziemy Szczę- 
ście wszystkich”. W końcu musimy 
zaznaczyć, że my duchowni, uznamy 
tylko takiego Muftiego, który Ściśle 
będzie odpowiadał naszym religijnym 
potrzebom”. 

Ta pełna charakteru programowe- 
go deklaracja określa cele i zadania 
Muftiego w Polsce, Podniesienie ży- 
cia religijnego i kulturalno-narodowe- 

go  muzulmau, piecza w  za- 

kresie wykształcenia religijnega i oświa* 

ty — oto jego zadania, jak je ujęli 

imamowie. 

Wybór p. Szynkiewicza na stano- 

wiskó Muftiego, będącego reprezen- 

tacją prawną wyznania muzułmańskie- 

go w Polsce, został przyjęty do wia* 
domości zatwierdzającej przez Rząd, 
Zadaniem p. Muftiego będzie ulože- 
nie statutu związku religijnego mu- 

zułman, na podstawie którego rząd 

w myśl konstytucji, po uznaniu tego 

statutu i w perozumieniu z reprezen- 

tacją prawną tego wyznania, ustali 
do niego stosunek państwa w dro- 

dze ustawowej. 
Wytyczne ogólne stosunku pań- 

stwa do wyżnań religilnych, do mu- 

zułman w danym wypadku, Są znane: 
pełna autonomja wewnętrzna, uszano- 

wanie wierzeń religijnych, i swoboda 
kullu — oto cechy tego stosunku. 

Co zyskują muzułmanie w Polsce 
w zakresie orgenlzacji swego wy- 

znania w porównaniu z tem, co po- 

siadali w Rosį? Prawo (a raczej bez* 
prawie) rosyjskie znalazło pełny swój 
wyraz ograniczenia wyznania muzułe 

mańskiego w Rosji w fakcie narzu- 
cenia Tatarom naszych ziem osoby 
zwierzchnika: Muftiego Krymskiego 

(Taurydzkiego) i jego zastępcę wy- 

bierał minister spraw wewnętrznych, 

zatwierdzał jch cesarz, Ten proceder 
był symboliczny dla całego ustawa- 

dawstwa i wykazywał jaki jest tego 

ustawodawstwa duch. 

Mufti polski został obrany przez 

samą ludność i wolą tej ludności 

usankcjonowany na tem stanowisku. 

Polski Mufli nie potrzebował nawet 
zatwierdzenia go na tem stanowisku 

przez władzę najwyższą — P. Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Wybór Muf- 
tiego przyjęło do wiadomości pań: 

stwo w osobie jego Ministra wy- 
znafi. 

Nadmienić wreszcie należy, że 

budżet tego wyznania wynosi w pań- 
stwie koło 60 tysięcy złotych rocznie 

asyguowanych przez rząd, 

Znaczenie Tatarów polskich dia 

państwa naszego jest znaczne. Łączą 

oni nas całym splotem wspólnych 

zainteresowań ze światem muzułmań- 

skim, ze światem bliskiego wschodu, 
gdzie Polska posiada cały szereg ine 
teresów państwowych. 

Wyrazem zaś zainteresowań świa» 
ta wschodniego dla mahometan pol- 
skich jest otrzymany przez konsula 
generalnego Polski w Jerozolimie list 

Wielkiego Muftiego Jerozolimy Amin 
Effendi el Husseini, który między in: 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i Jej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

n gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. Zagraniczne © 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Konferencja marszałka Piłsud. 
skiego z p. Bartlem, 

WARSZAWA. 23-9 (żel.wł. Słowa) 
Marszałek Piłsudski odbył dziś w Pre- 
zydjum Rady Ministrów dłuższą kon 
ferencję z vice-premierem Bartlem. 

Wycieczka z Sląska Cieszyń- 
skiego u marsz, Piłsudskiego. 

WARSZAWA 23. IX (tel, wł Słowa) 
Premjer Marszałek Piłsudski przyjął 
dziś w Belwederze па dłuższej audjen= 
cji wycieczkę nauczycieli szkół pow- 
szechnych z Sląska Cieszyńskiego 
wraz z dziećmi. 

Narady w sprawie przemysłu 
wojennego. 

WARSZAWA, 23.IX, (Żel. wż. Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej przybył w 
dniu dzisiejszym ze Spały do War- 
szawy i odbył konferencję w sprawach 
przemysłu wojennego. Konferencje ta- 
kis odbywają się okresowo, co pe- 
wien czas. Po konferencji Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej odjechał z po- 
wrotem do Spały. 

Wojewoda Grażyński, 

WARSZAWA, 23.'X, (tel. wł. Słowa). 
Do Warszawy przybył Wojewoda Sią- 
ski Grażyński, który odbył konferen. 
cię z vice-premjerem Bartlem i min- 
Składkowskim. 

Poseł Korfanty przed sądem 
marszałkowskim. 

Poseł Korfanty nadesłał na ręce 
marsz. Rataja list. w którym prosi o 
powołanie sądu marszałkowskiego dła 
zbadania zarzutów, które postawiono 
mu w prasie. 

Skład sądn nie został jeszcze usta- 
lony. 

Ukraińska „Hromada“, 
WARSZAWA, 23 IX. PAT. W 

dniu dzisiejszym posłowie  Czuczmaj, 
Kozicki, Makówka i senator Paster- 
nak przesłali na ręce pana Marszałka 
Sejmu pismo, w którem zawiadamia- 
ją o wystąpieniu z klubu ukraińskiee 
go i utworzeniu z dniem 9 wrześcia 
r. b. nowego klubu parlamentarnego 
pod nazwą „Ukraińskie włościańsko= 
robotnicze socjalne zjednoczenie” 
(Selrob), 
Urząd pocztowy w Gdyni. 
GDAŃSK, 23—:X. Pat. «Gazeta 

Gdańska» donosi, że w Gdyni odby- 
ło się poświęcenie kamienia węgielne- 
go pod budowę przyszłego monu- 
mentalnego gmachu urzędu pocztowe: 
go w Gdyni, W uroczystości tej wzię- 
li udział przedstawiciele Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów, dyrekcji poczto- 
wej w Bydgoszczy, przedstawiciele 
miasta Gdyni, Banku Gosp. Kraj. i 
prasy. Przy budowie griachu poczte- 
wego zatrudnionych jest około 00 
robotników. 
TNS KRISTINA ZE EEE 

Jak zwyciężył Tunney. 
CHICAGO, 23 IX. PAT. Wczoraj 

o godz. 22 min. 10 na arenie Sol- 
diersfield w obecności zgórą 150 ty» 
sięcy widzów odbył się zapowiedzia- 
ny oddawna mecz pomiędzy Tuneyem 
a Dampseyem. Cztery pierwsze run- 
dy zakończone zostały wyraźną prze- 
wagą Tunneya. Dampsey walczył bar- 
dzo ostrożnie, poruszając się nadspo- 
dziewanie wolno. W czwartej rundzie 
Dempsey otrzymuje ostrzeżenie arbi- 
tra z powodu uciekania się do corps 
a corps. W piątej i szóstej rundzie 
ujawnia się dość znaczna przewaga 
Dempseya, W siódmej rundzie Dam- 
psey zadaje Tunneyowi jeden po dru- 
gim—gwałtowne ciosy, od których 
Tunney wali się na ziemię, lecz po 
dziewięciu sekundach powstaje. Ósma 
runda nie daje przewagi nikomu. Po 
dziewiątej ruadzie z prawego oka 
Dempscya broczy obficie krew. W 
dziesiątej rundzie Tunney przechodzi 
do gwałtownego ataku, zadając Dem- 
pseyowi niezliczone ciosy, pod któ: 
remi cała twarz Dempseya zalewa się 
krwią i fatalny knok-out wydaje się 
nieuniknionym. Po zakończeniu 10 
rundy sędziowie 
znali Tunneyowi 
kty. 
poj 

nemi pisze: „Jestem szczęśliwy i 

wdzięczny Waszej Ekscelencji za 

wolność jaką się cieszą mahometanie 

w Polsce. Zalecam swsim braciom, 

nowemu Muftiemu i mahometanom 

Polski, by okazali się na wysokości 

ich stanowiska społecznego i stali 

się godni szacunku rządu polskiego. 
Będę szczęśliwy, jeżeli mahometanie 

Polski uproszą Boga żeby ich bracia 

w Palestynie byli równie szczęśliwi, 

lak oni”. Lubicz, 

cięstwo ua pun- 

  

ednogłośnie przy: .



. 

mę”, 

ECHA KRAJOWE 
Przemysł ludowy na wystawie baranowickiej 

W urządzeniu wystawy brałem 
udział jako artysta malarz, który dłu- 
gie lata pracował w przemyśle arty- 
stycznym, Nie mogłem więc nie po- 
czynić szeregu spostrzeżeń złego i 
dobrego, a podzielenie się niemi pu- 
blicznie uważam za słuszne i poży- 
teczne, nie należy bowiem powtarzać 
błędów, a dobrych doświadczeń prze- 
milczač, 

Znany jest wysoki poziom i bo- 
actwo form przemysłu ludowego 
każ wschodnich. Tkactwo ich na 
baranowickiej wystawie było bardzo 
dobrze przydstawione, garncarstwo 
zaś bardzo źle pokazane. Widać tu 
pośrednie wpływy warsztatów Moh- 
łównej; nigdzie jedaak w zbiorowej 
pracy nie osiągnięto jeszcze wyników 
tak wysokich, jakimi w oparciu o te 
same motywy szczyciły się ongiś smo” 
leńskie warsztaty Marji Teniszew. Na 
wystawie bylo np. zaledwie kilka ser- 
wet i ręczników, których motyw tka- 
cki przystosowano do wymiarów 
przedmiotu. 

W zbiorowej pracy, na pierwszem 
miejscu postawić muszę Słonimską 
tkalnię koła gospodyń. Kolo ziemia- 
nek i gospodyń tego powiatu do 

swych bardzo bogatych zbiorów nie 

przepuściło ani jednego kawałka, któ. 
ryby nie był wysoce wartościowym, 
zdając w ten sgosób doskonały egza- 

min kulturalnego kierownictwa i zra- 

zumienia istoty tkactwa, ©raz wytra- 

wności smaku artystycznego.  Ктего- 
wnictwu miejscowemu  małeży się 

wdzięczność i zupełne zaufanie. To 

też tkalnię słonimską i zgrupowanie 
tkaczek w Starej Wsi należy otoczyć 

opieką i pomocą materjalną, bez na- 

syłania im jakichkolwiek doradców. 
Mają doskonałe pracownice, wiele 
poczucia kolorystycznego, poszano- 

„wania tradycji i pomysłowość plyną- 
cą że zrozumienia właściwości war- 
sztatu. Z pośród tkaczek na tzoło 
wysuwają się Aleksandra Czarnusze- 
wicz, Paulina i Teofila Puracz, Marja 
„Machnacz, Janina Malinowska i Wa- 
lerja Latosz.4 : 

Ziemia Baranowicka wykazała naj- 
więcej świeżości i odwagi w barwie. 
Tu cieszyły oczy tkaniny nie zszabio- 
nizowane, o barwach silnych i zdro- 
wych, surowem i stanowczem  zesta- 
wianiu plam wielkich obok małych 
jasnych obok ciemnych, prostych o- 
bok krzywych. Niezwykłem zjawiskiem 
były ostro kontrastowane pracę takich 
tkaczek jak Nadzia Wolynicz, Stefanja 
Szadura, Wiera Kumiejsza i Olga Ja- 
kubowicz. Doskonałe prace dały Bar- 
bara Grokas, Olga Karpowicz, RMarja 
Bankiewicz, Nadzia Proniewicz i Nie- 
wiarowska z Cinkatowicz. Okolice 
Darewa, Łotwa i Jatwieś okazują się 
jako ośrodek pracy niezwykłej. Pokaz 
'produkcji zamącony jednak został nie 
bywałem wystąpieniem Schroniska 
sierot w Baranowiczach. Zademon- 
strowano tu jak demoralizuje się dzie- 
ci robotami pseudo-malarskiemi, pro- 
wadzonemi przez zupełnie niepowoła- 
me ręce dylstantów, bez żadnego ży- 
ciowego usprawiedliwienia, Balamuci 
się dzieci, zamiast im dač w ręce 
jakąś pracę realną.  Zbyteczne to, 
szkodliwe i karygodne. Sejmik Bara- 
nowicki winien zdusić tę gospodarkę, 

prostu zakazać tych rozrywek. 
hronisko w licznej swej predukcji 

nie dało ani jednego kawałka, ktióry- 
by nie byl bezmózgim i oburzającym. 
Kazi się ludziom oczy, pokazywaniem 
obrzydliwości stojących poniżej naj- 
gorszego gatunku prowincjonalnych 
szyldów fryzjerskich, przyzwyczaja 
się dzieci do wyrabiania obrzydliwej 
i nędznej tandety. Stanowczy zakaz 
i odmowa pieniężnej pomocy, winny 
niedorzeczne te igraszki zatamować, 

Towarzystwo popierania przemysłu 
ludowego w Nowogródku, jakkolwiek 
nie zdołało jeszcze  zbanalizować 
tkaczek w powiecie, pokazało jednak 

nadmiernie wiele rzeczy zgłuszonych 

kolorystycznie. Czuć tu szkodliwy 
wpłvw pań lubujących się w barwach 

stonowanych, a-lękających się zdecy- 

dobre tkaniny z tego powodu zbyt 
często robią tu wrażenia mdłej deski. 
Nie brak tu pierwszorzędnych tkaczek 
jak Marja Mackiewicz, Michalina Sa- 
wiota, Anna Sokolnik, Tekla Pawli- 
kowska, Helena Szymko, Klaudja Ma- 
linowska, Antola Szyszkin, Krystyna 
Andros, Marja Żylińska | Jadwiga 
Łastowska. jako ośrodki wyróżniają 
się Bieniakonie i Juraciszki. Nie mniej 
jednak wpływy ujemnie znać, a do 
pełnego wyrazu dochodzą one w 
potwernościach szkoły w Zdzięciole. 
Z obowiązku ratowania w kraju tego 
co jest dobre, szkoła ta winna być 
zamkniętą lub oddaną w inne ręce. 
Nauczyciels haf'u, kilimkarstwa i ry- 
sunku winni być bezwarunkowo zlu* 
zowani, Prowadzą oni szkołę w :kie- 
runku tak zwanych w najgorszym ga- 
tunku kobiecych „robótek*. Brak tu 
zasadniczo zrozumienia, że ornament 
poczyna się tam, gdzie kończy się na- 
iura. Nieudolnie niezdarne ptaki i 
kwiaty, banalnie ,porozrzucane, stano- 
wią przedmiot pomylonej dumy szko!- 
nej, czego dowodem, że naprawdę 
wartościowe i szlachetne tkaniny jak 
NiNr. 196, 186, 185, 100 i 105 po- 
chowano wstydiiwie po kątach. Ucze- 
nice przyzwyczaja się do produkowae 
nia  banałaości mie mających nic 
wspolnego z formą. Żakąła ta póź- 
niej pójdzie w kraj i załewać będzie 
każde sziachetniejsze usiłowanie, gdyż 
tandeta wszędzie znajdzie chątaych 
odbiorców. 

