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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu 
roninai zł. Konto czekowe w P. K. 0 

Przyjaźń Francusko-Rmery- 
kańska, 
Paryż, 21 września. 

Bezsprzecznie najsilniejszą organi- 
zacją społeczno-patrjotyczną Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 
jest dziś American Legion, związek 
byłych wojskowych z wielkiej wojny 
liczący 650.000 członków regularnie 
płacących składki. Związek ten posta- 
nowił, że jego doroczny kongres z 
roku 1927 — z okazji dziesięcielecia 
wstąpienia Stanów do wojny — odbę- 
dzie się w Paryżu, I oto dzięki temu 

mamy teraz nad Szkwaną 20 000 Ame- 

rykan. którzy wieczorem wypełniają 

bulwary i kawiarnie swym  zgiełkiem 
i swą wesołością, ы 

Rząd francuski wszystko uczynił, 
aby przyjąć Amerykan wprost po 
królewsku. Przedewszystkiem dzień 

rozpoczęcia kongresu Ległonu (19 

b. m.) ogłoszono we Francji za Świę- 
to narodowe. Prezydent Dountrgue 
zaszczycił swą obscnością otwarcie 

kongresu, oraz przyjął zaproszenie 

Amerykan na jeden z bankietów. 

Premjer Poincarć przewodniczył na 
bankiecie wydanym przez rząd fran- 
cuski; wygłosił tam mowę (18 b. m.), 

w której ze wzruszeniem opowiedział 

dzieje interwencji Ameryki w ostatniej 
wojnie; zapewnił Amerykan, że Fran- 

cja niczego nie zapomniała i zakoń- 

czył apelem do nieustannej pracy 

nad realizowaniem pokoju i konie- 
cznej do tego solidarności. 

Czterech innych ministrów jeszcze 
do Amerykan przemawiało: p. L. Ma- 
rim (renty) na otwarciu kongresu; p. 
A. Tardieu (roboty publiczne) — na 

bankiecie wydanym przez kombatan- 
tów francuskich, oraz pp. G. Leygues 

* (marynarka) i P. Painlevė (wojna) — 

na wczorajszym bankiecie wydanym 

przez Amerykan. Przysłuchiwałem się 

uważnie tym mowom, a jeszcze uważ- 

niej odpowiedziom amerykańskim. U 

Francuzów czuć było wyraźną tenden- 
„cłę.ku wskazywaniu, że zwycięstwo 
osiągnięte zostało tylko dzięki Soli- 
darnemu wysiłkowi mocarstw: 

— Bez Francji, która wytrzymała 
pierwszy napór, niesposób byłby bić 
się dalej, mówił p. Tardieu; bez W. Bry- 

tanji, która przez pięć lat zapewniła 
wszystkim transporty morskie, niespo- 

sób byłoby przetrzymać; bez Stanów 
Zjednoczonych, które swe wojska па 
szalę walk rzuciły, niesposób byłoby 
zwyciężyć. 

U mówców francuskich wytzu- 
wało się następnie nadzieję, że ta so- 
lidarność pomiędzy Francją a Stana- 
mi odbudowana zostanie. Zachowy- 
wali się przecież bardzo gednie i nie 
czynili żadnych awansów, któreby w 
kłopotliwą sytuację Amerykan sia- 

wiały. ' : 
Mówcy amerykańscy — a więc 

głównie p. Sheldon  Whitehouse, 
chargć d'affaires (ambasador Herrick 
jest chory, łeczy się w Ameryce); ge- 
nerał Pershing, b. wódz armji ame- 
rykańskiej,-oraz Howard P. Savage, 
kemendant Legjonu, — unikali zbyt 

wyražaych aluzyj nietyle co do brater- 
stwa broni w ciągu osiatniej wejny, 

йе do jego politycznych skutków. 
Bardzo serdecznie i bez przesadnej 
kwiecistości mówili Amerykanie © 
istniejącej pomiędzy dwema naroda- 
mi przyjaźni, która najdobitniej za- 

manifestowała się w czasie amerykań- 

skiej wojny o niepodległość, oraz w 
trakcie ostatniej wojny Światowej. Za- 
'wsze obie Republiki breniły „dobrej 
sprawy*. "Dziś nasze dwa narody = 

mowit  H. P. Savage — silniej niż 
kiedykolwiek łączą uczucia wzajemne- 

go szacunku i podziwu”. To wszyst- 

ko, jeśli chodzi o politykę. 
Nie wystarcza to wprawdzie Fran* 

cuzom, ale nie należy sobie wyobra- 
żać, że chodzi itm o sojusz polityczny 
ze Stanami. Wiedzą oni dobrze, że 

Stany dziś z nikim takiego sojuszu 
nie pragną. Nie chcą powikłań, nie 
ufają całkowiełe Europie. Ale są dziś 
Stany największą ma globie potęgą 

wojskową, polityczną i finansową. By- 

łoby już dużo gdyby Francja W ka- 
żdej wielkiej sprawie na poparcie mo- 

ralne Waszyngtonu liczyć mogła. 

Może to nastąpić tylko w atmosferze 
życzliwości, a taką właśnie atmosferę 

stworzyli Francuzi przyjęciem Lind- 

bergh'a (co Amerykanie głęboko od- 
czuli); atmosferę tę wzmocnią jeszcze 

przyjęciem, jakie zgotowali legjoni: 
stom. 

Wizyta 20.000 Amerykan we Fran- 
cji nie może minąć bez echa w pła- 
szczyźnie politycznej, albowiem nietyłko 
Rząd francuski brał udział w przyję- 
ciach. Niezwykle serdecznie podejme- 
wali wszędzie — w Paryżu i na pro- 
winejj — swych dawnych towarzyszy 
broni francuscy kombatanci. Za wy- 
jątkiem komunistów, socjalistów i czę- 
Ści radykałów, ludność Paryża ocho- 
czo wyległa na ulice, któremi 19 b.m. 

lub x przesyłką pocztową 4 zł | 
„ Nr 80250. 

Sowiety odwołują Rakowskiego. 
PARYŻ, 26. IX PAT. Agence Economique et Financiere 

dowiaduje się z Moskwy Via Ryga, że odwołanie Rakowskiego 

ze stanowiska ambasadora sowietów w Paryżu zostało defini- 

tywnie postanowione. Odwołanie ma być motywowane tem, że 

Rakowski błędnie informował komisarjat ludowy spraw zagra- 

nicznych o stanie rokowań francuska sowieckich i przez to spo- 
wodował niefortunne deklaracje Litwinowa oraz dementi francuskie 
zaprzeczające tym dekłaracjom Sowiety są podobno zdecydowane 
ewentualnie zerwać rokowania z Francją gdyby ta do 1 go stycz” 
nia 1928 roku nie przyjęła nowych propozycyj sowieckich ostat” 
nio doręczonych w Paryżu. Rząd moskiewski pódsuwa myśl wy 
słania przez rząd francuski do Moskwy specjalnej Komisj! dla 
przeprowadzenia bezpośrednich rokowań z rządem sowietów. 

Sowiety oczekują rokowań z Ameryką, 
MOSKWA, 261X. PAT. Generalny sekretarz m 'ędzynarodo- 

wego związku zawodowego Łosowski ośwadczył, że istneje 

możliwość wojny zarówno na wschodzie jak i na zachodzie. 

Zwąrek sowiecki jednak ma środki ażeby wybuch jej odwlec. 

Kampanja francuska ma na celu wypróbowanie sły nerwów 

sowietów i wydobycie możliwie jaknajwiększej korzyści dla 
Francji Istnieją oznaki, że w najbliższej przyszłości rozpoczną 

sę rokowania pom'ędzy związkem sowietów, a Ameryką. Uregu- 

lowanie sprawy długów Amerykańskich jest latwiejsze niż załat- 

wienie sprawy długów wobec innych państw, ponieważ wysokość 

ich nie jest tak wielka, a Ameryka szuka rynków zbytu dla 
swego przemysłu. 

GRZE PSS TENS NISSAN STI TEST 

Spotkanie p. Brianda ze Stresemanem. 
GENEWA, 26. IX. Pat. (Havas) Briand i Stresemann odbyli dzisiaj 

po południu krótką rozmowę w kuluarach Zgromadzenia. Rozmowa ta 

była podobne powierzchowna. Ministrowie dotknęli w niej kwestji mowy 
Hindenburga pod Tannenbergiem oraz stosunków z Rosją sowiecką. 
dniu jutrzejszym Briand i Stresemann wezmą udział w posiedzeniu Rady 

Ligi. į : 

40 aresztowanych w Atenach. 
LONDYN, 26. IX. Pat. Z Aten donoszą, że dokenano 40 areszto- 

wań podoficerów i żołnierzy garnizonu ateńskiego oskarżonych © branie 
udziału w ruchu rewolucyjnym, który miał wybuchnąć równocześnie w 
Atenach i Salonikach. 

Premjer Woldemaras © mniejszości nie- 
 mieckiej. 

GDAŃSK, 26—9. Pat. Pisma tutejsze zamieszczają wywiad przedsta- 
wiciela jednego z pism królewieckich z litewskim premjerem  Woldemara- 

sem, który przed swoim wyjazdem z Genewy do Włoch w wywiadzie tym 

uzasadniał postęrowanie Litwy wobec Kłajpedy. Premjer Litewski zazna- 
czył, że Kowno odnosi się sympatycznie do Niemiec, czego dowodem 

jest to, że mniejszość niemiecka na Litwie nie występuje z żadnemi skar- 

gami.na swoje położenie. 

Wstrzymanie pożyczki dla Prus 
NOWY-JORK, 26—9. Pat. Korespondent PAT dowiaduje się że wy- 

znaczona na dzień jutrzejszy emisja 6 proc. pożyczki pruskiej w wysokoś- 
ci 30 miłjonów dolarów została wstrzymena, 

Powódź w Szwajcarji. 
BERN, 261X. PAT. Z powodu ulewnych deszczów rzeki. 

wylały w wiełu miejscach przerywając komunikację telefoniczną, 
kolejową i drogową. Dwa mosty zostały uniesione, wezbrane 
wody Renu zerwały tamę w Liechtestein. Część Engadino została 
całkowicie zalana. Wiełe gmin poważnie zagrożonych. Dziesięć 
osób ponłosło śmierć. Wedle ostatnich wiadomości poziom 
wód opada. 

Zamach na pociąg w Nicei dziełem anarchistów. 
PARYŻ, 26-1X. PAT. Pisma donoszą z Nicei, iż skutkiem wykrycia prób zamachu 

zbrodniczego na linji kolejowej Nicea—Vintimijle skierowanego przeciwko uczestnikom 
legjonu amerykańskiego, a mającego na celu niewątpliwie zaprotestowanie przaciwko 

straceniu Sacco i Vanzettiego dokonano licznych rewizyj w kołach komunistycznych i 
anarchistycznych. Zaznaczyć należy, iż jedynie dzięki przytomności umysłu i szybkości 
Inicjatywy naczelnika stacji Golfe.Jnan katastrofie zdołano zapobiec. 

Katastrofa autobusu pasażerskiego. 
ŁÓDŹ 26 IX PAT. W dniu wczorajszym wydarzyła się na szosie między 

Zagrowem, a Słupcą katastrofa samochodowa. Mianowicie samochód pasażerski 
autobus wpadł do głębokiego rowu napełnionego wodą. W samochodzie znaj- 
dowało się 16 osób. Skutkiem katastrofy jedna kobieta poniosła śmierć na 
miejscu, druga zaś zmarła natychmiast po E jej do szpitala w Za- 
górowie. Z pozostałych pasażerów jeszcze kilka osób odniosło cięższe rany. 
Winę katastrofy ponosi szofer oraz pasażer siedzący przy nim. Obaj oni zostali 
aresztowani. 

Zastrzelono 30 bandytów, 
MEKSYK 26 IX PAT. Według spóźnionych doniesień z Mazatlan w ciągu 

ostatniego tygodnia zastrzelono 30 bandytów, należących do bandy, która w 
100 osób zaatakowała przed tygodniem pociąg pasażerski na linji kolejowej 
Southern—Pacific. Po stronie oddziałów wojskowych 10 żołnierzy odniosło rany. 

Wiatr halny w Zakopanem. 
ZAKOPANE 26 IX PAT. Od wczoraj szaleje silny wiatr hainy, który wyrządził 

znaczne szkody sieci elektrycznej i w drzewostanie. W samem Zakopanem wiatr wy- 
rwał kilkanaście drzew. 

Is ы ! 

Konferencja kolejowa poisko-niem.sowiecka, 
WARSZAWA, 26—9. Pat. Dnia21—24 września rb. odbyła się we 

Wrocławiu konferencja kolejowa pol-sko-niemiecko-sowiecka, na której а* 
mawłano sprawy związane z bezpośrednią komunikacją towarową między 
Rosją a Niemcami tranzytem  przezPolskę. Konferencja powzięła cały Sze- 
reg uchwał, ułatwiających przewóz towarów między temi dwoma krajami, 
przyczem postanowiono przygotowaćwnioski dotyczące tej sprawy na na» 
Słęan3 kach, która odbędziesię prawdopodobnie w lutym 1928 r. 
w Moskwie. 

przechodziła defilada Amerykan z ich łym przebiegu pochodu żywiołową 
pstrokacizną mundurów, pięćdziesię- owację. Ich okrzyki i oklaski nie pły- 
cioma orkiestrami i lasem sztanda- nęły ani z nakazu, ani z rachuby. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opiata pocztowa miszczona ryczałtem. 

Redzkcja rzkopisów nieramówionych nie zwraca. 

rów (dodajmy, że na czele «parady» 
Bał zarząd FIDAC'u, orzz niesio- 

no sztandary wszystkich krajów sprzy- 

mierzonych, a więc i Polski). Pary- 
żanie zgotowali Amerykanom na ca- 

Opinja Stanów nie pozostanie obo- 
jętną kiedy się o tem dowie z sążni- 
stych kablogramów paryskich kores- 
pondentów amerykańskich dzienników. 

Kazimierz Smogorzewski, 

  

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne © 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 g 

  

Siła nieistniejących polskich Królów jest taka sama, jak była przed wiekami! 

  

Francuz w pierwszej połowie XIX 

wieku, byłby porządnie zdziwiony, 

nie chciałby wierzyć, ba, nawet by 

się oburzył i uznałby to za święta: 

kradczą obrazę jego przekonań, gdy- 

by mu ktoś powiedzial: - „Nadejdzie 

dzień, gdy policja paryska bronić bę- 

dzie przed rewolucyjnym ludem fran: 

cuskim nie ambasady cara, Żyrana- 

wampira, jak to nazwał Wiktor Hu- 
go, nie poselstwa sułtana tureckiego, 

lecz bronić będzie przed tłumem parys- 

kim ambasady Stanów Zjednoczonych. 

Zresztą incydent z dwoma skazań- 

cami Włochami w Massachusetts nie 

zmienił uczuć. Zamącił tylko poglądy. 

Pogląd, który mieli : Francuzi o 

stosunkach amerykańskich, wykluczał 

całkowicie możliwość omyłki sądo- 

wej w tym kraju wolności. Istniało 

we Francji mocne przekonanie, że 

Ameryka Północna przez uprawianie 

wolności, równości, przez użytkowa” 

nie wszystkich dobrodziejstw demo- 

kracji i przeciwstawianie się każdej 

rutynie, doszła do ideałów i w tem 
idealnem państwie nie może zajść 

żadna omyłka. Byliśmy przekonani, 
że wszystkie niedostatki, które się wi- 

dzi w starej Europie, niemożliwe są 

w tym kraju szczęśliwym. A teraz oto 

odkryte, że Stany Zjednoczone nie 
odpowiadają zbyt ściśle temu cbra- 
zowi. 

Prawda, że we Frencjj w wieku 
ubiegłym przeżyliśmy nie mniejsze 

kryzysy i zwroty w opini ogólnej. 

