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Redakcja rękopisów niezamówionych nie 

zamkniecie Zgromadzenia Ligi Nat. 
GENEWA, 27. IX. Pat. Dnia 27 września r. b. о godz. 13-ej prze 

wodniczący Guani zamknął VIII Zgromadzenie Ligi Narodów. Oświadczy 
on w końcowem przemówieniu, że tegoroczne obrady zostały Uwienczon“ 
całkowitem powodzenizm. Generalna debata nad działalneścią Rady Ligi 
Narodów i generalnego sekretarjatu Ligi Narodów, jak również wszystkie 
inne dyskusje nacechowane były jeszcze większą żywością niż w latach 
ubiegłych. Sprawa przygotowania międzynarodowej konferencji _rezbroje= 
niowej znalazła na obecnej sesji szczere i poważne poparcie. Tak więc 
możemy osiągnąć ostateczny cel nietylko w jednym kierunku. | й 

Niezłomna jest u wszystkich wola zniesienia szaleūstwa i barbarzyn- 
stwa, jakie przestawia wojna współczesna. Bez obawy i troski będą mogły 
patrzeć narody w przyszłość, jeżeli kroczyć będą nadal naprzód zde- 

cydowanie po obranej już drodze. Niedaleką jest chwila — zakończył Gu- 
ani — gdy będziemy mogli zbierać plony posianege ziarna. Slowa prze« 
wódniczącego przyjęło Zgromadzenie burzliwemi oklaskami. 

s: . s 

atu Šie pozrywały mosty, wyrządzając Rada Ligi przyjęła rezolucję polską, 
ś Śromne szkody. GENEWA, 27-1X. PAT. Na wieczornem posiedzeniu Rady L'gi przyjęto bez dy 

Wojska austrjackie z Insbruku skusji rezolucję potwierdzającą porzyjętą poprzednio przez Zgromadzenie Ligi rezolucję 

: siały wszcząć akcję ratowniczą. polską. Dzisiejsza rezolucja Rady Ligi brzmi: Rada Ligi przyjmuje do wiadomości rezo- 

4 Jatowano ludzi, którzy schronili się lucję przyjętą przez Zgromadzenie Ligi, zabraniającą wszelkiej wojny napastniczej i 

‚ ой dachach swych domów. Rzeka oświadczającą, że wszystkie Środki pokojowe winny być zastosowane dia regulowania 

osprjn w pobliżu Insbruku zalała o©ko- sporów, jakiejkolwiek byłyby one natury, powstających pomiędzy „państwami oraz prosi 

zodafznę obszary, a nawet wtargnęła do Sekretarza Generalnego o podanie rzeczonej rezolucji do wiadomości wszystkich państw, 

„ać wóch przedmieść tego miasia. Dwa będących członkami Ligi Narodów. 

Lwdosty Zzostaly zerwane, ElEklrOwnia zm 2220277575277722—7:5 9777 757 YE RWE AO ZE WOZY 
ryjszisbruki kodzona. Tramwaje ta Е 

"a licach stanęły Z pov Prace nad paktem 0 nieagresji. JĄ pa otas z powodu braku prą- 

znaj woż dolinie Zi WARSZAWA, 27—IX PAT. Ministerstwo Spraw Zagra: szyna - › 
zaj gain a o nicznych komunikuje: Ostatnie rozmowy komisarza ludo- 
E od ły przerwane w dwóch miejscach. wego do spraw zagranicznych Cziczerina z posłem Patkiem 

oe tedody zalały tor kolejowy. Wioska doprowadziły do uzgodnienia niektórych punktów dotyczą: 

2 ©msberg stoi pod wodą. ne a cych paktu o nieagresji. Jednocześnie podczas tych rozmów 
3 te gł] ma aojocwki ZEL ki został ustalony spis tych artykułów, co do których jeszcze 
jmy Miasto Stimm jest otoczone nie nastąpiło uzgodnienie. Poseł Patek wyjechał na Kaukaz. 

Po powrocie do Moskwy konferencje jego z komisarzem ob: p 
ami. 

е 'Ё‚Роа Franzensfeste w dolinie rzeki lądowym Cziczerinem w sprawie paktu o nieagresji zostaną 
„gck powódź podmyła tory kolejo- znowu podjęte. NC 

szosy i dregi, oraz. okoliczne ‚ : 3 

Stresemann usiłuje złagodzić wrażenie. je ). Ponieważ powódź przybrała 
4 "lafy katastrofy, zaalarmowano p0- xi >" 

ny TB peł ryj "Roo ostrożnej BERLIN, 27 IX Zbliżona do ministra Stresemanna „„Taes 
ewnajdy, przejeżdżając przez podmyty gliche Rundschau* zamieszcza dziś depeszę z Genewy, zmierzają: 
is CPL JE aaa weed cą wyraźnie do załagodzenia obećnej sytuacji pomiędzy Niemca: 

iuroŠ "e Niektóre "dzienniki donoszą о Francją i Belgją, "wok na. tle, sprawy odpowiedzialno: 
malej] ofiarach. ści za wybuch wojny Korespondent genewski oświadcza, że 

wschodnia i południowa byłoby rzeczą naiwną i dziecinną spodziewać się że oświadczenia 
ajcarja została nawiedziona przez nawet prezydenta Rzeszy mogą spowodować jakiś decydujący 
pink hycaniii porą: a. zwrot w sprawie wyjaśnienia kwestji giros io S za wya 

iš у ” zala buch wojny. Oświadczenie takie było konieczne na alszą metę, 

rm, PA ac 2 a ią naród niemiecki bowiem w swej walce o wyświetlenie prawdy 

80 ści Buchs wody przerwały tamana musi od czasu do czasu słyszeć oświadczenia z kół kierowniczych, 
rości lugości 200 metrów i rozlały szero- że dążenie do uwolnienia Niemiec od ciążącego na nich morału 
šnia 4. Naczelnik stacji kolejowej Schaan 
Inie, Jtonął. D.ieci jego i żonę jeszcze 
a odnaleziono. Istnieje przypuszcze- 
Ica k że również zatonęły, Miasto 
się haan po większej części znajduje i nie 
Ry 

Powodzie i tajfuny, 

Jesień tegoreczna obfita jest nie- 
Jykle w katasirefy żywiołowe. Trzę- 

sepognia ziemi, tajfuny, powodzie w olb- 
'kięgytmich rozmiarach nawiedzają zarów= 
elżop Europę jak Azję i Amerykę. Nie 
= Ktrząsnęliśmy się jeszcze cd wrażenia 
ogłdo źnej powodzi w Małopolsce Wsch., 
jelniaóra tyle strat i ofiar wyrządziła, gdy 

egraf przynosi nowe wiadomości o 
SKA jwodzi w Austrji, Włoszech, Szwaj- 
ikujelrji i Aaglji. 
sin oto króla relacja z terenów ©b- 
obryłych powodzią: 

nar Bezpośrednie powodem powodzi 
by (północnym Tyrolu była straszliwa 
diz, która szałała tam przez kiłka” 

_ hisiście godzin. Wezbrane potoki. gór- 

  

- 
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nego oskarženia nie ustaje. 

Niespodziewany wyjazd Brianda z Genewy, 
BERLIN, 27 9. PAT. Prasa berlińska jest zaskoczona przez nagły 
spodziewany, jak twierdzi ta prasa, wyjazd Brianda z Genewy. Dzien- 

niki prawicowe wyrażają przypuszczenie, że Briand chciał przez ten nie- 
spodziewany odjazd uniknąć przewidywanych dalszych rozmów z ministrem 
Stresemannem. Dzienniki lewicowe i demokratyczne sądzą, że Briand zastał 
wczwany do Paryża. 

Powrót delegacji niemieckiej z Genewy. 
BERLIN, 27 X PAT. Delegacja niemiecka odjechać ma z Genewy 

we środę wieczorem. Jak twierdzą dzienniki zbliżone do kół rządowych, nie 
należy się spodziewać w bieżącym tygodniu posiedzenia gabinetu. Rząd 
Rzeszy zbierze się dopiero w przyszłym tygodniu, aby wysłuchać spra- 
wozdania ministra Stresemanna o przebiegu obecnych obrad Ligi Na- 
rodów. 

Rakowskij nie jest odwołany? 
MOSKWA, 27 9. PAT. Koła miarodajne stenowczo zaprzeczają wia- 

domości o odwołaniu ambasadora Rakowskiego. 

Zmiany w łonie gabinetu angielskiego. 
dą. W BERLIN, 27. IX, Pat. „Vossische Ztg”* donosi za „„Manchester Guar- 

zdajfi Swej części stoi pod wodą. jyzę glan” że w łonie gabinetu angielskiego mają zajść poważne zmiany. Lord 
£ichenan wody porwały i unios a ZE Balfour ma ustąpić, a na jego miejsce prezydentem rady tajnej ma być 

2 +9ba olbrzymie składy desek i dFZE- pmianowany dotychczasowy minister wyznań Percy. Na miejsce lorda Percy 
Ty, W Sargans burza połączona Z mą przyjść były doradca finansowy Polski p. Hilton Young, ktėry prze- 

berwaniem się chmur zamieniła tę o- bywa obecnie w Genewie, jako przedstawiciel rządu angielskiego. Na 
arac/9licę w olbrzymie jezioro. W Prae- miejsce zaś lorda Cecila ma zostać kanclerzem księstwa Lancaster dotych- 
ożo' PQEn wody zerwały tamy. Bardzo czasowy przedstawiciel Indji w Lidze Narodów lord Lytton. 

i ierpiał Ber- s й ь „Otkliwie ucierpiala mieįscowošč Вег: Sensacyjne wstrzymanie po žyczki dla Prus, vabu““ 3 : 
; ciggiel. Rzeka Ill zalała liczne wioski. 

ioska Casaccia została niemal zu: BERLIN 27 IX PAT. Cała prasa berlińska poruszona jest głęboko wiado- 

„pełnie zamulona: W San Moritz straż a di a A Kortu o ee e je" =" ką realizacji 
"anio i A a agrožo. 30-miljonowej p z la państwa pruskiego. <Vossische » oświadcza, że 
sh ma "z z. jpsfować pk urzędowe koia pruskie dotychczas e mają żadnych dostatecznych informacyj : "ВаКайсо\. o przyczynach zwłoki, jaka w realizacji tej pożyczki nastąpiła. 
s:W północnych Włoszech z pe- W związku z tem biuro Wolffa ogłasza komunikat, donoszący, że de- 

wodu długotrwałej niepogody i kil- partament siaau a jednemu z ad że 
i akr rz wezbraly rzeki, wy- dnych sprzeciwów jak i z езей co do pożyczki pruskiej nie miał. Pozatem ystkk“ zków? k m 2 nida łenże sam bankier amerykański miał oświadczyć, że dotychczas wogóle nie był 
> dzządzają * wyznaczony żaden termin konkretny dla wyłożenia pożyczki pruskiej. 
brangdórski potok przepływający przez <Vossische Ztg> oświadcza w odpowiedzi na ten komunikat, że wszystkie 
Tepgtiasto Sondrio, zerwał tamę znajdu- te inforimacje i wyjaśnienia są bardzo niewyraźne i nie pozwalają dotychczas 
vowdacą się w środku miasta. Tama zo. wysnuć wniosku, czy po za pewnemi technicznemi względami, nie istnieją ja- 

Stała zerwana na długości 150 me- kieš głębsze względy, które spowodowały zwłokę w wyłożeniu pożyczki pri 

kł drów. Wezbrane wody zerwały most, SK<i žo Pučpišus PRZ я ЗЕ „SiE 
d wjprzerywając komunikację pomiędzy Najwięcej cierpi mniejszość niemiecka. 
| łwiema częściami miasta. Rzeka Ady- BERLIN 27 IX PAT. <Vossische Ztg>» w depeszy z Warszawy przytacza 
by a wystąpiła z brzegów, niszcząc głosy dwóch niemieckich pism mniejszościowych o Polsce <Oberschlesischer 
т biory na polach. W Castione i w Kurier» i «Posener Tageblatt> w sprawie traktatu handlowego z Hoiską. Obu 

„_ Mielu innych miejscach została przer- dzienniki oświadczają, że sie celna polsko-niemiecka wyrządza największe 
„(Nala komunikacja kolejowa i zerwa- szkody mniejszości niemieckiej w Polsce. 

ko f drogi. Są X kia w ludziach. Konkordat Litwy z Watykanem podpisano, 
4, Pergamskich Alpach powódź spo” RZYM, 27 9. PAT. Dziś rano nastąpło w Watykanie podpi* 

2 EE RE Tt sanie konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Litwą. Konkor- 

le Doniesienia z górnego brzegu Re- dat podpisał prezes ministrów Woldemaras i kardynał Gaspari. 
|/stwierdzają dalszy przybór wód, ARK БЛЕИЕНИЦИЛЕНТСЯСИИАН) 
tę grozi dalszym zalewem miej- malują wieści nadchedzące z  Dale- tych szalonych zniszczeniach, o 

*ości nadbrzeżnych. kiego Wschodu. Tajfun olbrzymiej tysiącach ofiar ludzkich, jakie kata- 
„+ 2fyle mówią lakeniczne wiade- siły szaleje na południowym zacho- strofy żywiołowe zabrały, nasuwa się 
2:4 J0Ści, które zaledwie w drobnej czę- dzie od Hong-Kongu, zmiatając & refleksja, jak drobną, nic nieznaczącą 

„ti mogą odtworzyć obraz zniszcze- powierzchni ziemi wątłe domy Chiń- jest jednostka ludzka wobec potęgi 

ia, jaki niesie nieubłagany żywioł. zyków, siejąc Śmierć i zniszczenie natury. 
Ównie groźny obraz zniszczenia Gdy się czyta sprawozdania o 

  

    
       

pod wodą. 
Od roku 1876 ludność nie pamię- 
takiej katastrofalnej powodzi. Do 

iejscowości Chur sprowadzono ba- 
A Iljon żołnierzy celem niesienia pomo- 

ony  powodzianom, W pobliżu Trimmin 
yki, Aperzy pracują nad oczyszczeniem 
niki Bsypanych mułem i kamieniami szos 
Lę. dróg. Pod Taranasa również pra- 
się UJa wojska saperskie. Wezbrane wo- 

A rzeki Renu porwały tam dom 
raz z 8 mieszkańcami W Waktens- 
rgu został zarwany most wiodący 

lo dworca kolejowego, 2-ch ludzi u- 
‚ тёо6ю. \ gminie Ringenberg lud. 

lość musiała opuścić swe mieszka- 
lia, ponieważ waliły się pod naporem 
ód. Połączenia telefoniczne zostały 

lomirzerwane, Miejscowość Vals w dol- 

ię; 
da: 

ё 

1 \ sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groczy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałiem. 