Jak zabójczo panoszy się taka 
robota, widzieć można na pracy zie- 
mi Nieświeskiej. Z niezwykłych trady- 
cyj niema tu już prawie śladu. Znać 
nieszczęsną rękę opiekunek. Na wy- 
stawie w Kiecku było w tej kolekcji 
kilka jeszcze prawdziwych tkaczek; 
ale je wysortowano. Pozostały sią 
tylko Anna Żuk, Antonowiczowa i 
Katarzyna Horodziejczyk. Do Bara- 
nowicz zaś przywieziono furę „panień- 
skich robótek", których pospolitactwo 
wykoślawia oczy. Plaga tych szmat 
bezwstydnego nieuctwa i gustu wła- 
ściwego pokojówkom, pokazywana 
jako wzór do naśladownictwa malucz- 
kim, stajs się tu zapowiedzią esta- 
tecznego zniszczenia.  Panoszy się 

bezmyślność niemrawego wy- 
szywania skaczących ludzi, psów i 
kotków, miezrozumianych w formie 
i ruchu ptaków i niby to kwiatów. 
Czyż nie wystarcza doświadczenie, 
jakie zrobiono w Łowiczu, gdzie ta« 
kie dary dobrej woli a niepowołane- 
go umysłu, zaśmiecjły wieś, wykrzy« 
wiły zdrowy instynk prostych bab, i 
wniosły kołtuństwo w miejsce  pier- 
wotnej lecz zacnej formy i prawdzie 
wej kultury? Pocóż powtarzać ie 
błędy? 

W takiej to pomylonej robocie 
zaprzepaszcza swą cierpliwą pracę 
również i jedyny niestety warsztat 
ceramiczny, który wystąpił ną ostatniej 
wystawie. 

Jeżeli pokazy przemysłu ludowego © 
nie mają odegrać szkodliwej roli roz- 
sadnika złych przykładów, to komi- 
tety organizujące wystawy muszą 
mieć prawo odrzucania zgłaszanych 
rzeczy. Bez tego prawa fest się bez- 
radnie wydanym ma pokazy zdzicze« 

nia. Adam Dobrodzicki, 

BARANOWICZE 

— Z życia wojewódzkiego 
zrzeszenia ziemianek i kół gos- 
podyń wiejskich. W czasie wysta- 
wy w Baranowiczach odbyło się ze- 
branie delegatek powiatowych Zrze- 
szenia ziemianek i kół gospodyń 
wiejskich. Na zebraniu podała się do 
dymisji dotychczasowa — га епа 
prezeska, ks. Róża Czetwertyńska. Na 
jej miejsce wybrana została p. Marja 
Górska z pow. Baranowiekiego. P. 
Górska, znana dawniej ze swej pracy 
społecznej w Słucku, w ostatnich la- 
tach dużo poświęcała się życiu 
publicznemu w  Bydgoszczy.—Obec- 
nie po powrocie na Kresy wyzyska za» 
pewne cały zapas swej energji dla 
poprowadzenia instyiucji społecznej, 

SLO WMO 

Konfi'kt bułgarsko-jugosłowiański, 
BIALOGROD, 23. IX. Pat. Stosownie do instrukcyj 

otrzymanych z Białogrodu, jugosłowiański minister pełno. 
mocny w Sofji Nesic złożył wizytę w bułgarskim minister- 
stwię spraw zagranicznych i zwrócił uwagę rządu bułgar- 
skiego na bardzo poważne konsekwencje mogące wyniknąć 
dla przyjaznych stosunków między oba krajami z powodu 
działalności nieodpowiedzialnych czynników bułgarskich 
oraz częstych napaści band na terytorjum jugosłowiańskie. 
Bułgarski minister Spraw zagranicznych zapewnił posła 
Nesica, że udzieli odpowiedzi po naradzieniu się z innymi 
kolegami z gabinetu. 

Nota Jugosławji w sprawie band. 
BIAŁOGRÓD, 23 9. PAT. Nota rządu jugosłowiańskiego do rządu 

bułgarskiego, wystosowana w związku z działalnością band na terenie ma- 
cedońskim, szczególnie w związku z ostatnim zamachem na pociąg po* 
śpieszny, zwraca rządowi bułgarskiemu uwagą na zbrodniczą dzialalność 
band, które składają się wyłącznie z obywateli bułgarskich. Rząd jugosło- 
wiański spodziewa się jednak, że Bułgarja będzie mogla wypełaić żądania 
Jugosławii na zasadzie porozumienia, ponieważ tylko w ten sposób da się 
uniknąć trudności w sprawie zbliżenia obu narodów. 
AUSTRIA TNT TY TSO STS 

Wielki proces monarchistów w Petersburgu. 
MOSKWA, 23 9. PAT. Moskiewska radjostacja komunikuje: 

Z Leningradu donoszą, iż w odbywającym się tam procesie mos 
narchistów sąd zakończył badanie oskarżonych Jeden z oskarży: 
nych, były oficer marynarki armji Kołczaka oświadczył, iż otrzy. 
mał on instruścja, dotyczące szpiegostwa od wywiadu łotews<ie- 
go, który poinformował go zarazem, że wiadomości uzyskane tą 
drogą potrzebne są również attache morskiemu jzdnego z wiel- 
kich mocarstw. Po zakończeniu badania uskarżonych, sąd 
odczytał autentyczne zeznanie zaanego szpiega angielskiego Кар!- 
tana Reilly złożone w listopadzie 1925 roku. Zeznanie to dotyczy 
organizacji służby wywiadowczej. W dniu dzisiejszym rozpoczy- 
nają się przemówienia stron. 

Szlecer i Gusiew wezwani do Moskwy 
WARSZAWA, 23.IX, (żel. wł, Słowa). Sprawcy zabójstwa Józefa Traj 

kowicza, funkcjonarjusze poselstwa sowieckiego, Gusiew i Sziecer zosta” 
ii wszwani do Moskwy. Ponieważ obaj nie byli postawieni przez sądy pal- 
skie w słaaoskarźenia, niz było żadnych przeszkód do ich wyjazdu. Gu- 
siew i Szlecer posiadali paszporty dyplomatyczne i wizy wjazdowe wobec 
tego ministerstwo spraw zagranicznych nie mogło stawiać przeszkód ich 
wyjazdowi. Obaj funkcjonarjusze wezwaui są do Moskwy w celu złoże- 
nia zeznań u prekuratora prowadzącego śledztwo w sprawie zabójstwa 
Trajkowicza na podstawie materjałów jakie w swoim czasie przesłane 70- 
stały do Moskwy przez poselstwo sowieckie w Warszawie. Należy przy 
puszczać, opierając się na ideutycznych wypadkach w przeszłości, że Są- 
dowe władze sowieckie uwolnią Szlecera i Gusiewa od wszelkiej odpowie” 
dzialności a prokurator sprawę umorzy powołując się na rzekomą obronę 
konieczną, 

: ZISGENEEKI 

O pomoc finansową dla napadniętego. 
GENEWA. 23IX. PAT. Na wczorajszem posiedzeniu trzeciej komis 

przy omawianiu waiosku o wzajamnej pomocy finaasowej na wypadek 
napaści przemawiał minister Sokal, aprobułąc zasady tej organizacji przy- 
gotowane przez komitet finansowy i zaznaczył, że Polska popierała inicja- 
tywę finlandzką w tej sprawie zarówno w komitecie Rady, fak i w komisji 
przygotowawczej. Z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa skarbowego 
niema przeszkód dła przyjęcia zobowiązań proponowanych przez komitet 
finansowy. Delegat polski jest zdania, że należy zawczasu opracować w 
szczegółach i przygotować całkowicie mechanizm pomocy finansowej, by 
mógł on sprawnie działać w odpowiedniej chwili. 

Współpraca Ameryki z Ligą Narodów. 
GENEWA, 23—9. Pat. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki zawia- 

domił sekretarjat Ligi Naradów, że dsleguje przedstawiciela Stanów Zjedna 
w Bernie Wilsona, jako swęgo reprezentanta na konferencję Ligi Narodów 
do zbadania ograniczeń i zakazów, dotyczących przywozu i wywozu 
Konferencja ta ma się zebrać w Genewie 17 października. 

Wylew rzek.w Anglji północnej. 
LONDYN, 23—9. Pat. Długotrwałe deszcze spowodowały wylew 

rzek w Augiji półaocnej, w wielu miejscowościach Szkocję i w irlandji pół- 
nocnej. wyłewy wyrządziły szkody materjalne, niszcząc zbiory, zatapiając 
znaczną ilość inwentarza żywego. Na wielu linjach i drogech publicznych 
musiano przerwać komunikacje. 

Epidemja paraliżu u dzieci, 
BERLIN, 22 IX, PAT. llość wypadków paraliżu zaraźliwego wśród 

dzieci w Berlinie wzrosła w ciągu dnia dzisiejszego do 95. Ilość wypad- 
ków śmiertcinych wynosi do dzisiaj 16, Na zasadzie wczorajszej decyzji 
rady miejskiej, wszystkie szkoły, jak również wszystkie - ogródki dziecinne 
i ogniska zostały dziś zamknięte. 

Tylko niesmaczny dowcip... 
PARYŻ, 23.IX, PAT. «Petit Parisien> donosi, iż rzekomy list Nungessera i Coli 

znaleziony w butelce, wyrzuconej na plaży holenderskiej uważać należy za niesmaczny 
dowcip. Pani Nungesser oświadczyła, iż list ten nie był pisany ręką jej syna. 

Aresztowanie urzędników w Kownie. 
Jak podaje <Lietunvis> w związku z rozruchami w Taurogach zostali areszto- 

wani 1 usunięci z zajmowanych stanowisk w Ministerstwie Rolnictwa następujący 
urzędnicy: Mateusz Krigier, pomocnik ziemskiego <twarkitcja» Sejneńsk. pow., 
Michał Szajkunas, sekretarz ziemskiego <twarkitoja» Marjamp. pow., Kr. Inkenas, 
sekretarz ziemsk. <twarkitoja» Kiejdańsk, pow. oraz Józef Kosteczka, pracownik 
przy robotach kreślarskich Ministerstwa. 

Wybuch w Poniewieżu. 
Z Kowna donoszą: Dn. 21 bm. w czasie ćwiczeń 4 p. miech. w Poniewieżu 

miała miejsce katastrofa. Wybuch granatu zabił jednego -cficera i ranił oficera 
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Ba Wileńskie T-wo Hodowli Koni i Popierania 

Sportu Konnego 
w dniu 25, 29 września i 2 października r. b. 

urządza na torze w POŚPIESZCE 

Wyścigi Ronme I Konkursy Hippiczne 
Totalizator będzie czynny. 

Początek: dnia 25 IX konkursów o g, 12 m. 30. wyścigów o g. l4ej. 
Sa » 29 1X > e 13 › 5 еИ-е] ,ш. 30. 

» » 2 X wyścigów o g. l4ej. 
Szczegóły w aflszach. 
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LEKCJE MUZYKI говтемам i TEORJA 

UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

ul. św. Jakóbska 6 — 1. Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. 
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1 "FANIE KONSERWUJCIK į 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- 
raty do _samomasażu przeciw 
zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 
Aparaty do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specja!- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczupłające dla pań i 
panów. Žądajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.FHi. Labor, Bydgoszcz, 

Gdańska 131. 