Prusy (Hohenzollernów długo były 
drogie sercom naszych — liberałów, 

którzy iluminowali okna swych mie- 

szkań nazajutrz po Sadowie, jednak- 
że przyszedł dzień, kiedy Fryderyk ił 
ujawnił prawdziwą swą flzjognomię 

w Wiłhelmie drugim, autokracie i mi- 
litaryście., Taksamo sympatje wlas- 
kie miały stale we Francji odcień le- 
wicowy aż do Mussoliniego. Dziś 
sympatje włoskie noszą charakter 
prawicowy. 

Przez sprawę Sacco į Vanzeiti 

stosunek Francuzów do Stanów Zje: 

dnoczonych podebną woltę popełnił. 

Kiedyś Stany Zjednoczone były kra- 
jem wszystkich swobód, dziś — rzecz 
niezrozumiała dla Francuza, — nie wol- 
no tam pić wina, ani nawet piwa. 
Stany Zjednoczone uchodziły za kraj, 
gdzie wolność indywidualna obywate- 
la ochraniana była wszelkiemi moż- 

liwemi środkami. Aby zkorzystać zę 

sprawiedliwości najwyższej, aby się 

cieszyć wszystkiemi prawami człowie- 
ka i obywatela, aby nie być krępo- 

wanym tradycjami, hierarchjami, mun- 

durami, trzeba było przepłynąć Atlan- 
tyk. Jeszcze osiem łat temu Wilson 

przywiózł narodom europejskim ob- 

jawienia jegomościa Franclina z XVIII 
wieku, który miał być przedmiotem 

wiary w naszych czasach. 

We Francji symbolizował Ame- 
rykę Północną ten słynny posąg, któ- 
ry wita ludzi jadących do Nowego 
Jorku: wolność oświetlająca świat, 

Przechodząe z jednej skrajności 

do drugiej, dziś uważa się Stany Zje- 

dnoczone za kraj wszelkich możli- 
wych reglamentacyj, wszelkich szykan 

administracyjnych, wszelkich prohi- 
bicyj i nietolerancji. Mówi się nawet 
o tem, że sama myśł ludzka wzięta 

jest tam w karby, a tood czasu pro- 

cesu Daytona, |który został skazany 
za naukę o Darwinie. 

* 

Mało ludzi zna książki niemodne o 

których chcę pisać, a które taki roz- 

głos miały w swoim czasie. 
Cenzura była surową za czasów 

drugiego cesarstwa, a literatura prócz 

Saint Beuve, Mórimće i Teofila Gau- 

tier cała należała de obozu opozy- 

cyjnego. Trafiano do publiczności za 
pomocą aluzji i alegorii. Były to 
czasy Haussmana i jego <Bajek Fan- 
tastycznych», czasy «Latarni» Hen- 

  

pogoda. 
ryka  Rochefert, czasy w  któ- 
rych «Napoleona małego» Wiktora 
Hugo podawano soebie z pod rękawa 

z miną tajemniczą, 

Pomiędzy temi książkami spotyka: 

my „Paryż w Ameryce” Edwarda La- 
boulays autora świetnego „Księcia 

pudli* i liberała, Pan Laboulaye wie- 

rzył tylko w wolność i w ideał tej 

welneści, mianowicie w Stany Zjedno- 
czone. jego książka, lub raczej jego 

pamflet była to opowieść fantastyczna» 
gdzie wolna Ameryka przeciwstawiona 
była tyranji a w tej tyranji należało 

domyśleć się Francji. 
Zabawne jest przewracać kartki te 

starej książki, zabawne jest w chwi- 
lach kiedy wszystkie gazety Europy 

piszą © męczarniach Sacco i Van- 

zettiego, czytać zachwyty nad krajem 

Jeffersona, który stał się dziś krajem 
Fuliera. 

Laboulaye opowiada o trybunale w 
Stanach Zjednoczonych, dzieje się tam 
wszystko doskonale i oto co mówił 

ów sędzia z wizji Laboulaye samemu 
autorowi: 

U nas prawo każe przestępstwo lecz 
nie intencje. Liczy się z wahaniami, ze stra- 
chem, ze wzruszeniem. Gdy pan daje sędzio- 
wi prawo czytania duszy ludzkiej — stwarza 
pan nie sprawiedliwość, lecz wyroki arbitral- 
z któremi kieruje kaprys, lub przesąd sę- 
lziego. 

Prawo nasze ochrania ludzi niewinnych. 
Temida jest Ślepa, rzucać na jej wagi należy 
coś ciężkiego, jakiś fakt niezbity, lecz do- 
puszczenia, przypuszczenia, wspomnienia nie+ 
jasne, wszystko to niech się oddali. 

Et caeiera et caetera.. Cały ten 

usięp jest bardzo zabawny dzisiaj, 

kiedy znamy treść zarzutów, skiero- 

wanych do gubernatora Fullera i 
„Siepaczy“ z Massachusetis, 

* 

Zawsze jest zabawne i miłe dia 
każdego, kto ma trochę zmysłu  filo- 

zoficznego obserwować te zmiany, 
które czas wnosi do poglądów ludz. 

kich. Poglądy zmieniają się znacznie 

prędzej niż rzeczy. Laboulaye z na- 

szych czasów nie ominąłby oczywiście 
okazji, by stanąć w obronie Sacco 

i Vanzettiego i przeciw sprawiedli- 
wości Stanów Zjednoczonych. Wiktor 
Hugo umieściłby inkwizycję i Terque- 
madę w Massachusetts. Emil Zola 

znów napisałby „oskarżam*, tym ra- 

zem przeciw gubernatorowi Fullerowi, 
a cóżby zrobił pan de Tocqueville. 

Pan de Tacqucville dzłby pukój swej 
„Dzmokracji w Ameryce“, a napisalby 
ksiąžką podobną do ksiąžki pana An- 

drzeja Siegfrled, który tłumaczy, jak 

tradycja anglo-saksońska w Stanach 

Zjednoczonych odrzuca od siebie 
elementy, które uznaje za gorsze 

i brudne. 

Morał: trzeba kochać kraje cudzo- 
ziemskie takiemi jakie one są, a nie 

takiemi jakiemi chcemy aby były. To 
jest jedyny środek, a także najlepszy» 
aby uniknąć nieporozumień pomiędzy 
narodami. A mieliśmy dużo okazji do 
zauważenia, że się mówi dużo o in, 
ternacjonalizmie i że się go nie sto- 

suje wcale. 
lany morał: Gdy się człowiek sta- 

rzeje i gdy w żyćiu naczytał się dużo 

książek, to widzi doskonałe jak kru- 
che i zmienne są tak zwane „opinie 

publiczne”, Homer powiadał, że Zeus 
posyłał ludziom codzień ich poglądy, 
Być może dlatego poglądy te są tak 

zmienne jak deszcz i pogoda. 

Jakób Bainville, 

RERAREWYTROWAZO TY RRKT RTTENRS ITS 

Zamieszczamy dziś artykuł p. Jatóba Bain- 
ville'a, znakomitego rojalistycznego publicysty 

francuskiego. Artykuł ten ukazał się w Mess. 
Polonais i tłómacząc skróciliśmy go trochę, 
Zamieszczamy także frazes Żeromskiego — 

monarchistyczny, w odpowiedzi Robofniko* 
wi, który taksamo Czarnem cycerem przez 
trzy szpalty zamieścił frazes republikański 
tegoż wielkiego pisarza. Pomiędzy różnicą 
treści w tych dwósh frazesach Żeromskiego, 

a tezą, której broni Bainville w swoim ar: 
tykule, jest pewna nić łączna. 

STEFAN ŻEROMSKI. 

żejm i Rząd. 
Vice-premjer Bartel u Prezy- 

denta Mościckiego. 
WARSZAWA, 26.!X, (żel. wł Słowa) 

Dziś po południu Vice-premjer p, 
Bartel udał się ma zamek, gdzie był 
przyjęty przez bawiącego w Warszae 
wie Pana Prezydenta. Audjencja miała 
charakter konferencji informacyjnej. 

Konferencja Marszałka Piłsud. 
skiego w sprawach polityki 

wewnętrznej. 
WARSZAWA 26 IX (żel, wł Słowa) 

Dziś o godz. 10 rano de gmachu 
Prezydjum Rady Ministrów przybył p. 
Marszałek Piłsudski i w obzcaości 
vice premiera p. Bartla odbył pół go- 
Gzinną kouferencję z ministem spraw 
wewtiętrznych gen. Składkowskim. W 
kenierencji tej wziął udział dyr. Depar- 
tameniu politycznego min. spraw 
wewnętrznych p. W. Switalski. Konfe« 
rencja dotyczyć miała spraw polityki 
wewnętrznej jak i spraw  organizacji 
administrzcji państwowej. Następnie 
p. Marszałek odbył dwugodzinną kon- 
ferencję z vice premjerem p. Bartem. 
Dowiadujemy się, że w najbliższym 
czasie p. Marszałek odbędzie szereg 
konferencyj z poszczególnymi mini- 
sirami dotyczących całokształtu poli- 
yki rządu. 

Podział kredytów budowlanych 
WARSZAWA, 26 IX, (żel. wł; Słowa) - 

Dewiadujemy się, że w najbliższym 
czasie w Min. Skarhu odbędzie się 
posiedzenie komisji w skład której 
wejdą: delegat Min. Skarbu, Spraw 
Zagranicznych, Robót Publicznych 
oraz Banku Gospodarstwa Krajowe: 

„go. Na posiedzeniu tem omówiona 
będzie sprawa rozdziału sum przy» 
znanych przez Min. Skarbu na kre- 
dyty budowlane dla Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. r 

Obecnie tylko Warszawa i Łódź 
korzystają z tych kredytów, a obec- 
> posiedzenie wyznaczy nawe mia- 
sta. 

Odsłonięcie pomnika pod Raa 
„dzyminem, 

WARSZAWA 26. IX (tel, wł Słowa) 
W dniu 9 października pod Radzy» 
minsm, gdzie stoczone zostały bitwy 
w obronie Warszawy, odbędą się 
wielkie uroczystości związane z ode 
słonięciem pomnika po poległych bo- 
haterach, 

W uroczystościach tych weźmie 
udział Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej, Marszałek Piłsudski, Vice-premjer 
Bartel, generalicja i delegacje od spo- 
łeczeństwa. 

Zmiany w administracji. 

WARSZAWA. 26-9 (tel.wł, Słowa) 
Vice-wojewoda lwowski p. Eckhart 
został na własną prośbę zwolniony 
z tego stanowiska i mianowany sta- 
rostą lwowskim, na jego zaś miejsce 
wyztaczony został dotychczasowy 
starosta ze Stryja p. Grosiewicz. 

Prace nad projektem ustawy 
lotniczej, 

WARSZAWA 26-IX (żel.wż. Słowa) 
W prezydjum Rady Ministrów przy 
współudziale prof. Uniwersytetu Ja- 
giellońskiega Zolla i prezesa Konica 
toczą się prace nad przygotowaniem 
ustawy lotniczej. 

Prace te znajdują się na ukończe- 
niu i wkrótce ustawa lotnicza przede 
łożona zostanie Radzie Ministrów. 

Wprowadzenie w życie tej ustawy 
ma nader doniosłe znaczenie, gdyż 
określa prawa i kompetencje Państwa 
w sprawie lotnictwa oraz ustali ebo- 
icązki esób prywatnych i firm lotni- 
Mzych, 

Po zatwierdzeniu ustawy lotniczej 
będą mogły rozpocząć się rokowania 
o zawartie konwencji lotniczej z róże 
nemi państwami, z któremi Polska 
dotychczas jej nie zawarła. 
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Podziękowanie, 

Wszystkim tym którzy wzięli u: 
dział w pogrzebie ś p mężą mego 
a mianowicie: Wielebnym ks ks prof. 
Rynkiewiczowi proj Żołudziewiczo: | 
wi Kuratorowi Antoniemu Ryniewi- 
czowi  Naczelnikowi _ Wątorkowi, 
Dyrektorowi Bieńkowskiemu, Dy- | 
rektorowi  Swiętorzeckiemu, gronu 
nauczycielskiemu, młodzieży szkol+ 
nej oraz wszystkim przyjaciołom i 
znajomym ża okazane mi współczu 
cie i pomoc składam serdeczne 

Bóg zapłać. 

JANINA RYMSZYNA, 

j 
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ECHA KRAJOWE 
Jeszcze w sprawie cudownego uzdrowienia. 

Ksiądz prałat W. Czeczott nadsyłajnam art następujący: 

Pisząc do „Słowa* wiadomość o 
cudownem uzdrowieniu Piotra Grzy- 
bowskiego, po dokonaniu nad nim 
beznadziejnej operacii w Oszmianie 
przez kierownika tamecznego miej- 
skiego szpitala d-ra Polonisa, opiera- 
łem się jedynie ma rełacjach dwóch 
znanych mi kapłanów, na których się 
też powołałem. Pomimo najzupełniej- 
szej ich wiarogodności, byli oni świad: 
kami zaledwie drugiej ręki, więc i 
relacji mojej brakowało majważniej- 
szego dokumentu—osobistego śŚwia- 
dectwa doktora, który operacji doko- 
mał j całego procesu był świadkiem. 
Oirzymawszy takowe dopiero przed 
tygodniem, śpieszę zakomunikować 
je czytelnikom «Słowa», których ten 
fakt zainteresował. 

Ze względu na rozmiary bardzo 
szczegółowego sprawozdania d-ra Po- 
łonisa, cytuję tylko parę z jega u- 
stępów: «Stan chorege po operacji 
uważaliśmy za beznadziejny zupełnie, 
gdyż nie było absolutnie żadnych @а- 
mych, rokujących wyzdrowienia z po- 
wedu a) rozlanego ropnego zapale- 
nia otrzewnej, b) z powodu egrom- 
nej ilości zróstów pomiędzy kiszkami 
iw poprzek ich, co powodowało 
miedrożność kiszek, wyczuwałną per 
recium przed operacją, c) niemożność 
usunięcia przyczyny zapalenia otrzew= 
nej... Stwierdzamy, iż przez cały czas 
naszej praktyki lekarskiej (dr Polo- 
mis 14 lat, d-r Leger 31 rok) podob- 
nego wyzdrowienia nie spotykaliśmy i 
obecnie poczytujemy powrót do zdro- 
wia Piotra Grzybowskiego za niezwy- 
kły, gdyż nie było żadnych absolute 
nie danych, rokujących utrzymania 
chorego przy życiu <D.r Leger, D»-r 
Boljonis Kierownik szpitala (podpisy). 