. Szczegółowy przebieg 

BARANOWICZE — ul, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Qen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 
GŁĘBOKIE — mi, Zamkowa 80 

GRODNO ! — Piac Bstorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związez Ziemian 
RIDA — ul. Majora Mackiewicza 62 

SWIACR. 50 proc. drożej. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

ODDZIAŁY: 

NIBŚWIEŻ — ul, Ratuszowa ® 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicz 0, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wiiensks 28 
POSTAWY — Rynek 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynsz 9 
ŚWIR — uł 3-.g6 Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—U! Mickiewicza 26 

13 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10. groszy 
. \ n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne o 

Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
ыы аао   

Wielki proces 
Przed kilku dniami zakończył się 

w Petersburgu sensacyjny proces 

5-ciu monarchistów — terorystów ro- 

syjskich. Jakkolwiek proces ten ob- 

fitował w niezmiernie ciekawe mo: 

menty, zeznania, poruszał sprawy po- 

lityczne międzynarodowej wagi, jedno 

rzec można Śmiało: nie ilustruje on 
walki przeciwboiszewickiej Rosjan w 

ten sposób, jaką ona jest, a tylko tak, 

jak ją bolszewicy sami chcą przedstawić, 
rozpraw i 

wszystko co na nich mówiono zna- 
my jedynie z urzędowych  komunika: 
tów i sprawozdań prasy sowieckiej, 
też urzędowej, bo innej w Rosji dzi- 
siejszej niema, Przebija przez nie wy- 
raźna tendencja rządu S. S. R. wyro- 
bienia w opinji publicznej pewnego 
stałego poglądu nietylko na sam cha- 
rakter działalności dzisiejszej emigra. 
cji rosyjskiej, ale także rządów ościen- 
nych mecarstw „kapitalistycznych*. 

A więc «rewelacje», rewelacje sen- 
sacyjne bez końca, chlebem powsze- 
dnim tych rozpraw były, 

Wojnę w czasie pokoju prowadzą 
tylko oddziały wywiadowcze general- 
nych sztabów. Ugrupowania sił skie- 
rowanych przeciwko Sowietom w tej 
„wojnie“, jednym słowem: „kto jest 
przeciwko nam*? — o wykazanie te- 
go, głównie chodziło bolszewikom. 

A więc przedewszystkiem _ „usta- 
lono“ na tym procesie, że żadne emi- 
gracyjne ugrupowania antybo!szewi- 
ckie, czy monarchistyczne, czy też 
demokratyczne i republikańskie nie 
mogą pracować samodzielnie, a jedy- 
nie przy pomocy państw „buržua“ 
zyjnych'”. 

Głównie ma to uzasadniać zezna- 
nie oskarżonego  Strojewoho, który 
wogóle przechodził wiele kolei. Jako 
oficer armji Kołczaka, po jej rozbiciu, 
zostaje oficerem floty t. zw. „Bizer- 
ckiej*. Dostawszy jsię następnie do 
Paryża, wszedł w koniakt z generała: 
mi Aleksandrowym i Kutispowym, 
którzy wysłali go do Rosji przez 
Łotwę. Strojewoj dłuższy czas rzeko: 
mo nie mógł przejść granicy, aż do- 
piero wytłumaczono mu, że bez po- 
mocy łotewskiego wywiadu nic do- 
kenać nie potrafi. Wówczas zwrócił 
się do kapitana łotewskiej straży 
granicznej Akermanna, który używał 
Strojewego dla celów wywiadowczych. 
Następnie został on przedstawiony 
kierownikowi Ill eddziału inf urmacyje 
nego gen. szłabu łotewskiego, kapita- 
nowi Winterowi. Winter interesował 
się głównie flotą sowizcką i udziałem 
Niemiec w odbudowie floty. Czy 
Niemcy przysyłają łodzie podwodne 
i czy dają pieniądze Sowietom na 
ten cel. 

Ze swej strony kpt. Winter miał 
też wtajemniczyć Strojewego w pe- 
wien sekret — mianowicie, że įedno- 

cześnie pracować musi z wywiadem 
trancuskim, gdyż te dwa wywiady, 
łotewski i francuski, w stosunku do 
Rosji Sowieckiej pozostają w ścisłym 
kontakcie. W ten sposób monarchista 
rosyjski przedstawiony został mor- 
skiemu attache francuskiemu w Rydze 
i za jego pośrednictwem jeździł często 

do Paryża, gdzie znów był łącznikiem 
pomiędzy Rosją i grupą emigracji ro- 
syjskiej, na czele której stoi gen, Ku. 

tiepow. Podobno występujący z ra- 
mienia „Wyższej Rady Monarchistycz- 

nej", Markow ll-gi, proponował Stro- 
jewemu stanowisko przedstawiciela tej 
Rady w Rydze. Jednocześnie nawiązał 
on kcntakt z ks. Liwenem, który jest 

głównym kierownikiem  antybelsze- 

wiekiej akcji terorystycznej na terenie 

Rosji. 

Z temi zeznaniami bolszewicy ze- 

stawiają dalszą monarchiczną akcję 

rosyjską, skierowaną przeciwko bol- 

szewikom, wykładając na stół sędziow. 

ski rzekomo cały materiał jaki posia- 

dają. 
Dałej idą zeznania angielskiego ka- 

pitana Ravly, rezydenta słynnego wy- 
wiadu angielskiego, Odsłania on rze- 
kome rąbek wielkiej tajemniey, jaka 

tea wywiad osłania i znów dowodzi, 

w Petersburgu. 
że Angija w swej akcji wywiadęwczej 

przeciwko Rosji sow. pesługuje się 

głównie państwami bałtyckiemi, a więc 

za pośrednictwem Finlandji i Estonji 

z jednej, a Łotwy i Litwy z drugiej 

strony. — Podobno nawet miał kapi- 

tan Rayly oświadczyć, że wszystkich 
bałtyckich rezydentów i dyplomatów 

przekupić można bez wyjątku. Jest ta 
tylko kwestja sumy, jaką się im ofia. 
rowuje. 

Z zeznań innego oskaržonego, von 

Aderkasa, wynika, że grupa W. ks. 

Cyryla jest prawie bezczynną, nato- 

miast największą aktywneść przejawia 

W. ks. Mikołaj Mikołajewicz. W Ry- 
dze znajduje się rzekomo przedsta- 

wiciel grupy Cyryla, pułk. Fechner, 

który wszelako nic nie robi. Aderkas 
rowni.ž zeznaje, że pracował dła ob- 

cego wywiadu i pozestawał w  łącz- 
ności z ks. Liwenem. 

W sprawie dotyczącej ściśle słyn- 
nego zamachu na klub w Petersbur- 

gu, kiedy to wybuchła tam bomba, 

rozpisują się gazety sowieckie bardzo 

szeroko. Mimo wysece tendencyj- 

nych informacyj widzimy w tym czy- 

nie wielką odwagę, tak wielką nawet, 

że wytłumaczyć jej źródła inaczej nie” 
podobna jak — wielką miłością do 

ojczyzny i nienawiścią do jej gnębi- | 

cieli,. — Grupa trzech  terorystów 
przedostaje się zFinlandji i zamieszkuje 

w pustkowiu, w lesie, koło Peters- 

burga. Stąd jeździ co dziennie do 

stolicy, wyczekując odpowiedniego 

momentu, Chwila ta riastała. Mikro- 
skopijny oddział (trzech ludzi), uzbro- 

jony od stóp do głów, wkracza do 

lokalu klubu i w pokoju gdzie się 

właśnie odbywa odczyt, a gdzie naj. 
więcej jest ludzi — rzuca kilka bomb 

wśród tłumu. Teroryści uchodzą 

szczęśliwie, dzięki zamieszaniu, panice 

i dymu. Dwum z nich udało się u- 
ciec do Finlandji, przy tem po dro- 

dze stóczyli krwawą walkę z bolsze- 

wikami. 
Tu znów Sowiety oskarżają głów- 

nie Finłandję. Cały proces pokiero- 

wany jest w ten sposób, iż się sypie 
nieprzebrana mnogość rewelacji, naz- 
wisk, dat, a wśród nich co drugie 
słowo się słyszy: angielski sztab ge- 

neralny, wywiad fiński, rosyjscy mo” 
narchiści i t. d. 

Z tych urywków procesu bardzo 
misternie opracowany został wielki 

akt „oskarżenia nie tylko przeciwko 

5.ciu menarchistom rosyjskim, ale ca- 

łej emigracji, Anglji, Francji, państwom 

bałtyckim i Poisce, jednem słowem 
przeciwko tym wszystkim, których od 
lat już podejrzewa prasa sowiecka © 

tworzenie jednolitego, antybolszewic= 

kiego frontu. W tej też tylko płasz= 
czyźnie należy rozumieć cel, dla ja- 

kiego Sowiety rozdmuchały do rozmia- 
rów tak wielkich proces monarchistów 
w Petersburgu, zakończony, jak wia” 

domo, nowym szeregiem krwawych 

kaźni. 

Błędem jest tylko ze strony tych- 

że czynników bolszewickich, iż kaza” 

ły swym ofiarom w „osfatniem słowie* 

śpiewać dytyramby w cześć ustroju 
bolszewickiego i okazywać nieludzką 

jakąś skruchę i żal za czyny popeł- 
nione. Wiadomo również, że każdy 

proces sowiecki tak się kończy i dla- 

tego nikt już w autentyczność ich 

nie wierzy. W tej sprytnej insceniza- 

cji Sowiety doszły do perfekcji. 
Straszne są tajemnice kazamatów 

G. P, U. Niewiadomo więc tylko, czy 
te zeznania i akty skruchy wymuszo- 

ne zostały obietnicą darowania życia, 
torturami, czy poprostu 'zostały spre- 

parowane przez najętych dziennikarzy 
j sprawozdawców. m, 
RZE ES TEST NTT 

Migdzynarodowy kongres pra. 
cowników umysłowych. 

GENEWA, 27iX, PAT. W mię- 
dzynarodowym instytucie współpracy 
umysłowej nastąpilo dziś otwarcie VI 
międzynarodowego kongresu pracow- 
ników umysłowych. Są obecni przed- 
stawiciele 13 narodów, między inne- 
mi Polski. 

$żejm i Rząd. 
Posiedzenie Rady Gabinetowej 

WARSZAWA, 27. IX. PAT. We 
wtorek 27 b. m. odbyło się w Pre- 
zydjum Rady Ministrów posiedzenie 
Rady Gabinetowej, której przewodni- 
czył p. Marszałek Józef Piłsudski. 

Max Miller u p. Knolla. 

WARSZAWA. 279 (żel.wł.Słowa) 
Poseł angielski p. M:x Miiiler przyję- 
ty był dziś przez zastępującego cho- 
rego ministra spraw zagranicznych 
vice ministra p. Knolla. W kslach po- 
litycznych krążą pogłoski, iż konfe- 
rencja poświęcona była ostatniemu 
wystąpieniu posłów angielskiego i 
francuskiego w Kownie w związku z 
referendum na Litwie w sprawie zmia« 
ny konstytucji. W projskcie rządowym, 
który ma być przedstawiony referen- 
dum, pierwszy artykuł opiewa, że Wilno 
jest stelicą Litwy. 

Przyjazd ekonomistów węgiert 
skich do Polski. 

WARSZAWA, 27 IX. (żel. wł: Słowa( 
10 października przybywają do Polski 
przedstawiciele organizacyj gaspodar- 
czych Węgier, głównie członkowie 
Izby Handlowo-Przemysłowej w Bu. 
dapeszcie. Na czele delegacji, która 
zwiedzi większe miasta Polski, stoi p. 
Czekevitsch b. poseł węgierski w 
W/arszawie a obecnie prezes lzby Han- 
dlowo-Przemysłowej w Budapeszcie. 

Rezerwy zbożowe dla Wileńc 
szczyzny, 

WARSZAWA 27.!X (tel, wł, Słowa) 
W najbliższym czasie wyjadą do Wile 
na przedstawiciele państwowego Ban- 
ku Rolnego eraz przedstawiciele ko- 
misji tworzenia rezerw zbożowych, 
którzy odbędą szereg narad z wla- 
dzami rządowemi i samorządowemi w 
sprawie utworzenia rezerwy zbożowej 
na terenie Wileńszczyzny. 

Zwyżka kursów pożyczek pol. 
skich w New Yorku, 

WARSZA WA, 27.!X, (tel. wł. Słowa) 
W ostatnim tygodniu kursy pożyczek 
polskich na giełdzie Nowojorskiej 
wykazały dalszą tendencję zwyżkową, 
a mianowicie 8 proc. požyczka Dillo- 
na z r. 1925 netowana była według 
kursu 100:]s podczas gdy w tygodniu 
ubiegłym kurs wynosił 99 i 3*, Ро- 
žvėzka U.tima—100:/4, poprzednie zaś 
99*/4, 

Zgon posła Wł. Grabskiego. 

KRAKÓW, 27.IX, PAT. Zmarł fu 
w 60 roku życia ś. p. Władysław 
Grabski, były poseł na Sejm Ustawo- 
dawczy. 

Zwołanie sejmu siąskiego. 

WARSZAWA, 27.IX, 'PAT. W dzi- 
siejszym «Monitorze Polskim* Nr 221 
ukazało się zarządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej w sprawie zwołania 
sejmu śląskiego na Sesję zwyczajną. 
Zarządzenie to brzmi: Na podstawie 
art. 21 ustawy konstytucyjnej z 15 
lipca 1920 roku zawierającego statut 
organiczny województwa Śląskiego 
(Dz. U. R. P. N. 73. poz. 497) zwo- 
łuję z dniem 30 września 1927 roku 
sejm śląski na sesję zwyczajną. War: 
szawa, 27 września 1927 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
(—) |. Mościcki, 

Prezes Rady Ministrów 
(—) |]. Piłsudski, 

Błędna wiadomość. 

WARSZAWA, 27. IX. Pat. Mini- 
sterstwo Skarbu komunikuje: Wiado- 
miość podana przez «Gazetę War- 
szawską Poranną» z dnia 27 b. m. 
w artykułe p. t: «Podwyżki», jakoby 
sprawa rozmiarów przewidzianej pod- 
wyżki uposażeń urzędniczych została 
już przesądzona, nie odpowiada praw- 
dzie, odnośne bowiem prace prowa- 
dzone od dłuższego czasu nie zo 
stały jeszcze ukończone, a tem Sa- 
mem i decyzja w sprawie podwyżek 
nie została powzięta. 

BOR 

Czesi o mowie Hindenburga, 

PRAGA, 27.,X, PAT. Mowa Hin» 
denburga wywołała w prasie czecho- 
słowackiej powszechne _ potępienie. 
„Czeskie Slovo'* organ Benesza po- 
święca tej Sprawie artykuł wstępny, 
stwierdzający, iż Czechosłowacja soli- 
daryzuje się Z protestami premjerów 
francuskiego i belgijskiego. Artykuł 
wyraża przypuszczenie, že wystąpie 
nie Hindenburga, któremu a. 
Wilhelm, a które oficjalnie akceptuje 
rząd i Stresemann jest rozpoczęciem 
ataku na traktaty pokojowe, co wzbu- 
dza nieufność do szczerości oświad- 
czeń niemieckich w Genewie.
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Jeszcze jeden wy 
GDAŃSK, 27 IX. PAT. Łotewski 

minister spraw zagranicznych Zeclens 
udzielił po swym powrocie z Gene- 
wy, korespondentowi ryskiemu «Bale 
tische Presse» wywiadu na temat po: 
łożenia na Wschadzie Europy. Na- 
wiązując de obaw rosyjskich, jakoby 
Anglia przygotowywała się do ataku 
na Rosję, czy też dążyła do gospo- 
darczej blokady lub izolacji Rosji, 
minister Zeelens oświadczył: Na pod- 
stawie poczynionych obserwacyj i 
uzyskanych w Gsnewie autorytatyw= 
nych informacyj mam przekonanie, 
że Anglja nietylko nie przygotowuje 
żadnej wojny przeciwko Rosji So- 
wieckiej, ani też myśli o gospodar- 
czej blokadzie Rosji, a przeciwnie, 
odniosłem wrażenie, że nie wydaje 
się być wykluczonem, iż między obu 
państwami rozpoczną się w najbliż- 
szej przyszłości rokowania w sprawie 
podjęcia oficjalnych stosunków poli- 
tycznych. 