1 į į [ 

Niżej podpisane Zskłady Ubezpieczeń od Ognia niniejszem podają do wladomoš: 
P. T. Klijentów, że, począwszy od daia 1 października 1927 roku ma terenie wcj.: war* 
szawskiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego 
nowogródzkiego, wileńskiego, poznsńskiego, pomorskiego i Górnego Śląska polisy na 
ubezpieczenia od ognia będą wręczane ubezpieczonym tylko po uprzedniem całkowitem 
gotówkowem opłaceniu składki, wraz z opłatami vbocznemi, należnej za całzowity okres 
ubezpieczenia, na który opiewa dana polisa. O terminie wprowadzenia w życie niniej- 

szych postanowień w pozostałych województwach Rzplitej Polskiej nastąpią oddzielne 

zawiadomienia. 

    

      
     
   

      

   Dobry towar 
fo najlepsza reklama 

jj otem wiedzą ci którzy piją 

zł е   
  

W wypadkach miemožnošci natychmiastowego wystawienia polisy klijenci będą 
mogli otrzymywać potwierdzenia na przyjęcie ubezpieczenia lub świadectwa tymczasowe 
z ważnością najwyżej na 30 dni, po uprzedniem opłaceniu skłądki ląb zadatku, według 
norm specjalnej tabeji zadatków. Całość składki wraz z opłatami ubocznemaj, należnej za 

+ 

Całkowity okres ubezpieczenia, na który opiewa dana pylisa, będzie musiała być urega:- x- 
fowana najdalej w przeciągu dni 30-tu od terminu rozpoczęcia ubezpieczenia. - 

Znosząc z dniem 1 października 1927 r. dotychcząsowe kredyty i ulgi w opłacie 
składek za ubezpieczenia od ognia, niżej podpisane Zalłady Ubezpieczeń wychodziły 
z założenia, że 

1-0 Umowa ubezpieczenia w istocie swej jest tranzakcją gotówkową, wobec czego 
stosowanie kredytów w opłace składek ubezpieczeniowych jest sprzeczne z podstawo- 
wą zasadą interesu ubezpieczeniowego; 

2-0 Zadaniem Zakładów Ubezpieczeń od Ognia jest pokrywanie szkód pogorzelo- 
wych, a to wymaga płynności środków pieniężnych, która może być osiągnięta tylko 
przez gotówkowe inkasowanie składek za ubezpieczenia; 

3-0 Kredyty i ulgi, stosowane dotychczas w opłacie składek za ubezpieczenia od 

ognia, wyrowadzone zostały w czasie ciężkiego kryzysu wajutowo-ekonomicznego, miały 

zatem charakter przejściowy i wraz z poprawą ogólnych warunków ekonomicznych w 
kraju, muszą być zaniechane; 

4:0 Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń w słusznem dążeniu do zapewnienia 
ubezpieczonym możliwie pewnych gwarancji ubezpieczeniowych wymaga od Zakładów 

Ubezpieczeń, aby zaległości składek nie przekraczały ustanowionej normy, która nie do- 
puszcza stosowania kredytów w opłacie składek, 

Podając powyższe postanowienie do wiadomości Р, T. Kiijentów, niżej podpisane 
Zakłady Ubezpieczeń od Ognia przeświadczone są, że opinja publiczna uzna je za do- 
wód troski o solidność finansową Zakładów Ubezpieczeń, a tem samem i bezpieczeństwo 
P, T. Kiijentów. ! 

«Alliance» Angielska Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Assicurazioni Generali Trieste—Powszechna Asekuracja w Tryjeście. 

<Dnister» Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, 

<Farmakon» Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń. 

<Omnium i Wilja» Zjednoczone Towarzystwa Ubezpieczeń. 

<Orzeł> Towarzystwo Ubezpieczeń. 

«Piast» Towarzystwo Ubezpieczeń. 

«Polonia» Towarzystwo Akcyjne Ubezpieczeń. 

<Port> Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Poznańsko- Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, 

<Przezorność> Towarzystwo Ubezpieczeń. 

<Przyszłość> Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Riunione Adriatica di Sicurta—Adrjatyckie Tow. Ubezpieczeń. 

«Silesia» Towarzystwo Ubezpieczeń. 

<Snop> Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń 

<Vesta> Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia. 

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, 

<Zjednoczenie> Towarzystwo Ubezpieczeń. 

Związek Ubezpieczeniowy Przemysłowców Polskich. 

KÓRIEMICE KA AEAWENÓ — ч% › БЕНСЯНИСИНННЫ 
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nie, że «zły pokój jest lepszy od do- 
brej kłótni»! „e 

dowanych różnic wałorów, Nawet na czele której stanęła Z. D. i14 żołnierzy, z tych jednego śmiertelnie. 
e. 

MRT REA 

i rancją, widocznie pragnąc mnie za- wioski kupić kurę do zupy. A kury 
Błędny IYceIZ XIX wieku. wstydzić. „Zaraz zawołam p rata Salfsrino bardzo drogis: ра 5 

(Dekedicsėnie). * dynansa, który pamięta i Humaitę i franków sziuka... 

— „A służyłem ze dwa lata... Mi- 

zerne to wojsko... nie znałem tych 
ludzi. ale gdym dostał pamiątkę od 
jednego z paawaiech zuchów — 
ot widzisz pan ślad cięcia Szabli na 
głowie—odpadła mi ochota wojowąć 
z temi zuchami,.. i przeniostem się 
do wojsk Paragwaju". 

— „jakże tak, pułkowniku? A 
przysięga, a wiara żołnięrska?!" 

— „Żadnejągtzysięgi nie było— 
bom służył za Kontraktem jako fran- 
cuski poddany i oficer—specjalista 
od artylerji. A gdy kontrakt się Skoń: 

czył, —co mnie mogło wiązać z temi 
ludźmi? Nie lubię tchórzów! A sły- 

szałeć pan o oblężeniu Humaity? 
Wszak to warte jest oblężenia S:- 
wastopola lub obrony Saragossy... 

— „Nie słyszałem pulkowniku... 
nie uczono nas w szkole wojennej". 

— „To czegóż was tam uczą, do 
stu djabłów? Może każą studjować 
bitwę pod Szdanem, którą wygrali 
Prusacy bo ich było trzech na jed: 
nego Francuza... to mi sztuka, to mi 
taktykal! 

— „Czekaj no, pan” odezwał się 
stary wiarus, oburzony moją igno- 

Solfarino i batalję pod Richmond. 
Bo to trzeba panu wiedzieć, że jago 
wożę za sobą po całym świecie. Daw- 
ny chłop jeszcze z czasów pańszcży- 
zmy..  Oodziedziczyłem go po; ojcu 
wraz z majątkiem, co mi zabrali mo- 
skale, psia ich mać... Białerusin z 
Mińskiej guberni — „Hej, Mikito, by- 
waj tul* 

Wysoki drab z twarzą oszpeconą 
ospą wpadł do pokoju i wyprężył 
się po žolaiersku na, progu. 

— „Mikito**, — zapytał poważnie 
pułkownik: „a pamiętasz ty bój pod 
Madżenią?". 

— „ Rychtyk—takl panie pułkow- 
niku”. 

— „А bataljg pod Sslferino?" 
— „Rychtyk pamiętam!” 
— No, opowiadaj!” 
Mikita pomyślał chwilkę i zaczął 

opowiadać: „jakem tylko zobaczył ża 
pan panie pułkowniku,  przypasał 
szablę i idzie do bataljonu, tom po- 
myślał sobie, że jak ta batalja się 
skończy, to trzeba będzie cóś zjeść... 
bo wiadomo—człek się marnuje ma 
wojnie: i mie doje i nie dospi, No,— 
i wziąłem rondel, wyczyšcilem - go 
galancko i poszłam do pobliskiej 

— „Chu, cha, cha*,„. roześmieliś- 
my się w głos obydwa, a pułkownik 
dodał: 

— «0i — dziwny człowiekl... i 
pomyślisz sobie, jaka psychelogja u 
tych ludzi z gminu. Czego ten czło- 
wiek nie widział? Był ze mną na 8 
wojnach, był świadkiem najdonioślej- 
szych wypadków historycznych. Na 
jego oczach krew lała się strumieniem 
j upadały i podnosiły się państwa i 
narody. A on, co? Oa tylko pamięta, 
że pod Solferino drogie kury, pod 
Szdanem prosięta po 10 franków 
sziuka, a pod Richmondem  słonina 
za bezcen... a o co ludzie walczą, to 
go wcale nie obchodzi. Ja się biję o 
ideję, — on smaży na patelni jajecz- 
nicę... jam Don-Kichot, en Sanczo- 
Pansa. Nieprawdaż? Skoficzony du“ 
reńl<— 

— „1 wcale nie dureń, pułkowni- 
ku, tylko spokojny człowiek i pokor- 
ne dziecię Natury. Z niego trzeba 
brać przykład teraz, gdy cały świat, 
zmęczony wojną, marzy tylko o po- 
koju*. 

— «O pokoju? O jakim pokoju? 
Bo bywa „pokój* gorszy od wojny». 

— „No, niedarmo mówią  Rosja- 

— «Mocno o tym wątpię, bo na 
wojnie człowisk przynajmniej wie, za 
co ma ginąć... a jaki jest sens tej 
powszechtńej walki o byt, którą wy 
uznajecie jako najwyższe prawo Na: 
tury? O! — Ameryka podniosła cło 
na europejską manufakturę, — i wnet 
zaktyły się setki fabryk i ludzie.posz- 
li z torbą; albo Garmanja podnosi cło 
na naszė produkta rolnicze..., i oby- 
watele ziemscy rujaują się jeden za 
drugim. Gdzie tu seńs, i czy wiedzą 
ci ludzie, za co oni giną?,. a įeželi 
więdzą, to czem się mają brenić? Ta 
walka bez krwi jest gorszą od każdej 
wojny.. a pieniądz jest najstraszniej- 
szą bronią na świecie”. Milczałem,bo 
cóż miałem powiedzieć! 

A pulkownik,į świdrując mnie 
dalej przenikliwym wzrokiem, ciągnął 

alej: 
— «Czy wiesz, pan, co mi przypo- 

mina ten pański osławiony „pokoj“, 
taki, jaki on jest obecnie. Wyobraź 
pan sobie, że pan nocujesz w lesie... 
Co za cisza, co za spokójl Ale ile 
tragedyj ukrywa się w tej ciszy! Tu 
puhacz krzywemi szponami wydziera 
trzewia u zająća... tam ryś dusi głusz- 
ca... a w lesiecisza... liść się nie po- 
ruszy na drzewie, pod którem Żmija 

pożera pisklęta małej piaszyny. A 
wojna jest więcej szczerą, 

1 dłatego ona zadaje ludom takie 
rany, które się prędko goją, wówczas 
gdy wasz „pokój* niesie za sobą e- 
goizm i powszechną demoralizację, 
która jak gangrena zatruwa najtęższe 
organizmy“.— 

— „Przesadzasz pan, panie su! 
kewnikul* Mówisz pan: słowami Molt- 
ke'go”. \ 

— А wiesz pan idcję i sens woj- 
ny? Nie? to ja panu powiem. Jest to 
ideja poświęcena się, najwyższa i 
najszczytniejsza ze wszystkich, Ona 
jest dowodem moralnej tężyzny i mło- 
dości narodu, Bo młodość tyłko mo- 
że Się poświęcać dla czegoś.., starość 
nie zna tego uczucia. I dlatego sia- 
rzeje, ba traci cel i sens życia”. 

— „Ludzkość. pragnie spokoju — 
panie pułkowniku, A woła ludu jest 
prawemi* 

— „Spokojul* powtórzył pułkow- 
nik: «a jakiego? może takiego, jakie 
nam daje nasze prawodawstwo? 

Widziałem ja tych «spokojnych» 
ludzi na ośmiu wojnach. Nikt więcej 
od nich nie dusi bliźaiego w walce o 
byt—i nie ma większych nad nich 
tchórzów na wojnie, Miałem zawsze 
wielką satysfakcję, gdym stawił ich 
do szeregu na pierwszy ogień pod- 

czas bitwy -— aw mocy ma najnie- 
bezpieczniejsze placówki. I zapewniam 
pana, że gdy gwizdały im kolo u- 
szów kule i warczały granaty,—ci lu- 
dzie okazywali się najzwyczajniejszy- 
imi tchórzami. Bo zajrzeć Śmierci oko 
w oko może tylko człowiek moralny 
—i ias Banisia — samolub>. 

— „Jakiegož-by pan pra .po- 
koju dla ludzkości, żeby NE 
na zawsze wojny?" — zapytałem tego 
człowicka w mundurze sztabowca, 
który. sam był uosobieniem wojny,jak 
Mars, bożek rzymski. 

— Chrześcijańskiego — i 
chrześcijańskiegó! Chwała Bogu w 
niebie, a na ziemi pokój ludziom do” 
brej woli, «pokój» jako nagrodę za tę 
„dobrą wolę*. 

Agdy to będzie, rzucę ja pierw- 
szy pałasz i wezmę się, jak mój or- 
dynans, za rondel i patelnię. Nie- 
prawdaż, Mikito*! 