Fakt powyższy nazwałem eudow- 
nym, a chociaż lekarze mianują go 
tylko „niszwykłym*, sposób, w jaki 
się © nim wyrażają, dowodzi, że ca 
do istoty rzeczy—poglądy masze tak 
bardzo rozbiežnymi nie są. Zadaniem 
medycyny nie jest określać, gdzie się 
cud zaczyna, lecz wykazać, gdzie się 
kończy jej panowanie, co właściwie 

' ma jedno wychodzi. D.rowie Leger i 
Poljonis, eświadczałąc, że stan chore- 
go był cbeznadziejny», że nie było 
żadnych absolutnie danych, rokują- 
cych utrzymanie chorego przy życiu, 
„że w ciągu długoletniej praktyki nie 
czego podobnego nie spotykali", — 
tem samem zeznają granice swej wie« 
dzy wobec nieznanej jakieś siły. Po- 
zostaje tylko rozwiązać pytania—czy 
z i Argo A w Skład о- 

nych sił przyrody, czy przeciwnie 
Safe z nimi * sprzeczności? Wiado- 
mo, naprzykład, że zniszczone tkanki 
ciała ludzkiego potrzebują pewnego 
określonego czasu, żeby przez gra- 
nulację rana się zagoiła. jeżeli zaś 
zagojenie odbędzie się w jednej chwili 
(jak to wielokrotnie stwierdziło Biuro 
Medyczne w Lourd, nawet w wy- 
padkach bardzo rozwiniętego raka), 
będzie to w sprzeczności z elemen- 
tarnemi zasadami biologji i fizjologji. 
Dotychczas nowe Siły przyrody, jakie 
nauka w postępie swoim odkrywała, po- 
mnażały tylko zasób jej wiedzy, ależad: 
na z nich nie niszczyła działania sił, 
poprzednio już zdobytych. Powoły: 
wanie się więc na tego rodzaju siłę, 
przewracającą z gruntu normałny po- 
rządek przyrodzony, nie ma podstawy 
naukowej, grzeszy bowiem przeciw 

Pińsk, 24 wrześnią 

uciekać się nie chce. Pozostanie więc 
tylko druga — że Ten, co ustanowił 
prawa natury, mógł w danym razie 
działanie tych praw zawiesić. Na tej 
hypotezie opierają się ludzie, co wie- 
rząc w opatrzność i wszechmoc Bo- 
ga, do Niego się w biedach swoich 
uciekają, Na miej też opierał się 
ksiądz D-r Sopodźko, modląc się na 
intencję chorego. O ile uratowanie 
życia swego Grzybowski zawdzięcza 
jego modlitwom, pozostaje dla nas 
tajemnicą, w każdym razie wiara nas 
do tego zachęca, rzetelna nauka nic 
przeciw temu powiedzieć nie może. 

Ks. Prałąt W. Czeczott. 

MOŁODECZNO. 
— Koło Oficerów rezerwy. W 

dniu 4 września r. b. odbył się zjazd 
oficerów rezerwy zamieszkałych na 
terenie powiatu  Mołodeczańskiego, 
który powołał do życia Koła Związku 
Oficerów Rezerwy. 

Do zarządu zostali wybrani: Jan 
Truskowski por. rez. — prezes, Jerzy 
Syrkiewicz por. rez. — sekretarz, 0- 
raz członkowie Marceli Szymankie- 
wicz por. rez, Józef Drozd por. teza 
i Józęf Domagalski kpt. rez. Adres 
Koła: Mołodsczno ]. Syrkiewicz por. 
rez. 

BARANOWICZE, 

— Z rautu Ziemianek Barano- 
wickich. "Tak pochiebne sprawozda« 
nie wydrukowane w „Słowie* o rau- 
cie urządzonym 10 września przez 
Koło Ziemianek w Baranowiczach, 
upoważnia nas do napisania słów 
kliku: 

Jeżeli zabawa udała się, to należy 
przypisać atmosferze wniesionej przez 
przybyłych i ogromnej uprzejmości 
spotkanej przez nas ze stron różnych, 
To teź czujemy się w miłym obo- 
wiązku podziękować uprzejmie i ser- 
decznie tym wszystkim, którzy w ja- 
kikolwiek sposób swoją pomocą czy 
obecnością przyczynili się do uświet- 
nienia rautu. 

Przedewszystkiem dziękujemy u 
przejmie Korpusowi oficerskiemu 26 |$ 
P. Ułanów Wikp. za łaskawe użycze- 
nie sali Kasyna i okazaną nam dużą 
pomoc; dalej tym wszystkim łaska- 
wym Gościem, którzy wniósłszy z 
sobą miły i ciepły nastrój, oraz praw 
dziwy humor, zaszczycili naszą zaba- 
wę, a zwłaszcza Gospodarzom i Wadzi- 
rejom za ich trud; wreszcie wszystkim, 
którzy naddatkami poparli cele na 
szej organizacji wyrażamy serdeczną 
wdzięczność i gorącą podziękę. 

Komitet rautu. 

RAKÓW. 
— W sprawie przeniesienia 

rynku. Od paru już lat władze admi. 
nistracyjne m. Rakowa naskutek proś- 
by zainteresowanych włościan okolicz- 
nych, oraz ze względu na stan higje- 
niczny obecnego rynku w Rakowie. 
opracowują projskt przeniesienia tego 
rynku tuż za miasto w okolice ze 
wszechmiar bardziej odpowiadające 
wymegom sanitarnym. Prejekt prze- 
niesienia rynku napotykał jednakże na 
zdecydowany opór ludności żydow- 
skiej Rakowa, która przez solidarność 
z kiłkunastu zainteresowanymi w nie- 
przenoszeniu rynku kupcami żydow- 
skimi, wszelkiemi możźliwemi sposo- 
bami paraliżowała zamierzenia władz 

SŁOWO 

Odpowiedź francuska Kindetbur$owi. 
PARŽYŽ, 26, IX. PAT. Przemawiając na uroczystości odsłonięcia 

pomnika na cześć bohaterskich żołnierzy poległych w Marokko w czasie 
oblężenia Bibane minister sprawiedliwości Barthou czyniac aluzję do mewy 
tannenberskiej Hindenburga oświadczył między innemi: 

Istnieją takie zaprzeczenia, których historja nie uwzględnia i które nas 
nie przekonają skądkolwiekby pochodziły, bowiem sprzeciwiają się właści- 
wości faktów, dokumentów i dat, Kwestja odpowiedzialności za wojnę jest 
zbyt $mam bliską i pozostawiła ona swój widoczny stempel na naszych 
zniszczonych terenach, aby najbardziej nawet uroczyste choć niezręczne 
obalanie faktów mogło zmazać niewybaczalne świadectwa wojny. Pe do* 
znanych okrucieństwach, mówił minister — nie pozwolimy dziś Niemcom 
bezcześcić pamięci naszych żołnierzy poległych w obronie ziemi ojczystej 
zaatakowanej i zniszczonej, 

Dowiedliśmy już wielekrotnie, że szczerze pragulemy pokoju za cenę 
pewnych dobrowolnych ofiar, nie moglibyśmy jednakże poświęcić;dla niego 
bez upokarzającego wyzbycia się sumienia prawdy stwierdzoaej faktami 
i dokumentami, których nie pozwalamy przeinaczać. Godzimy się otoczyć 
tę sprawę milczeniem, ale tylko wtedy gdy i z drugiej strony zapanuje 
milczenie. Za tę jedynie cenę godzimy się wiele zapomnieć, a to w  inte- 
resie powszechnej pacyfikacji”. 

Biure Wolfa ogłaszając streszczenie mowy ministra Barthou zaopa- 
truje je w kometnarz, który wyraża ubolewanie, że minister Barthou swo- 
ich słów o złotem miłczeniu i o szkodliwości zbytniego przemawiania nie 
zwrócił do swych kolegów w gabinecie francuskim, oraz że w swoim 
przemówieniu zastosował on swe zalecenie milczenia jedynie wtedy, gdy 
przemiłczał gotowość Niemiec do poddania sprawy Spornej bezstronnemu 
sądowi '0:jemczemu, 

Zarówno przemówienie francuskiego ministra sprawiedliwości Barthou 
jak i belgijskiego ministra Jaspara wywołały w Berlinie duże poruszenie a 
mawet zakłopotanie. Cała prasa berlińska podaje obszerne streszczenie 
obu tych przemówień i zaopatruje je komentarzami. Półurzędowa  Taegli- 
che Rundschau oświadcza, że prezydent Hindenburg swą mową .pod 
Tennenbergiem i minister Stresemanu swym wywiadem dla Matin poru- 
šzyli we Francji całe gniazda os i to jak neleżało w sposób bardzo 
energiczny. 

Dziennik podkreśla, że przemówienie ministra Jaspara stworzyło w 
Gsnewie zupsłnie nową sytuację. Dziś ma się odbyć spotkanie ministra 
Branda z delegatem belgijskim de Brouckerem, podczas którego miało 
nastąpić zredagowanie wspólnego komunikatu w sprawie zapioponowa- 
rego przez Vanderveldego i przyjętego przez Niemcy projektu w t. zwa: 
nej sprawie partyzantów. Minister Stresemann skorzysta niewątpliwie z tego 
spotkania aby uwydatnić stanowisko Niemiec i wskazać delegatowi bel- 
gijskiemu na nowowytworzeną sytuację. 

Vosische Zeitung zaznacza, że przemówienia zarówno ministra 
Jaspara jak i ministra Barthou zostały nieprzychylnie przyjęte w kołach 
Ligi Narodów, podobnie jak to byo z mową prezydenta Hindenburga pod 
Tannenbergiem. Berliner Tageblatt zažnacza, że ani minister Barthou, ani 
minister Jaspar nie mieli prawa występować w roli oskarżyciel. Odrzucili 
bowiem projekt przeprowadzenia bezstronnego dochodzenia w tej sprawie. 

Vorwaerts pisze, że zamiast osiągnąć pewne rezultaty na drodze do ® 
zbliżenia do siebie narodów doprowadzono do nowej ostrej wymiany 
zdań i do podniesienia na nowo dawnych oskarżeń. Nastąpiło to z tego 
powodu, że odpowiedzialny kierownik niemieckiej polityki zagranicznej nie 
miał odwagi aby złożyć protest przeciwko wygłoszeniu zbyteczaej i szko” 
dliwej mowy prezydenta Hindenburga. 

  

Podróż przez czerwoną Rosję i Syberję. 
Jestem w Pekinie — zakończy- da się to zrobić w ciągu dnia, tak, 

łemnajdłuższą w  świerie podróż 
w _ wagonie kolejowym. Jecha- 
łem z Paryża do  Pekina wia 
Berlin, Warszawę, Moskwę przez 
Syberję i Mandżurję, co czyni około 
7,500 mil angielskich. Podróż z Pary- 
ża do Pekinu trwała 14 dni i tyleż 
nocy. Sześć razy zmuszony byłem 
przesiadać się, Dwa tygodnie spędza- 
ne we czterech ścianach przedziału 
Pulmana dały mi się we znaki; mo- 
notonja podróży zmęczyła mnie po- 
rządnie. Muszę przecięż przyznać, że 
nie odczuwałem niewygód w drodze, 
nie spotykałem się też z  żadnemi 
trudnościami i przeszkodami. 

W Rosji, wbrew oczekiwaniom, 
spotkałem się z bardzo uprzeįmem 
traktowaniem. Na stacji Niegorełoje, 
na granicy polsko resvjskiej przesiad- 
łem się po raz pierwszy do innego 
pociągu. Tutaj kończy się normalny 
tor europejski i rozpoczyna szeroki 
tor rosyjski, Na wąskim skrawku neu- 
tralnego pasa pogranicznego, potnię- 
dzy polską a rosyjską stacją pogra- 
nicztią, ujrzałem po raz pierwszy 
żołnierzy czerwonej armji, osławioną 
policję GPU., sukcesorkę Cze-ka, któ- 
rej, jak wszystkim zresztą tajnym po- 
licjom. przypisuje się więcej sprytu i 
przebiegłości, anieżeli ich posiada w 
rzeczywistości. Jakiś młody człowiek, 
o pełnej, różowej twarzy, prawdope- 
dobnie «towarzysz» podoficer, a za 
nim jegomość w cywilnem ubraniu 
weszli dg przedziału i odebrali pasz- 
porty. Podoficer ubrany był w dobrze 
skrojony uniform khaki, w długi do 
kostek sięgający «szynel», na głowie 
miał mongolski hełm ze szpicą i czer- 
woną gwiazdą, u boku nieodzowny 
rewolwer automatoczny. 

Nastąpiła rewizja celna bagażu. 
Kręcło się przy tem kilkunastu cy» 
wilów i wojskowych. Przeważnie byli 
to młodzi ludzie. Mózg dzisiejszej 
Rosji, t. zw. starzy bolszewicy, znaj: 
duje się w centrum krału, w Moskwie, 
na pograniczach widzi się tylko zbroj- 
nych cywilów i żołnierzy. 

Moje tygodniki i dzienniki zwróci- 
ły na siebie uwagę rewidentów. Lon- 
dyńskie gazety, Daily Telegraph, Dai- 
ly Maii, Times zostały natychmiast 
skonfiskowane, Pytam się: dlaczego? 
«Do cenzury» — odpowiedziane mi 

ażeby zdążyć na bezpośredni pociąg 
do Mandżurji. Następny idzie dopie- 
ro za cztery dni. Musiałem szukać 
protekcji w sowisckiem Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, gdzie udało 
mi się, dzięki znajomości z jednym z 
wyższych urzędników, przyśpieszyć 
formalności policyjne. 

Kiedym wsiadł do wagonu expres- 
su traassyberyjskiego, zauważyłem, że 
jakiś inny pociąg, z białymi wagona- 
mi © zakratowanych cknach stoi obok 
na drugim torze. Wagony przypomi- 
naly swym wyglądem wagony wę- 
drownej menażerji. Bvl to pociąg dla 
deportowanych ma Syberję. Mylnie 
sądzimy na zachodzie, że deportacja 
do Syberji skończyła się wraz z u- 
padkiem caratu. Bynajmniej. Tylko 
teraz mniej się o tem mówi i pisze. 
Pociąg ruszył. Jadąc z szybkością 28 
do 30 mil ang. na godzinę, kierował 
się ku Wołdze i dalej na wschód. 
Ponury, płaski krajobraz, lasy i rów= 
niny, towarz szyły nam do Ekatervn- 
burga. Góry Uraiskie, dzielące Euro- 
pę od Azji, przynoszą zupełne roz- 
czarowanie. Na tych, co znają góry 
Sierra Nevada w Kalifornji, góry ska- 
liste w Colorado, Alpy szwajcarskie, 
łeńcuch gór Uralskich sprawia wraże- 
nie niskich pagórków. 

Wjeżdzamy do Syberji przez Tiu- 
meń— „Syberyjskie Wrota* osiedlef- 
ców i katorżników, eddalone o 1875 
mii. ang. od Moskwy, Ponura proce: 
sja 908266 skazańców przeszła tutaj 
od 1823 po 1898 r. pieszo, na sa- 
niach lub trzęsących kibitkach, przez 
śniegi i zawieje. Bogu tylko wiadomo 
ilu ich przeszło od 1898 do 1014 r. 
i od czasu bołszewickiego regimen 
w 1917 r. Nieprzejrzane stepy i tajgi 
syberyjskie, ciągnące się przez setki i 
tysiące mił, pokryte śniegiem i lodem, 
zamarznięte rzeki, tubylcy, łowiący ry* 
by w przeręblach przesuwają się za 
szybą wagonu. Przygniatający jest 0- 
grom tych obszarów, nakrytych nis- 
ko zwieszoną oławianą kopułą nieba. 

ycie jakby zamarło tutaj, Tylko ma- 
łe stacyjki, wyrastające co  kiłkadzie- 
siąt mil wzdłuż linji kolejowej, przy* 
pominają o tem, że znajdują się „Iu- 
dzie w tej głuszy. 

Nasz express zawierał w swym 
składzie 2 międzynarodowe wa 

zasadzie, tak powszechnie i uporczy- miejscowych przez liczne interwencje 
wie głoszonej przez przyrodników, a u władz wojewódzkich wstrzymując 
poniekąd doświadczeniem stwierdzo- zrealizowanie projektu. Obecnie Urząd 
mej—że prawa przyrody są mienaru- Wojewódzki w Wilnie po dokładnem 
szalne. Wypadałoby więc, że w da- zbadaniu sprawy uznał żądania wło- 
nym przykładzie—natychmiastowego ścian za słuszne i projekt przeniesie- 
"uleczenia raka—bylibyśmy świadkami nia rynku zatwierdził, Ludność Rako- 
nowej przyrody, stającej do walki ze wa odetchuęła z ulgą. Jednakże już 
Starą. Nikt chyba do takiej hypotezy obzcnie dowiadujemy się, że żydzi 

  

Recital Józefa Śliwińn 
skiego. 