Co się tyczy stosunków polsko” 
rosyjskich, to z wielkiem  zadawole- 
niem mogę stwierdzić, że stosunki 
te w ostatnich czasach widecznie się 
poprawiły. Rokowania rosyjsko-pol- 
skie w sprawie zawarcia traktatu han- 
dłowego oraz paktu o nieagresji 
wskazują na dobrą wolę obu jpaństw 
co do rozszerzenia swoich stosun- 
ków gospodarczych i politycznych. 
Rozwój stosunków polsko-rosyjskich 
umocni w wielkiej mierze dzieło sta- 
bilizacji politycznej w Europie Wschode 
niej, co będzie miało wielkie poli- 

wiad p, Zeelensa. 
tyczne znaczenie nietylko dla Polski 
i Rosji, ale także i dla innych państw, 
a w pewnej mierze i dla całej Europy. 

Zapytany 0 sprawę  Lecarna 
Wschodniego, minister Zeelens oś- 
wiadczył: Łotwa, jako państwo małe, 
musi w swej polityce zagranicznej w 
w stosunku do wiełkich mocarstw 
oraz do obecnych i możliwych w 
przyszłości konfliktów przestrzegać w 
najwyższym stopniu zasady objek- 
tywności i neutralności. Nie znaczy 
to jednak, aby polityka Łotwy dążyła 
do formalnej i prawnej neutralizacji 
Łotwy. Taka formalna neutralizacja 
jest wogóle niemożliwa, ponieważ 
nie da się pogodzić z przynałeżnoś- 
cią Łotwy do Ligi Narodów, która 
w pewnych warunkach nakłada ina 
swych członków różne zobowiązania, 
sprzeczne z formalną i ścisłą neutra- 
lizacją państwa. Mój projekt w spra- 
wie tak zwanego Locarna bałtyckiego 
opiera się na założeniu zawarcia mię- 
dzynarodowego paktu gwarancji, do 
utrzymania status quo ma wschod- 
niem wybrzeżu morza Baltyckiego. 
W pakcie tym mogłaby uczęstniczyć 
z jednej strony Finlandja, Estonia, 
s: ewentualnie i Litwa, a z dru= 
gie 
państwa zachodnie-europejskie, zain- 
teresowaue w utrzymaniu obscnego 
położenia 

stronyj Rosja, Niemcy i inne 

i pokoju па Wschodzie 
Europy. 

Р, Zeelens wogóle za dużo mó- 
wi (przypisek Red.). 

Uniwersytet chiński 
Moskwie. 

Bołszewicy są mistrzami propagan= 
dy. Komintern doprowadził do per: 
fekcji metody agitacji i w tej dziedzie 
nie nikt z Sowietami nie może kon- 
kurować. Na cele propagandy komu= 
nistycznej poświęcane są olbrzymie 
sumy pieniędzy. Armja agitatorow 
wyszkolonych па tk. zw. agit-kursach 
prowadzi we wszystkich państwach 
świata swą wywrotową robotę przy- 
gotowując grunt dla «raju komunis- 

- tycznego”. 
Polem eksperymentalnem  propa- 

gandy komunistycznej są Chiny. Tam 
wypróbowywane są wszystkie sposo- 
by zakłócania spokoju i niszczenia 
ładu społecznego. Wznietając zarze” 
wie wojny domowej w Chinach i bu- 
dząc nacjonalizm pragnęji bolszewicy 
w egniu upiec swoją pieczeń i z ol- 
brzymich obszarów niebieskiego pań- 
stwa uczynić swoją domenę. 

Aby jednak opanować Chiny nie 
wystarczają agitatorzy, trzeba stwo- 
rzyć kadry młodzieży przepojonej du- 

w 

     

    

  
Karol Radek-Sobelsohn, Rektor uniwer- 

sytetu chińskiego w Moskwie.> 

chem komunizmu, trzeba tę młodzież 

wykształcić i nauczyć wszystkich 

tricków propagandy komunistycznej, 

W tym celu istnieje w Moskwie kil- 

ka szkół chińskich gdzie ed małego 

chłopca na koszt Sowietów kształcą 

chińczyka na wiernego sługę III Inter- 

Dzyn, dzyn, dzyn! dał się sły- 

szeć dzwonek świeżo przybylłej z Za- 

bajkala kibitki i zamilkł koło ganku 

Urzędu Celnego. Spałem słodko w 

pokoju dyżurnego urzędnika, gdy po- 

doficer Kurejew wpadł do mnie. 

anonsując przybycie nowego pasa" 

Зега. — „A niech cię licho porwie i 
z twemi pasażerami, którzy tłuką się 

mocą po syberyjskich drogach" — 
pomyślałem sobie, podnosząc się z 
„kazionnej* kanapy, obitej ceratą; ałe 
że „służba nie družba“ a Instrukcja 
zaleca urzędnikom uprzejmość wzglę- 
dem publiczności, więc włożywszy 
mundur, szybko wyszłem do pocze- 

kalni. Tam na długim, wąskim stole, 

mocno przypominającym ladę „w ma- 

gazynie, straż celna Już rozłożyła kui: 

ry i pakunki dla niezbędnej rewizji. 
A obok stał i pasażer, tęgi jegomość 

z rudą długą brodą, bardzo podobną 

do tytoniu „najlepszego gatnaku", 
który kupcy wystawiają w oknie pod 
szklanym kloszem. Piękne futro z 
drogim kołnierzem sobolowym świad- 
czyło, że jegomość ten należy do 
«grubych ryb», Kiwnąwszy mi głową, 
jegomość zwrócił ku mnie swe oczy 
anglo-saksofiskie, absolutnie nic nie 
wyrażające i zarekomendował się: 

— „Czlonek Brytyjskiego Towa- 

nacjonału. Po ukończeniu szkoły 
średniej młodzieniec wstępuje do 
chińskiego uniwersytetu, gdzie w dal- 
szym ciągu uzupełnia swe wiado- 
mości. Wszystkie przedmioty wykła- 
dane są z punktu widzenia doktryny 
komunistycznej a wykładowcami są 
wybitni komuniści. Rektorem uniwer= 
syletu w Moskwie jest osławiony Ra- 
dek, teoretyk rewolucji komunistycze 
nej w Chinach, 

W Nr. 266 brukowego dziennika war- 
szawskiego ABC ukazał się artykuł poświę- 
cony obradom zjazdu w Dzikowie, rzekomo 
pochodzący od jednego z uczestników zja- 
zdu. Artykuł ten od początku do końca nie 
odpowiada prawdzie i wszystkie <sensacyjne 
poglądy» w nim zawarte są wytworem fan- 
tazji redaktorów ABC. 

Elektryfikacja Portu 
w Gdyni. 

Port w Gdyni wchodzi obecnie 
w mową fazę rozwoju, dzięki pomyśl- 
memu rozwiązaniu problematu elektry- 
fikacji portu, Mianowicie w dniu 14 
bm. udzieliło Ministerstwo Robót Pu- 
blicznych Pomorskiej Elektrowni Kra- 
jowej „Gródek* uprawnienia na za- 
kład wodno-elektryczny w Żurze (w 
pow. Świeckim па Pomorzu), na linię 
przesyłową 60.000-woltową z Gródka 
i Żuru do Gdyni i całkowite zasila- 
nie portu w Gdyni energją elektryczną. 
17 bm. podpisał p. Minister Przemy- 
słu i Handlu umowę z Sp. Akc. „Gró- 
dek” o zasilanie portu gdyńskiego 
prądem elektrycznym na warunkach 
tak dogodnych dla Skarbu Państwa, 
że od wiosny 1928 r., kiedy wielkie 
elektrownie pomorskie w Gródku j 
Żurze rozpoczną dostawę prądu ele- 
ktrycznego do pertu w Gdyni, nasz 
port będzie mógł śmiało konkurować 
z najbardziej postępowo urządzonemi 
portami zagranicznemi, co do tanio- 
ści opłat portowych oraz Sprawności 
i bezpieczeństwa ruchu. Nie od rze- 
czy będzie przypomnieć, że niektóre 
duże porty zagraniczne posiadają je- 
szcze przestarzałe urządzenia, pędzo* 
ne parą łub gazem; tem większe po- 
Siada znaczenie elektryfikacja portu 
w Gdyni, gdyż pozwoli Zarządowi 
Portu na zastosowanie najnowszych 
zdobyczy technicznych w dziedzinie 
urządzeń portowych. 

rzystwa Biblijnego, jadę z Tybetu i 
Mongolji, — oto moje dokumenta. 
Czy długo potrwa rewizja i czy bę- 
dzie bardzo ścisła, bo mi sią bardzo 
śpieszy. mogę panu pokazać i reko- 
mendację od władz rosyjskich. I z temi 
słowy Aoglik mi wręczył sporą plikę 
papierów, sam zaś odszedł i zapalił 
cygaro; ja zaczęłem przeglądać pa- 
piery. 

Mój Bożel Czego tam nie było w 
tych dokumentach!! Najprzód paszpor- 
ty i rosyjskie i chińskie, zaopatrzo- 
ne wizami konsułów badaj że całej 
Azji, następnie legitymacje i poświad- 
czenia wszystkich państw europej- 
skich, aprobata władz duchownych i 
nareszcie rekomendacje różnych  «fi- 
gur» z Petersburgu i prośby 0 nie- 
zatrzymywanie go w drodze, mapisa- 
ne w tonie rozporządzenia. A kufry 
były napełnione księgami Biblji w ję: 
zyku rosyjskim, gruzińskim, ormiań- 
skim, chińskim, tureckim — istna 
«międzynarodówka» w drewnianej 

SŁOWO 

Sprawa Westerplatte w Rudzie Ligi 
Veto min. Stresemanna 

GENEWA, 27—9. Pat, Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów rozpatrywano sprawę regulaminu używalności Westerplatte przez Pol- 
skę. Na czerwcowej sesji Rady Ligi zdecydowano utrzymać prowizorycz- 
nie istniejący stan rzeczy według orzeczenia Wysokiego Komisarza Ligi 
aż do zbadania uwag rządu polskiego i Gdańska. W swym dzisiejszym 
obszernym rapercie Villegas rozpatrując wszechstronnie prawa Polski do 
wyładunku i magazynowania amunicji na Westerpiatie oraz prawa Gdań- 
ska co do wykonywania niektórych czynności urzędowych na tym terenie, 
zaproponował Radzie Ligi rezołucję, stwierdzając prawa Polski zgodnie z 
dotychczasowym stanem rzeczy. 

Następnie przemawiał prezydent Senatu gdańskiego Sahm, który do- 
magał się prawa wolnego dostępu urzędników i policji gdańskiej na We- 
sterplatte, motywując to żądanie koniecznością wykonywania dozoru nad 
bezpieczeństwem oraz prawem Gdańska do wykonywania kontroli na ca- 
łem terytorjum wolnego miasta. . 

Komisarz Gzneralny Strassburger przypominał, że Sprawa ta była 
przedmiotem długich pertraktacyj pod przewodnictwem Wysokiego Komi- 
Sarza. Z zawartego układu wynika, że Polska ponosi całkowitą odpowie- 
dzialność za porządek i bezpieczeństwo na Westerplatte, jak również od- 
powiedzialność materjalną za ewentualue szkody. Minister Strassburger 
zaznaczył, że niektórzy urzędnicy gdańscy mają dostep @6 Westerplatte, 
dopuszczać jednakży zbyt łatwo licznych urzędników ma terytorium, na 
którem znajduje się amunicja, byłoby ztmniejszeniem bezpieczeństwa dla 
ludności gdańskiej, a odpowiedzialną za to bezpieczeństwo jest Polska. 
Wreszcie wypowiedział się za przyjęciem raportu Vilłegase. 

Minister Stresemaun domaga! się dałszego badania sprawy przez 
przydzielenie sprawozdawcy dwóch prawników, przyczem zapowiedział 
kategorycznie, že za dzisiejszą propozycją sprawozdawcy głoso: 
wać nie będzie. Ponieważ uchwały Rady Ligi winae zapadać jeduomyśl- 
nie, przeto tego rodzaju założenie veta przez Stresemanna spowo- 
dowało dalsze odroczenie sprawy do ostateczneg» ustalenia norm 
korzystania z terytorjum Westerplatte. 

W ten sposób, na następnej ses[i Rady Ligi, sprawa Westerplatte 
będzie przedmiotem obrad poraz siedemnasty, įsdnakžs do czasu 
osiatecznej decyzji obowiązuje dotychczasowy stan rzeczy. 

i 

Skazanie deputowanych komunistów w Paryżu. 
PARYŻ, 27.1X BAT. Sąd karny skazał deputowanych komunistycz- 

nych Ducios i Marty za uprawianie propagandy antypaństwowej wśród 

wojska i podżeganie do nieposłuszeństwa każdego na pięć lat więzienia i 

trzy tysiące franków grzywny, szereg zaś innych komunistów, każdego na 

trzy lata więzienia i dwa tysiące franków grzywny. 

Komuniści rosyjscy między sobą, 
Centralna komisja kontrolująca sowieckiej partji komunistycznej ogło 

siła komunikat w sprawie wykluczenia 5 wybitnych opozycjonistów: Furty- 
czewa, Pergament, Żurawlowa, Nowikowa i Rudczenkowa z partji. Wszyste 
kim wykluczonym zarzuca komisja prowadzenie akcji opozycyjnej. Z komu- 
nikatu komisji wynika, iż zebrania opozycyjne odbywają się w  Moskwie- 
w dałszym ciągu. Omawiana jest na nich polityka rządu sowieck.ego oraz 
opracowywane deklaracje opozycyjne. 

Oprócz tego powzięła centralna komisja kontrolująca decyzję wyklu 
czenia z partji 8 członków ugrupowania opozycyjnego w Irkuckiej organi- 
zacji komunistycznej, Opozycjoniści ci "rozpowszechniali wśród ludności 
nielegalną odezwę, podpisaną przez Zinowjewa. 

Zamachy bombowe w Białogrodzie. 
BIAŁOGROD, 27, IX PAT. Dzienniki donoszą z nad gra- 

nicy bułgarskiej, że w pewnym hotelu w miejscowości Koczana 
znaleziono wczoraj wieczorem dwie bomby: W hotelu znajduje się 
kasyno oficerskie. Bomby zauważono zawczasu i zapobieżono za. 
machowi. Wiadomość o tym nowym zamachu, który przypisują 
rewolucjonistycznemu komitetowi macedońskiemu, wywołała w 
Białogrodzie silne wrażenie. 