— „Akurat tak, panie pułkowni- 
kul* huknął stary żełnierz, prostując 
się jak słup przy drodze; i pomil- 
czawszy chwilką dodał: 

—,„Samowar na stole, pani prosi na 
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TRZĘSIENIA ZIEMI. 
Tygodnie ostatnie są i były nie- 

zwykle wzmożonym okresem trzęsień 
ziemi ną całej kuli ziemskiej. Niezna- 
czne wstrząsy odczuta nawet w Po!- 
sce. Najgroźniejszym jednak z kata- 
klizmów, który miał miejsce teraz w 
Europie, było niewątpliwie trzęsienie 

* ziemi na Krymie. Przewiękny zakątek 
nad brzegiem morza Czarnego  prze- 
żył ciężkie dnie. Wstrząśnienia ziemi, 
pęknięcia skorupy ziemskiej, wybuchy, 
trwały przez dni kilka. Dopiero teraz 
nadchodzą stamtąd bardziej szczegó- 
łowe wieści e rozmiarach katastrofy. 
Zniszczenie jest ogromne. Wisle do- 
mów w Sebastopolu rozsypało się 
całkowicie. Jałta, słynna na całą Ro- 
sję i Europę miejscowość kuracyjna, 
gdzie zwykle spędzał letnie wywczasy 
cesarz rosyjski, przedstawia jedną wiel- 
ką ruinę. Opowiadania naocznych 
świadków małują w części tylke gro- 
zę katasirofy, gdyż opisać tege nie- 
sposób. Oto relacja jsdnego z dzien- 
mikarzy, który bawił w Jałcie przeja- 
zdem i został zaskoczony przez trzę- 
sianie ziemi: 

„Zasnąłem aby się obudzić pierw» 
szy raz w życiu, kiedy każdy drobiazg 
w pokoju jakby skurczył sią i był 
gołowy rozsypać się na drobne ka- 
wałki. Przy nikłem oświetleniu świecy 
zebaczyłem poprzesuwane krzesła, 
rozbite lustro na podłodze, statuetkę 
$dez głowy. Ten ponury obraz rzeczy, 
które straciły grunt pod nogami, wi- 
działem przez jeden moment, Świeca 
zgasła. Silny powiew wiatru wtargnął 
do pokoju i wydało mi się jakby ja- 
kiś niesamowity żywioł pędzi w po- 
wietrzu, przewała się przez puste uli- 
ce, góry i morze przy akompanja- 
mencie okropnego huku wybuchów 
i wyciu wichru. Rżuciłem się do 
drzwi. Podłoga zachybotała pod no- 
gami, skrzypnęla złowieszcze raz, 
drugi. Upadłem. Za chwilę powstałem 
4 z trudem wybiegłem na ulicę. Pod- 
ziemny huk ustał, tyłko ziemia Jekko 
drżała jak chory człowiek na febrę 
po ataku, który szczęśliwie minął. 
Miałem uczucie, że przed chwilą opu- 
ściłem okropną huśtawkę i jeszcze 
ciągle odczuwam Ów zawroiny mę- 
czący ruch. 

„Naprzeciwko, na jezdni siedziała 
kobieta z dzieckiem. Obok niej okrę- 
cony prześcieradiem biegł jakiś męż- 
czyzna. Hałas nieopisany, urwane 
słowa, nerwowe okrzyki podobnie 
jak bywa podczas pożaru. Od czasu 
do czasu słychać jęk, są więc ranni. 
Zaowu okropny huk podziemny i ja- 
kiś dziwny skurcz chwyta za serce. 
Chcę uciekać. Dokąd? « Kiedy ziemia 
zaczyna digać ludzi opanowuje groź- 
ne uczucje stada, zaczyneją Się iło- 
czyć, przyciskać do siebie, jakby w 
ten sposób szukając schrąnignia. 

Ciężką noc przeżywała Jałta. 

„Nazajutrz—opisuje dalej wspom- 
gianv korespondent—zwiedziłem szpi- 
tal. Na dziedzińcu rozstawione rzędy 
łóżek zapelnionych rannymi. W gma- 
chu już «dawno brakuje miejsca a 
wcjąż jeszęze pr .ywożą nowe ofary.. 
Tutaj na rogu wszoraj jeszcze stała 
wielka kilkupiętrowa kamlenica—dziš 
widnieje na tem miejscu ogromnych 
rozmiarów wyrwa! Szczątki cegieł, 
dziwnie powyginane żelaztwo, świad- 
czy tylko, że była łu budowia, że tu 
mieszkali ludzie. Trochę dałej gmach 
hotelu. Róg domu z ładnie przybra- 
memi balkonami należy już do wspam- 
nień, Ulice  zasypatie odłamkami 
szkłe, cegieł, szczap drzewa. Obraz 
zniszczenia przerażający”. 

Ostatnie trzęsienia ziemi w  roz- 
maitych jej częściach pubudziły wie- 
lu uczonych do studjowania ruchów 
skorupy ziemskiej i szukania praw, 
które rządzą niemi w dzisiejszej e- 
poce. 2 

Między innymi pewien rosyjski u- 
czony profesor Muskajtow, dyrektor 
instytutu geologicznego rosyjskiego, 
zainteresował się szczególnie tą kwe- 
siją. W czasie jednej ekspedycji w 
Azji środkowej badał pokłady tre- 
mów w Turkiestanie. 

On to: wraz z jamymi swymi 
*współgracownikami zebrał wszystkie 
dane potrzebne do zbadania obec- 
uych trzęsień ziemi. 

Po bardzo szczegółowych poszu- 
kiwaniach profzsor Muskajtow do- 
szedł do pewnych wyników. Trzęsie- 
mia ziemi przechodzą wzdłuż linji, 
która opasuje glob ziemski z zadzie 
wiającą  regularnością: _ przechodzi 
przez San Francisko, przetina Stany 
Zjednoczone na południu Chicago i 
Nowy Jork, kieruje się w stronę Liz- 
bony, Messyny, Bałkanów, Krymu, 
Turkiestanu i następnie skierowuje 
się o Dalekiego Wschodu i Janonji 
by znowu połączyć się z San. Fran- zk 
cisko. 

Jest możliwe, według słów pana 
Muskajtowa, że skorupa ziemska о- 
ziębiając się przerywa, jeśli tak rzec 
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Dom Handlowy 

+ „Blawat Wilenski“ 
uj. Wileńska 31. Tel. 3—82. 

„Garnitury męskie, uczniowskie także 
i płaszcze robimy na zamówienie z 

ф naszych materjałów. Robota solidna. 
Л Za gotówkę i na raty. : 
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Pończochy, Skarpetki 
i inne trykotaże 

Biejizna damską w wielkim wyborze. 
Ceny konkurencyjne. 

W. Mołodecki 
Wilno, Wileńska 8. 
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można, ten pas i z tego powodu o- 
trzymujemy od czasu do czasu 
wstrząsy seismiczne. 

Badania profesora rosyjskiego tak 
zainteresowały koła naukowe angiel- 
skie, że zaprosiły one go do prze- 
prowadzenia swej teorji w instytucie 
geologicznym w Londynie. 
EORRZSRYEZETOKWTREZCH WRECZ CĘECI 

Po francusku 
z francuskiego. 

Gdy przemawiał w Lidze Nara- 
dów hr. Apponyi, wszyscy napawali 
się prześliczną jego irancuszczyzną. 
Staruszek publicysta p. August 
Gauvain z „Debatów” oznejmił nawet 
swoim czytelnikom: 

<Przemawiał przedstawiciel Wę- 
gier hr. Apponyi w najbardziej czy- 
stym języku francuskim». Nie są to 
już czasy traktatu wiedeńskiego, gdy 
od dyplomatów cudzoziemskich: ra- 
syjskich, połskich, nawet niemieckich, 
Francuzi często mogli się uczyć wia» 
snego języka. Dziś francuszczyzna 
tak wytworna jak hr. Appony'ego 
powszechną zwraca uwagę. 

Ale los paskudny wypłatał właś- 
nis hr. Appony'emu złośliwego figla. 
Gdy siwobrody arysiekrata po įed- 
nem ze swych francuskich przemó- 
wień na komisji usiadł, — powstał 
tłómacz i stojąc, jak każe obyczaj Li- 
gi Narodów, za krzesłem hr. Appo- 
nyiego zaczął czytać według steno- 
gramu przekład mowy hr. Appo- 
nyitego na.. francuski. Mowęą wygo* 
wiedzianą po francusku tłomacz tłó- 
maczył na francuski, 

Przewodniczący komisji Chamber- 
lain aż wypuścił monokl z oka ze 
zmieszania, niezorjentowania się o to 
chodzi, a także ze wzruszenia. Potem 
zaś powiedział oschle do tłómacza 
przerywając, bez specjalnej łagodnoś- 
el w intonacji głosu: : 

— „Proszę przestač. Hr. Apponyi 
juź mówił po francusku." 

Na innem posiedzeniu znowuż kr. 
Apponyi zaimponował nadzwyczajnym 
gestem. Oło gdy mu przeczytano, co 
powiedzieli o sprawie, której bronił, 
trzej wybitni prawnicy (a zdanie tych 
prawników nie odpowiadało intere- 
som węgierskim), hr. Apponyi oświad- 
czył z mader arystokratycznym akcen- 
tem w słowach: 

— „Szkoda, że nie zebrałem pół tu- 
zina prawników równie wybitnych, któ. 
rzyby twierdzili coś wręcz przeciw- 
nego". 

To „szkoda” jest kapitalne. Przy- 
pomina trochę Fryderyka Il: „poto są 
prawnicy aby wynaleźli uzasadnienie 
prawne mej polityki". 

EGZ 

Zarząd Związku Obrony Mienia 
Polaków poszkodowanych na teryt. był 

Ces. Rosyjskiego, po szeregu narad z mia- 
rodajnemi czynnikami, zawiadamia Człon- 
ków Związku, a zarazem tych wszystkich 
poszkodowanych, kiórzy dotychczas nie za: 
rejestrowali w biurze Związku „strat swoich 
lub zarejesirowali je gdzieindziej, iż dla pew- 
niejszego zabezpieczenia praw do zwrotu 
zabranego mienia, względnie do odszkodo* 
wania, pożądane jest złożenie przez poszko- 
dowanych odpowiednich podań ze streszcze- 
niema strat, do Mieszanej Komisji Rozrachun- 
kowej i Ligi Narodów nieodwołalnie przed 
1-ут Listopada 1927 r. 

Formularze dla owych podań znajdują 
się w biurze Związku w Warszawie przy 
ul. Długiej Nr 38 (z bramy na lewo 1 pię- 
tro). 

Biura wznawia czynności od 15-90 wrze- 
šnia 1927 r. w godzinach 11—13 i 17—19. 

Dia ułatwienia życzącym wykonania po- 
wyższego Związek uprosił na swych pełno* 
mocników-przedstawicieii szerez osób w kra- 
ju. Takimi są: w Wiinie: Jerzy Hr, Czap* 
ski, Montwiłłówski zanł. 11; 

w Nosogeūdku: Ernėst Ambrožkiewicz 
Sieniežycka 25; 

w Pińsku: X. Zygmunt Pawłowski, Ku- 
rja Biskupia; . 

w Brześciu: Eugenjusz Załusko, Sędzia 
Pokoju; 

Św Równem: Piotr Zmigrodzki, Halie= 
ra 28; 

w Krzemieńcu: Franciszek Dorożyński, 
dom wł; Žž * 

w Krakowie: Stowarzyszenie Polaków 
Uchodźców z Kresów Wschodnich, ul. Ja- 
błonowskich 19; 

w Lubilnie: Bolesław Kobierski, Szpi- 
talna 4; 

w Poznaniu: Lubomir Długołędcki, ul. 
27 Grudnia 15, Poznański Auto Skład;” 

w Bydgoszczy: Tomasz Narkiewicz 
Jodko, uł. Zacisze 4, ° 

Jednocześnie Zarząd zawiadamia Człon- 
ków Związku, że na dzień 2-gi Października 
1927 r. w niedzielę, o godz. 5-ej po południu 
w sali przy ul. Kopemmika 30 w Warszawie 
zwołuje Walne Zebranie Członków Związku 
Obrony Mienia Polaków, poszkodowanych 
na teryiorjum b. Cesarstwa, z następującą 
treścią obrad: > Ž 

1) Zagsjenie przez Prezesa Zdzisława 
Hr. Grocholskiego i wybór przewodniczące- 
go Zebrania Žž 

2) Sprawozdanie z czynności Związku 
i Kasowe za 1925 i 1926 rok, oraz*udziele- 
nie Związkowi absołutorjum: Е 

3) Uchwalenie zmian w statucie Zwią- 
u; " Е 

4) Wybory do Zarządu i Komisji Rewi- 
zyjnej; 

5) Wolne wnioski (przy zastosowaniu 
par. 16 Statutu). 

Zarząd Związku przypomina członkom 
o konieczności wpłacenią zaległych składek 
członkowskich, zarówno dia posiadania głosu 
na Wainem Zebraniu, jak 1 dla umożiiwie- 
nia Zarządowi prowadzenia prac, osobliwie 
ważnych w chwili obecnej, łącznych z zada- 
niami Związku — i o konieczności zawiado- 
mienią o zmianie adresu. Zarząd, 

W związku z powyższym komuni: 
katem ' proszeni jesteśmy © podanie 
do władomości osób zainteręsowa: 
nych, że pełnomacnik Zw. Obr. Mie- 
nia Pol. Jerzy _ Hr. Czapski przyjmo- 
wać będzie interesantów od 27-go 
wrzęśnia b. r. do 31. października 
włącznie w lokalu Związku Polaków 
z Kres. Biał przy uł, Zawainej Nr, 1 

| codziennie prócz niedziel i świąt od 
godz. 10-e] do I3ej i od 17-sj do 
19-eį, 
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Paraliż dzieci. 