Niezmordowanie pracujący nad 
zbogaceniem swego repertuaru, mistrz 
Józef Śliwiński umieścił w programie 
niedzielnego recitalu — monumental- 
ną sonatę h-moll Liszta, <zaintereso= 
wując tem bardzo żywo wszystkich 
muzyków i melomanów, żądnych u- 
słyszenia dzieła, © wykonanie konćer- 
towe którego mogą się pokusić tylko 
artyści, stojący na szczytach sztuki 
odtwórczej. 

Od czasu mego zamieszkania w 
Wilnie, nikt nie grał tego niepowszed- 
niego dzieła i nie wiem czy ogół pu- 
bliczności tutejszej słyszał je kiedy, 
nie będzie więc zbytecznem — wska- 
zać na znaczenie w literaturze muzy- 
cznej utworu, zawierającego w swej 
treści całą skalę oibrzymią najróżno- 
rodniejszych nastrojów i uczuć — od 
najsilniejszych wybuchów, pełnych 
grozy dramatycznej i bohaterskości, 
do najbardziej wzniosłej kontempiačji 
i ekstazy. 

W żadnem innem dziele Liszta, 
poza symfonją „Faust*, nie przejawia 
się z równą potęgą, jak w dedyko- 
wanej Rob. Schumanowi fortepjano- 
wej sonacię (h-moll), wspaniałe zma- 
ganie się siły duchowej oraz promien- 
mych błysków wyobraźni, bogatej w 
niepospolicie oryginalne koncepcje, z 
ujarzmiającą formą zewnętrzną, której 
tradycyjne zarysy zostały przekształco- 

ne przez twórczą fantazję kompozy- 
tora. 

Materjal tematyczny tej sonaty nie 
jest obfity. Motyw wstępny, z dwóch 
części złożeny temat główny, ternat 
uboczny oraz bardzo śpiewny temat 
„Audante” stanowią cały zasób po- 
mysłów tematycznych. 

Z tego się wszakże rozwija obraz, 
pełay życia i wyrazistości tudzież 
wielu wręcz zachwycających  szcze- 
gółów. 

W przeciwieństwie do sonaty kla- 
sycznej (z trzech, lub czterech ode 
dzielnych części) dzieło Liszta  utrzy- 
mane — w jednej części, która się 
daje łatwo podzielić na dużą ilość 
mniejszych i większych ogniw, złą- 
czonych bezpośredujo i miających 
wspólność tematyczną. Przy niezwy- 
kle urozmaiconem przekształceniu i 
fantastycznem użyciu nielicznych te- 
matów, osiąga kompozytor wielką 
rozmaitość nastrojów, nigdzie nie zry- 
wając jednolitości całego dzieła i jego 
ciągłości ideowej. 

Sonata nie ma żadnego literackie- 
go programu drukowanego, jednak 
sposób tak rozmajty użycia tematów 
przypomina budowę nowoczesnego 
dramatu muzycznego, z jego moty* 
wami przewodniemi (Leitmotiv:), co 
pozwala ją niechybnie zaliczyć do 
dzieł muzyki „programowej“, 

Dzieło to zdobywało sobie należ- 
ne stanowisko w Sali koncertowej 
tylko bardzo powołi, gdyż tak dalece 
wyprzedziło pojęcia estetyczno-mu- 
zyczne czasu Swego powstania, że, 

  

      

$| LEKCJE MUZYKI FoRrE?AN i TEORJA | 

ф| UDZIELA Michał Józefowicz  protsor Konserwatorjum Ф 
ul. św. Jakóbska 6 — 1. Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. 

Dobry towar Administracja „Słowa* poleca 

   
     

A to najlepsza reklama 
|. otem wiedzą ci którzy piją      

  

ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w uędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trojga 
małych dzieci. 

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

  

iologja ogólna 
Pr. Dr. J. WILCZYŃSKIEGO (str. 911 -i- XX rys.529 portretów 24) 
wyszła już w całości z druku nakładem księgarni K. Rutskiego 

Cena Zł. 35. 
Oddzielnie t. li cz, I—Zł 880, cz. Il—Zt. 17. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 
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nie dali za wygraną i zwrócili się za“ 
pośrednictwem dr. Wygodzkiego do 
ministra spraw wewnętrznych, chcąc 
w ten sposób ostatecznie sparaliżo- 
wać akcję społeczeństwa i władz 
miejscowych. 

— Uroczyste otwarcie wysta- 
wy w Świrze. W dniu 22 b. m. 
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
p. S. Kirtiklis w imieniu Wojewody 
Wileńskiego dokonał otwarcia wy- 
stawy rolniczej w Świrze pow. Świę- 
cianskiego) 

nawet najbardziej ulegający urokowi 
mistrza adepci, spoglądali na tę sona- 
tę z bojaźaią i długo się nie odwa* 
żali (studiując ją pilnie w domu) wy- 
stępować publicznie z dziełem, sta- 
wiającem wymagania niepospolitego 
mistrzostwa technicznego, a jeszcze 
większej dojrzałości duchowej wyko* 
nawcy i muzykalności słuchaczy, 

Niemałą zaporę tworzyło nieprze- 
jednane stanowisko ówczesnych mu- 
zyków i krytyków zachowawczych, ze 
znanym Ed, Hanslickiem na czele, za 
sadniczo wobec „Meo-romantyków * 
wrogo usposobionych, z których, 
nawet, najmniej nieprzychylni czynili 
kompozytorowi zarzuty: rozbijanie 
formy muzycznej (przez klasyków u- 
stalonej) i nielogiczność | harmonizacji, 
nis mogąc się pogodzić ze śmiało: 
ścią bezpośredniego łączenia akordów 
nprz.: as-dur z h-moll, e-moll z b-dur, 
f-dur z h-dur i td. co byłe wówczas 
czynem niesłychaaym, szczerze obu- 
rzającym pedantów, a co się dziś 
może wielu „nowatórem*, lubującym 
się niemal chorobliwie w najprzykrzej- 
szych dla słuchu współbrzmieniach, 
wydaje już przestarzałem. 

Będąc krzewicielem idei „muzyki 
programowej*, większość utworów 
pisał Liszt pod wpływem wrażeń od- 
niesionych w czasie pedróży, przy 
oglądaniu arcydzieł sztuk plasiyez- 
nych, lub odczuwając podnietę twór- 
czą przez czytanie dzieł poetyckich; 

Taką kartą z pamiętnika podróży 
jest pogodny obrazek muzyczny, za: 
tytułowany „Les jeux d'eau A la Ville 

s 

  

POSTAWY. 

— Poświęcenie sztandaru 
szkolnego. W ubiegłym tygodniu 
odbyła się w Postawach uroczystość 
poświęcenia sztandaru 7.kl. szkoły 
powszechnej, 

Fundusz na sztandar ofiarował 
były starosta powiatu, obecnie radca 
województwa wileńskiego, pan Kazi- 
mierzj Obrocki, za co zarząd szkoły 
składa mu na, tem miejscu staropol- 
skie Bógzapłać! 

d'Es'e"*, powstały pod wrażeniem 
piękaych wodotrysków willi d'Este 
w Tivoli pod Rzymem, gdzie Liszt 
spędzał corocznie miesiące jesienne, 
w ciągu szeregu lat. Technika wirtus 
ozowska służy tutaj jedynie do wy: 
dobycia subtelnego nastroju. 

Całkiem inny charakter ma „Me- 
phisto—Valse", pełny niesamowitego 
demonizmu i porywającej werwy, od- 
twarzający słynną scenę, kiedy @а- 
beł, w przebraniu, przygrywa w szyne 
ku do tańca, opisaną z niezwykłą 
siłą wyrazu w „Fauście” Lenau,a. Te- 
mat, jaknajodpowiedniejszy wybujałej 
fantazji i tamperamentowi Liszta, dał 
mu sposobność do utworzenia fas- 
cynującej kompozycji jednego z naj- 
charakterystyczniejszych i najlepszych 
dzieł oryginalnych. 

Zaiste dziwne koleje losu były 
udziałem Liszta. Po bezprzykładnych 
triumfach wirtuozowskich, zdobytych 
wszędzie nie dającym się opisać de- 
monizmem gry i fenomenalną techni- 
ką, która u ludzi przesądnych ucho- 
dziła za dzieło szatana, jego kompo* 
zytorska twórczość niz wszędzie się 
spotykała z bezstronną i życzliwą 
oceną. Wroga mu opozycja długo 
nie chciała przyznać talentu twórcze: 
go w rzeczywistem znaczeniu tego 
pojącia. Niezawodnie, część jego kom- 
pozycyj, z okresu wirtuozowskiego, 
jako produkt mody i upodobań swe- 
ga czasu, już się przeżyła, wszakże 
z pomiędzy ogromnej ilości jego 
utwerów, bardzo feszcze duża część 
nie utraciła swzj Świeżości. Zwłaszcza 

cierpko. Niemieckich książek i gazet gony sypialne i wagon restauracyjny. 
nie kwestjonowano zupelnie. Mój pod« W każdym wagonie sypialnym  znaj- 
ręczny Remington do pisania jest dował się samowar; o każdej porze 
zwykle kością niezgody na pograni- można było dostać gorącą wodę i 
czach, wszędzie prawie starają się herbatę. Dwóch „prowodników* (słu- 
go oclić. lm dany kraj jest mniejszy żących) wyznaczonych było do ob- 
i bardziej zacofany, tem większe nie- Sługi w wagonie sypialnym. 
bezpieczeństwo zagraża mojej ma- Okazało się, że w opłacie za mieje 
szynce. Te samo stalo się i teraz. Sce sypialne nie mieści się opłata za 
Zabrano mi Remingtona do zważenia, zmianę bielizny, za którą należy pła- 
gdym zauważyj, że jest on sprzętem cić osobno. Zdawało mi się, że ofrzy- 
nieodzownym dla dziennikarza. «On mam codziennie świeży ręcznik. «Pro- 
jest dziennikarzem, to dziennikarz...» wodnik» wytłumaczył mi, że z punk- 
szeptano w tłumie urzędników. Ма- iu widzenia rosyjskiego komunisty, 
tychmiast odstawiono na bok maszy- należy mnie zaliczyć do rozrzutników, 
nę z takim pośpiechem, jak gdyby te do kapitalistów. Jeśli zależy mi tak 
byla bomba, mająca za chwilę eksplo- bardzo na czystym ręczniku, muszę 
dować, szybka pozamykano walizki, połączyć z tem zmianę codzienną 
zreszłą, mówiąc nawiasem, zrewido- bielizny pościelowej. Jedno bez dru- 
wane bardzo szczegółowo. giego— „nie idzie*. A zmiana ko- 

Moskwa. Miasto setek cerkwi, sztuje—dolara dziennie. Zdecydowa- 
których pozłacane kopuły nadają mu łem się, Niech mnie kosztuje. Jedze- 
zupełnie odrębny charakter. Cytadela nie w rosyjskim wagonie restauracyj- 
bolszewizmu. Nudna, depresjonująca, mym jest bardzo nieszczególne. Obiad, 
jednak zrobiła na mnie lepsze wraże* jedyny regularny posiłek w ciągu 
nie, aniżeli przypuszczałem. Ulice za- dnia, podają między 3-ą a5-ą. Wśród 
pchane ludźmi: ale ruch jakiś apa- pasażerów znajdowali się głównie 
tyczny, flegmatyczny; wydaje się, jak- Chińczycy i Japończycy, Niemiec, ra- 
gdyby przechodniem było obojętne uczyciel w japeńskich szkołach, jeden 
kiedy i gdzie zajdą. Odległeści w Avglik, i je, jedyny Amerykanin, 
Moskwie są stosunkowo wielkie, Jezioro Bajkalskie, które się wkrót- 
tramwaje przepełnione, taksówki nie- ce ukazało oczom naszym, uczyniło 
możliwie drogie. wyrwę w monotonnym, pokrytym 

Grand Hotel, dobrze położony śniegiem krajobrazie stepowym. 
vis a vis Czerwonego Placu i Kremlu; krążone górami, podobne jest do 
czysto utrzymany, piękna salajadalna, jezior szwajcarskich, ale 'przerasta je 
pokoje z łazienkami, ale drogi. ogromem. W Manóżurji, na granicy 

Wyruszając w dalszą podróż skon- maadżurskiej, przesiedliśmy się do 
statowałem, że łatwiej dostać się do pociągu wschodnie-ch'ńskiej drogi że” 
Rosji, niż ją opuścić. Okazało się, że laznej, eksploatowanej wspólnie przez 
muszę dostać wizę na wyjazd, A nie Ro-ją i Chiny, Zgrabni chińscy — рой- 

utwory oryginalne — nie transkrypcje 
dzieł cudzych — długo nie były na- 
leżycie rozumiane i tylko w ostatnich 
dziesięcioleciach przedwojennych za- 
częły sobie zdobywać coraz powszech- 
niejsze uznanie. 

Podobnie, jak dawniej środewiska 
zachowawcze były nieżyczliwie uspo* 
sobione do twórczości Liszta — re- 
wolucjonisty muzycznego, tak obe- 
cnie w kołach „modernistów* ma on 
swych wrogów, zwłaszcza takich, któ” 
rzy, poza kilku najczęściej grywane- 
mi, popisowemi sztukami koncerto- 
wemi, wcale bogatej twórczości Liszta 
nie znają. Pewne lekceważenie Liszta 
stało się u mich oznaką wyższości i 
niepospolitego znawstwa. 

A bez wielkiego trudu można licz- 
nemi cytatami z dzieł Liszta dowieść 
— jak wiele mu zawdzięczają najwy 
bitniejsi przewódcy muzycznego „mo- 
dernizma* i jak nieuzasadnionym jest 
pogląd tych pseudo - znawców, dla 
których spółczesna „kakofonja* fest 
szczytem rozwoju muzyki. Nie jestem 
wcale nieprzejednanym przeciwnikiem 
«nowej» rauzyki i postęp ewolucyjny 
nie rewolucyjny uważam za niezbędny, 
wszakże jeunosironne i niesprawiedli- 

we uprzedzenia do zdobyczy dawnych 
twórców eraz ich poniewierka i bu- 
rzenie, nie mogą mj trafć do przeko- 
nania, Jaknajdalej idąca wzajemna to- 
lerancja jest jedyną drogą, prowadzącą 
ds obcowania ze sztuką prawdziwą. 

Oprócz wyżej omówionych dzieł 
oryginalnych Liszta, olbrzymi program 
zawierał jeszcze transkrypcję pieśni 

  

«Forell» Schubert-Liszta i dużą wią- 
zankę utworów Szopena, kongenjalna 
interpretacja których stanowi oddawna 
uznaną dziedzinę znakomitego kon- 
czrtanta. 

Wykonanie wzorowe:  <Ronda» 
(a-moll), Mozarta, ślicznego «Pastorale» 
Scarlattiego, <«lampromptu» Schuberta, 
oraz popularnych dzieł Szopena poza 
wysoce estetycznem wrażeniem, miało 
znaczenie jeszcze wielce pouczające, 
jako przykład do naśladowania, licz- 
nym adeptom gry fortepianowej, stu- 
djującym te dzieła © wartości nieprze- 
mijającej. 

Punktem kulminacyjaym koncertu 
było: godne wielkiego artysty odtwo- 
rzenie przedziwnej sonaty h-moll, od 
początku już ujętej z mistrzowskiem 
opanowaniem jej elementarnej potęgi; 

w miejscach lirycznych czarował аг- 
tysta wszystkiemi odcieniami niemal 
transcendentalnego brzmienia forte- 
pianu, stanowiącego jedną z najcen- 
niejszych spuścizn stylu Lisztowskiego. 