Kontrdemonstracja komunistów w Berlinie. 
BERLIN 27 [X PAT. Komuniści organizują na dzień imienin Hindeuburga wielką 

kontrdemonstrację, do udziału w której wzywają wszystkich awoich członków Derliń- 
skich. Wiadomość ta wywołała poważny niepokój w kołach urzędowych i półurzędo- 
wych, gdyż w ten sposób może dojść do zakłócenia powagi w uroczystej chwili. 

Polska wojskowa wycieczka w Paryżu. 
* PARYZ, 27.1X, PAT. Przybyła tu pod przewodnictwem gen. Kesslera wycieczka 

złożona z 30 oficerów, słuchaczy wyższej szkoły wojennej w Warszawie. Wycieczka 
złożyła wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza, poczem udała się na prowincję celem 
zwiedzenia szeregu obozów wojskowych oraz zakładów przemysłu wojennego. W dniu 
4 października wycieczka powróci do Paryża. 

PANI! WILSON KANDYDATKĄ NA V..PREZYDENTA 
STANOW; 

NOWY JORK. 27 IX, PAT. Kobiety należące do stronnictwa demo- 
kratycznego w stanie lova wystąpiły z żądaniem wysunięcia w 1928 roku 
p. Wilson, wdowy po byłym prezydencie, jako kandydatki ma stanowiska 
wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Olbrzymie wylewy wód górskich, 
BERN, 27. IX PAT. Powódź trwa w dalszym ciągu. W Grison 

jeden z dopływów Renu niesie liczne szczątki. Według otrzy- 
manych wiadomości zginęło siedem osób w Tavanasa, a trzy w 
Waldenburgu. Potwierdza się wiadomość, że powódź zniszczyła 
całkowicie zbiory w księstwie Lichtenstein I że runęło tam kilka 
mostów. Cała okolica pomiędzy Schaan a Schellenberg znajduje 
się pod wodą. Mieszkańcy schronili sę na dachy domów. Dwie 
osoby utonęły. Z pomocą powodzianom pośpieszyli żołnierze 
austrjaccy. 

Bilans strat na Krymie. 
MOSKWA, 27. IX. PAT. Szkody wyrządzone na Krymie przez 

trzęsienie ziemi wynoszą 32 milijony rubli, 

jemy darmol” 

Polski przemysł fil= 
mowy. 

Dalsze zdjęcia do filmu „Komen- 
dant“. 

Jak już donosiliśmy, w Wilnie, a 
właściwie na peryferjach Wilna w o- 
statnich dniach wytwórnia filmowa 
„Klio-Film* dokonywuje szeregu zdjęć 
scen historycznych da monumental- 
nego filmu p. t. „Komendant“. O 
rodzaju zdjęć oraz sposobie «kręce- 
nia» filmu pisaliśmy przedtem teraz 
natomiast pragniemy bliżej zaznajo- 
mić czytelników z polskim przemys- 
łem filmowym, którego jednym # #- 
larów jest wytwórnia „Klig-Film". 

Polski przemysł filmowy informu- 
je mas dyr. Bigoszt i p. Piekarski— 
jest wlaściwie mówiąc w powijakach. 
Doniedawna jeszcze jeżeli jakieś to- 
warzystwa wyprodukowało jeden lub 
dwa filmy, to było to bardzo poważ- 
me dzieła, na dłuższą jednak pracę 
nie starczyło sił, mo i finansów. By- 
najmniej nie dła tego, że filmy pol- 
skie nie mają powedzenia czy stoją 
niżej pod względem swej wartości 
artystycznej od przeciętnego filmu 
niemieckiego lub amerykańskiego któ- 
re stanowią podstawę programów па- 
szych kinematografów. Działo się to 
dlatego że towarzystwa które prze- 
stępowały do „kręcenia” filmów w 
Polsce nie ;były dostatecznie silne, 
nie miały trwałych podstaw finanso- 
wych aby podołać zadaniu na 
dłuższą metę. W chwili obecnej ma- 
my w Połsce trzy wytwórnie filmowe 
tworzące jeden trust są to „Diana 
Film, Klio-Film i Erpe-Film“. 

Znany mp. film p. t. „Chata za 
wsią” jest dziełem wytwórni Diana. 
Film. W filmie tym grał jedną z głów= 
mych ról p, Piekarski odtwórca roli 
marszałka Piłsudskiego w filmie «Ko- 
mendant» do którego teraz robione 
są sceny. Wytwórnia „Klio-F'im* ma 
już na ukończeniu bardzo ładny film 
p. t. „Polska to wielka rzecz”, gdzie 
akcja rozgrywa się aa tle rezydencji 
Pana Prezydeuta Rzeczypospolitej w 
Spale, a głównym momentem filmu są 
tegoroczne dożynki w Spale, tak 
świetnie i uroczyście obchodzone. 

Prace nad filmem  „Komendant* 
potrwają jeszcze kilka miesięcy i do- 
piero w roku następnym ujrzymy film 
ma ekranie. Zdjęcia robione w Wilnie 
dobiegają końca, ostatnie pogodne 
dnie szczególnie sprzyjały „kręceniu”. 
ceny batalistyczne wykonano bardzo 

starannie, z wielką dozą pomysło- 
wości reżyserskiej, co jest zasługą 
p. dyr. Bigoszta, który ma za sobą 
z dziesiątek filmów już wyświetlanych; 
będą one niewątpliwie jedną z głównych 
atrakcyj. Bogactwo obrazów i scen, 
pewna symbolika, skrzętae wykorzy- 
stanie walorów artystycznych jakie 
daje krajobraz wileński, wszystko to 
postawi nowy film w rzędzie filmów 
najlepszych i co najważniejsze zro- 
bionych własnemi rękami. 

W ostatnich zdjęciach przedsta- 
wiających powrót zwycięskich wojsk 
pa rozbiciu bolszewików bierze udział 
Į E. ks. biskup Bandurski. ]. E. był 
tak łaskawy, że osobiście pozował 
do filmu. Powrót zdjęty ma pięknej 
szosie Niemenczyńskiej na tle brzóz 
lekko przyprószonych złotą nicią įe- 
sieni będzie zamykał jeden z aktów 
filmu, poświęcony walkom roku > 
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„Piętnaście kopiejek... toż za bez» 
cen“, — pomyślałem sobie; „u nas 
oprawa książki kosztuje drożej!” 

Obejrzawszy przelotnie bagaż ru- 
dego jegomościa, — dałem mu prze- 
pustkę i znowu położyłem się na ka* 
napę W zimnym pokoju dyżurnego 
urzędnika. I zasypiając słyszałem  ję- 
kliwy dzwenek kibitki, pędzącej w 
stronę Irkucka. Nie wiem, czym dlu- 
go spał, gdy nagle drzwi się etwo- 
rzyły, — słyszę stukanie butów, — 
i głos Kurejewa: 
— „Wasze błogorodje! Znowu przy- 

jechała jakaś pasażerka.. prosimy 
do rewizji bagažul“ 

— „A czy rozpakowane jej kufry? * 
zapytałem poziewając i przeklinając 
ja w duszy. 

— „Tak jest: ona sama otworzyła 
jedną pakę, w której okazały się chiń- 
skie zabawki dla dzieci". 

Te słowo „zabawki* — odrazu 
mnie postawiło na nogi. „Co u li- 

chińskiemi zabawkami. W sali spot- wiozę to z Tybetu do Astrachańskiej 

skrzyni. Patrząc ma tę obfitość ewan* cha”, pomyślałem sobie: „jakie mogą 
gelij w stu językach, wyznaję, żem być zabawki z Chin, skoro każdy 
uczuł coś w rodzaju szacunku, jeżeli wie o tem, że stamiąd od wielu lat 
nie do tego rudobrodego fegomo- nic się nie exportuje, oprócz hurbaty, 
ścia, — to do jego wielkiej misji. cygar, cukru z trzciny cukroweji jed- 

— „Po czemu sprzedajecie Ewange- wabnych materji... ciekawa rzecz!” 
lie?" zapytał go podoficer Kurejew, 1, włożywszy mundur, wyszedłem 
podnosząc książeczkę w ładnej opra- do poczekalni, żeby spojrzeć na ory- 
wie z wyciśniętym krzyżem, ginalną pasażerkę, której przyszła do 

— „Po 15 kopiejek... a biednym da- głowy fautazja handlować w Europie 

kała mnie niewysoka dama w sybe- 
ryjskim stroju podróżnym — o twa- 
rzy czyste mongolskiej z-wystającemi 
policzkami i skośnemi oczyma. — 
„Jaki pani masz towar do deklaracji?” 
zapytałem „piękność'* mongolską, 

— «Same tylko zabawki dla 
dzieci», 

— «Proszę pokazaćl» 
Tu +strażnicy zaczęli wytrząsać z 

kufra jakieś przedmioty, bardzo  sta- 
rannie owinięte w kilka zwojów cien- 
kiej bibuły chińskiej, — i rozwijać 
każdy przedmiot. Pierwszą wypadła 
jakaś dziwna figurka, przedstawiająca 
czarną kobietę o ośmiu ramionach z 
wytrzeszczonemi oczyma i otwartą pa- 
szczą pełną zębów; w każdej ręce ten 
czarny potworek trzymał czerep ludz= 
ki, bardzo zgrabnie wytoczony z ko- 
ści słoniowej, — czy też emalji, | na 
pierwszy rzut oka, aczkolwiek nie 
znam się na mitologji, — poznałem 
w tej figurce Kali — groźną boginię 
śmierci, którą pod różnemi imionami 
czci cała Azja pogańska. 

— „To nie zabawki, łaskawa pani*, 
odezwałem się do  skorfudowanej 
pasażerki, — lecz <bożki» pogańskie. 
Ta figurka o 8 rękach, tak podobna 
do pająka — to bogini Kalil* 

— „Tak, — „może* to i bożki.., 
ale wszakże to towar nie oclony. 
Spójrz pan na taryfę celną... Ja bo 

gubernji dla kałmyków. którzy jak 
wiadomo, wyznają wiarę lamajską. 

— „Że nie oclony, to prawda; —ale 
podlega konfiskacie, jako zabroniony 
do importu..." 

— „Co pan mówisz, co pan mó- 
wiszl* zawołała pasażerka: „a jam 
tyłe się napracowała, nim przywiozła 
to ma granicęl I za cóż taka niełaska? 
Czy to my w Chinach przeszkadza- 
my waszym misjonarzom przywozić 
Krzyże i wizerunki świętych?! 

— „Daruje pani, ale takie jest 
prawo, a my, urzędnicy, musimy się 
do niego Stosować. |edyna rzecz, 
którą ja mogę dla pani zrobić, — to 
że nie konfiskuję jej bożków natyche 
miast, ale odeszię do Irkucka. A tam 
pani może potrafi udowodnić, że to 
są „zabawki dla dzieci*, a nie „bur- 
chany lamajskie“, 

I ja siadłem do stołu pisać, a da- 
ma rzucała na mnie spójrzenia swych 
skośnych oczu, pełne nienawiści. 

— „Czy ona wierzy w te swoje 
burchany, czy nie?“ pomyślałem so- 
bie, podpisując papier urzędowy. 

Mocno wątpię... bo zainteligentna, 
aby jej mogła się podobać ta potwor- 
na Kali, tak podobna do pająka, a 
im wyżej stoi człowiek, tym wyższe 
jego pojęcie o Bóstwie. 

Po ukończeniu formalności ceł" 
nych dama zabrała swe pakunki do 

Min. Chamberlain w Barcelonie 

BERCELONA. 27. 9. Pat. Przybył 
tu na yachcie „Delphin'** angielski 
minister spraw zagranicznych Cham- 
berlain, Zaprzecza on wiadomościom 
prasowym, jakoby w najbliższym cza- 
sie miał się spoikać z Mussoliniks: 

Awantury wyborcze w 
Gdańsku, 

GDAŃSK, 27. IX. Pat. Na wczo- 
rajszem Zgromadzeniu  wyborczem 
urządzonem przez partję stanu  śŚre- 
dniego doszło do burzliwych zajść. 
Narodowi socjaliści niemieccy zaczęli 
obrzucać zebranie kamieniami, a įe- 
den z napastników oblewać obradu- 
jących kwasem solnym. Przewodni- 
czący Zgromadzenia wezwał policję, 
która aresztowała kilku napastników, 
między innemi narodowo-socjalisty- 
cznego posła do Sejmu gdańskiego 
Hohenfelda. 

Paraliż u dzieci. |, 

NOWY VORK, 27.1X, PAT. W 
stanie Massachusets, w Naw-Jersey 
grasuje epidemicznie choroba dziecię* 
cego paraliżu. Dotychczas zanotowa- 
no przeszła 150 wypadków śmierci. 

BERLIN, 27,9. Pat. Epidemia tęż- 
ca zaczyna się szerzyć nietylko w 
samym Lipśku, ale i w okolicy. Da 
dnia dzisiejszego liczba wypadków 
teżca wzrosła w samym Lipsku do 
129, a wraz z okolicą 183. Dutyche 
czas zmarło 20 dzieci. 

Rekord kupca Kiryłowa.j 

PARYŻ, 27. 9, Pat. Kupiec Ki- 
ryłłow zdobył na swym samochodzie 
rekord światowy przebywąjąc prze- 
strzeń 3 000 km. w 27 godzia 30 
min. 39 sekund jadąc z przeciętną 
szybkością 181 klm. 

Katastrota w kino, 

BUENOS AIRES, 27.iX, PAT. W 
Goya runęła galerja w kinematogrą- 
fie, Ofiarą wypadku padło 700 zabi- 
tych i rannych. 

Slad zaginął. 

KONSTANTYNOPOL 27. 9. Pat. 
O letaiku niemieckim  Koennecke, 
którego ślad zaginął od soboty nie- 
ma w dalszym ciągu żadnych wiado- 
mości. 
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Nowošci wydawnicze.. 
— «Start». Wyszedł z druku Nr. 11 

«Startu», jedynego w Polsce czasopisizc, po- 
święconego kulturze fizycznej kobiety. 

Pismo to, pomimo stosunkowo krótkie- 
go istnienia, zdołało zainteresować w tak 
wybitnym stopniu stery oficjalne, że w mie- 
siącu ubiegłym polecone zostało wszystkim 
szkołom i seminarjom nauczycielskim przez 
Ministerstwo W. R i O. P. 

Ostatni numer «Startu» jest równie in- 
teresujący dla młodzieży szkolnej jak dia 
nauczycielstwa, pań uprawiających sporty, 
wreszcie dla wszystkich tych, którzy rozu- 
mieć poczynsją wielkie wartości zdrowotne 
ćwiczeń cielesnych. Na pierwszy plan wysu- 
wają się ciekawe artykuły aktualne, poświę- 
cone poszczególnym  dzisłom sportów oraz 
obozom. Dia adepiów sztuki tennisa—wiele 
korzyści przynosi artykuł techniczny, oma- 
wiający sposoby gry i uderzeń. 

Strona ilustracyjna, jak zwykle, bardzo 
brgara i interesująca. 