Znane są szerszemu ogółowi wia- 
domości podawane przez prasę o 
szerzącej sią w Rumunji zarazie wśród 
dzieci t. zw. paraliżu dziecięcego. O- 
statnio dochodzą wiadomości o po- 
dobnej spidemji w Lipsku 1 Rydze. 
Wystąpił więc paraliż dzieci tak na 
południu jak i na północy Europy. 
Rzadka ta choroba, występująca za: 
zwyczaj sporadycznie dziwnym  tra- 
fem w tak krótkim czasie powtórzyła 
się nagminnie w dwóch krańcach 
Europy. Zaciekawieni tym zastanawia- 
jącym faktem zwróciliśmy się do wy- 
bilnych iekarzy wileńskich. Oto garść 
danych o tej chorobie: zwana pow- 
szechnie paraliżem dziecięcym w na- 
uce nosi ona nazwg „Heine—Medina“ 
lub „Piliomageliis acuta anterior“ 
(zapalenie przednich szarych rogów 
rdzenia pacierzowego). 

Jest to choroba infekcyjna wystę- 
pująca bącź ssoradycznie bądź też 
epidemicznie. Ostatnie badania ustali- 
ły, iż jest to choroba zaraźliwa. Za- 
rażeniu podlega centralny system ner- 
wowy, poczem następuje porażenie 
tak zw. szarych rogów rdzenia pacie- 
rzowego. Mimo jednak badań nie 
znaleziono jeszcze zarazka tej choro : 
by. Nie jest również znany sposób 
jego rozpowszechniania się. Objawia' 
Się paraliż dziecięcy w  pierwszem 
swem stądjum gorączką, ogólnem - о‹ 
słabieniem, potami iinnemi niecharake 
terystycznemi szczegółami. 7 

Po niejakim czasie zjawiają się 
bóle nóg, rąk i skóry. 

W dalszym rozwaju choroby na- 
stępuje paraliż nóg i rąk ewentualnie 
innych części ciała. Paraliż ten połą: 
czony jest z zwietrzeniem tkanek mię: 
śniowych (t. zw. paraliż suchy, ) 
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SOBOTA 
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Cyprjana 

Spostrzeżenia meicorelogiczno Zakiąd 
Msisorciogji U. $. В. 
z dnie 23—1X. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie j i 
Temperatura Baia ' -1-170 € 

Opad za do- | _ 
bę w mia. j 

Wiatr Południ. 5 
m sowy 
Uwag i: pochmurno, mgła.. 

Minimum za dobę -1-140C 
Maximum za dobę -|--200C 
Tendencją barometryczna spadek ciśnienia. 

URZĘDOWA 
— Osobiste. Wojewoda Wileń- 

ski, p. Władysław Raczkizwicz skla- 
da za pośrednictwem naszego pisma 
wyrazy gorącego podziękowania wszy- 
stkim, którzy w czasie jego choroby 
okazali mu tyle życzliwości i zainte- 
resowania stanem jego zdrowia, da- 
jąc tem tak cenue dowody swej pa- 
mięci. 

— Audjencje u Pana Woje- 
wody. W daiu wczorajszym p. Wo- 
jewoda Raczkiewicz przyjął Prezesa 
Dyrekcji Kolejowej p. Staszewskiego, 
Dyrektora Banku Rolnego p. Macu- 
lewicza i Prezesa Okręgowego Urzę: 
du Ziemskiego p. Łączyńskiego w 
sprawach urzędowych. 

— Konferencja u p. Wojewo- 
dy w Sprawie uprzemysłowie- 
nia naszego terenu. W dniu 23 
b. m. w meszkaniu Wojewody Wi- 
łeńskiego p. Władysława Raczkiewi- 
cza odbyła się dłuższa konferencja, 
w której wzięli udział: Główny Inspek- 
tor Pracy p. Marjan Kioit, Okręgowy 
Inspektor Pracy,w Wilnie p. B. Lesz- 
czyński, Naczelnik Wydziału Zdrowia 
p. M. Kozłowski, Naczelnik Wydzia- 
łu Przemysłowego p. W. Sław ński i 
Naczelnik Wydziału Pracy i O. S. p. 
K. Jocz. 

Po zobrazowaniu przez Głównego 
Inspektora Pracy stosunków panują- 
cych w zakładach przemysłowych 
Województwa Wileńskiego . oraz wa- 
runków ochrony „pracy w tych zakła- 
dach, jak również pe omówieniu za- 
sadniczych spraw, dotyczących uprze- 
mysłowienia naszego terenu, popra- 
wienia stanu sanitarnego w zakładach 
racy j stanu bezrobocia, Wojewoda 

Wileński udzielił szczegółowych wska- 
zań pedległym wydziałom do skoor- 
dynowania_ działalności w zakresie 
pracy z Okręgowym Inspektoratem 
Pracy i zarazem wyraził postulaty, od 
których zaspokojenia w znacznym 
stopniu byłaby uzależniona poprawa 
zarówno ekonomicznego stanu na- 
szego kraju, jak i syluacja warstw 
pracujących. > 

— Osobiste. Delegat Prokuraio- 
rji Generalnej p. Adolt Kopeć powró- 
sił w dniu wczorajszym z urlopu i 
objął urzędowanie. 

„MIEJSKA, 
— (e) Z posiedzenia miejskiej 

komisji rewizyjnej, We czwartek, 
dnia 22 września, pod przewodnic- 
twem p. St. Bartnickiego, odbyło się 
pierwsze po  ukomstytuowańiu sig 
posiedzenie miejskiej komisji rewizyj- 
nej. 

Po zaznajomieniu się z działalnoś- 
cią i wyjaśnieniem zaległości prac 
byłej komisji rewizyjnej, szczegółowo 
został omówiony plan prac obecnej 
komisji. 

    

Do roku trwania choroby moża 
być porażenie usunięte, późniejsze za- 
biegi pozos'ają bez skutku, Gdyby 
mawet udało się szczęśliwie przepro- 
wadzić kurację, to w wyniku choro- 
by pozostaje uschnięta ręka lub no- 
ga. Dzieci dotknięte tym paraliżem 
wyglądają pekracznie, chodzą w po- 
stawie zgiętej lub zgoła na czwora- 
kach. Czasem kończy się choroba ta 
śmiercią, a to w wypadku gdy para: 
liżem są dotknięte mięśnie niezbędne 
przy funkcjach fizjologicznych. 

Podlegają paraliżowi dziecięcemu 
przeważnie dzieci małe w wieku koło 
lai 2—3. Lecz nie wykluczone jest, ża 
mogą zachorować także dzieci star- 
SZE. 

W Wilnie epidemii paraliżu dzieci 
nie było. Występuje natomiast u nas 
choroba ta sporadycznie. Naogół jest 
to, jak już powiedziane było wyžei, 
choroba rzadka. Po raz pierwszy zja- 
wiła sie w ubiegłem stuleciu w Szwe- 
cji, w Sztokholmie jako epidemia. Do- 
piero teraz wystąbiła znów w Rumu- 
sji a ostatnio w Rydze. 

Według doniesień prasy ryskiej 
umarło już dziesięć dzieci na te cho- 
robę. FC, 

| BETA TEST 

+ Rolesław Rymsza 
nanczyciel gimnazjum państwowego im. J. Słowackiego w Wilnie, zasnął w Panu po krótkich a ciężkich 

cierpieniach dnia 23 września 1927 r., przeżywszy 35 lat. 
Przeniesienie zwłok z domu żałoby przy ul. Lwowskiej Nr 10 do Kościoła Św. Rafała odbędzie się w sobotę dnia 24 

b. m. o g. 10 m. 30 rano. Bezpośrednio potem zostanie odprawione nabożeństwo żałobne. ‚ 
Eksportacja zwłok z Kościoła na cmentarz Bernardyński nastąpi tegoż dnia o g. 4-ej popołudniu, 
O zgonie nieodżałowanego Kolegi i tych smutnych obrzędach zawiądamia Ё 

Dyrektor i Grono Мапс:усе!зК е g mr. panstwowego m. J. Slovsekiego w Wiln'e 

   
   

Przymus kanalizacyjno wodociągowy. 
Posiedzenie miejskiej komisji technicznej. 

Czwartkowe posiedzenie przygo» 
towawczej komisji radzieckiej do 
spraw technicznych odbyło sig pad 
przewodnictwem inż. Si. Pławskiego. 

Pierwszą sprawą porządku dzien- 
nego był opracowaay przez sekcję 
techniczną Magistratu prejekt przy- 
musowego przyłączenia posesyj do 
miejskiej sieci kanalizacyjno-wodocią- 
gowej. Między innemi, projekt ten 
przewiduje przyłączenie przymusowe 
głównych arteryj miasta, a mianowi- 
cie: 1) od ul. Kolejowej do placu 
Katedralaego, 2) całej Zawalnej do 
ul. Mickiewicza i ul. Mickiewicza i 
3) ze względów sanitarnych wszyste 
kich ulic w dzielnicy żydowskiej, 
przylegających do uł. Niemieckiej. 
Przyłączenie to musi być bezwarun- 
kowo dokunane już w roku przysz- 
łym. Projekt powyższy komisja przys 
jęła z drobnemi zmianami, lecz tylko 
w zasadzie, 

Wobec tego, że sprawa  przyłą 
| czenia przymusowego wymaga roz- 
strzygnięcia kilku kwestyj prawno-f:- 
nansowych, komisja technłczna po- 

  

"dujących z dzielnicą Wilcza—Łapa i 

stanowiła sprawę tę omówić na po- 
łączanem posiedzeniu komisyj miėj- 
skich: finansowej, prawnej i techaicz- 
nej z udziałem przedstawiciełi właści- 
cieli nieruchomości, 

W wyniku obrad uchwalono wy- 
łonić trzy podkomisje w składzie 3-ch 
członków każda. 

Zadaniem 1-szej podkomisji bę- я A й : t - dzie, dla zachowania čiąglošci pracy, pond" talnóje ainas Urad 
AR LEE Z dzie Statystyczny dokonał powtórnego 
i a-ciel + sodkowicji Kia szacowania przypuszczalnego zbioru rztsainiedlokot i ZE czterech zbóż, które przedstawiałą się 
ch AR, ci o rewizji ksiąg kasa. naslępująco: pszenica 148 miljonów wych sekcji finansowej za rok 1927, kwintali, żyto 398 ;milj. q, jęczmień przyczem fedna podkomisja będzie 163 rallj. q. owies 34,2 mili. q 

padać pozycje przychadose, druga ji; tą w słosinku doszbiorów fe rozchodowe. 3 3 z Następne posiedzenie komisji bę- biegłego roku stanowi: dla pszenicy 
dzie wyznaczone dopiero po zakoń- Ko No ZNA MB jma, czeniu prac wymienionych podkomi- o — 1028 prgę, ówsa—112 
Ssył. 

Wczoraj wieczorem wzmiankowa- 
ne podkomisje już srzystąpiły do re- 
wizji ksiąg kasowych sekcji finanso- 
wej Magistratu. 

— (x) 50000 zł. na rozsze- 
rzenie przedsiębiorstw miejskich. 
W. celu doprowadzenia do nałeżytego 
stanu poszczególnych przedsiębiorstw 
miejskich, Magistrat. m. Wilna wystą: 

pi na najbliższum posiedzeniu Rady 
Miejskiej z wnioskiem 0 wyasygno- 
wanie na powyższe cele sumy 50.000 
złotych. 

— (x) Projekt budowy przez 
miasto nowych przedsiębiorstw. 
Magistrat m. Wilna na wczorojszem 
posiedzeniu postanowił zwrócić się 
do Urzędu Ziemskiego z prośbą o 
przydzielenie miastu terenów sąsia- 

Prowizoryczne te dane mogą je- 
szcze ulec nawe! większej zmianie, 

Akcja zapewnienia bezpi 

W celu usprawnienia działalności 
organów bezpieczeństwa publicznego 
w powiecie Święciańskim, Pan Woje: 
woda Wileński delegował do powia- 
tu: Święciańskiego Naczelnika W-łu 
Bazpieczeństwa p. Kirtiklisa, który po 
przeprowadzeniu szeregu inspekcyj w 
posterunkąch policyjnych na terenie 
powiatu, między ianemi w Cejkiniach, 
odbył dłuższą konferencję ze Staros* 
tą Święciańskim. W konferencji tej 
pod przewodnictwem Naczelnika W-łu 
Bezpieczeństwa p. Kirtiklisa wzięli u- 

Ponary, niezbędnych dla rozszerzenia 
miasta, oraz pobudowania: na Prawie wślad za dwona napadami w 

tych licy Święcian i podpaleniem — dowia- gruntach pewnych przedsiębiorstw 3 się Š sai rabunkowym 
miejskich. dokonanym na trakcie prowadzącym z Łu- 

NE onie PANIE wo fiateli« Łutmiar BAGNEĆ S Wilnie. Na skutek interwencji Urzę- gych 7 Jarma ii Kibiasi ais Liesa I 
du Wojewódzkiego w ciągu paździer- Pieka darhwwiezów oraz iikolaja Babrow- 
nika r.b. będą przeprowadzene przez skiego z folw. Barbaryno napadła banda 
organa sanitarne miasta i Komendy uzbrojonych w kije i bijąc napadniętych za: 

Policji, rawizje wszystkich domów, żądała wydania pieniędzy. Usiłującego sta- 

warształów pracy i wszystkich po- 
szczególnych przedsiębiorstw. W wy- 
padkach stwierdzenia warunków an- Według krążących pogłosek, w 
tysanitarnych nakładane bsdą przez ostatnim czasie stwierdzono jstnienie 
Urząd Komisarza Rządu edpowiednie systematycznego przemytu tratw 
kary administracyjne, drzewnych Niemnem do Litwy. Szmu- 

— (x) W sprawie dzierżawy giel ten przybrał znaczne roztniary. 
kiszkarni miejskiej. Delegacja ce. 
chu rzeźników w Wilnie zwróciła się 
w dniu wczerajszym do Magistratu z niosą około 300000 zł. 
protestem w sorawie oddanej wswoim „ Wobec powyższego też związek 
czasie przez Magistrat dzierżawy kisz. ten prosi Magistrat o uzgodnienie 
karni miejskiej Szejdemanowi. wypieku towaru w obu  piekarniach. 