Że po takim wysiłku duchowym 
i fizycznym, jakiego wymagała sonata 
i cały szereg dalszych numerów pro- 
gramu, niepospolicie długiego i wy- 
czerpującego, w czasie wykonania 
«Msphisto-Vaise» dawało się Qdczu- 
wać ptwne zmęczenie, nikogo nie 
może dziwić i było—naprawdę—okru- 
cieństwem — "zmuszanie koncertantą 
do naddatków; jednak zawsze nie- 
zwykle uprzejmy artysta dodał jeszcze 
«Śnierć izoldy» WagneieLiszta, wy- 
wdzięczając się za owacvjne przyłęcię. 

Michat Józefowicz.



ejanci kolejowi, we wspaniałych czar- 

mych uniformach ze złotymi lampasa- 

mi i galonami, przy szablach i re- 

wolwerach, zaprezentowali sig bardzo 

malowniczo. Uniformy ich przypomi- 
nały krojem uniformy oficerów mary- 

marki. Mandżurscy żołnierze Crang- 

Tso Lina wyglądają. jak figury z ©- 
peretki. Ubrani w śmieszne mongol- 
skie czapy z wielkimi futrzanymi na- 

usznikami, prezentowali się niezdarnie 

i niezręcznie. Ustawieni wzdłuż toru 

kolejowego sterczeli w nieruchomej 

pozie, jak drewniane figury. Do po- 
ciągu wsiadła eskorta policyjna, bo- 

wiem napady bandyckie nie są tu 
rzadkością. 

Charbini Chaos narodowości, ras, 
Mongołowie,  Burjaci,  Mandżurzy, 
Chińczycy, Koreańczycy, Japończycy, 
Rosjanie, biali i żółci, Miasto przypo- 
mina charakterem swym oesiedla za- 

chodnich stanów w Ameryce z przed 
kilkudziesięciu laty, Ta sama lekko- 

smyślna śmiała werwa i upieprzyk w 

atmosferze, Kabarety nocne dosłarcza: 

dą rozrywsk, W Charbinie przebywa 

około 50000  Rosjan-uciekinierów; 
między nimi masa kobiet, które przy- 

czyniają się do tego, że nocne życie 
w Charbinie wre i kipi aż do białego 

rana. lmaginacja łatwo widzi w nich 

Wielkie-Księżne, księżniczki i hrabiny. 

Nigdy nie zauważyłem tak przygnę- 

biającej depresji moralnej, takiej łekko- 

myślności: śmierć z głodu i nędzy, 

albo łatwy zarobsk—to dwa bieguny 
życia”w Charbinie. 
Charbin zalany jest potopem różnych 

wajut 1 majbrudniejszysh w świecie 

dbanknotów, jakie wydarzyło mi się 

widzieć. Lgną one poprostu do rąk, 

przyłepiają się. W Chun-Chua szero+ 
ki tor wschodnio-chińskiej kolei za- 
mienia się w normalny tor npołudnio- 

wo-mandżurskiej kolei. Przesiadamy 

się do amerykańskiego Pulmana sy» 

pialnego. Miłe, świeże, czyste kimo- 

no leży na łóżku, obok ranne pan 

tofle. W Mukdenie trzeba znów się 

przesiąść do wagonu kołei Mukden- 
Pekin. 

Po 24-godzinach jazdy stajemy w 

Piekinie. Mam przed sobą 4 do 

dni podróży, ażeby dostać się do 

Szanghaju. 
K. H Wiegand. 

AREN REGZZZTEJE RYSZKA TZ ARAEAROJECA 

O jednolitą organizację 
b. wojskowych. 

Na skutek szeregu artykułów za- 
mieszczonych swego czasu w »Sło- 
wie» oraz oświadczeń b. wojskowych, 

wyjaśniających niezbite korzyści wy- 
nikające z połączenia się wszystkich 
organizacyj i zrzeszeń b. wejskowych 
w jedną wielką organizację, jaką 
szeregu państw jaljanckich jest Fidac, 
w dniu wczorajszym odbyła się w 
urzędzie wojewódzkim konferencja de- 
legatów istniejących na terenie Wi- 
łeńszczyzay organizacyj b. wojskowych 
Konferencja ta mając na celu wy» 
sondowanie opinji poszczególnych 
organizacji zwołana została przez 
nacz. wydz. bezpieczeńktwa p. S. 
Kirtiklisa i zgromadziła przedstawicie- 
li: Zw. ofic. rezerwy, Stowarzyszenia 
Dowborczyków, Zw. Hallerczyków, 
Stow. rezerwistów i b. wojskowych, 
Zw, podof. rezerwy oraz pp. gen. 
Ostrowskiego i płk. Juszkiewicza— 
członka Zw. oficerów emerytowanych. 
Obrady zagaił p. macz. Kirtiklis po- 
dając motywy zwołania konferencji, 

' zaznaczając, że każda z reprezento- 
wanych organizacji miałaby niewątpli- 
wie dużo trudności ze zwołaniem tej 
konferencji, której wyniki (stworzenie 

jednego związku) mają ogremne zna- 
czenie dla państwowości na polu pra- 
cy przysposobienia wojskowego, zbii- 
żenia b. wojskowych z armią czynną 
it. p, p. nacz. Kirtiklis podał zebra- 

„mym zarys organizacji nowego Žwiąz- 
ku, bezwzglgdnie apolitycznego, opar- 
tego na współpracy i wzajemnym 
stosunku do tradycji poszczególnych 
©rganizacji, P. nacz. Kirtiklis przedło- 
%ył zebranym opracowany już pro 
įekt statutu Związku b. wojskowych. 

Po wysłuchaniu przemówienia ze- 
brani uchwalili wyznaczyć dziesięcio- 
dniowy termin dla prac wyłonionej 
ad hoc komisji statutowej, której 
pierwsze posiedzenie wyznaczone zo- 

stało na godz. 18-14 w dn. 29-g0 
września. rb. 

я Powažne zainteresowanie się czyn- 

mików rządowych tą sprawą daje 
pewność, że myśl stworzenia takiego 
Związku rzucona przez nas zostanie 
zrealizowana i Polska stanie wkrótce 
w szeregu państw aijanckich, mających 
już jednolite organizacje b. woj- 
skowych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 września 1937 : 

Dewizy i waluty: 

Trauz. Sprz. Kupno 
Dolary 891. 8,93 8,80 
Holandja 358,70 359,60 — 357,80 
Londyn 43,53 43,65 43,42 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryż 35,11 35,20 35,02 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,45 172488 17202 

Wiedeń 126,10 12641 125,75 
Włochy 48825 48,95 48,70 
Oslė 236.25 236.84 235.66 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 59,40 59.20 59.50 
Pożyczka dolarowa 84,75 85,— 

ог, kojejowa 102.50 
proc. konwersyjna poż. 61.50 62.— 

kęawers. kolejowa 59. 
S tawne В -К ‚ Е i Rolid i. ал u Gosp, Kraj. I Banku 

% GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 26 września 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wal. B, Zjemsk. zł. 100 50,30 

chodniczek, a z drugiej wysoki 
zierny który tylko... i to w bujnej ; Oświecenia Publicznego zostają o- 
wysbreźni człowieka prahistorycznego tworzone klasy skrzypiec i Śpiewu SO: praca nad wychowaniem tizycznem» (Dział 
mógł uchodzić za miejsce do pieszej owego. 
lokomocji. Różne przychodziły zmiany, 
a chodnik przy ulicy  Kaiwaryjskiej 
trwał w swym pierwo'nym wyglądzie 

_KRO 
WTOREK 3 
DT Dziś Wsch, sł. o gi 5 m. 25 

K. i Domi. Zach. sł. o g.17 m. 27 
jutro 

Wacława 

  

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Maiserolog'i U. S. B. 
x dnia 26—1X. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie j 151 

Temperatura \ 15 
średnia i 1-150 C 

Opad za do | __ 
bę w mm. { 

Wiatr | Połuduiowo-zachodni 
przeważsjący 

Uwagi: pół-pochmurno 
Minimum za dobę -1-13C 
Maximum za dobę Ą-210C = 

Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

URZĘDOWA. 
(x) Termin wycofana z 

obiegu 50 zł. banknotów i ej emi- 
sj. Z dniem 1-g0 sierpnia r.b. Bank 
Polski przystąpił do wycofywania z 

obiegu 50-cio złotowych biletów ban- 
kowych l-ej emisji z datą 28 lutego 
1919 roku. Biłety te przestają być 
prawnym środkiem piatniczym z dniem 

31 stycznia 1928 r, Od 1-ео lutego 
1928 r. do 31 stycznia 1929 r. będą 

one przyjmowane do wymiany przez 

oddziały Banku Polskiego i Polską 

Kasę Rządową w Giańsku, zaś po 

upływie tego terminu wymianę załat- 
wiać będzie tylko Skarbiec Emisyjny 

Banku Polskiego w Warszawie do 
31 lipca 1929 r. 

Po tym  osłatecznvm terminie 

wspomiane bilety tracą wartość pie- 
niężną. MIEJSKA. 

(x) Magistrat  zakupuje 
większą ilość węgla. W dniu dzi- 
siejszym o godz. 12 w poł. odbędzie 
się w Magistracie przetarg publiczny 

6 па dostawę węgla dla miejskiego wy* 
działu opałowego w ilości około 
2500 ten i dla elektrowni miejskiej о* 
koło 10 000 ton. 

Podkreślić należy, iż na przetarg 
ten przybyło do Wilna szereg przede 
stawicieli poszczególnych kopalni z 
Górnego Śląska. : 
14 — (4) Poznan wzorem. Kierow- 
nik wydziału finansowego przy magi- 

stracie m. Wilna wydełegowany zo 
stał ostatnio do Poznania, w celu za 

poznania się w tamtejszym samorzą- 

dzie miejskim z pracami wydziału fi- 
nansowego, a w szczególności z czyn= 
nościami wydziału egzekucyjnego. 

Pobyt p. Żejmy w Poznaniu po- 
trwa dni kilka. 

— (x) Przedstawiciele miasta 
Wilna na zjazd do Poznania. Na 
mający się odbyć w najbliższym cza- 

sie w Poznaniu zjazd związku miast 

polskich Magistrat m. Wilna ostatnio 
postanowił wydelegować dwóch swo- 
ich przedstawicieli. 

— (x) Rewizje sanitarne jatek 

miejskich. Magistrat m. Wilna za- 
mierza przeprowadzić w najbliższych 
dniach po wszystkich jatkach  miej- 
skich rewizję, co do ich stanu szni- 
tarnego. 

W razie, łatki te nie będą od- 
powiadały obowiązującym przepisom 

sanitarnym, wówczas zostaną zamknię- 
te lub zupełnie skasowane, zaś wła- 
ściciele, lub dzierżawcy ich, utracą 
prawe prowadzenia takiego przedsię- 
biorstwa. 

— O chodnik przy ul. Kalwar;j- 
skiej. Od kilku już lat liczni miesz- 
kańcy ulicy Kałwaryjskiej oczekiwali 
zregulowania jezdni i chodnika tuż 

za mostem t. zw. Zielodym, gdzie z Jąniny Wojewódzkiej, Mickiewicza 
jednej strony ciągnie się wąski, mo- 22 mm, 4, podaje do wiadomości, iż Z mące 
gacy pomieścić zaledwie jedną OsObĘ, gniem 25-go września, na mocy ze- narzędzi rolniczych>—wygł. prot. dyr, Świe- 

wał zwolenia Min. Wyznań Religijnych żawski (Transmisja z Poznania dla Wystawy 

bez żadnych zmian. 
Ostatnio w chodniku tym utwo- 

rzyła się ogromna dziura w miejscu 
najwyższem i często dochodzi tam do 
strasznych scen: łamania obcasów, 

wzajemnego spychania się i  niezli- 
czonych wymysłów, z których naj- 
straszniejsze na Magistrat. Obecnie 
Magistrat, naskutek licznych  inter- 
wencyj nosi się z zamiarem zregulo- 
wania tej części jezdni ichodnika, a 
daj Boże by to nastąpiło conajrychieji skie* 

— Dyr. Rychłowski u p, wo: wo Spraw Wewnętrznych decyzją z 
jewody Raczkiewicza. W dniu 
wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął dyrektora Teatru Polskiego p. 
F. Rychłowskiego. Tematem konfe- 
rencji były sprawy związane z ewen- 
tualną pomocą dla Teatru Polskiego, 
jednak bliższe szczegóły rozmowy nie 
są znane, 

(o) Podwyżka komornego. 
Od dnia 1 października w kwariale 
IV r. b. (październik, listopad i gru- 
dzień) opłaty komornego za mieszka- 
nia Wzrosną o dalsze 6 proc. komore 
nego przedwojennego. 

Lokale 2 i3jzbowe z kuchnią 
opłacać będą 90 proc. komortiego 
przedwojenaego (2,40 ; pół, zł. za 
rubla), lokale 4—6 pokojowe— 95 proc. (2,52 */4 za rubla), 

Lokale a większej iłości izb opla- 
cają pełae komorne przedwojenne, 
1. j. 266 zł, za każdego rubla przed- 
wojennego. 

Jedynie mieszkania jeduopekojo* 
we lub jzdnogokojowe z kuchnią sia* 

NIKA 

Paryżu w lipcu b. r., 
czona najwyższą 
Prix) złotym medałem znana fabryka 
tutek w Wilnie «Oitoman» za naj- komunikat lotniczo-meteorologiczny, komuni- 
lepszą jakość swych wyrobów. 

SŁOWO 

mowią wyjątek. Komorne w nich nie 
wzrośnie i wynosić będzie, jak i do- 

tychczas, 43 proc. (1 zł, 14 gr. za 

rubla). 
— (0) Profesorowa Bruchnal- 

ska w Wilnie. Znana działaczka 

lwowska, żona prof. Wilhelma Bruch- 

nałskiego, bawi w Wilnie dla ce- 

lów maukowych. Przybyła w celu 

zorjentowania się, jakiemi materjałami 

rozporządza Wilno odnośnie do u- 

działu kobiet w powstaniu 1863 r. 

W tej sprawie zwiedziła archiwum 

państwowe i zawiązuje bezpośredni 
kontakt z osobami, które gromadzą 

pamiątki i wiadomości o roku 1863. 

P. profesorowa Bruchnalska, po- 

dziełająca kult swego męża do Ada- 

ma Mickiewicza, już w pierwszym 

dniu swego przybycia do Wilna, od: 

wiedziła mury po-bazyljańskie z «Ce- 

lą Konrada». Niemile jednak została 

zdziwioną, że dostęp do tej celi jest 

jeszcze wielcy utrudniony. 

O smutnych tych obrzędach 
kim smuiku. 

  

Współzałożycieł Hut Szklanych „Niemen* j „Hancewicze” 

Prezes Żarządu Spółek Akcyjnych 
Huty Szklane J. Stolle „Niemen* 

Fabryka Szkła Okiennego J Stolle i S-ka „Hancewicze“ 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony św. Sakramentami zasnął w HPanu dn. 25 września 1927 r. @ 
w Niemnie w wieku lat 72, 

Eksportacja de fabrycznej kaplicy i nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 27 b. m. o godz. 11 i pół 
zrana, Boczem nastąpi złożenie zwłok na miejscowym cmantarzu. 

zawiadamiają krewnych przyjaciół i 

ŻONA, DZIECI, 

  

znajomych pogrążeni ćw głębo- 

WNUKI i RODZINA. 

  

27) W sprawie zapomogi KRERREEONE DONNA OEM RL ООО НОО ОСЯИЕНИ 
DES UTE LTA R BAROO dia rodzin ćwiczących rezerwi- 

stów. Z dniem dzisiejszym referat 

wojskowy Magistratu rozpoczyna akcję 

wypłaty zasiłków rezerwistom, którzy 

odbyli ćwiczenia wojskowe, 

Podania wypisują się na goto- 
wych formularzach, przyczem  zgła- 

szający się musi przedstawić: 1) za- 

świadczenie o odbyciu ćwiczeń, ewen- | 

tualnie książeczkę wojskową z adno- 

tacją o odbyciu tych Ćwiczeń, 2) za- 

świadczenie pracodawcy, że w ОКТЕ- 

sie świczeń rezerwista mie pobierał 

nalsżnych mu opłat za robociznę, 

posadę i t. p. 