Dr J Burak 
akusze ja choroby kobiece 

POWROCIŁ Zawalna 16, tel 564.   

prenumerat, tudzież 

SAKEAKIEJACIA 

kibitki,—a ja znowu skierowałem kro- 
ki do swego pokoiku z nadzieją, że 
anuż nikt więcej nie nadjedzie i będę 
się mógł nareszcie wyspać... gdy na- 
gle ujrzałem na stole, gdzie rewido- 
wano bagaże pasażerów, jakąś ksią* 
żeczkę bez okładki. Zaciekawiony 
wziąłem ją i cóż ujrzałem? Cennik 

  

handlowej firmy angielskiej, najcie- . 
kawszy cennik, jaki tylko widziałem. 
Na pięknym glansowanym papierze 
stały wizerunki wszystkich bożków i 
bogiń Indyjskiego i Chińskiego Olim- 
pu, a pod każdym ebrazkiem były 
wypisane ceny po angielsku, chińsku 
iw języku „hindustani*, którym sią 
porozumiewają wszystkie ludy Indyj 
Wschodnich—w szylingach, pensach 
i w przerachowaniu na indyjskie „ru* 
pije” i chińskie „lany*. Dla przykładu 
podaję wypis jednej ze stronic tej 
książeczki: 

„Bożek Taszilchumpo drewniany 
cena 1 szyling 6 pensów 

„Toż Taszilchumpo mosiężny ° 5 
szyl. 2 pensy. 

„Dsima—bogini drewniana 1 szyl. 
4 pensy. 

„Toż ozdobiona emalją 6 szyling. 
„Toż—z oczyma turkusoweini 8 szyl. 
6 pensów. 

„Kali--bogini śmierci drewniana 
2 szyl. 8 pensów. 

„Toż—bogini śmier:i porczlanowa 
3 szylliagi 5 pensów.



—
 

Jak lud litewski uczcił J. E. ks. Biskupa Mi- 
chalkiewicza. 

«Dzień Kowieński» podaje następujące szczegóły z pobytu J. E. ks. 

Biskupa Michalkiewicza na Żmudzi: 
J.E. Biskup sufragan wileński Michalkiewicz, który po krótkim po- 

bycie w naszym kraju 19 b. m. udał się przez Kowno—jewje z powrotem 

do Wilna, przyjechał do Litwy celem odwiedzenia swych krewnych w 

Sosławkach parafji Chwejdańskiej pow. 
W dzień przybycia na miejscowej stacji kałejowej zebrali 

Taurogowskiego. 

się celem 

powitania ks. Biskupa krewni jego, o 2 wiorsty zaś od miasteczka Sosła- 

wek zgromadził się iud okeliczny, który pomimo kiepskiej pogody, wy- 

trwale czekał na chwilę przybycia Dostojnego Gościa. 
Nazajutrz po przyjaździe B skup 

Biskupowi telszewskiemu, po upływie 

Michalkiewicz złożył wizytę J. E. 

zaś kilku dni zwiedził w towarzy- 

stwie swego szwagra i siostrzenicy Klajnedę i Polągę. 

Podczas swego pobytu Dostojny Pasterz był parę razy ze mszą św* 

w Chwejdanach i Pojwrzyku, codziennie zaś odprawiał nabożeństwo w kapii- 

cy domowej, specjalnie na ten cel urządzonej. 

Lud litewski uczcił JE. Biskupa, jak tylko mógł. Na pożegnanie 

Jego zebrały się tłumy; dziewczęta, przystrojone w bieli, udekorowały ро- 

wóz Biskupa kwiatami, odprowadzając 

która specjalaie na cześć Jego została 

iejowej. Tutaj Pasterza czękał jeszcze większy tłum ludności. 

tak licznemi oznakami przywiązania do Kościoła, 

Go porę kilometrów do bramy, 

wystawiona na drodze do stacji ko- 
Rozczulony 

Biskup dziękował za 

serdeczne przyjęcie i pobłogosławił zgromadzonych. 

Z Sosławek dn. 17 września ks. Biskup udał się do Szwekszń, był na 

miejscowym cmentarzu, gdzie spoczywają zwłoki Ś. p. Jego siostry, Gd- 

prawić żałobną mszę. Tu również lud czekał koło umajonej zielenią kaplicy. 
W Szwekszniach Biskup odwiedził ks. prałata Maciejowskiego, który po- 

dejmował Go obiadem, poczem tego samego dnia odjechał do Kłajpedy, 
by udać się do Kowna, stamtąd zaś do Wilna. 

Daostojny Gość, opuszczając zakątek na Żmudzi, pozostawił po sobie 
na długo dobrą pamięć. 
    

KRONIKA 
Uchwałono również zorganizować ketnisja uznała za nieodpowiednie, wo- Spław odbył się w obecności przed- udaremnić ewentualną możność szmu- nych zda się wprost niemożliwych 
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URZĘDOWA. 
— Audjencje u p. Wojewody. 

Pan wojewoda odbył konferencję z. p. 
dyrektorem robót publicznych inž. 
Siła-Nowickim i inż. Niewodniczań- 
skim w sprawie Stowarzyszenia Tech- 
«ników, następnie przyjął dowódcę III 
Brygady KOP. płk. Skorebohaty-Jaku- 
bowskiego, starostę powiatu Wilej- 
skiego p. Nitosławskiego i wreszcie 
przedstawicieli Związku Zawodowego 
Literatów Polskich w Wilaie p. Hu- 
Aewicza i p. Szeligowskiego w Spra- 
wach związku. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Z posiedzen a powiato- 

-wej komisji rolnej. W dniu wczo- 
rajszym, przy współudziale starosty 
pow. Wil.-Trockiego p. Witkowskie- 
go i przedstawiciela urzędu woje- 
wódzkiego p. Szaniawskiego, odbyśo 
się posiedzenie powiatowej kcmisji 
rolnej. 

Na posiedzeniu postanowiono m. 
in. zorganizować w powiecie dwa re- 
jony  sanitarno-weterynaryjne z przy» 
działem dwuch lekarzy objazdowych 
przynależnych do sejmiku i dwuch le- 
karzy sanitarno-administracyjnych z 
ramienia urzędu wojewódzkiego. Po- 
zatem każda gmina posiadać bę- 
dzie jednego felczera, pełniącego rów- 
nocześnie funkcje oglądacza mięsa. 
Felczerzy ci podlegać będą kontroli 
lekarzy objazdowych. 

w powiecie sześć stacyj z zawodowy” 
mi buhajami i ogierami,! przyczem 
każdej stacji przydzielone zostaną dwa 
rządowe ogiery i jeden buhaj, spro- 
wadzone ze stajni zawodowej w Ja- 

Turły, Olkieniki, Turgiele i Rzeszę. 
— (x) Kursy pokazowe żywie- wać będzie Pan Wojewoda, 

nia krów w pow. Wil.-Trockim. 
Wydział sejmiku pow. Wil.-Trockiego 

kontroli obór. 
Koszta powyższego będą pokryte 

z Suim wyznaczonych w budżecie sej- 
miku na sprawy rolne. 

— (x) Nowe spółdzielnie mie- 
czarskie na terenie pow. Wil. 
Trockiego. Na skutek uchwały sej- 

Wil.-Trockiego  przystą- 
piono w ostatnim czasie do orgaui- 
zacji dwóch nowych spółdzielni mie- 
czarskich w gminie Olkienickiej i Mi- 

miku pow. 

chaliskiej. 
Organizacja pomienionych  зрё!- 

w 

najbliższych dniach będą one oddane 
dzielni jest już ma ukończeniu i 

do użytku. 
MIEJSKA. 

— (x) Rozpaczliwy stan ulic 
na Nowym Świecie. W dniu wczo- 
rajszym Komisarz Rządu na m. Wilno 
w towarzystwie v-prezydenta p. Czyža 
zwiedził dzielnicę Nowy.Świat, przy: 

iż ulice: 
Śniegowy, Szkaplerna, Nieświe- 

ska, Bracka, Horodelska i Rakowa są 
w stanie niemożliwym i wymagającym ki 

czem stwierdzone zostało, 
zauł. 

pewnej regulacji. 
Wobec jednak braku potrzebnych 

kredytów naprawa tych ulic może 
być uskutecznioną nie wcześniej niż 
w roku następnym. 

— (x) Komu powierzono do- 
stawę węgla dla Magistratu. W 
dniu wczorajszym odbył się w Magi- 
stracie przetarg na dostawę węgla ka- 
mienaego dla potrzeb miasta. 

. Do przetargu stanęli przedstawi- 
cieli koncernów: „Robur*, „Gisze“, 
„Progres* i „Pszczyna”, 

Wobec jednak mniejwięcej podob- 
nych ten podanych przez poszczegól- ] 
ne firmy, M:gistrat zdecydował poru- 
czyć dostawę firmie «Progres», mając 

'——————————>—>2—>—————————-————— 5-5 

I dalej w końcu: 
„Posiadamy wielki wybór cylin- 

drów do naklejania modlitw, szamań- 
skich bębnów wszelkich fasonów i 
imnych przedmiotów odnoszących się 
do kultu religji Bramińskiej i Lama- 
istycznej. Ceny po za wszelką kon- 
kurencją; kupcom hurtownikom—10 
proc. rabatu. 

„Dzyn, dzyn, dzyni* zadzwon'ly 
dzwenki pocztowej trójki kało ganku 
Urzędu Celnego: to odjeżdżała sko» 
śnooka pasażerka do Irkucka z 
bożkami, które obowiązała się za: 
wieźć do Komory Celnej. Tak samo 
dzwoniły te dzwonki przed godziną, 
gdy odjeżdżał brytyjski członek roz- 
powszechniania Biblji po całym świę- 
cie. Jeden pewiózł angielskie biblje 
na Daleki Wschód, druga angielskie 
bożki wyrobione w _ Birminghamie, 
jeden będzie rozwoził po całej Azji 
wizerunki Boskiego Męczennika, Chry- 
stusa w cierniowej koronie, druga po- 
tworne figurki Kali z zębami, wy- 
szeżerzonęmi jak u wilka. Wszystko 
to możebne w naszych czasach! Gło- 
wa mi bołała po bezsennej nocy, 
więc wyszłem na ganek, żeby ode- 
tchnąć świeżem powietrzem. A dzwo» 
nek oddalającej się kibitki wybiłał 
smutne trele na pocztowej drodze 
to zamierając na chwilę w parowach 
między górami, to napełniając prze- 
strzeń jękliwemi tonami, w których 

się czuło coś nieskończenie smutne- 
go, jak utrata czegoś drogiego, co 
było i już nie powróci. I przypomnia- 
ły mi się dawne wiersze «Więzień 
Sybirski»: 

„I dzwonek tylko jęczy w oddali 
„Jak pogrzebowy umarłych znak...” 
Tak... to pogrzeb dawnej wiary, — 

tego co się kochało w przeciągu ty- 
siąca lat, w co się wierzyło. 

Obudził mnie z tej zadumy szę- 
łest i cichy śmiech. Za mną na gan- 
ku stał jeden ze strażników celnych, 
Burjat z pochodzenia, niedawno na* 
wrócony na prawosławie. On trzymał 
w ręku zapomniany cennik, rozpatry- 
wał figurki bożków, i cicho się šmiai: 
cha, cha, chal Żęby mu blyszczaly 
złowiogo, a skośne oczy wyrażały 
tyle nienawiści i pogardy, ile tylko 
może wyrazić twarz pierwotnego, pół: 
dzikiego człowieka. AIM 

„Cha, cha, cha!” 
śmiał się Burjat, 
ziemię, plunął na 
mi i odszedł. 

| nagle zechciała mi się krzyknąć 
wilkiem głosem: „ej, panowie europej- 
czycy mie żartujciel Bo Azja już was 
poznała i straciła do was wszelki 
szacunek, Dziką jest Azja, ale wielką 
w swej mocy ducha,.. wszystkiem han- 
diuje, ale nie wiarą i przekonaniemi* 

jeszcze raz za- 
rzucił książkę па 

nią, podeptał noga- 

" Konstanty Siemiradzki 

FOŁCOOCNE=O 

Franciszek 
   

o czem zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

żona, córki, synowie, synowa, zięciowie i wnuczęta. @ 

Debaty w sprawie wystawy Północnej w Wilnie. przy tem na względzie, iż firma ta w 
roku ubiegłym wywiązała się należy” 
cie ze swego zadania. 

Firma ta ma dostarczyć 6000 ton 
węgla dla elekirowni miejskiej po ce- 3 
nie: orzech Il kat. P> zł. 50 gr. > ganizacji 
1 tonę, gioszek po 40 gr. i mia = 
po 27 + 76 gr., oraz 2000 ton kost- Samoloty 
ki Li H gat. po 49 zł. z dostawą i 
zsypką do piwnic i składów poszcze- 
gólnych szkół i szpitali miejskich. 

Niezależnie od powyższego Magi- 
strat zakupił 1.200 ton węgla po ce: 
nie jak wyżej od firmy „Robur*. 

— (x) Rewizja sanitarna pie- 
kari m. Wilna. W związku z prze- 
prowadzanemi obecnie rewizjami sa- 
nitarnemi poddano konfroli ogółem 318 
zakładów piekarnianych. 

w aniu 26 b. m. Wojewoda Racz- 
kiewicz przvią! p.p. M. Bohdanowicza 
i prof. S Ehrenkreutza w sprawie or- 

Wystawy Północnej w Wil- 

Wywiad sowiecki ad pewnego 
czasu stale posiłkuje się aeroplanami 
przy zdobywaniu infórmacji e stanie 
rozmieszczenia oddziałów KOP. Do- 
tyczy to głównie okolic Krasnego i 

bec czego też właścicielom tychżs da stawiciela urzędu celnego. 
na termin O9-ciomiesięczny, w celu 
przeprowadzenia odnośnych remon- 
tów, lub przebudowy, 

Pozatem kilkanaście piekarń uzna- 

ostateczną w tych wypadkac 

stwierdzenia wymiaru ścian w  elek- 
trowni miejskiej w związku z monta: 
żem nowych maszyn w tejże ele- 
kirowai.: 

Ustalono, iż wymiary niedosta- 
teczne będą wzmocnione przez wsta- 
wienie t. zw. konirforsów, 

Koszta przeróbki wyniosą, prawdo- 
ze 5 6.000 zł. 

— (x) Termin opłaty miejskie- „„, 
go podatku od broni pokora biorników. 

nia na naukę. 

POCZTOWA, 

z uchwałą Rady Miejskiej z 
listopada 1926 r. oraz w myśl $ 8 
statutu o podatku od przedmiotów 
zbytku podaje do wiadomości, iż listy 
płatników podatku od broni myśliw- 
skiej z wykazaniem opodatkowanych 
przedmiotów, oraz przypadających 
kwot podatkowych zostały wyłożone 
w wydziale podatkowym Magistratu 
(pokój Nr. 43) i w ciągu dni 14 od 
daty niniejszego ogłoszenia mogą 
być przeglądanie przez osoby zainte* 
resowane. 

strować swój radjoodbiernik, 

łatę 

nienie», wciągając 

bonentów radjofonicznych. 

ROZNE. 