Wobec tego, iż kontrakt zawarty W _ odpowiedzi p. v.-prezydent 
z Szejdemanem kończy z dniem 1 przyrzekł, iż miejska piekarnia me- 
stycznia 1028 r., Magistrat przyrzekł Chaniczna wypiekač będzie przede- 
pomienionej dełegacji, iż na dałszą wszystkiem chleb dla szerszego ogó- 
dzierżawę kiszkarni odbędzie się e- łU ludności m. Wilna, zaś. piekarnia 
twarty konkurs, w którym. będzie Zorganizowana przez związek pieką- 
mógł wziąć udział również ichrześci- rzy będzie mogła wypiekać chleb ga- 
jeński związek rzeźaików, tunkowy, biały, bułeczki i t. p. 

— (x) Plany budowy rzeźni  Poezatem Magistrat nie stawia 
miejskiej. Odnośnie do projektu bu- Żadnych przeszkód i przyrzeka udzie- 
dowy nowej rzeźni miejskiej w_ Wil- liĆ przedsięwzięciom  pomienionego 
nie, zarząd fabryki maszyn  „Firtner Związku jaknajwiększego poparcia. 
i Gamper* w' Brnie Morawskiem  — (o) Brak wody na rynku 
nadesłał w dniu wczorajszym do Ma- Antokolskim. Od paru miesięcy ze- 
gistratu plany budowy wzorowej psuła się bompa na rynku Antokei- 
rzeźni miełskiej obliczonej dla miast skim. Trzeba zużyć dużo siły. żeby 
od 250000 do 300000 mieszkańców. nabrać jakieś wiadro wody. Żądania 
W rzeź i tej będzie można dokony- mieszkańców tej dzielnicy skromne: 
wać dziennego uboju 350 szt. bydła niech Magistrat każe zwykłemu maj- 
i 400 szt. świń, strowi dokonač reperacji pompy na- 

— (x) Projekt budowy drugiej tychmiast, nie czekając ma urzeczy- 
piekarni mechanicznej w Wilnie Wistnienie wzorów wiedeńskich czy 
W związku z projektem budowy budapeszieńskich. 
przez Magistrat miejskiej piekarni WOJSKOWA. 
mechanicznej, delegat związku pieka- , — (c) Święta wyznania mojże. 
rzyw Wilnie p. Wieliczko zwrótił szowego. Rozkazem Dewództwa 
się w dniu wczorajszym do v-prezyd. Garnizonu L. 48 z dn. 22 b. m. 
p. Czyża z oświadczeniem, iż zwią- zwolnieni bądą želnierze wyznania 
zek piekarzy projektuje podobnież mojżeszowego na czas šwiąi žydow- 
jak Magistrat budowę większej pie- skich t. j. ed poniedziałku dn. 26 g. 
karni mechanicznej, koszta ktoreį“wy+ 15 do šrody dn.--28 -b. m. wlącznie 

Jak się przedstawiają zbiory w stosunku 
ubiegłego. 

Swięciańskiego. 

Następnie omawiano sprawę ustę- 
gów publicznych. „Wobec braku kre- 
dytów, uchwalono na razie zbudować 
jeden według wzorów agólno-euro- 
pejskich w pobliżu Placu Katedral- 
negs. 

Projektowane kioski będą podzie- 
mne, t. zw. tuuecłowe, na powierzchni 
zaś ustawione będą kioski do sprze- 
daży gazet i papierosów. 

Uchwalono też przystąpić do ro- 
bót pomiarowych m. Wilna. Podkreś- 
lic należy, tž Wilno obejmujące 
10.500 ha obszaru та dotąg skata- 
strowanych tylko 2000 ha, 

Pozatem szef sekcji technicznej 
p. W. Czyż przedstawił w krótkim 
zarysie plan robót miejskich na przy- 
szłość w stosuńku do uporządkowa-. 
nia bruków i chodników, urządzenia 
piekarni mechanicznej, budowy rzeź: 
nisi tod, ; ю 

Wobec braku kredytów, pobożne 
życzenia zostały na na razie przyjęte 
do wiadomości i będą omówione 
przy omeracowaniu budżetu na rok 
1928—29. 

W końcu komisja wyłoniła p. p. 
Kulbisa, Aronowicza i Kurczyna w 
celu przeprowadzenia oględzin budu- 
jącego się gmachu szkolnego przy 
ul. Szeptyckiego. 

do roku 

gdyż ostateczne obilczenia dokonane 
bedą podczas mlocki. Prócz tego 
przy obliczeniach mie były brane pod 
uwagę szkody wyrządzone przez gra- 
dy i powodzie, które specjalnie na 
południu Polski poczyniły znaczne 
spustoszenia. 

Urodzaj kartofli w roku bieżącym 
zapowiada się lepiej niż w ubiegłym, 
a całkowity zbiór przypuszczalnie 
przyniesie 292 milj. q. 

Urodzaj buraków cukrowych w 
chwili obecnei można oszacować w 
przybliżeniu 42.7 milj. q. 

eczeństwa ludności pow. 
` 

dział Starosta p. Mydlarz, zastępca 
Starosty p. Suchorski, Komendant 
Powiatowy PP. Kasprzycki, zastępca 
Komendania p. Makowski oraz Na- 
czelnik Urzędu Siedczego w Wilaie 
p. Dysterhoflt. W rezultacie konferen 
cji omówiono szereg środków, zmie- 
rzających do podniesienia stanu bsz- 
pieczeństwa w powiecie i w związku 
z tem wydany został szereg zarzą- 
zP6, kujacych na celu „wprowadze- 
nie ich. 

Kolejny napad rabunkowy, 
wić opór Jankowskiego pobito do utraty 
przytomności, poczem ograbiono z gotówki 
w sumie 24 zł. Pozostali napadnięci zbiegii 
unosząc guzy i sińce. Napastnicy skryli się 
w lesie. Jankowski ma rozbite czoło, łopatkę 
oraz odbite prawe płuco. Śledztwo nie usta- 
liło jeszcze definitywnie sprawców napadu, 
jakkolwiek jest podejrzenie, że dokonali ga 
między innemi trzej mieszkańcy wsi Har- 
buny, Śledztwo trwa. 

Przemyt drzewa do Kowna, 
Sprawą tą zajęły się władze, które 

ze względu na brak litewsko-polskiej 
umowy handlowej z całą energją ścigać | 
będą przemytników drzewnych. 

oraz od g. 15:ej dn. 5.X po czwart- 
ku dn. 6 X włącznie, Wszyscy żolnie- 
rze—żydzi otrzymają przepustki, oraz 
dodatek żywiiościowy, . Rozporządze- 
nie powyższe tyczy się również re- zerwistów powołanych na ćwiczenia. 
Zwolnionych żołnierzy zastąpią współ« 
towarzysze broni, przyczem Dowódz- 
two Garnizonu wzywa do ułatwiania 
żołnierzom żydom uzyskania zwolniee 
nia i zasiępstwa, ze względu na szczę- 
gólnie uroczysty charakter nadcho- 
dzących świąt żydowskich. 

„SZKOLNA. 
— Nowy wizytator szkól po' 

wszechnych. Ministerstwo Oświaty 
mianowało p. Szulczyńskiego, dotyche 
czasowego dyrektora Seminarjum na* 
uczycielskiego w Wilnie, wizytatorem 
szkół powszechny.h przy Kuratorjum 
Szkolnem. 

POCZTOWA. 
— (c) O dyscyplinę służbową. Miai- 

ster Poczt i Tiead w I ai re tyczący przestrzegania dyscypliny w urzędach 
pocztowych. Przeprowadzona inspekcja wy- kazała rażący „brak dyscypliny służbowej 
wśród pracowników, jak również niewłaści- 
we i uwłaczające godności urzędnika za- chowanie się względem swoich przeżożonych, 
a nawet w stosungu do przedstawicieli wła- 
dzy centralnej, Ustalono cały szereg faktów 
przekroczenia dyscypliny. Wobec tego Mi- 
nisterstwo P, i T. zaznacza, że, o ile podo- 
bne fakty miałyby się powtarzać w przy- 
gzłości, zastosowane będą surowe kary nie 
ę'y!ko względem winnych, aje takže ich prze 
ożonych jako tolernjących tąki staa rzeczy    



SŁ 
  

Kącik dla Pań. 
Jak ubrać milusińskich? 

    
Zbliża się szybkiemi kro* 

ki zima i czas jnź pomyśleć 
o zaopatrzeniu pociech na 
zimę w ciepłe i ładne ubran- 
ka. Wszechwładna mada o- 
bowiązuje i w tej dziedzinie. 

Na ilustracji naszej włazrmy modele .nzjnie- 
zbędniejszych ubrań a więc: 

1) Sukienka dla panienek z granatowe- 
go weluru, zdobiona wstęgą tego samego 
kołoru, 2) okryce dziecięce z cytrynowo-żól- 
tej kashy, haftowane czerwoną wełną. 3) 
okrycie z jersey w kolorze piaskowym, z 
przodu plisowane, pasek z granatowej skózy, 
4) sukienka z granatowego serge, plisowana, 
Sukienka i bolero zdobione są czerwonym 
serge'em. Sukienka może być też wykonana 
z materjału czerwonego, a ozdoba jest wów- 
Czas granatowa, 

— (c) Kto ponosi koszta paczek nie- 
doręczalnych. Koszta ciążące na paczkach, 
które z jakiegokolwiek powodu nie mogą 
być doięczone winien pokryć nadawca pa- 
Czki, nawet wtedy, gdy zrzeka się przyjęcia 
paczki. Zainteresowany Urząd Pocztowy mu- 
si koszta ściągnąć od nsdawcy chociażby 
przymusowo, to znaczy w ten sam sposób, 
w jaki są egzekwowane inne podatki skarbo- 
we. Jedynym wyjątkiem jest Śmierć lub 
bankructwo nadawcy. 

UNIWERSYTECKA, 
— (c) Nowa katedra na U.S.B. 

W bieżącym roku akademickim utwo- 
rzona zostanie na Wydziale Humaai- 
stycznym katedra Filozofji Niemieckiej. 
Kurs wykładów będzie ogłoszony nie- 
bawcm., 

ROZNE. 

— Ostatnie dni Wystawy. Ce- P 
lem umożliwienia jaknejszerszym ko- 
łom wykorzystania dwóch pozostałych 
dni (24 i 25 bm.) bytności wystawy 
w Wilnie—dziś i jutro wystawa czyn= 

na 12 m. 45—powrót o godzinie 16. 
Wstep na lotnisko bezałatny. 
— Wielka doroczna loterja fantowa 

Towarzystwo przyjaciół państwowej Szkoły 
Rzemieślniczo-Przemysł. w Wilnie podaje do 
wiadomości, że dzień ciągnienia loterji fan- 
towej odbędzie się w niedzielę 25 IX od g. 
10 rano przy ul. Ad. Mickiewicza w restau- 
racji Wróbiewskiego. Do rozłosowania są 
cenne fanty: gabinet dębowy, szafa i wiele 
innych. Cena biletu 50 gr. 

— Wycieczka harcerska. Męska Cho- 
rągiew Harcerska odbędzie w niedzielę dn, 
25 bm. zbiorową wycieczkę do Zameczka. 
Wycieczka ta będzie niejako zapoczątkowa- 
niem pracy w nowym roku szkolnym. Frzed 
wycieczką odbędzie się zbiórka Chorągwi na 
dziedzińcu im. Piotra Skargi w U. 5. В. о 
g. 7:ej rano. oraz msza św. w kościele 
Św. Jana. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
powtórzenie odegranej wczoraj po raz pierw- 
szy krotochwili Nancy'ego «Wesoła spółka» 
na której publiczncść wprost się zaśmiewa. 
«Wesoła spółka» wśród utworów tego ro- 
dzaju zasługuje na pierwszeństwo, obdarzo- 
na jest bowiem wprost kapitalnym  humo- 
rem. 

— Dzisiejsza i, jutrzeįsza popołu- 
dniówki. Dziś o g. 4 m. 30 pp. grany bę- 
dzie niezmiernie interesujący i przejmujący 
dreszczem «Niezwykły seans>. 

W niedzielę punktualnie o g. 3 m. 30 
pp. (a nie jak było dotąd o g. 4 m. 30 pp) 
po raz 25-ty rekordowy <Pcciąg-widmo>. Ju- 
bileuszowe to przedstawienie <Pociągu-wi- 
dmo» będzie zarazem, ze względu na zmie- 
niony personel teatru, bezwarunkowo osta- 
tniem. 