Północnych w Wilnie, mającej się od- 
być w 1928 r. 

w posiędzeniu tem wezmą udział, 
prócz pana Wojewody przedstawicie= 
łe władz miejskich, samorządów pa 
wiatowych oraz _ poszczególnych 
warstw społecznych' 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Wo- 
bec wyjątkowego powodzenia, jakiem się cie- 
szy <Wesoła spółka» takowa będzie zatrzy- 
mana na repertuarze jeszcze przez dni parę. 
«Wesoła spółkz» bowiem stała się atrakcją 
sezonu, a huragany Śmiechu publiczności 
towarzyszą jej od początku do końca. 

KOLEJOWA. — Piątkowa monjeca. W piątek wcho- 
dzi na repertuar Teatru Polskiego świetna 

— Nowy pociąg do Nowo: komedja F. Gandery <Niech żyje miłość». 

Wilejki. Poczynając od dnia 27-g0 Autor wa nk e snuje plgkną 

września rozpbcznie kursować pociąg aka Gaża JĄC an 85 mie dalece 
osobowy Nr. 1734 pomiędzy Wilnem neri, pełnemi humoru sytuacjami i pomy- 
a Nowo-Wilejką według nastepują- stami, to też «Niech żyje miłość» jest wido- 

cego rozkładu: N.-Wilejka odjazd 7.00 wisklem lekkiem i miłem jak pianka szam- 

Wilno 7.18. Pociąg Nr. 1735 będzie P*na_ | 
sag. В — Inauguracja przedstawień dla 

si, 46 Wilna 7.28 N.-Wilejka młodzieży. Fa ET z tro ® рпу- 
az „20. otowanie dla młodzieży odpowiednich wi- przyj POCZTOWA, za a E og w ze pa a z 

najbliższą sobotę o godz. 4 m. pp. mło- 
== Owa- dzież szkolna będzie miała możność pozna- 

nie ue BOO. nu nia + sceny OGR Al. Fredry <Pan Jo- 
& Amo wialski». 

częściej napływają skargi do Minister- Widowisko to wieczorem powtórzone 

stwa Poczt i Teiegr., że urzędy pocz- nie będzie. Uprasza się więc sfery kierowni- 
towe otwierają listy polecone nadawa- Cze o zgłaszanie do i Teatru (tel. 

ne przez instytucje finansowe i adre- 2 zamówień na bilety dla grup uczniow- 
sowane do instytucyj finansowych, w — Z T-wa Muzycznego «Lutnia». 

przypuszczeniu, że są to listy ZlECE- Pierwszy poranek wokalny odbędzie się na 

miowe i znalezione w tych listach otwarcie sezonu zimowego w niedzielę 

weksle bez wykazów zieceniowych OWCA a: jajami paka Ok 
zwracają  nadawcom. Postępowanie chóru mieszanego <Lntni» pod dyrekcją J. 
urzędów pocztowych w takich Wy- Leśniewskiego biorą udział soliści: zaszozy- 

padkach jest tembardziej karygodne, Jee Kan sa 
zt i wi „ oraz m uz * 

że koliduje z art. 15 ust. 0 POZY = PME irae teryłony. Zygmunt Prota- 
telegrafie i telefonie (tajemnica li- ssewicz, Wilnianin, obdarzony bogatym ma- 

stowa.) terjałem głosowym, po raz pierwszy wystę: 

Wobec tego Ministerstwo wydało pujący w Wilnie po przybyciu z Warszawy, 

urzędom pocztowym odpowiednie za: gdzie - występy jego cieszyły się wielkiem 

rządzenie przestrzegania przepisów i Powo zee. RADJO 
pociągania winnych do odpowiedzial- * 

ności. sa e Audra Paarastagkia), 
.00—10.30. czy jt.  <Opłacalno: 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA stosowania nasion Eu > wygł. 
2 prof. Zdzisław Zieliński (Transmisja z Po. 

— Nowa instytucja społeczna. znania odczytów rolniczych organizowanych 

P. Wojewoda Wileński decyzją z dn. ap A Wojewódzkiej Wystawy 

24 b. m, zalegalizował Statut „Związ* Nolniczėj W SESI) ‚ 
R 10.30—11.00. Odczyt pt. «Owoce, ich ra- 

ku Pracy Społecznej” w Wilnie, z te- sy i zastosowanie w odaswiE roinem» 
renem działalności obejmującym WG” — wygł. dyr. Starnawski. 
jewódziwo wileńskie. Związek ma na _ 11.15—11.45. Odczyt pt. «Korzyści ra: 

celu: budzenie wśród kobiet zaintere: ASM g Marian GG a = 

sowań społeczno -politycznych i dąże: 12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 
nie do podaiesienia poziomu mOo* meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

rałnego w życiu publicznem Oraz program. ! 5 

wychowania wartościowego typu ko- _ 1500. Komunikat meteorologiczny i go* 
= p spodarczy. 

biety obywatelki. ; 
wiec i znaczenie jej dla wytwórczości kra- 
owej, oraz naszego eksportu» — wygł. dyr. 
tarnawski (Transm. z Poznania odczyt dla 

Wystawy Rolniczej w Stryju). Ę 
15.45—16.15. Odczyt pt. «Korzyści pły- 
z racjonalnego stosowaaia maszyn i 

„SZKOLNA: 

— Szkoła gry na fortepianie 

Rolniczej w Stryju). 
17.20—17.45, «Państwowa Odczyt pi. 

«Pedagogika i wychowanie»)— 1. ppulk. 
WŁ. Kiliński. z 

17.45—18 00. Nadprogram, koinunikaty. 
18,00. Koncert popołudniowy, 
19,00—19,15, Komunikaty <PAT>. 
19,15—19,35. Rozmaitošci, 
19.35—20.00. ХУШ-а lekcja kursu ele- 

mentarnego języka francuskiego według 
podięcznika prof. Lucien Roquigny. 

#0.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20,30 Przerwa. 
20.30. Koncert kameralny. 
22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 

NADESŁANE. 

Sukces firmy Wileńskiej na 
wystawie w Paryżu. 

Na Międzynaredowej Wystawie w 
została odzna- 

nagrodą (Grand 

katy <PAT» i nadprogram. 
22,30. Transmisja muzyki tanecznej Z 

<sali malinowej» hotelu «Bristol» w wykona- 
niu orkiestry Fienryka Golda. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 
— Nożem w serce. W nocy na 26 

dn. 7 b. m. zamknęła stowarzyszenie Dm. w celu pozbawienia się Życia zraniła 
p. m. „Stronnictwo Republikańskie” z 74 nożem w okolicy serca Jadwiga Matule- 
ZKE Ž wiczówna (Mahometańska 4). Desperatkę w 

siedzibą w Warszawie, jako zagraża” stanie ciężkim dostawiono 2 szala E 
jące działalnością swoją spokojowi Jakóba. 
oraz bezpieczeństwu publicznemu, Przyczyna samobójstwa— nieporozumie- 

Zaznaczyć należy, że na terenie wą. "ia rodzinne. A 
Jas * — Kradzieże. Policja zatrzymała pro- 

jewództwa wileńskiego stronnictwo stytutkę Teresę Puciato (Ponarska 51), która 
to nie działało. dokonała kradzieży 150zł. gotówką na szko- 

— (e) Zmierzch „Jutrzenki*. Niklisa Narbuta (Zarzecze 2). 
Słyszeliśmy, że gmach przy ul. Wiel- — W nocy na 25 bm. w gmachu kino- 
kiej, t. z. „Archijerejskij dom“, teatru <Eden» (Wielka 36) zatrzymano Wła- 

> U- dystawa Kamińskiego (Wiłkomierska 47) i 
przednio uważany za Sporny, został Stanisława Achaszko (Wiłkomierska 51), któ- 
nabyty na potrzeby Kolegjum O.O. rzy pozostali na noc w kinie w celu doko- 
Jezuitów i „Ligi Robotniczej św. Ka- nania kradzieży z bufetu, 
zimierza“, znajdującej się pod patro- р ż 
natem zakonu O. O. Jszuitów. Kino ZaroObič,iuišio, Rea „Jutrzenka“ zostało z tego gmachu mówienia na reklamy Świetlne, Wa- 

runki bardzo dobre. Biuro czynne od usunięte. 
5-8. Garbarska 5—19, 

ZEBRANIA I ODCZYTY AD GI CA CG A G ET G AD O CD GR GA 
— (x) Posiedzenie pre:ydjum Ś Akwizy torzy 

B 
Wystawy Targów Północnych. w G В 

zdolni potrzebni natychmiast, Warun- B 

® 

КО2МЕ. 

„Stronnictwo Republikań- 
przestało istnieć, Ministerst- 

      

dniu dzisiejszym o godz. 6-ej wiecz. 
ki bardzo dogodne. Garbarska 5—19. 

Biuro czynne od 5—8, 
odbędzie się u pana Wajewody po- 
siedzenie prezydjum wystawy Targów VV UD CP B CZY RODNE WSE U TOW EP UB 

go. 

W 10-cio I 

Michała Gęsłacskiego 
b. prezydenta m. Wilna 

za spokój duszy Jego i zmarłych członków rodziny odbędzie się 
wę środę 28-go września o godz. 
(po-Dominikańskim) nabożeństwo żałobne, o czem krewnych, przy- 
jaciół i znajomych zawiadamia 

  

Wszystkim tym, którzy tak 
ulżyć chorobie, oraz oddali ostatnią usługę po Śmierci 

ecie Śmierci 

„10'ej rano w kościele Św. Ducha 

RODZINA. 

  

WARERZZCSZK 
przychylnie i serdecznie starali się 

niezastąpio= 
nemu i umiłowanemu Synowi i Bratowi 

Bolesławowi RYMSZY 
skladają najserdeczniejsze i pelne 
w bėlu 

szacunku podziękowanie nieuiulone 

„Matka i Siostry, 
  

Znów dwa napady. 
W ubiegłą niedzielę do posterunku 

pol. w Jerozolimce zgłosił się K. Wit- 
wiński, zamieszkały stale w Wilnie i 
zameldował, że kiedy powracał z dział- 
ki swojej położonej aa terenie gm. 
Rzeszańskiej w momencie kiedy zna- 
łazł się w pobliżu zaśc. Wanaginie 
napadnięty został przez dwóch nie 
znanych osobników. Napastnicy wy: 
kręcili mu ręce do tyłu poczem wy: 
ciągnęli z wewnętrznej kieszeni ma- 
rynarki porifel z pieniędzmi i zbiegli 
do lasu. 

Jednocześnie z tem prawie, bo w 
tymże dniu do eskortującego wozem 
dwóch aresztowanych koniokradów 

Nieudany zamach na 

posterunkowego Chrysto napadło 
przy wjeździe do Rudomina dwóch 
osobników. Jeden z nich starszy ude- 
rzył post. Chrystę kijem w głowę, 
lecz ten otrząsnął się prędko i kolbą 
od karabinu uderzył tak mocno na- 
pastnika, že ten pad! ma ziemię ze 
złamaną ręką. Tymczasem drugi na- 
pastnik widząc, że ma do czynienia 
z uzbrojonym zbiegł. Przytrzymany 
napastnik okazał się mieszkańcem 
wsi Kotki gm. Koniawskiej M. Ho- 
łubowiczem, a jak zeznał towarzyszem 
jego był syn Adolf. Qbaj zostali przy- 
trzymani. : 

magazyn 28 p. ulanow, 
Wartownik ranny w rękę. 

W nocy z dn. 25 b. m. szerego- 
wiec 23 p. uł. grodzieńskich pełniący 
służbę wartowniczą okoła magazynów 
pułkowych w Podbrodziu, został po- 
strzełony przez nieznanych osobni- 
ków, którzy jednak korzystając z 
ciemności skryli się w lesie. Stojąc 
na warcie ułan ten zauważył mężczy» 
znę skradającego się od sirony ma- 
gazynów. Nastąpił przepisowy okrzyk 

cił się do ucieczki. Wartownik strze- 
lił do uciekającego, a w tym samym 

momencie usłyszał za sobą szmer. 
Zanim żołnierz zdołał odwrócić się 
padł strzał, a sprawca jego pobiegł 
w stronę lasu- Żołnierz został po» 
strzeleny w rękę. Na odgłos strzałów 
z wartowni nadbięgli żołaierze. Zor- 
ganizowano obławg Zz udziałem pie- 
szych i konnych lecz ta nie dała żad- 
nego rezultatu. Zagadka nie została 
wyjaśniona. Zachodzi podejrzenie, 

15,20—15 45. Odczyt pt. <Hodowla o- „Stój*, po którym skradający się rzu: że miało tu miejsce usiłowanie kra- 
dzieży, a przynajmniej przygotowanie 
do niej. 

SPZET 
Biegl finałowe regat 

W  miedzielą ubiegłą odbyły się 
rozgrywki ostateczne regat między- 
klubowych na rz. Wilji. 

W wyniku przedblegów rozegra- 
mych w piątek i sobotę do zawodów 
stansly osady następujące: 

W biegu dwójek podwójnych wy- 

ścigowych ze sternikiem nowicjuszy 
(dystans 2000 mtr) o nagrodę przej- 

ściową Wil. Oddz. Ligi M. i Rz. 
zwyciężyła ozada Wil. T. W. pod 
sterem p. Bartoszki, 

W biegu czwórek półwyścigowych 
kiepkowych nowicjuszy (2500 mir) o 
nagrodę l-ą przejściową  Viceprezesa 
Wi. T. W. i II-gą Kom, Miedzyklu- 
boweį Tow, Wicšl. w Wilnie, zwy- 
ciężyła osada AZS pod sterem p. 
Niemczynowicza. 

W biegu jedynek wyścigowych 
klepkowych (2000 mir.) o mistrzo- 
stwo m. Wilna i nagrodę przejściową 
Magistratu m. Wilna zwyciężył czło: 
nek W. Ki W. „Grodno* p. W. 
Artiiomow. Członek Wil.T.GW. g. W. 
Stankiewicz został za zajechanie toru 
zdyskwalif:kowany, 

Bieg czwórek  półwyścigowych 

międzyklu bowych. 
klepkowych pań (1500 mtr.) o nagro- 
dę Akc. T-wa Br. Jabłkowscy, przy- 
niósł zwycięstwo osadzie AZS (Wil. 
no) pod sterem p. M. Dziewulskiej. 

Bieg czwórek wyścigowych no- 
wicjuszy (2000 mtr.) o mistrzostwo 
m. Wilna i nagrodę przejściową Wil, 
Wojew. Komitetu W. F. iP. W, wy- 
grała osada Kl. W. „Poznan“ pod 
sterem p. J. Tuczyka, Bieg ten bu- 
dził największe zaciekawienie, ponie- 
waż w przedbiegach osada Wil. T. 
W. miała czas lepszy od gości poz: 
nańskich, którzy jednak w finale zwy- 
ciężyii pewnie witani burzą oklasków. 

Ostatni bisg czwórek półwyścigo- 
wych tklepkowych młodzieży (1500 
mtr.) o nagrodę Wil. Woj. Kom. W. 
F. iP. W wygrała osada W. T. W. 
„Wisła I* przed osadą 3 p. Sap. 

Publiczność licznie zgromadzona 
na trybunach wszystkich klubów о- 
klaskiwała żywo zwycięzców. Pomimo 
ożywionego nastroju wszyscy prawie 
szemrali z racji zbyt długich przerw 
pomiędzy biegam, co podobno wy 
wałane zostało brakiem większej iloś- 
ci motorówek dla sędziów. T. 

  

Zawody Kolejowych Straży Po- 
żarnych. 