Niezależnie od powyższego wszyst- 
im opodatkowanym właścicielom bro- 

ni myśliwskiej zostały wysłane nakazy 
płatnicze, 

Posiadacze takowej, którzy naka- 
zów płatniczych nie otrzymali, winni 
powiadomić o tem wydział podatko- 
wy Magistratu. rzelni. 

Qdwołania od wymiaru podatku 
mogą być wnoszone do Urzędu Wo- cej do likwidacji tajnego gorzelnictwa wy- 
jewódzkiego w Wilnie za pośrednic: szło na jaw, że nagrody, jakie w myśl za- 

kama Magistratu m. Wilna, w termi- Pozięda asd, Aedczyji powie оу i, + zi c ° nis podanym w nakazach płatniczych. rzelni, nie są ai ai. we: wy. 
SZKOLNA. Apt) Z wypadkach ze znaacznem 

— Szkoła gry na fortepianie В Uważając, że takie traktowanie sprawy 
aniny Wojewódzkiej, Mickiewicza nie wpływa dodatnio na jej dobro, władze 

22 m. 4, podaje do wiadomeści, iż z wojewódzkie wszczęły starania, aby należne 

dniem 25go września, ma mocy ze- żpeko Sula faakcjomaiusrgn policji ва zwolenia Min. Wyzneń Religijnych wszystkich siarostwach SO są spisy 
i Oświecenia Publicznego zostają o- funcjonarjuszy, którym włądze skarbowe 
tworzone klasy skrzypiec i śpiewu so- "ie Wypłaciły nagród, 
lowego. — T-wo „Rytas“ cofa skargę 

— (0) Rejestracja szkolna. Wy- Na Zarządzenie min.St. Grabskie- 
dział szkolny Magistratu m. Wilna go: W Swoim czasie litewskie T-wo 
przypomina rodzicom i pracodawcem, OŚWiatowe „Rytas* zwróciło się do 
zatrudniającym młodocianych oraz ter. Najwyższego Trybunału Administra- 
minatorów, że w bieżącym roku szkol- CYJSEgO ze skargą na zarządzenie b. 
nym 1927—28 naukę dokształcającą Ministra oświaty w gabinecie Witosa 
będą udzielać w Wilnie następujące P: Stanisława Grabskiego, w sprawie 
szkoły zawodowe dokształcające: wprowadzenia do szkół prywatnych 

1) młodzieży, zatrudnionej w prze- !!f*wskich nauczania historji i geogra- 
myśle metalowym, drzewnym i im po- fl! w jezyku polskim. 
krewnym zawodom szkęła dokształca W obecnej chwili trudno jest prze- 
jąca Polskiego Stowarzyszenia Techni- Widzieć jaki wyrok Ezapadłby w tej 
ków, ul. Wielka 51; sprawie, a wogóle sytuacja cała się 

2) młodzieży obojga płci, zatrud- Zmieniła, gdyż zarządzenie powyższe 
nionej w instytucjach handlowych, zostało cofnięte. W związku z po- 
fmansowych i biurowych szkoła do- WYŻSZEm Najwyższy Trybunał Admi- 
kształcająca zawodowa Stowarzyszenia Nistracyjny zwrócił się do T-wa „Ry- 
Kupców Chrześcijańskich w Wilnie, fas" z zapytaniem, czy wobec zmiany 
ui Biskupia 12; zarządzeń w sprawie nauczania histo- 

3) młodzieży męskiej wszystkich "ii i geografji, nie zechce one cofnąć, 
innych zawodów szkoła dokształcają. WSZczętej przed dwoma laty sprawy. 
ca zawodowa im. „Promienistych*, Jak się dowiadujemy, T-wo „Rytas* 
ul. Trocka 14 į W. Pohulanka 14; w najbliższych dniach zdecydowało 

4) młodzieży żeńskiej szkoła do- Skargę cofnąć. 
kształcojąca zawodowa im. M. Konop» _ — (c) Portrety pierwszego 
nickiej, ul. Wileńska 10; prezydenta Rzeczypospolitej. Ko- 

5) zawodowe kursa rysunkowe dła mitet uczczenia pamięci pierwszego 
rzemieślników Wil. T-va Artystów prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. 
Plastyków, ul. św. Anny 7; Gabryela Narutowicza, ( Warszawa Al. 

6) szkoła skórnicza im. Jana Ki. Jerozolimska 28—6) wydał nową ве- 
lińskiego, ul. Ostrobramska 5; 

7) szkoła zawodowa im. św. Te- na papierze kredowym w rozmiarach 
resy żeńska (roboty ręczne i trykotar- 50X40 cm. w cenie 3 zł. i 31x25 w 
stwo). cenie 1 zł. 50 gr. plus porto pocztowe, 

  

Kończa 
Obywatel Ziemi Kowieńskiej 

Opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach zasnął w Panu dnia B 

17 go września 1927 r, w wieku lat 72, w majątku swym  Łukini p-tu Wiłkomierskiego, ® 

sowieckie interesują się położeniem 
granicy, 

Spław po Dziśnie zagranicę, 
Na pododcinku Nowinki pomiędzy 

I slupami granicznemi splawiono wa- zwolenia władz z 
Z powyższej liczby 153 piekarnie dami Dzisny zagranicę pięć tratw. 

Burda w kapliey Metodystów, 
W ubiegłą niedziełę w kaplicy Me- 

nowie Podlaskim. Jako punkty stacyj- no za zupełaie nienadające się i po- todystów przy ul, Trockiej Nr 7 mia- 
ne wyznaczono: m. Szumsk, Bukiszki, stanowiono je zamkuąć, decyzję zaś ło miejsce gorsząće zajście. O godz. 

wyda: '12 m. 30 w momencie odprawiania 
przez ks. Bartoszewicza nabożeństwa, 

— (x) Przygotowania do uru- do kaplicy weszła grupa wyrostków 
chomienia nowych maszyn wi kobiet, która swojem głośnem i nie- 

zamierza w najbliższym czasie przę- elektrowni miejskiej. Oaegdaj od- licującym z powagą miejsca zachowa- 
prowadzić szereg kursów pokazowych była się w Magistracie narada inży- niem się przeszkodziła księdzu. Spro- 

żywienia krów, oraz zorganizować koła nierów i rzeczoznawców w Sprawie pn 572555: 
W październiku rb. rozpocznie sig Dochód z sprzedary tych portreto 

kontrola zakładów pracodawczych ce- przeznacony jest na budowę domu 
łem stwierdzenia, czy młodzież uczy- techników im. G. Narutowicza. 
niła zadość ustawowemu obowiązko- 
wi, tj. czy posiada dowód uczęszcza- i godną pochwały |Jest rzeczą dbać © 

(c) Rejestracja radjo-od- 
traci , е!;ш a: sog 

skiej. Magistrat m. Wilna zgodnie Stacji prywatnych urządzeń radjood- ne, że wodą, którą się polewa kwiaty blorczych, Dyrekcja P. i T. zarządziła trzeba skrapiać:pocz. ludzi, ы 
> co nast: Z dniem 1 października rb, cy Coach 

wszystkie agencje zaopatrzone będą Innego zdania są wilnianie, a w szcze- 
w Odpowiednie druki podań, które gólności wilnianki. Polewając kwiaty 
wypełniać będą osoby chcące RE na balkonach urządzają bezpłatne tu- 

ypeł: 
nione podania agencje przesyłać będą miał miejsce onegdaj przy zbiegu 
niezwłocznie do najbliższego urzędu. 
Do tegoż urzędu wpłaca petent za 
pomocą przekazu pocztowego lub w lewała kapelusze przechodniów. Po- 
jakikolwiek inay sposób należną op- 

kancelaryjną oraz abonamentową. pieli. 
Urząd pocztowy po otrzymaniu na- 
leżności przesyła petentowi <upoważ- 

równocześnie równowagi. 
posiadacza upoważnienia na listę a- 

" sie pisaliśmy już o niezwykłym bała- 

— Akcja władz w sprawie wypłaty przy ul. Ostrobramskiej, główną uwa: 
policjantom nagród za wykrycie tajnych 
go mi. Wzmagające się ostatnio tajne 
gorzelnictwo zwióciło uwagę władz na tę 
sprawę. Przy przeprowadzaniu akcji zdążają- 

Straszliwa kloaka, cuchnący ustęp; 

na deska ratunku: nisko „nachmurzo- 
na* brama. Z westchnieniem ulgi do- 
pada każdy wąskiej uliczki, zaprzysię- ły powszechnej w Wiazyniu p. Stachler 
gając sobie w duchu że nigdy już do 

rów kina? 

rję portretów pierwszego prezydenta 30 

Święto Lotnicze Mło= 
dzieży Szkolnej. 

Słoneczny ciepły dzień września: 
wy.Ze wszystkich krańców miasta już 
od rana ciągną wycieczki szkolne na 
lotnisko na Porubauku. Na lotnisku 
iudno i gwarno. O godzinie 13 spe- 

W cjalnie uruchomiony pociąg wyrzuca 
RH z wnętrza swych trzydziestu kilku wa- 

gonów nowe rzesze wycieczkowiczów 
i niezwłocznie wraca do Wilna po 
pozostałych. 

Z boku lotniska wyciągnięte dłu- 
gim sznurem stoją samoloty Il Myś- 
liwskiego Pułku Lotniczego-Spady, 
Hanriot, Moran—koło nich tłumnie 

SX) gromadzi się młodzież z zaciekawie- 
niem przygłądając się płatowcom, roz- 
pytując o każdy szczegół, nie dając 
przejść żadnemu piłotowi żeby mie 

3] zasypać go szeregiem pytań. 
O godzinie 14 rozpoczyna się po- 

kaz. Poprzedzają go szczegółowe ob- 
jaśnienia udzielane przez oficerów 3 
samodz. dyonu art, przeciwlotniczej i 
przedstawicieli LOPP. 

Wreszcie zawarczały motory--trzy 
Spady — zda się trzy potworne pta- 
ki jednocześnie poderwały się z zie- 
mi. Lecą, a lecą tak równo, że zda 
się stanowią jedną całość — widać 
jak wprawnemi rękami są prowadzo- 
ne. Z zawrotną szzbkością otaczają 
raz i drugilotnisko wznosząc się coraz 
wyżej. Zzapartym oddechem śledzą je 
tysiące oczu. Lecz .co to? naraztrzy pę- 

dzące ptaki zadzierają swe dzioby do 
góry i jednocześnie przewracają się 
w wspaniałym loopingu, ani na chwi- 
lę nie zmieniając wzajemnego położe- 
nia. Po chwili rozlatują się w różne 
strony. Jest to sygnał rozpoczęcia in- 

„ZE- dywidualnej akrobacji — i jakiej ak- 
a zastosowaniem robacji, poprostu chwilami serce  za- 

wszystkich środków ostrożności, aby mjerało z trwogi na widok karkołom- ' 

  

mie w roku 1928, W dniu zaś wczo- 
rajszym w mieszk”niu prywatnem p. 
Wojewody odbyło się posiedzenie 
Prezydjum tejże wystawy. 

Łużek. W dniu 26 bw. znów pokaza» 
ły się dwa atroplany, które leciały na 
wysokości 450—500 metrów nad zie- 
mią, wzdłuż granicy nad  terytorjum 
Polski. 

Spławu dokonano na mocy ze- 

giu, pozycji, w które są wprowadzane sa 
moloty, nie wiadomo za którym apa- 
ratem śledzić. W tym momencie star. 
tuje czwarty aparat i rozpoczyna się 
walka powietrzna, parami. Drugi punkt 
programu to nalot na lotnisko i ob- 
rona. Nadlatują satnoloty mające wyo- 
brażać nieprzyjacielską eskadrę, - wy- 
buchają bomby, artylerja przeciwlot- 
nicza daje salwę po salwie, groźny 
obraz wojny w całej pełni. W powie- 
trze wzbijają się myśliwskie chyże 
Spady i atakują nieprzyjacielską ©- 
skadrę, zmuszając ją do edwrotu. Na 

w zakończenie zademonstrowano zasło” 
nę dymową, która gęstą falą przesło- 
niła część lotniska, hangar, samoloty, 
kryjąc je przed wzrekiem ludzkim. 

Dzień Święta Lotniczego Młodzie 
ży Szkolnej zorganizowany przez Wi- 
leński Komitet L.O.P.P. wspólnie & 
11 Myśliwskim p. lot. i 3 Sam, Dy- 
wizjonem  Artylerjj  Przeciwletniczej 
niewątpliwie znakomicie przyczyni się 
do propagandy polskiego lotnictwa, 
widziane obrazy niewątpliwie długo 
pozostaną w pamięci zgromadzonej w 
tym dniu w iłeści przeszło 9000 osób 
młodzieży wszystkich szkół wileń- 
skich, w sercach których L.OP.P. 

sze dła przechodniów. Fakt podobny Znajdzie najlepszych swych propaga- 
W. torów. 

Pohulanki i Zawalnej. Jakaś niedobra RAWENNY 
niewiasta zamiast kwiatów obficie po- i wiele osób odchodzi od kasy bez biletów з Твіа':{_:оі;ы_с;урту‘ьфйе. и‹[::ул:].с ой 
icjant z flegmą przygląda! się tej ką» Naibližszeį niedzieli trzy razy: I-e przedsta- 

: Należałoby ła i ad Bot naa SE SU BT ok owej niewiaście... mo i policjantowi šm. 30 wieczorem. л 
może wytrąciłoby go to ze stoickiej 

Wówczas awantur- 
nicy zmięszali się z tłumem modlą- 
cych się i stopniowo wyszli. Nikt z 
nich nie został przytrzymany na go- 
rącym uczynku. 

Natomiast w poniedziałek areszto- 
wano woźnego magistratu Kazimierza 
Łowczysa, który bral jakoby udział 
w burdzie. 

wadzeno policję. 

— (c) Woda... na głowę. Piękną 

kwiaty i roślinności. Wszak pielęgno- 
wanie roślin, według twierdzeń filozo- 
fów wszystkich wieków i narodów u* 
szłachetnia człowieka. Lecz z tem 
wszystkiem nigdzie nie jest powiedzia- 

padkowo znajdujących się w pobliżu. 

RADJO. 

— Program andycji warszawskiej. Į zw Т 12.00. Sygnał czasu, komunikat |emka 
ganie, panującym w kinie miejskierm meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

program. е 

gę zwracając wówczas na panujący zo, 15,00. Komunikat gospodarczy 1 meteo- 
w lokalu kina scisk, niewykorzystywa- ' 45,207 

— Czyj pomysł? W swoim cza» 

15.20—16.30. Przerwa. 
nie drzwi boczuych przy wypuszcza- 16,30—17,00. Rrogram dla młodzieży (O 
niu wychodzącej publiczności, oraz Wiśle)—wyp. prot. Aleksander Janowski, 
brutalność służby. 1715. Koncert popotudni 

Administracja kina _ postarała się 18,35—10,00. an dak 
jak widać złemu zaradzić i to w tra- respondencję bieżącą omówi dr. Marjan 5- 
Za „wileński sposób"—a jak- PZ Tranasńżjc + Panmunlų < лао 
że, otworzono drzwi... ale akurat nie eta i аНВр а 
te które należy Urozmaicono człowie- <Miętsycawiowego Alecto Te 
kowi, uprzyjemniono wieczór; przy su Misyjnego». Po uroczystościach transmi- 
wyjściu otwarto drzwiczki boczne, ale Six ET ij a Doa O: 
pocóżby znów na balkonik, niel komanikyt IA л S 
wprost ma dziedziniec ma čuchnącą AED kas Z 
kloakę. Po krętych schodkach scho- 22,30—23,30. Transmisją muzyki tanecz. 
dzi—ścicha, gdzie, niegdzie zaklinając "Ei z <sali malinowej» hotelu <Bristop w 
— cierpliwa publiczność wileńska, ";e"aniu orkiestry Fienryka Gojda. 