— Recital Józefa Śliwińskiego. Jutro 
w niedzielę punktualnie o g. 6-ej w. odbę: 
dzie się w Teatrze Polskim jedyny w 
sezonie recital Józefa Śliwińskiego, 

W programie następujące utwory; Ron- 
do a-mojl — Mozarta, Sonata b-moll, <Les 
jenx d'eau a la Ville d'Este», Valse-Mephi- 
sto — Liszta, 13 preludjów 1 Fantaisie-lm- 
promptu — Chopina i inne. 3 

Koncert wywołał olbrzymie zaintereso- 
wanie. Fortepian koncertowy Bechsteina. 

Pozostałe bilety otrzymać można w ka* 
sie Teatru Polskiego w godzinach zwykłych. 
(od 11 r, do 9 w. bez przerwy). 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
am. 

15,00. Komunikat meteorologiczny i go- 
spodarczy. 

15.20—16,35 Przerwa. » 
16.35—17.00. Odczyt wygłosi kpt. M. 

Fularski. 
17.00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17,15—18,35. Koncert popołudniowy, 
18,35—18,50.. Komunikaty <PAT>. 
18.50—19.15. «Radjokronika», wygł. dr. 

Marjan Stępowski. 
19,15—19,35. Rozmaitości. Ч 
19.35—20.00. Odczyt pt. <Leczenie świa- 

tłem> (Dział <Higjena»), wygł. dr. Popowski. 
20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 4 
20,30. Koncert wieczorny. W przerwie 

biuletyn <Le Messager Polonais» w języku 
francuskim. : 

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

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 

— Siostrobójstwo. We wsi Dorciuny 
gm. Olkienickiej zdarzył się onegdaj okro- 
ny wypadek siostrobójstwa. Szesnastoletni 

Antoni Uzdawinis o godzinie 11 wieczór 
wystrzałem z karabinu rosyjskiego z obcię ą 
lufą zabił siostię swoją 24 letnią Antoninę. 

Przy badaniu zeznał on, że strzał padł 
przy oglądaniu karabinu, który on rzeko: 
mo znalazł kiedyś w lesie. 

SPORT. 
Pierwszy dzień regat międzyklu- 

bowych. 
Wczoraj o godz. 4 po poł. rózpo- 

częły się trzydniowe regaty między- 
klubawe o mistrzostwo m. Wilna. 

Pfogram przewidywał przedbiegi 
czwórek półwyścigowych, kleskowych 
— młodzieży na dystans 1500 mtr. 

Startowały dwie pary. 
W  pierwszem spotkaniu osada 

AZS zwyciężyła osadę Pogoni, w 
czem dopomógł im wydainie ster- 
nik Pogoni. Czas zwycięskiej osady 
5. 24. 2. 

W drugiem spotkaniu osada 3 p. 
Sap. z kpt. Łspkowskim na sterze 
przybyła o dwie łodzie naprzód przed 
osadą AZS. Czas 5. 23. 

Dziś przybywa osada wioślarek z 
z Warszawy. 

Wczoraj publiczność przyglądałą- 
ca się zawodom miała okazję podzi 
wiać doskonałą czwórkę poznania* 
ków (razbot) podczas ich przejażdżki. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 23 
września r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. $ 
za 100 klg., owies 36—40, jęczmień browa- 
rowy 41—43, ra kaszę 38—40, otręby żytnie 
22—24, pszenne 25—26, ziemniaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 4 
dencja spokojna. Dowóz z powodu jesien- 
nych robót rolnych słaby. 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 85 (w 
hurcie), 95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 
15—85, żytnia 50 proc. 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 
czana 60—70, jęczmienna 60—65 

Chleb pytłowy 50 proc. 55—60, 60 proo. 
stołowy 50—55, razowy 35—40 gr. za 1 kig. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg, krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—05, perłowa 80—95, pęczak 
50—60, faglana 10-88. 

. Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 
GETARZUGYCARWH KRZEWY ZPA REKU 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, II gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadio 400—450. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmie- 
tana 180--200, twaróg 100— 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
tone 550 — 600, solone 450 — 500, desero: 
we 600—650. S 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 120 — 140, cebula młoda 40 — 50, 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 15-20, ogórki 20—30 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch strączkowy 30—45 gr. za I kg., 
fasola strącztowa 45—60 gr. za 1 kg., Szpa- 
ragi 120—180. kalafiory 20—50 gr, za głów- 

, kapusta świeża 20-30 za 1 kg., pomidory 
40—80, grzyby snszone 15.00:18,00 za 1 ky 

Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 70 — 
120 śliwki 150 -200. 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
a), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 
talu). 

Jaja: 160—180 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 120—180, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20,00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę, | 

Ryby: liny żywe 380:400, śnięte, 250-280 
zą 1 kg., Szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 207 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180, 
karpie żywe 250-280, Śnięte 180-200, łeszcze 

  

  

owo 

@ Miejski Kinematograf Lao 1) „Podrzutek* OE 2) „Król Opium“ + 
Kulturalno-Oświatowy dramat w 6ciu aktach. W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapel- 

% Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 
mistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę, soboty i święta od 
godz. 4-ej, w inne dnie od godz, 5:ej m. 30. Ceny biletów: parter—60 gr., balkon — 30 gr. e 

e 
  

  Kino- Helios“ 
К pac Wileńska 38. „Szatan w jedwabiach* P“ 

Premjera. Wielki zachwycający erotyczny tilm, Clou stolic, nagr. złotym medalem 3 
powieści H. Bataill'a 
<La femme nue» „NAGA KOBIETĄ" 

18 największych kin Wiednia jednocz, wyświeflało ten obraz, w rot. gł. Nita Naldi, Louise la Grande 
i Jwan Pietrowicz. W obrazie: Pokaz premjowan. modelek na balu <Akademji Sztuk Pięknych w 
Paryżu» Corso kwiatowe w <Zatoce Aniołów», na Rivierze. Bogato wystawione rewje 
Bćrgóres> w Paryżu i t. d, 

<Folies 

  

m Nadzwyczajna BT Poloniae” 
tytułowych wszech- 

Światowej sławy 

   

  

    

    

        

    

   

Z imprez i zabaw 
Z Kwesty 

Ze Starostwa Postawskiego 

<Tygodnia», oraz P. Welerowej za 
uprzejme i gorące podziękowanie. 

Zarząd Wileńskiego Okręgu 

    

Mi E Clou sezonu 1927—28, ya 

+ ›Ф> ФФФ — фФФ as 

Sprawozdanie 
2 <Tygodnias Wilefiskiego Okręgu Czerwonego Krzyża Polskiego 

który się odbył w Czerwcu r. b. 
Wpłynęło do kasy Wileńskiego Okr. C. K. P. 

Ze Starostwa Święciańskiego jako dochód z «Tygodnia» 
» » 

Jednocześnie Zarząd Wileńskiego Okręgu Czerwonego 
Polskiego składa Instytucjom Państwowym, Samorządowym, społecznym i 
prywatnym, Władzom wojskowym, oraz wszystkim osobom, które swym 
poparciem, pomocą i pracą bezinteresowną przyczynili się do urządzenia 

e OSI SLS 

premjera! 

Norma Talmadge i Gilbert Roland 

671 zł. 85 gr. 
1019 zł. 38 gr. 
148 zł. 45 о-, 
140 zł. 95 gr. 

1980 zł. 63 gr. 
Krzyża 

RAZEM 

udzielenie bukiecików dla kwesty 

  

Czerwonego Krzyża Polskiego. 

    

z »« („Królowa Półświata”), Według nie- 
е Dama Kameijowa šmierte nego arcydzieła Aleksandra 

ul. A. Mickiewicza 22. ga DUMASA, Obraz cieszył się kolosalnym powodzeniem we wszystkich W. rolach 
Początek seansów 

» 4.30, 6,30, 8.30 i 10,15. 

i į na _ fortepjanie 
Lekcje Muzyki udziela wyłącznie 

u siebie w mieszkaniu doświadczony 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, 
osiągnięcie w krótkim czasie techniki 
fortepianowej i ustawienie ręki po- 

„gług najlepszej metody. Adres: Lu- 
belska 3, m. 2. Porozumieć się 

między 9 — 11 i od 5 — 6 w, 

stolicach świata. > 
& 

  

Lekcji Francuskiego Potrzebna 
jęz. udziela kwalifiko- S н 

I „ nauczycielka niemiec- wana nauczycielka do kiego, warunki na 
rosłym i dzieciom w . 

„ miejscu od 11 — 14, kompletach iub poje Artyleryjska 18—5, » 
Чуйсго. Росла Киасу 

TANIO 
    metodą Be:litza. Zgła- 

szač się ui. 3-go Maja 9 

  
  

m. 9 od do 7 
po połud. do sprzedania wolan= 

cik na jednego. lub 
parę komi oraz para 

Student chomąt angielskich, 
rutynowany korepety- Dąbrowskiego 5 m. 2, 
tor poszukuje lekcyj     

  

  

  

  

  

  

  

a z 8 ż KŚ); 1 korepetycyj, досой. @З ТЕМОВКАЕЛ 
T unki, oferty do p Mieszkania do wynajęcia  Ę| "siwz © D szum (az 
B <Rutynowany>. a) a В i 

M EE zybko, najdoskonalej. 
в . у DOKTOR Instytut Stenograficzny 

a 3 pokojowe i 2 pokojowe. w. Krucza 26, a pokoj pokoj E D. ZELDOWIGZ | Żądzjce prosporówo 
8 Informacje w Redakcji «Słowa» od 5 do 6-tej popołudniu. RAA 

EZBEEFEEEZEZEBEEZEEMMEKECIEIZIE |, SÓWE | Lókcje 
Ы *| francuski ka 

® Tania Reklama Suietina $ |. pokrór | ?mkuję ацна 
Ž jest dwignią handlu 2 |SZeliowiezow | szyman, siedz, 
s kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 2 RYCZNE I kor BRR Sua 

i * ra Z. A. S. K. w Wiinie, „12 fod 46 KŻ © „Reklamie Swietlnej“ „GA t godz 6-4 © | uimickiewiczaz4 | WSpólnika 
tel. 277. = a panem 

” нн W. Zdr. Nr. gi. do b. dochodowego GIEŁDA WARSZAWSKA Słynna Wróżka Ghiromantka Akuszerka  Bzakuje stę, tatotmabjo: 23 września 19:7 r. po chorobie, odnowiła przyjęci, od | W: Smiałowska Wielka 3—1. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupro 
Dotary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,60 359,50 357,70 
Londyn 43,52,5 43,64 43,41 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,08 35,17 34,99 
Praga 26,51 26,57 2645 
Szwajcarja 172,47 172,90 172 04 
Wiedeń 126,10 126,41 125,79 

Papier, Procentows 

Dolarówka 59,20 
Pożyczka dolarowa 84,50 84,75 
poz. kolejowa 1U2 50 
5 proc. konwersyjna poż. 51.— 
konwers. kolejowa 58. 
Listy zastawne B8-ku Gosp, Kraj, t Banku 
Roln. 92 

10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

t. d. Ul Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra" 
mie na prawo na schody. 

B. nauczycielka 5459! PE, 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 

dzieci, ac 0 domem. Zgadza 
się na wyja: jerty składać d 
«Słowa» pod + Miodas> A 2 

:Pszenice: 

szkOt po 

    przyjmuje сй godz. 9 
do 19. Mi.kiewicza д 

46 m. 6. Pokój 
W: Z. P. Nr 63. duży, umeblowany 2 

ewa oai 4 Lgo = października dia s0> 
dr . 6. Holison liinego mężczyzny, 
weneryczne, | mOCz0- oriowa 23—24, 

płciowe i skórne, ul 
Wileńska 7 ie. 1067 Choroby 

WEWNĘTRZNE 
różnorodne zakaźne 

(kiła) radykalnie wy» 
leczą Nataralista, p. 

  

      Lekcyj języka ` 

francuskiego i 
i i Szopienice, _ Górny 

angielskiego Ślązk. Załączyć porto 
udziela doświadczona 40 groszy. 

  
    

          

    

  
  

  

  

na będzie do godziny O-ejwieczorem. / Sprawą tą zajęły się władze Śledcze. _ żywe 350-380, Śnięte 220-250, sielawa 200— S proc. ziems. 77 = w każdójiitóśa oo zycdelka, 
poniedziałek wystawa opuszcza _ — Skutki pijaństwa. Dn. 21 bm. do 220, wąsącze Ływe '320-—350. sniete 220—250, 4 | pół proc. ziemskie 57,15 57,75 E KUPUJE firma Kinkulkin BE (Wejście ou Olaunej): Lekarz-Dentysta 

Wilno udając się do Słonima, Bara- żydowskiego szpitala dostawiono Adama Bar- sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 8 proc. warszawskie 74,75 15,35 в Wilno, ul. M, Stefańska 19 в МАВУА 

nowicz, Pińska, Równego i t. d toszewicza, którego znaleziono około domu 120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200-- 5 prec. warsz. 6,25 - — - -—" iš pi Ożyńska-Smolsk; 3 1 i sę Nr 55 przy ul. Kalwaryjskiej z rozbiią głową. 220, stynka (brak) płocie 100—150, drobne 8 proc. miasta Łodzi 70— Chcę kupić ianino Łynsi a-5M0I$ a 
Od osób, które nie wykorzystały Dochodzenie uataliło iż Bartoszewicz był 40—88, й Pl ANIN A poszukuję lub. wynająć D l Choroby jamy ustne. 

posiadanych biletów kierownictwo w stanie nietrzeźwym. GIEŁDA WILEŃSKA, w celu wynajęcia, oferty dla B. G. I lamy е 
wystawy przyjmuje zwroty cały dzień 
do niedzieli włącznie, 

— Pokaz lotniczy. Dziś w so* 
botę 24 września o godzinie 13 od- 
będzie się na lotnisku na Porubanku 
pokaz lotniczy, Na program pokazu 
składają się: lot grupowy, walka po- 
wietrzna, nalot i cbrona lotniska, zbi- 
janie baloników w powietrzu. 