W/ niedzielę dn. 25 b. m. odbyły się za- 
wudy konkursowe Straży Pożarnych Dyrek- 
cji Kolei Państwowych w Wilnie. Rano dnia 
tego zebrały się przybyłe z różnych stacyj 
dyrekcji wileńskiej drużyny pożarne przy ul. 
Kolejowej. Ogółem przybyło 48 drużyn, 6 
orkiestr, co stanowiło pokaźną ilość 750 lu- 
dzi. Z Wilna wzięły udział 2 drużyny, pierw, 
Sza licząca 25 osób i druga 27. Prócz tego 
rezerwa Wil, Kolejowej straży pożarnej za- 

jęta była strouą organizacyjną zawodów na 
boisku 6 p. leg. (na Antokoju) w charakte- 
t. zw. porządkowych. 

Po ustawieniu wszystkich oddziałów 
straży w dwuszeregu złożył naczelnik Siraży 
Pożarnych Dyrekcji K. P. w Wilaie p. My» 
śliński raport prezesowi Dyrekcji Wileńskiej 
p. inż. Staszewskiemu, który w tym celu 
przybył na ul. Kolejową wraz z naczelnika" 
mi wydziałów Dyrekcji K. P. Następnie © 
g. 8.45 nastąpił przemarsz do Katedry. Tu- 
taj odprawił nabożeństwo J. E. Ks. Biskup



Michalkiewicz, który też wygłosił podniosłe 
le. 

Po nabożeństwie uformowane szere, 
oddziałów pożarn*ch udały się na Antokol, 
na plac ćwiczeń. U wylotu ulicy Arsenalskiej, 
przy kiere doży p. Vice-Wo- 
jewoda Malinowski przyjął defiladę straży 
kolejowej. 
„Og. 10-ej rozpoczęły się ćwiczenia od: 

działów. Każdy oddział przerabiał kolejno 
różne ćwiczenia pod komendą poszczegól- 
mych naczelników. Ćwiczenia konkursowe 
polegały na zdobyciu jaknajwiększej ilości 
punktów w siedmiu konkurencjach: I. Mu- 
Sztra piesza —zbiórka w dwuszeregu, odlicze: 
mie, uformowanie kolumny czwórkowej, 
ma!sz w różnych kierunkach, zwroty w mar: 
szu. Il. Ćwiczenia z drabinami. III, Ćwicze- 
nia ratunkowe—jaknajszybsze wejście 4-ch 
strażaków, przy pomocy 2-ch hakówek i 
2-ch drabin przystawowych na ll piętro 
wspinalni. Wykonanie całości jest bardzo 
efektowne i szybkie. IV. Ćwiczenia z sikawi 
ką przencśną. V. Owiczenia przy prowadze- 
niu linji wężowej—sprawienie i złożenie na 
czas linji wężowej z 3-ch kawałków węża 
tłoczenego w krążkach i jednej pr downicy. 
VL Owiczenia » bosakami. VII, Čwiczenia 
przy dostawie wody — sprawienie na Czas 
łańcucha wodnego na I piętro wspinalni przy 
porocy 8 wiader i 2-ch drabin przysiaw- 
nych. 
.. Po skcfczonych ćwiczeniach wobec spó: 
żnionej pory przystąpiono do rozdania na- 
ród. | negrodę zdobyła Drużyna Straży 
ożarnej z Warsztatów Kolejowych Brześć 

1. li — Drużyna Straży Pożarnej z Paro- 
wozowni Wiino. lil — Straż z parowozowni 
Białystok, IV — Straż z parowozowni Woł- 
kowysk. 

Wszystkie drużyny pożarne ustawiły się 
w czworcbok, wyróżnione w środku czwo- 
roboku, poczem przemówił Prezes Dyrekcji 
p. inż. Staszewski dziękując stażakom za 
zapał z jakim oddają Br pracy oraz 
Naczelnikowi Straży ożarnych Dyrekcji 
wileńskiej p. Myślińskiemu za doskonałe 
zorganizowanie zawodów. 

Po rozdaniu nagród i żetonów pamiąt- 
kowych udali się strażacy na obiad. Jedna 
grupa do «Georges'a», druga do Kołą Polek 
w Ogrodzie Bernardyńskim i trzecia na 
dworzec. 

Naogół zawody udały się znakomicie- 
Przy sprzyjającej pogodzie i doskonałej or* 
ganizacji, świetnie prezentujące się oddziały 
straży pożarnej wykazały wysoki poziom 
wyszkolenia w zupełności zasługujące na 
rzęsiste oklaski, jakimi obdarzyła je licznie 
zgromadzona publiczność. Wśród zaptoszo- 
nych gości prócz wyższych urzędników Dy- 
rekcji Kolejowej z Prezesem p. inż. Staszew- 
skim na czeje zauważyliśmy p. wice-woje- 
wodę Malinowskiego, ]. E. ks. Biskupa Mi: 
chalkiewicza, naczelnika policji wojewódz: 
kiej p. Praszałowicza, naczelnika policji m. 
Wiina p. Reszczyńskiego, redaktora <Prze- 
g'ądu Pożainiczego» p. Pawłowskiego z 
Warszawy. " T; 

Chrzest łodzi. 
, Dn. 18-go bm. odbyło się uroczyste po- 

święcenie i chrzest łodzi sportowej (czwórka 
ulepkowa) Państwowej Szkoły Przemysłowo- 
Handlowej im. E. Dmochowskiej. Szkoła ta 
jest pierwszą i dotychczas jedyną, która u- 
tworzyła szkolne kółko wioślarskie, znajdu- 
jące sę pod kierownictwem nauczycielsi 
gimnastyki p. Daukszanki. Kierownictwo 
szkoły pośpieszyło kółku z pomocą i wysta- 
rało się o fundusze potrzebuę na zakup ło- 
dzi. Akademicki Związek Sportowy, traktu- 
jąc z całem zrozumieniem potrzebę szerzenia 
sportu wśród młodzieży szkolnej, udzielił 
życzliwie pomieszczenia dla łodzi na swej 
pizystani. 

Rodzicami chrzestnemi nowej łodzi byli 
dyrektorka szkoły p. Janina Klawe i p, dy- 

5. РОМО 

  

Kino: „Polonja“ R Motto: 

Przekonają was 

Panie i Panowie! Kazdy z was musi przekonać mt uczciwie trzeba kochać?. Nauczą was, 
4 wszechświatowej sławy artyści LYA de PUTTI i BEN-LYON. 

ul. A. Mickiewicza 22, gĘ Dziś uroczysta Premjera! LYA de PUTTI, BEN LYON i LOIŚ MORAN w dramacie erotycznym w. 
10 akt. osnutym na tle życia damy z półświatka, która na prawdę po raz 

<MNICH NA ROZDROŻU» (Romans Uwodztcielki). Początek o g. 4 Ostatni seans o g. 10,2! 
Motto: Nawet kobietę, którą można kopić zs pieniądze bywa, że raz w życiu szczerze kocha. 

[YA de PUTTI i BEN-LYON, 

ierwszy kochała p. t. 

  

Kino- „Helios“ 
teatr. 

ul, Wileńska 38.   

Wiosenna LIANA HAIO uosobienie wdzięku niewiesciego, gcudowny A. FRYLAN 
w fascynującej sztuce i 

z życia współczesnego p. t. 39 HAZARD“ 

  

TA, MU K 8 
Wyścigi konne! 
Niezwykle trapująca treść! 

  

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ui. Ostrobramska 5) obroność Kraju pelmistrza p. W. $ в zczepańskiego. Początek seansów: 
1 šwieta od o g. 4. w inne dnie o g. 5 i pół. Cena bile ów: bači 

świelnne filmy „panna Sguibs, poset do parlamentu“ „Šen? 
Nad program „SAMOchody akrobatki* dise dokumen 

44 w dwuch aktach: W poczekalni koncerty radjo. 
„Jak wzrasta 

Orkiestra pod dyrekcją Ka- 
w niedzielę, soboty 

60 LA balkon 30 gr. 

PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 24 października 1927 roku 

o godz. 10ej, plac Magdaleny Nr 2, pokój . Nr 8, 

wymienionych objektów wodnych 

przetarg na wydzierżawienie niżej 

  

  

  

  

ž Ob abs RE Wysokość Termin dzierżawy 
# NAZWA JEZIOR GMINA » od których | wadjum 

5 jektu w ha ae w złotych 5d 3 

Pow, Wileńsko-Trocki. 

6. Guibiny, Zielone, Ginejciszki, Giłu- 
żany Rueszańska 64,81 300 150 — 1.X127 r. 4 LIV 1930 r. 

Pow. Brasławski. 

35, Cno, Wojso i Niespisz Brastawska 1003 55 2730 1400.— - » „ 

37, Snudy i Krewce Plusska 1656,25 2660 1300,— 3 ъ 

41. Ostrowite, Plnsy i Iłża Ž 243,60 240 120,— z 5 

Pow. Dzišniefski. ; 

48. Dołhoje (wstęp) Prozorocka 42,00 15 15— $ 3 

Pow. Postawski. 

51. | Miastro (wstęp) Miadziolska 1328,00 350 150.— i 

52. | Miadziot i Syrmierz (wsiępy) ы 1169,75 300 150.— ы : 

54, Spory, Switka, Świta, Worwirowo, Głu- Mańkowicka i 
boczycą i Swietłość (wstępy) Postawska 183,33 50 25 — ы 

c Szwakszty Wielkie i Małe (wstępy) Kobyinicka 1093,00 274 100.— ь 4 

Pow. Šwigciafiski. 

A. Świr (wstępy) Świrska 350 90 50.— ь R               
Wszelkich informacyj dotyczących warunków przetargu udziela Inspektorat Majątków 

Państwowych Wydziału Relniciwa i Weterynarji od godziny 11-ej do 13ej codziennie, 

oprócz dni świątecznych. 
rektor Nestorowicz w zastępstwie p. Kura va 00 m 0 ITK IIA ОО Жриу 
tora O. S. W. > 

Puświęcenia dokonał kapelan szkolny 
ks. Bancer. 

Po uroczystości, wobec personelu nau- 
Czycielskiego i nczenic szkcły oraz przedsta- 
wicieli AZS odbyła się, pomimo deszczu, de- 
filada dwóch już wyćwiczonych czwórek 
szkolnych i dwóch łodzi AZS, 

  

Przetarg. 
Dnia 5-go psździetnika r, b. o go- 

| dzinie 10-tej odbędzie się w rej. zakł. 
żywn. Wilno (stacja towarowa) ul. 
Ponarska Nr. 68, nieograniczony 
przetarg na sprzedaż otrąb z przemia- 
du żyta, odpadków orąz innych arty« 
kułów: a. ; 

Bliższych informacyj udziela kiė“ 
rownik rej. zakł. żywn. Wilno w dnie 

| Rejonowe Kierownictwo 
Intendentury 

Wilno L.dz. 2780lżywn. 

  

EDGAR WOLLES 

® TłowieszCzA postać. 
__ Elza miała więcej swobody niż 
zwykle mają sekretarki, mogła wyjść, 
mie pytając szefa o pozwolenie. Lecz 
nie miała ochoty korzystać w tym wy- 
padku ze swej swobody. Namyśliwszy 
się dobrze, postukała do drzwi szefa. 

Proszę. 
Emery wrócił tak cicho, że nie sły- 

szała jego kroków. 
— Chcę wyjść z biura na pół go: 

dziny, panie majorze. 
— Dokąd? 
— Pewien pan chce się ze mną 

widzieć... pan Tepperwili... 
hol 

— Zdaje się, że nie życzy sobie, 
by pan wiedział, żeidę do niego. Czy 
pan niema nic przeciwko temu?., 

— Nie, bynajmniej, cieszę się, że 
pani powiedziała mi o tem. Jeśli Tee 

pperwill zapyta, czy wiem dokąd się 
pani udała, pani powie mu, że tak? 

— Naturalnie! zawołała zdumiona 
Elza. 

Jadąc autobusem, Elza rozmyślała 
nad tem, jakim dziwnym człowiekiem 
był Emery. interesowały go drobiazgi, 
nic nie znaczące, a poważne fakty nie 
wzruszały go. 

ROZDZIAŁ XL. 
Nowy szofer. 

Elza właśnie miała postawić nogę 
na pierwszym stopniu schodów, wio- 
dących do gabinetu Tepperwilla w 
banku, gdy ujrzała go schodzącego 
na jej spotkanie. Zdawało się, že czE- 
kał na nią, śpiesznie zeszedł ze scho- 
dów, z ojcowskim, opiekuńczym ru- 

— Ho — 

powszednie. | S 

WĘGIEL 
"WĘGLOBOR*' 

z dostawą 

WITOLD CHYLEWSKI 

i złożeniem do 
składu 

Górnośląski 
i S-ka 

Mickiewicza 27 

  

m e 8 

m :Pszenicę: 
B wUsljd la Kinkulkin : 
M __ Wilno, ul. M, Stefańska 19, 

  

  

Dom Handlowy 

„Bławat Wileński" 
ul. Wileńska 31. Tel. 3—82, 

Garnitury męskie, uczniowskie takže 
HM i płaszcze robimy na zamówienie z 

naszych materjałów. Robota solidna. 
Za gotówkę i na raty. 

$ 
$ 

  

chem ujął ją pod rękę i poprowadził 
wzdłuż licznych kurytarzy ku wyjściu. 
Nie wspomniał nic o powodach, któ- 

re go skłoniły do wezwania dziew- 
czyny. 

Przed bramą czekał samochód. 
Elza ujrzała brodatego szofera. 

— Mam bardzo mało czasu..—za* 
częła. 

— Nie zatrzymam pani dłużej, niż 
będzie trzeba. 

Szofer widocznie był już uprzedzo- 
ny, co do kierunku, w którym miał 
jechać, gdyż natychmiast puścił w 
ruch maszynę, nie pytając o nic. 

— Sprawa, dła której ośmieliłem 
się fatygować panią, jest tak ważną, 
tak bardzo waźrią dla mnie, że nie 
miałem odwagi rozpocząć tej rozmo- 
wy w banku. Zdaje się, że w biurze 
„Emery and Emery* pracuje młoda 
dziewczyna p. Deem? 

Elza skinęła głową. 
— Widziałem ją pewnego razu..— 

rzekł p. Tepperwill, coraz bardziej 
wzruszony.. — Przedstawili mi ją w 
banku... Czy pani nie ma nie przeciw- 
ko temu, że zasłenię firanki? 

Nie czekając pozwolenia Elzy, 
Tepperwill nachylił się i opuścił firan- 
ki, by nikt z ulicy nie mógł ich wi- 
dzieć. . 

— Ze względu ma panią i na sie: 
bie, nie chcę, by nas widzieli razem. 

— Dlaczego?—zapytała Elza. 
— Mam poważse powody, które 

zrozumie pani później. Pani zna pa- 
nią Deem? 

— Znam ją dobrze, 
— Czy pani wie...—tu Tepperwill 

zniżył głos—że jest ona bogatą dziew» 
czyną? 

— Nis wiedziałam o tem, —uśmiech- 

  

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne _ prof.  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej,  kotespondencii 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy* 

nach, Po ukończeniu świadęctwo. 
ŻĄDAJCIE - PROSPEKTÓW! 

„KÓŁ B. nauczycielka sszechiych 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd Oferty składać do 
«Słowa» pod «Młoda». 
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nęła się Elza,—Sądziłam, że ma bo- 
gatego ejca i od niego zależy jej sy- 
tuacja majątkowa. 

— Ach, tak pani myślir—Tepper- 
wil przygryzł swe pulchne wargi i 
milczał czas jakiś. 

— Dokąd jedziemy, panie Tepper- 
will? Muszę być koniecznie w biurze 
za pół godziny. 