WYPADKI ł KRADZIEŻE. znowu kloaka, a dopiero w dali įedy- 

— Tajemniczy młodzian na torze 
kolejowym przy granicy. Nauczyciel szto- 

siara a toru kolejowego po- 9 s R między stac adoszkowicze a grani - „miejskiego” nie pójdzie. „Czyżby od- ses mężczyznę kręcącego ślę balo Land nośne władze sanilarne nie zechciały nicy. Wobec tego, że nieznajomy zdradzał wałądnać w te niesłychane sprawy i Pewne RE rozElądat ię na 02 z я ® y, p. Stachler podbiegł do niego i przy- położyć kres samowoli administrato: trzymał. Sprowadzony przy ns ių 
dzącego żołnierza KOP do posterunku po- 
licji nieznany podał, że nazywa się Wieru- 
cho, pochodzi z Petersburgu, lecz od pew. 
nego czasu zamieszkuje w Polsce, 

Wobec podejrzenia, że misł on na my. 

TBATR i MUZYKA: 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
w dalszym ciągu ciesząca się wyjątkowem Śli rozśrubowanie szyn władze policyjne na- 
powodzeniem krotochwila Nancy'ego <We- kazały przytrzymanie jego aż'do : ieni. 
soła spółka», na której publiczność wybor- da 3 WA 
nie się bawi. Wichetowi (gm. Koniawska) z zajazdu Ja 

Piątkowa premjera_ <Niech żyje kóba Rozenbluma (Kolejowa 7.9)  skrzdzio- 
miłość» — oto tytuł komedji F. Gandery, no 22 dolary oraź bicuz-€ wartości 222 zł, 
którą po raz pierwszy Teatr Polski odegia Kradzieży dokonali wł.ściciel eajazdu i stu- 
w piąlek, a której treścią są dzieje dwojga żąca Pinchus Szuster, klórych zatrzymano. 
serc, różnie przez los doświadczanych, u- — Zaginięcie. Dn. 25 bm. wyszła Z 
wieńczone w końcu wiecznie młodem, choć domu i dotychczas nie powróciła 19-letnia starem jak Świat tchnieniem wzajemnej mi- Aleksandra Dziamasównż (Buzowa 15). 
łości. Autor wyposażył komedję dowcipem i — Co z wozu spadło to przepadło. szampańskim humorem, E. Siedieckiej (Kalwaryjska 12) w  cząsie 

— Inauguracja przedstawień dla mło- przejazdu z ietniska ul. Lipówką skradziono 
dzieży. W nadchodzącą soboię Teatr Polski z wozu ubrani: wartości 300 zł. 
rozpoczyna przedstawienia dla młodzieży — Brat złodziejem. D. Czystow (Wą- szkolnej odegraniem «Pana Jowlalskiego»— wozy dom własny) zamejdował iż brat jego 
AL Fredry. Aleksander dokonał kradzieży ubrania, 

Początek przedstawień Ściśle o g. 4 m. Sprawcę aresztowano. R 
PP- — Samobójstwo. Do szpitala św. Ja- 
— We wszystkie niedziele Teatr Pol- kóbą opra, 46;letnią M. Marciaowaką 

ski czynny będzie irzy razy. Ze wzęlę- (Tartazi 16), która w celu pozbawienia sę 
du na to, Że niedzielne widowiska w  Tea- życia otruła się esencją octową, 
trze Polskim cieszą się olbrzymią frekwen ją 

Kradzież w zajeździe. Michałowi



Z žycia harcerskiego. 
Dn. 24 b. m. odbyła się pierwsza w tym 

roku szkolnym zbiórka kompanji harcerskiej 
p- w. Wyżej wymieniona kompanja została 
zorganizowana na początku b.r. z inicjatywy 
obecnego Komendanta Chorągwi d-ha ph. 
Grzesiaka, liczy ona koło 100 harcerzy star- 
szych (ponad lat 16), którzy już posiadają 
stopnie p. w. lub uczestniczą w p. w. W r. 
b. ma terenie harcerskim będą zorganizowa- 
ne dwa obozy: na ly i ll-gi stop. p. w. 
Zbiórki kursów będą się odbywały raz w 
tygodniu zaś kompanji raz na miesiąc. 

Dn. 25 b. m. odbyła się zbiórka drużyn 
wileńskich na podwórzu U. S. B. Po wy* 
słuchaniu mszy św. drużyny wyruszyły na 
wycieczkę do Zameczka pod przewodnictwem 
d-ha Kom. Chor. Grzesiaka. Czas na wy- 
cieczce drużyny wypełniały indywidualnie. 
Gry skautowe i harcerskie, gry ruchowe, 
przygotowania i próby na stopnie harcerskie— 
oto były ich zajęcia. Jedna z drużyn wileń- 
skich, Czarna Trzynasika, urządziła u siebie 
w obozie b. ciegawe zawody «<indjan». Strze- 
fanie do celu z łuków, rzut dzidą na odieg* 
łość i do Celu i rzuty nożem złożyły się na 
powyższe zawody. Należy podkreślić, że łu- 
ki i dzidy były zrobione własnoręcznie przez 
zawodników i zasługiwały na uwagę ze 
względu na estetykę i praktyczność. Fiarcer- 
stwo choe odrodzić u nas sporty z naszą 
(nie <indjam) tradycją związane. 

Wieczorem kilka drużyn zostało na <ogt 
nisko» «Drużyny Dołęgi» V.ej Wil. Dr. H. 
Kolejne śpiewy drażyn | krótkotrwałe po- 
kazy gospodarzy uczyniły pobyt przy ogni- 
sku b. miłym. Jak wielki wpływ wywierają 
chwile врейхопе u ogniska harcerskiego, 
mcže Świadczyć następujący takt. Do ogni- 
Ska przyjeżdża konno właściciel lasu z pre- 
tensją, że rozpalono ognisko bez jego zezwo- 
lenia. Widząc jednak harcerzy i przedsię: 
wzięte środki bezpieczeństwa pozwala dalej 
palić ognisko i odjeżdża. Po chwili jednak 
wraca do śpiewającego grona a zaproszony 
do ogniska, pozostaje, słucha piosenek, jest 
przy przyrzeczeniu dwuch harcerzy i tak mu 
się to wszystko podoba, że wzruszony pro- 
si o jaknajczęstsze odwiedziny. Po ognisku 
odprowadza wracających ze śpiewem harce- 
rzy prawie aż do Wilna, prosząc o Coraz no- 
we piosmki i wreszcie żegna powtarzając z3- 
proszenie jaknajczęstszego odwiedzania jego 
terenów, 

Ładna pogoda i miły nastrój pozosta- 
wiły miłe wspomnienia u uczestników wy- 
cieczki, powracejących koło g, 8 Masa. do 
Wilna. 

SPORT. 
A. Z. S. — Pogoń 1:0 (0:0:. 

Korzystając ze świąt żydowskich i obli- 

czając z tej racji na <kokosowy interes» Zor- 
ganizowany został mecz wspomnianych dru- 
žyn, Mecz ten pomimo zmienionych w eby- 

dwu drużynach składów wypadł ciekawie. 

Od samego początku meczu d:ła się zanwa* 
żyć przewaga drużyny A. Z. S., która tylko 
dzięki dobrej obronie bramkarza Pogoni Za- 
polskiego no i braku szczęścia uzyskała wy- 
nik tak nieznaczny, W Pogoni, zwłaszcza w 
linji ataku dała się zauważyć dezorjentacja 
i brak zgrania. Spowodowane to zostało 

zapewne przestawieniem składu, wywołanem 
wycofaniem się kilku graczy. | S 

Bramkę AZS bronił dzielnie p. Wiro- 
Kiro. Jest to ostatni w tym sezonie, przed 
wyjazdem do Poznania do Instytutu wych, 

fizycznego występ tego ogólnie lubianego 
gracza i sędziego. = 

Mecz sędziował p. E, Katz, dobrze jak 
zawsze. 

Dziś spotkanie rewanżowe tych drużyn 
ma boisku Makkabi o godz. 3 po poł. 
ii AA Р НЕ ОСНИЫ 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 września 1827 =. 

Dewiży i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,93 8,89 
Fiolandja 358,72 359,62 357,82 
Londyn 43,53 43,65 43,42 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,9 35,18 35,00 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwzjcarja 172,50 172,93 17207 
Wiedeń 126,15 126,46 125,84 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 59,50 —— — — 
poż. kolejowa 102,50 
5 proc. konwersyjna poż. —— 62.— 
konwers. kolejowa 58. : 
Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln. 92 
4i pół proc. ziemskie 59,50 60,— 
8 proc. warszawskie 77,— 77,50 
5 prec. warsz. 67,— 67.50 

Ofiary. 

EOS ZŁY AOC CET ZAZARE BERRZE | 
W nmiedziele dn. 2-go października 

w Sali Śniadeckich U. S. B. 
odbędzie się 

KONCERT 
z łaskawym udziałem: pp. Skow- 
rońskiej-Szmurłowej, Sumoro- 

kowej i J. Wyrzykowskiej. 
Szczegóły w programach. 

Bilety można nabyć wcześniej w 
księgarniach: Zawadzkiego, św.Woj- 
ciecha i Gebethnera, W niedzielę 
2 paźdz. od g. 1 po poł. do 8 wiecz. 
na miejscu przy Sali Sniadeckich. 

Początek o godz, 8 wieczerem. 
Dochód z koncertu przeznaczony 
jest na budowę zakładu Domu 

Opieki Matki Bożej Miłosierdzia w 
Wilnie na Antokolu Senatorska 
Nr. 29.  Uprasza się Szanowną 
publiczność © jak najliczniejszy 

udział, 
KUUNEUNKIECE IEEE UNNINTNA RZEZ ZZZZ 

Oryginainy 'GOHLER kuty. 

  

Zapasowe części farby i szczotki 

MIECZYSŁAW ŻEJMO 
Wilno, Mickiewicza 24, tel. 161.   

SŁ owo 

  

Miejski Kinematograf Dz BA w, „Panna Squibs, poseł do parlamentu" „7a Akuszerka 

W. Smiałowska оКО] 
Zdjęcie dokumen- 

  

  
  

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 27 
września r. b. : 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. 

za 100 klg. owies 36—40, jęczmień browa- 
rowy 41—43, na kaszę 38—40, otręby żytnie 

22—24, pszenne 25—26, ziemniaki 10.00— 

11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 
dencja mocna. Dowóz z powodu jesien- 

nych robót rolnych słaby. 
Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w 

hurcie), 110 (w detalu) gr, za 1 kg, 60 proc. 

85— 95, żytnia 50 proc. 60—65, 60 proc, 55— 
60, razowa 35—40, kartofiana 80—%0, gry- 

czans 60—70, jęczmienna 60—65. 
Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 

stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 
Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

rzecierana 85—05, perłowa 80—95, pęczak 
0—60,jaglana 7' 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 

350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 

4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 

tana 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 

ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 

lone 550 — 600, solone 450 — 500, desero' 
we 600—650. я 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 120 — 140, cebula młoda 40 — 50, 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 

5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 

brukiew 15-20, ogórki 20—30 gr. za l dzie- 
siątek, groch strączkowy: 30—45 gr. za 1 kg., 
fasola AAAA 45—60 gr. za 1 kg, Szpa: 

ragi 120—180. kalafiory 20—50 gr, za głów- 
, kapusta Świeża 20-30 za 1 kg, pomidory 

80, grzyby suszone 15.00-18.00 za 1 kg 
Owoce. jabłka 60—100, gruszki 70 — 

120 šliwki 150 - 200. 
Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 

detalu), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 
talu), 

Jaja: 170—200 za 1 dziesiątek. 

Drób. kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 
kurczęta 120—180, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 

bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00— 12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 

15.00—18.00 zł, za sztukę. л 
Ryby. Z powodu świąt żydowskich ry- 

by na targu nie było. : 

— (о) Сепу chleba. Min. spraw we- 
wnętrznych wystosowało okólnik w sprawie 
notowania cen chleba żytniego. Osólnik ten 
zarządza, aby sprawozsania a cenach chleba 

zawierały dane jedynie o cenach trzech ga- 
tunków chleba żytniego: z mąki żytniej 65 
proc. i 80 proc. oraz % mąki razowej. Wpro- 

wadzenie do sprawozdań w zasadzie tylko 

tych trzech gatunków chieba wiąże się z 
ograniczeniem przemiału żyta, przewidzia- 
nem rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia £.b. 
Przy iej sposobności okólnik przypomina 
potrzebę wpływania na piekarnie co do sto- 
sowania się przy wypieku do wyżej wskaza« 
nych norm mąki. : 

Wobec Inas Komisarjat Rządu 
zwrócił się do młynów z zakazem wytwa* 
rzania mąki żytniej 50 proc. i 60 proc. Chleb 
z tej mąki będzie wypiekany tylko do czasu 

— W dniu Imienin pana Wacława Sza- wyczerpania się zapasów. Ceny mąki 65 
niawskiego, Naczelnika Wydziału Rolnictwa 
i Weterynarji przy Urzędzie Wojewódzkim 
w Wilnie — pracownicy Wydziału składają 
na powodzian zł. 50 (pięćdziesiąt). 

proc. obecnie notują się po 60—61 gr. za 1 
kg., 80 proc.—52—53, chleb zaś z mąki 65 
RA gr. 80 proc. —50—52 gr. za 

g. 

  

   
      

    
  

  

    

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

DAMA Z DYPLOMEM 

Instytut de Beautć Kóva 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 37, 
m. 1, tel. 657, Łeczenie wad cery i 
ciała. Usuwanie zmarszczek, wągrów, 
przyszczy, plam па twarzy. Soe- 
cjainie dla balów i wieczorów 
<Miasque en Marie» ostatni wynala- 
zek dla natychmiast. odświeżania 
koloru cery. Leczenie włos. od wyp. 
1 łupieżu. Przyjmuje od 9—2. 

W. Z. P. 56. 

PIANINA poszukuję 

Zgłoszenia do Administr. «Słowa». 

  

  

w celu wynajęcia.       

  

    

  

  

  

  

  

  

46 
Kulturalno-Oświatowy | Nad program „Samochódy akrobatki talne w 2 aktach. „Jak wzrasta duży słoneczny z bal* przyjmuje od godz. 9 

Sala Miejska b OŚĆ K jų“ w dwuch aktach: W poczekalni koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Ką-KOnem umeblowany do 19. Mickiewicza 
(ut. Ostrobramska 5) obronos raj pelmistrza p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę, sobotyze , wszystkiemi  wy- 46 m. 6. 