Pe ukończonym pokazie odbędą 
się loty pasażerskie. 

Dojazd na lotnisko na Porubanku 
specjałnym pociągiem. Odjazd z Wil- 

  

EDGAR WOLLES 

"© Iłowieszczi postać. 
Elza znalazła Chińczyka, bawiącego 

się ze swym ulubionym  ptaszkiem. 
Feng-Cho nie okazywał chęci 
śpieszenia do Szefa. Elza nastawała: 

— Coś się stało w gabinecie ma: 
jóra Emery. Szef prosi, żeby pań przy- 
szsdł natychmiast. 

Na te słowa Feng-Cho wstał i 
Spojtzal na zegarek. E'za z przyjem- p 
nością przekonała się, że jest zaled- 
wie kwadrans do dziewiątej — miała 
więc trochę czasu wolnego, mogła od- 
począć przed rozpoczęciem pracy. 
Czuła się osłabioną i zdenerwowaną 
i dużeby dała by módz wyjść na go- 
dzinę z biura. / 4 

Uspokoiło ją nieco ukazanie się 
panny Deem, Patrząc na jej niepokor- 
ne, rozrzucone włosy i czerwony га- 
darty nosek, Elza nie mogła zrozu- 
mieć, jak ta brzydka i nieelegancka 
dziewczyna mogła zamieniać się w 
istotę błyszczącą i światową, którą 
widziała wczeraj. 

Na twarzy Daisy nie było ani śla- 
du zmęczenia, które pozostawia za- 
zwyczaj wesoło spędzony wieczór, by- 
ła też równie gadatliwą, jak zwykle. 

: — Jak pani myśli, kogo spotka: 
"łam ma dole? Tego pana Deckersena, 
sławnego inspektora policji! 

— Beckersona? 
— Becker, czy Decker, wszystko 

jednol Cóż to za miły człowiek. Ze 
sposobu w jaki zdjął kapelusz na po» 
witanie, widzę, że przeznaczeniem je- 
go były wyższe aspiracje niż praca 
inspektora policji. Znałam coprawda 
kilku agentów policji politycznej, bar- 
dzo miłych ludzi, byli oni zresztą 

— Bójka na rynku drzewnym. Dn. 21 
bm. na rynku drzewnym podczas bójsi bu- 
telką rozbito głowę 25-letniej M, Zarembinie 
Lekarz pogotowia poszkodowanej udzie- 
lit pierwszej pomocy. 

Administracja „Słowa poleca 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i irc jga 
małych dzieci. 

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

młodsi od p. Beckersona, — dodała 
Daisy, jakby żałując, że ten ostatni 
nie przedstawia już dla niej wartości 
romantycznej. 

— Od jak dawna jest pani człon- 
kiem Misspa? 

Daisy Deem upuściła'papiery, któ: 
re miała w rękach, i aby ukryć swe 
zmięszanie, zaczęła je zbierać. 

— Ach, jak mnie pani zdziwiłal 
Skąd pani wie, że jestem członkiem 
Misspa? Niema oczywiście żadnych 
powodów, bym nie miała bywać w 

tym klubie. Młoda panienka w moim 
typie, pragnie poznać życie. Ale ja 
nie jestem członkiem klubu, tylko mój 
ojciec. Czy pani mnie widziała? 

Elza skinęła głową. 
— Tak, widziałam panią,—potwier- 

dziła suokojnie. 
P. Deem machnęla ręką. 
— No to cóż, przecież w tem nie- 

mia nic złego,—zauważyła tonem wy* 
zywającym. — Przecież młoda dziew- 
czyna musi żyć. Nie może całe życie 
pleśnieć w biurze, lub w domu. Ustai- 
kuję się, jak będę starsza. jeśli mój 
ojciec wozi mnie do klubu, to nikogo 
to nie powinno obchodzić ani dziwić. 

Proszę nie myśleć, bym chciała przez 
to powiedzieć, że pani wsuwa nos do 
nieswoich spraw — nie mam bynaj- 
mniej tego zamiaru. Czy podobała 
się pani meja suknia? — dodała bez- 
pośrednio —Oczywiście biżuterję wy- 
pożyczyłam czasowo, nie były to 
prawdziwe brylanty... naturalnie... to 
jest... właściwie prawdziwe, ale fa... 

Mruknęła coś niewyrsźnie i zaplą+ 
tsła się we własnych słowach, 'walczy- 
ły w niej widocznie dwa uczucia: du- 
ma z posiadania i obawa, że to bo- 
gactwo może wywołać jakieś podej- 
rzenia. 

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 przedewszystkiemi żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji <Słowa». 
  

"Wilno, dnia 238 września 1927 r. 

Banknoży, 

Dolary St Zjedn. 8,911/4 8,901/, 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 49,70 

  

ž 

— Nie chcę, żeby pani myślała, 

że jestem złą dziewczyną, panno Mar- 
low,—rzekła z komicznym prawie wy: 
silkiem, by przybrać wyraz dobroci i 

dumy.—Ale mój ojciec jest człowie- 
klem dosyć zamożnym. — Nie mówię 

o tem nigdy, bo ludzie dziwiliby się, 

że pracuję. Ja nie potrzebuję praco- 
waćl 

— Więc dlaczego pani pracuje? 
P. Deem najwidoczniej sama dzi 

wiła się, że poniża się do pracy za« 

rebkowej i nie odpowiedziała. Dwu- 
krotnie otwierała usta, by wypowie- 
dzieć swe powody, lecz dopiero za 
trzecim razem Elza usłyszała następu- 
jące, niewystarczające wyjaśnienie: 

— Ojciec życzy sobie, bym zajęła 
zię czemś. Twierdzi, że pracę dla Je- 
niuchów wymyśla szatan.—Ojciee jest 
bogaty. ; 

Tak sądzi! major Emery,—zau- 
ważyła Elza. 

Daisy otworzyla usta. 
— Emery?—zapiszczała blednąc,— 

Boże! Czyżby on mnie widział? Był 
tam z panią? 

Elza potwierdziła przypuszczenie. 
— W Misspa? Ten złowieszczy 

człowiek byl w Misspal Co mówił, 
p. Marlow? Dziwił się pewnie? 

— Owszem, był zdziwigny—edrze" 
kła Elza. у 

— Pewna jestem,—jęknęla p. De- 
em zniżając głos, a zaczerwienione jej 

oczy błysnęły za szkłem okularów — 
Naturalnie musiał zaraz mieć jakieś 
niskie myśli, dotyczące mojej osoby. 
Czy widział mego ojca? 

— Tak, widział pani ojca, 
— О!--згерпе!а Daisy. 

' Chwilę rozmyślała, wreszcie rzekła: 
— Niema rady! Czy nie pytał o 

mnie dzisiaj? 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 
Spiesz cowieczór na plac Katedralny. 

— Nie, zdaje się nie interesował 
się wcale panią dzisiaj, —odrzekła Elza, 
—ale to nie dowodzi... 

— Wiem, że to niczego nie do-- 
wodzi! — przerwała Daisy. — Należy 
on de tych chytrych przebiegłych lu- 
dzi, którzy zawsze szukają speseb- 
ności dokuczania komuś i zanim się 
ktoś obejrzy, łapią gol : 

Znów pomyślała i zawyrokowała, 
žė niema rady. 

— Kupiłam ją, mówię o sukni, za 
piętnaście gwinei. To dużo, ale ładnej 
sukni nie można dostać taniej. Ofcieć 
mój skupuje brylanty. Robi to z za- 
miłowania — dodała śpiesznie. 

Widać było, że pragnęła gwaltow- 
nie dowiedzieć się, jakie wrażenie 
zrobiło to wszystko aa jej koleżance 
a głównie na szefie, 

— Jeśli on widział mię z ojcem, 
topowinien był zrozumieć, że niema 
w tem nie złego. Te znaczy, że nie 
należę do tych sprytnych kobiet, któ- 
re wyzyskują mężczyzn, 

Elza nie roześmiała się, chociaż z 
trudnością udało się jej powstrzymać 
wybuch śmiechu. : 

— Jabym na pani miejscu nie 
dbała o to, co myśli major Emery, — 
zauważyła uspakajająco — 1 jeżeli nie 
zacznie sam o tem mówić, nie za- 
czynałabym o tem pierwsza. 

— Hm! — mruknęła, wahając się 
Daisy. 

Więcej mie pokazała się tego ran: 
ka i Elza była z tego zadowolona, 
gdyż miała dziś trudną pracę. Zwykle 
Emery dyktował jej listy bez popra: 
wek, bardzo rzadko zdarzało mu się 

zmienić całkowicie treść listu i dykto- 
wać po raz drugi. ; 

. Tego dnia podyktował Elzie długi 
list, a gdy już kończyła go przepisy- 

  Zgłoszenia do Administr. «Słowa». 
Plombowanie i usu 

w <Słowie>. | wanie zębów bez bólu.     

   
   
   

nych warunkach spłaty 

  

wać, wszedł do pokoju. 
— Niech pan: rzuci ten listl — 

rzekł, — proszę przyjść do mnie, po* 
dyktuję pani inny, 

Petem powtórzyło się to samo, 
Doszła już prawie do ostatniego 
zdania, przepisując, gdy szef ukazał 
się na progu. 

— Nie podeba mi się stył tego 
listu, proszę przyjść do mnie, posta- 
ramy się napisać lepiej. 

Był to list do kupca — chińczyka 
w Szanghaju. Nie dotyczył en kwestji 
handlowych, łecz chodziło o tajemni 
czą osobistość, którą Emery nazywał 
„KOX 

F.O.Y. nie był zadowolony z bie- 
gu wydarzeń, Uważał, że ze strony 
chińczyków fest zbyt mało energii. 
Lecz przyznawał, że sytuacja jest 

  

trudna i cenił wysiłki _ Czan- 
Fuj-Sena. F. O. V. był bardzo 
zaintrygowany przez człowieka 
noszącego nazwisko  „Stilman“, — 
„chociaż—brzwiały słowa lista, —uda- 
ło się sprawdzieć kim był w istocie 
i jest nadzieja, że wkrótce uda się 
zapobiedz jego akcji." Zdanie to znaj- 
dowało się we wszystkich trzech li- 
stach i widocznie było najważniej: 
szem, 

— Pani zmęczyła się przepisywa- 
niem tego listu, tyłe razy? —zapytał 
Emery, podpisując się pod ostat- 
nim.; 

Elza uśmiechnęła się: 
— Nie, tak rzadko się to zdarza, 

zaczynam już przyzwyczajać się do 
pańskich zwyczai. Wkrótce, mam na: 
dzieję, zrozumiem pana. 

— Ale pani opuszcza mnie w 
sobotę—odrzekł zamyślony Emery. 

„ Widząc jej spojrzenie, roześmiał 
się wesoło, jakby ciesząs się z cze- 

Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 4 T-wo Radjotechniczne 

„ELEKTRIT“ 
Wilno, Wileńska 24. Tel. 10-38: 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcesoria na dogod- 

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

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

Głębokie, ul, Zamkowa 29, 

„słowa jego nie miały już nic wspól: 

Wojskowym, urzędni. 
kom {1 uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 
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ANGIELSKI 
Ponter (pies) 14 mie* 
sięcy, ułożony z gór- 
nym  węchem do 

sprzedania, adres w 
«Słowie». 

  

     
    
       

  

goś. Wszedł za nią do jej pokoju i 
obejrzał uważnie cały pokój. 

-- Naiuralnie! — rzekł, — Ale to 
wszystkiego nie tłemaczy... 

Elza spojrzała pytająco... 
— Czego nie tłomaczy? 
— Myślałem o czem innem,—od- 

rzekł niedbale Emery. 
Przed śniadaniem zadał Elzie nie- 

oczekiwane, jak zwykle, pytanie: 
— Dokąd wybiera się pani dziś 

wisczórł 
— Dzś wieczór? Nigdzie. 
Nie mogła jeszcze przyzwyczaić 

się do dziwnych skoków myślowyc! 
swego szefa... 

— Napewno? 
— Ależ naturalnie! Tembardziej, 

że dzisiaj przez radio będę słuchała 
opery „Faust, lubię ją ogromnie. 

Po raz pierwszy zobaczyła zdzi- 
wienie na twarzy złowieszczego czło” 
wieka. 

— Jakis to dziwne! „Faust”, jakie 
to niezwykłe! 
— Nie widzę w tem nic niezwykłej 

—roześmiała się Elza. Bardzo lubi 
radio i przepadam za operami. #; 
nic nie chciałabym stracić jedn 
sceny, ; 

— Jakie to dziwne, niezwy! 
zdumiewające powtarzał, —Emery. 

Elza dostatecznie znała swtge 
szefa, by nie nałegać dłużej. Jak słu: 
sznie przypuszczała, gdy odezwał się 

nego z poprzedniemi. ь 
— Niech pani nie zapomni 

mówiłem o skrzynce. х 
Zanim zdążyła coś odpowiedzie6,! 

Emery powrócił do swego pokoju i 
zamknął drzwi na klucz. 
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