— Wiem o tem. Niech mi pani 
wierzy, że nie zatrzymam pani ani 
chwili dłużej, niż trzeba, zresztą ma- 
jor jeśli wróci wcześniej nie zauważy 
nieobecności pani. 

— Wrócił już, gdym wychodziła, — 
odrzekła Elza, — i oczywiście powie- 
działam mu, że jadę do pana. 

Zdawało się, że bankier mie sly- 
szał, co mówiła dziewczyna, gdyż nie 
odrzekł ani słowa. 

— Wrócił gdy pani wychodziła — 
rzekł wreszcie. I pani oczywiście po- 
wiedziała, że jedzie do mnie. Oczeki- 
wałem tego od pani. Może jest to 
drobiazg, nie zrozumiały dla zwykłego 
urzędnika, lecz ja hołduję zasadzie, 
że oszukiwać szefa nie nalęży nawet 
w drobiazgach, 

Jechali właśnie ulicą, której jedną 
stronę zajmowałe kamienne ogrodze- 
mie dużej fabryki, drugą zaś grupa 
małych, ubogich domków. 

— Z daleka widać było otwarią 
bramę za nią podwórze. 

Samochód skręcił nagle, jakby 
kierując się na owo podwórze. W 
tej chwili bankier zerwał się, otwc- 
rzył z hałasem okno i rzekł coś do 
szofera. Natychmiast auto zwróciło 
się w przeciwną stronę, zwolna mi- 
nęło bramę, sunąc dalej wzdłuż po- 
nurej ulicy. 

Elza zauważyła podwórze” otoczo* 

| 
poszukuję 

| PIANINA w celu wynajęcia. 
Zgłoszenia do Administr. «Słowa».   

„Reklamie Swietlnej“ 

Wyrazem postępu 
są najnowsze 

kostrukcje 

BALTIC 
wysyłanych gratis i franko 

REKLAMA SWIETLNA 
jest dzwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

radjoaparatu i radjosprzętu 

ia EDIZEOKA OWOCOWE 
EB WŁASNYCH SZKÓŁEK 

B dostosowane do klimatu i gleby Wileńszczyzny 
a poleca 

Zakład 7 
Ogrodn. w. Welera 
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KONKURS. 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 

niniejszem ogłasza konkurs na oddanie w 
przedsiębiorstwo wyrobu ca 100,000 (stu ty- 

sięcy) Sztuk podkładów kolejowych w Nad- 
leśnictwach: Brasławskiem, Lidzkiem, Orań- 
skiem, Uszańskiem, Różankowskiem, Olkie- 
nickiem, Trabskiem, Druskienickiem wraz z 
dowozem tych podkładów na termin 31-X1I 
r. b. do najbliższych stacyj względnie szla” 
ków kolejowych. 

W tym celu przedsiębiorcy przekazane 
będą w odnośnych nadleśnictwach w odpo- 
wiedniej ilości wynumerowane drzewa na 
płazowinach i nasienniki, nodlegające wycię: 
ciu względnie działki zrębów etatowych. 

Projekt umowy, warunki techniczne oraz 
wzór oferty są do przejrzenia w godzinach 
urzędowych w Oddziafe Techniczno-Gospo* 
darczym D. L. P. w Wilnie (ui. Wielka 66 
pok, 7)* 

Oferty pisemne na poszczególne N-ctwa 
nateżycie ostemplowane z podaniem ceny za 
wyrób i dowóz (łącznie) jednej sztuki pod- 
kładu, poparte kwitem Kasy Skarbowej w 
Wilnie na wniesione wadjum w wysokości 
2000 zł. winny być składane w terminie 
nieprzekraczainym — do godziny 12 w poła- 
dnie dnia 1 października 1927 r.—do Dyrek- 
cji Lasów Państwowych w Wilnie. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybo- 
ru oferenta bez względu na wysokość zaofe- 
rowanych cen. 

Dyrekcja UT Państwowych 
w ilnie. 

Nr 1449-VI. 

+64444 0 & 

Obiady кокзу 
kroju, szycia i mode» 

z3 Św OWC pras . Z 
OMU, * ul. Wielka 

Tztarska 17 m. 3, front S 3. Zapisy codzien. 
ži nie na kursa dzienne 

2 POKOJE Gent) ze Wieczorowe, uczenice 

wszelk. wygodami w "OŃczące aj» 
rejonie: Jagiellońska Świadectwa szkolne 
Mickiewicza,  nadająi cechowe. Uczę opra- 

się nafbiuro, dla cowywać samodzielnie 
adwokata i t p. kroje według ostat- 

Wiadom. w. sklepie nich mód. 
Birzowskiego, $ 

Lekeje Zawalna 44. 

francuskiego języka 
poszukuje inteligentna 
panna za pokój i 
utrzymanie, oferty 

składać do <Słowa» 
dla A, C. 

  

  

  
  

2 duż: pokoje 
z przedpokojem, 
frontu, nad ci 
na biuro lub sekre- 
tarjat do wynajęcia. 
Dominikańska 8 m. 1, 

(piętro) 

TENOGRAFJI 
biurowej, parla- 
mentarnej (lektu: 

ra) wytcza listownie, udziela doświadczona 
szybko, najdoskonalej. nauczycielka, 
Instytut Stenograficzny Mickiewicza 37 m, 17. 
Warszawa, Krucza 26. (Wejście od Ciasnej). 

dajcie prospektów. 

  

  

Lekcyj języka || 
francuskiego i 

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

  

w radjotechnice 
opisane w najnowszych 
katalogach ma r. 1928 

po otrzymaniu adresu. 

Jen. Repr. ZJEDNOCZONE T-WO HANDLOWE 
Warszawa, Zielna 46. 

i i EE I ESS EIK НЕЛ ПЫ A A A ZE EC AOS ROCCA ST 

ne nizkiemi budynkami 
stajen. 

— Co za pomysł miał mój szo* 
ferP—mrukoął niespokojnie Tepper- 
will.-=*Nie podoba mi się to, panno 
Marlow, bardzo mi się to nie podo- 
ba. Ten szofer jest u mnie zaledwie 
od tygodnia.—Na czołe bankiera po- 
kazały się krople potu, które otarł 
chustką.— Jestem teraz w takim na- 
stroju, że w majzwyklejszem  zdarze- 
niu widzę podstęp., Czuję dokoła sie- 
bie atmosferę tajemniczości i niebez- 
pieczeństwa. Muszę przyznać się pa 
mi, że po tej ohydnej napaści na 
mnie, nerwy odmówiły mi posłuszeń- 
stwa. 

Samochód opuścił już małe, ubo- 
gie zaułki i jechał szeroką ulicą, Elza 
skonstatowała z wielką ulgą, że jadą 
w stronę City. 

—- Czy pan chciał mówić ze mną 
> p Deem—przypomniala Tepperwi- 
owi. 

— Tak, tak, ale ten wypadek zu- 
pełaie rozstrojł moje nerwy. Panna 
Deera.. isk.. Dziwna  dziewczynal 
Więc pani sądzi, że ona nie jest bo. 
gata? —zapytał z niepokojem w głosie. 
—gdy zapewniała że posiada majątek, 
oszukiwala mnie? 

— Oszukiwała? Przecież nie ma 
ona żadnych stosunków z bankiem 
Stebbinga? 

Pan Tepperwill nie odrzekł nic. 

Widocznie był on wciąż jeszcze Za- 
absorbowany podejrzeniami, dotyczą- 
cemi nowego szofera, gdyż nagle 
rzekł tonem kapryśnym: 

— Bardzo, bardzo mi się to nie 

w rodzaju 

podoba, a przecież miał on najlepsze j 
rekomendacje! 

Elza roześmiała się. 

i am | 

  

— Doprawdy рап przesadza, zwra- 
cając uwagę na taki drobiazg! 

— Nie wiem —pokiwał głową po- 
wątpiewająco. Mogli mnie zawieźć 
tam i zabić, Może się pani śmiać— 
śmiech jest prerogatywą młedości, a 
strzch—instynktem, właściwym  sta- 
rości... Muszę zanotować ten doskę- 
nały aforyzm. 

Najwidoczniej w zdenerwowaniu 
zapomniał o pannie Dzem i jej nie- 
szezerości. 

Еа wróciła do biura |baidzo 
zdziwiona całem zajściem. Znalazła 
złowieszczego człowieka wystukują- 
cego powolutku jednym pałcem list 
na maszynie. 

— Gdzie „h” — zapytał, nie pa: 
trząc na nią. 

Elza pekazała mu żądaną li- 
terę. 

— Cóż, udał się spacer? Tepper 
wiłł powinien kupić sobie nowe 
autol 

— Skąd pan wie, Że jeździliśmy 
auiem? 

— Feng-Cho widział państwa. 
Czy zwróciła pani uwagę na nowego 
szofera Tepperwilla? 

— Widziałam go tylko przelotnie. 
Emery roześmiał sję cicho. 

2 Warto było przyjrzeć się jego 
zyi 
— Dlaczego? — zapytała. 
Nie zaspokoił jej ciekawości, lecz 

dziewczyna rozumiała, że za tym 
śmiechem kryła się straszna groźba. 

— Jaka straszna myśll — rzekła, 
— Owszem, być może. Przepca- 

Sząm, Ale dła mnie jest coś pociąga- 
ącego w szyi mordercy. 

— Mordercy?— wykrzyknęła Elza. 
— Tak myślę. — odrzekł spokoj- 

Wilno, ul. Sadowa Nr 8 
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. 

angielskiego nia. Kościuszki 14—1. 

OK 
ROCZDZZEEZARSZZZZZAA Chcę kupi    lub wynają 

PIANINO, _ Oferty 

  

Student 
rutynowany korepe 
tor poszukuje leb 
i korepetycyj, dog 34 
ne warunki, oferty | 

«Słowa» pod 
<Rutynowany>. 
MŁ ak 

EEE Dotrzebn >— 
    

m 

2—3 pokojowe : „pI 
Szkamie z pkuchni 8 
okolicach Dworca === 
bowego i Ostrej В# 
may. Oferty: ul. Wi; 4 P 
ska 31, m. 3, Do$e 

szewski. 

Potrzebna jykle 
od zaraz na wieś Shi 
sza kucharka gospoč ja 

ni, do wszysikię gy Mic 

Dr. 6. Wolfso 
weneryczne, moczo- 

płciowe i skórne. ul 
Wiieńska 7, tei. 1067 

    

Akuszerka 
W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

  

  

46 m. 6. 7 i ; głoszeniaHotel Żog Eu W: Z.P. Nr63. og 7—8 rano. Kirząg 
—— kowska, albo listqz zne 

nie maj. Choao7 
Lekarz-Dentysta poczta Nowojelni2Ó0Ta 

E) o 
MARVA Wiedeńska ytyć 

Ożyńska-SMolSka girma_ poszukujeji i 
Choroby jamy ustne, catem Województy Ott 
Plombowanie i usu-na bardzo  dobryłych 
wanie zębów bez bólu. warunkach energi Be 
Porcelanowe 1 złotenych Pań i Pan 
korony. Sztuczne zęby. którzy _ zajęliby pół 
Wojskowym, urzędni. rozpowszeciniaajelntza, 
kom i uczącym się patentowanego higścje 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 nicznego aparatu M 

Wydz. Zdr, Nr 3 kobiet. Ołerty póź _ 
<Helios». (tom 

w 

z aż 2DOM*PI trow 
DUK TOR aa = tow 

8 ZELBOWICZ remontowany O 

е mieszkaniaCh dospr: 

chor,WENERYCZ- dania na dogodagzpne 
NE, MOCZOPŁC, | Warunkach, Spytać 

SKÓRNE 2 do 4 pop. Słucka 
od 10-1, od 5-3 w, m. 1. Iść po Lwi 

DOKTÓR 
skiej z KaiwaryjsziSbru 

$.Zełdowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i shor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ui.Mickiewicza 24 

tei. 277. 

„ Zdr. Nr. 4i. 

Do wynajęcia 

    

   

   

        

   

pisania na maszyna w 
tania i solidna, opł 
na raty, uczącym : 
zuiżka,  Orzeszkor 
ii m. 16, informs 4 z .ody 

9—12 i 3— <msl 

Leonora Bite ) 
х towa przyjme "wo 

      

    

  

   

   

  

Р * wszeikie rob: mieszkanie w'ząkres ka. giai 
5< pokojowe zjkuche Jugzn:ctva we Х 
nią i służb. Elektrycz= BC 

ność, łazienka, w, c. AZ46€.  Tatar * 
i CA wygody. zakre Nr. 3, m. jem 
owa 5-a, m. 6. Od 2-5. .............. id = 

——— Lokujemy B | 
gotówkę na pewnėdy, 
zabezpieczenie ij 

dogodnych wai 
«ach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handl 

frontowy do sprzeda- 

  

  

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym | 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. zys 
Wilnie, przy ul, Jakóba Jasińskiego , ści 
Nr I m. 3 zamieszkały, zgodnie zj 
art, 1030 UPC podaje do wiadomości U80: 
publicznej, że w dniu 30 września h N 
1927 r. o godz. 10-tej rano w Wilnie, ten: 
przy ul. Kawaleryjskiej Nr 31, od-, oc 
będzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Konstantego Szczytowicza S» 
au ruchomego, składającego się 

z domu drewnianego na _zozbiórkę, 
oszacowanego na suimę 425 złotych. 
1490 Vi Komornik (—) F. Legiecki. 

ала ej sc 
i į na  tortepjanie 

Lekoje muzyk udziela ue iijom 
u siebie w mieszkaniu doświadczony / PO 
pedagog. Studja klasycznej muzyki, Aper: 
osiągnięcie w krótkim czasie techniki syp 
fortepianowej i ustawienie ręki po- dro, 
dług najlepszej metody. Adres: Lu- ! 
belska 3, m. 2. Porozumieė się UIA | 

  

   
   

     

  

  między 9 — 11 i od 5 — 6 w, 

  

nie; mie przerywając pracy. — Ti = 
szofer zabił Maurycego Tarna. lia, | 

ROZDZIAŁ XLI. vėd. 

Daisy Deem we wiasnym dom/!zer 
— Przynajmniej tak mi się zdafti S 

— dodał, nie podnosząc oczu fict 
Eizę. — Gdzie „ż*, nie mogą zc/?ba 
leźć „ż” na tych maszynach. Ta * 
szereki w ramionach człowiek, z difDE" 
gą brodą i w dużych okularac'9llc 
Breda i okułary umyślnie nałożo: FEE 
Broda jest przykiejona do jedwaby'91Kl 
podszewki, która przylega @о ста 
jak obcisła rękawiczka. Šio 

Emery mówił to wszystko, pea 
Spoglądałąc na Flzę. 

— Tak, był to nasz przyjacieł; th 
ciągnął dalej wesoło. — Czy dar“ kat 
zajechališcie? 

Eza opowiedziała  wszystkkakr 
co zaszło, nie zapomniała też 0 dzząd 
wnym incydencie z otwartą brami”Ór 

— Miałam wrażenie, że p. Tepejnias 
will niepotrzebnie się zdenerwow44%4 
— rzekła, Stała 

— O bynaimniej, — odrzekł (rów 
cho Emery. Gdyby samochód wjp'z€ 
chał w tę bramę, p. Tepperwili mówie 
żyłby już, albo też znajdowałby B 
w tak rozpaczliwym stanie, že šmi > 
byłaby dlań wybawieniem. я wiel 

— Czy pan mėwi io wszystiko“ z" 

serjo, panie Emery gd? 

Emery spojrzał na nią. w: Ё 
— Dbawiam się, że zaniepokoja 40 

panią. Tak, mówiłem zupelnie28 “i 

M Teptetwii. znać — Ale p. Tepperw 
człowieka? Ż + 
Elza. 

— Uprzedzę go dziś jeszcze. 
pani nie widziała twarzy szofera? 

zna” 
zapytała przere 
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