I święta od o g. 4, w inne dnie o g. 5 i pół. Cena bile ów: parter 60 gr., balkon 30 gr. godami wydaje się dla Ww: Z. P. Nr 63 
solidnego mężczyzny 

Kino- lios“ Wiosenna LIANA HAIO uosobienie wdzięku niewieściego, cudowny A. FRYLAND i A. MURSKI Portowa Nr. 23, m. 24 
teatr. w» e w fascynującej sztuce H AZ ARD“ Wyścigi konne! . З 4 

ui, Wileńska 38. z życia współczesnego p. t. 9 Niezwykle trapująca treść! Pokój |””DOKTÓR 

- » > =—=—=—>— da malž. lub 1 osoby. 
ino: 66 im Motto: Panie i Panowie! Kazdy z was musi przekonać się jak uczciwie trzeba kochać?. Nauczą was 

Teatr »»P Olonja* g wszechświatowej sławy artyści LYA de PUTŁI i BEN-LYON. а ЙЕЁ:}ЁЗЁЕЁ{‘ГЁ„Т”О"Ё:‚{; D, ZELDOWIGZ 
ul. A. Mickiewicza 22, pg Dziś uroczysta Premiera! LYA de PUTTI, BEN LYON i LOIŚ MORAN w dramacie erotycznym w ska 6, m. 8, front. | €ROr-WENERYCZ- 

10 akt. osnutym na tle życia damy z półświatka, która na prawdę po raz pierwszy kochała p. t. A NE, MOCZOPŁC, 
«MNICH NA ROZDROŻU» (Romans Uwodzicielki). Początek o g. 4 Ostatni seans o g. 102088 SKÓRNE 

Motto: Nawet kobiefę, którą można kopić ze pieniądze bywa, że raz w życiu szczerze kocha. „Potrzebna od 10-1, od 5-8 w, 
Przekonają was LYA de PUTTI i BEN-LYON, M Noc 

szą kucharka gospocy: ZE 
A EA (ED GD CZD KD CR ABA AD OD ER $ 

'. Ak * t  auuununununawununuNunuNNuMmaNam z Mieszkanie zs kseo: $ Zaldowiczowa 
a WIZYlOTZY pa m | 4 pokojowe ga 728 rano, Kuli | KOBIECE, WENE: 

zdolni potrzebni natychmiast. Warun- p s L E p = ge aa ieina kosa, „albo, „listow- DRÓG MOCZ,” 
ki bardzo dogodne. Garbarska 5—19. в M dami. odstąpię, lub za- aka N hogorki, | ws, 12- fod 4-6 

Po ye www) 5 = mienia na 3 pokojowe — owoielnia, _ | gi.Mickiewicza24 is 2 A 3 
w M _ Trzepany w ilościach ód 5.000 kg. Boy centrum miasta. Student L ag SRS 

o t mebie salonowe, E s Wiadomość: Zakreto- w. Zdr. Nr. gi. 

OMANY — рогеса ’ | й poeenach korzystnych u 5n'Ta. 108 SR Eto poszukaj iekcyj m 
W. MOŁODECKI Wilno, Wileńska 8- E k : @ 8—3 ро. 1 korepetycyj, dogod- Chcę ku pic 

i a upujemy. a ue warunki, oferty do lub w naj ё , 

r M Odbiór i . m _ Lekarz-dentysta «Słowa» pod ynają 
s CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? z py dbiór i zapłata przy odbiorze towaru. a <Rutynowany» PIANINO, _ Oferty dla 
H Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 5 gg Sw 2 - m N. lwranter : B. G. 
R spondencyjne ргой Sekułowicza, ® m Oferty wraz z cenami kierować do Admi- @ ORGA 
= Aaaa aa e E : s S u p : Lekcyj języka 

czają listownie: buchalterji, rachunko= i ji wać it. SERA 2 . 
Е woki kupieckiej, _ korespondencji ° в nistracji „Słowa* pod lit. B. R. z Służąca francuskiego ! Ghoroby 
m handlowej, stenografji, nauki handlu, ® — ГО Я Н Н 1 13 18 1 1 В 30 2 15 ) ООО Н Н Н IAA SIS 2 A g do wszystkiego po- AN ielskie o WEWNĘTRZNE 
Z prawa, kaligratji, pisania na maszy- m szukuje posady. Zn 9 g różnorodne zakaźney 
ma nach, Po ukończeniu świadectwo. = dobrze kuchnię. pósjeć udziela doświadczona (kiła) - radykalnie w- 

= ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! = da rekomendacje, ul, yy; 7 czycielka, lecza Nataralista, p. 
Nowogródzki Urząd Wojewódzki ogłasza Mickiewicza 37 m, 17. Szopienice, Gėrny Jakóba Jasińskiego 17. (gz.;<-.; : p S (*Vejšcie od Ciasnej). 'Sląsk. Załączyć porto: 

  

  
  

  

konkurs adis, 
na obsadzenie przez inżyniera mierniczego względnie mierni- Zarobić iza. oł zdolny o 3 letniej 
czego przysięgłego posady Kierownika Oddziału Pomiarowego mówienia na reklamy Świetlne, Wa. | | praktyce w 
w Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Nowogródku z runki bardzo dobre, Biuro czynne od „Druskienikach 

wynagrodzeniem VIII jub Vil grupy uposażenia funkcjonarju- 5-8. Garbarska 5—19. ze współpracą |ekarską. 

szów państwowych, Podania należy składać do urzędu Woje- е udzielam Iekcyj 

wódzkiego w Nowogródku z załączeniem: metryki urodzenia, в GIMNASTYKI 

dyplomu, poświadczenia odbytej praktyki, poświadczenia oby- 
wateistwa polskiego, świadectwa o stanie zdrowia wydanego 
przez lekarza rządowego oraz dokładny życiorys, 

Dom Handlowy plastycznej-zdrowotnej 
) z uwzględnieniem čwi- 

„„Bławat Wileński" 3 czeń oddechowych i    
      
    

    

2 
© 
@ 
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Z „Reklamie Świetlnej* 

REKLAMA SWIETLNA 
jest dzwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

Termin wnoszenia podań do dnia 1 listopada 1927 r. у 1 w razie trzeby 
Za Woiewod ė al M ENA 31. „Tel. 3—82, | M Irena 

) 6 Garnitury męskie, uczniowskie także Jankowska. Zapisy: 
Inż. Fryzendorf i płaszcze robimy na zamówienie z Boufałowa Góra 19 

Dyrektor. naszych materjałów. Robota solidna. m, 2 
Za gotówkę i na raty. › 2 

EEST TOKIA SIT NITSI DTDE LAS RSTA SOS DERS ESS Pozyczki 
ZIEMNIAKI 

do jedzenia na zimę wyborowe, przesuszona z gruntów pias- 
Czystych, bez fekalji—białe Deda, i wani Wah (ama 

dostarcza do domu w ilościach od 500 kg. wzwyż. 
Sprzedają się również ziemniaki nasienna «Deodara» oraz bu- 

„ raki pastewne „Eokendorfskie" żółte, 
Informacji udziela i przyjmuje zamówienia p. Janina Turska 

załatwiamy dogod- 
nie na termin po- 
czynając od jedne- 

go miesiąca 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

Z. A. S. K. w Wilnie, we, Ad. Mickiewi ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8: 0
0
0
0
0
4
 

  

Kącik dla Pań. 
Modna sukienka. 

Ilustracja nasza przed- 

stawia kilka najmodniej- 

szych w obecnym 5€Z0- 

nie sukienek. Jako mater- 

jał służyć może czarny 

crepe satin, lub crepe de 

chine. Bluzka fasonu bo- 

lero zdobiona jest pliso- 

waniem. Dolna część blu- 

zki łączy się z plisowaną 

sukienką. Sukienka z przo- 

du jest otwarta i można 

użyć rozmaite wstawki. 

Bardzo ładnie wygląda 

kombinacja, zdobiona zło* 

łą, lub srebrną koronką, 

Również wstawka z tó- | 

żowego crepe de ch ne 
nadaje się wybornie do 

uzupełnienia sukienki, 

  

  

    

  

     

EDGAR WOLLES wieczór. „Ojeiec“ zaciekawi panią. 

  

— Telefonowałam de ojca, — za- 

  

cza 21, tel. 152. 

Placówka Polske 

ul. Sierakowskiego 25, m. 13 (wejście od Piekiełka) codziennie 
w dnie powszednie od 15 i pół do 17 i pół, Tamże próbki do 

„obejrzenia, 

    

SZM CZZACĘPRBUCZECNANA Meblowa 

S. MAKOWSKI 

R ADIO T-wo Radjotechniczne > PYBA AC ; 
anio, a raty. 

„ELEKTRIiT< Okazyjnie sypialnia— 
Wilno, Wileńska 24, Tel. 10-38, 1.150 zł, salon cze- 

Poleca wykwintne qdhloraiki i wppakiy akecaorja na dogod- E i Mi 
nych warunkach spłaty : tół jad: е у 

Najpowažniejsza firma radjowa na Kresach, canina rio 72 ж 
kredens—475 zł., oto- ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptycki : 

zeptycklego 33, mana—160 zł., Wołkowysk, ul. Zamkowa 9 
SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul, Suwalska 65, 

5 Głębokie, ul. Zamkowa 20, 

mate” 
race—35 zł, Wykona: 
nie solidne i gustowne 
38 lat pracy w zakresie: 
Z poważaniem 

Makowski. 

    

  

     

  

  

do sprzedania 
Tanio 3 AZORY, 

kwiatów (ciernie). 
ul. Dzielna 30 m. 1 

| 
  

  

Lekeje 
francuskiego języka 

poszukuje inteligentna 
panna za pokój i 

FALIERA 
NAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 

  

          

      
      

SMACZNY i WZMACNIAJĄCY utrzymanie, oferty 

Niezbędny podczas odłączania od piersi składać do <Słowa» 
i w okresach rośniącia dia A, G. 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój kości wia 

Niezastąpiona odżywka dla mamek, matek sp 
> i rekonwalescentów. dr. 6. Molison 

e, mOCZO* 
ŻĄOAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ оНЕ 1 ikócie uła 

FOSFATYNA FALIERA Heūska 7, tet 1067, 
Mieszkanie 

Paryż, 6 rue da la Tacherie. do wynajęcia 4 pokcje 

weranda, kuchnia, Sni- 
piszki. 

Swietlana 5, m. 1. Wydz. Zdrowie Nr. 122. 

Głos miał ostry i zachrypnięty, W chwili, gdy p. Dsem wskazał 
Wzruszenie nie przeszkodziło El- wołała. zadyszana dziewczyna, —powie- 

+ LŁOGIESZCZU postać, zie uśmiechnąć się, gdyż Emery nma- dział, że będzie rad panią Bożej 
‹ śladował intonację Daisy. „. Pojedziemy taksiszm do domu, jeśli 

— Nie, — odrzekła Elza, —widzia- Emery wszedł do swego gabinetu, pani niema nic przeciwko temu, 
łam go tylko przelotnie. Szofer sie- Elza podążyła za nim. Chciała roz- Rozrzutność taka zdziwiłaby Elzę 
dział tak, że trudno było mu się strzygnąć jedno pytanie tak, by nie dawniej, lecz obecnie, wiedząc o bo- 
przyjrzeć, zauważyłam, że miał brodę, pozostało żadnych wątpliwości. 
nic więcej. Pan zna 0 naprawdę? 

— Szofera? Tak. 

gactwie Deemów nie widziała w tem 
— Panie majorze, czy pamięta pan nic nadzwyczajnego. 

osi on nazwi- tę noc, w ciągu której ktoś napadł na 
sko Stiłman. Jest to człowiek barczy- Tepperwilla? 
sty, dobrze zbudowany. Dlaczego Te- 
pperwill chciał panią widzieć? 

Elza zawahała się. 
— Nie widzę powodu ukrywania 

tego przed panem, — zdecydowała 
wreszcie.—Chodziło 6 p. 

Emery pochylił glowę. 
Dzem. 

zdziwieniu Elzy. 

— Pamiętam doskonale. 

Przed domem Dzeemów był nie- 
duży ogródek otoczeny krzakami lau- 
rowemi, zasłaniającemi ogrodzenie. 

— Czy wie pan, że znalazłam broń Sześć stopni kamiennych prowadziło 
w pańskiej szafie? 

— Wiem to. 
— To pan go uderzył? 
Emery skinął twierdząco. 

do drzwi wejściowych, 
Gdy Elza weszła do bogato urzą- 

dzonego mieszkanie, przekonała się 
od pierwszego wejrzenia, że Daisy 

2— Tak, to ja go uderzyłem. Dla Dzem pędzi życie o wiele bardziej 
— Przypuszczałem to,—rzekł, ku bypokojenia pani dodam jednak, że dostatnie, niż sobie wyobrażała. 

usł to nieszczęśliwy wypadek. Ude- Pokój do którego ją wprowadzo- 
— Coby się ze mną stałc?—zapy- rzenie nie było przeznaczone dla Tep- no był ładnie umeblowany, jeśli moż. 

perwilla i mie wiedziałem, że on Się na było coś zarzucić całemu urządze- 
znajduje tak blisko. A teraz zapomnij- niu to raczej zbytek bogactwa. 

tała Elza. 
— Z panią? 
Emery wolno wstał z krzesła, wy- 

ją! papier ma którym pisał, rozerwał 
my o tym przykrym incydencie. 

Kiedy Elza eświadczyła Daisy iż 
— Powiem ojcu, że pani jest tu- 

taj,—rzekła p. Deem, śpiesznie wy- 
go na kilka części i rzucił do kosza. wybiera się do niej dziś jeszcze, wy- chodząc z pokoju. 
Dopiero potem dał odpowiedź. 

— Nie sądzę, by pani stałę się 
+ ale może przeraziłaby się 

pani. 
— Więc niebezpieczeństwo grozi- 

ło tylko bankierowi? 

dało się jej, że p. Deem nie była zbyt 
zachwycona. 

— Nie wiem, czy to się uda dziś 
wieczór, —odrzekła. 

Elza, która chętnieby skorzystała 
z każdego pretekstu, by pozbyć się 

Po pewnym czasie Daisy wróciła 
w towarzystwie łysego, rumianego je- 
gomościa, którego Ełza widziała już w 
klubie. Odrazu uderzyło ją to, że 
spostrzeżenia majora były tak praw- 
dziwe. Szczególnie jego wąsy zwraca- 

Prawdziwe niebezpieczeństwo tego niemiłego pretekstu, z radością ły uwagę, były one najwyraźniej po- 
groziło jemu tylko. Jeślichodzi o nie- mruknęła coś o innym razie i wyszła. małowane, Gdyby nie łysina, wyda- 
bezpieczeństwo dla życia. Kiedy wy- 
bierze się pani do p. Dzem? 

— Nie wiem, nie bardzo mi pilno, 
— Niech pani pójdzie tam dziś 

Wydawca Śłamisiaw Kinaklewiex Redakioz wz/ ©zosław Karwowst. 

Lecz nie udało sie jej odłożyć wi- 
zytę, W chwili, gdy Elza miała wy- 
chodzić, we drzwiach ukazała się 
Daisy, gotowa do wyjścia. 

wałby się za młody na ojca Daisy, 
gdyż cerę miał zupełnie świeżą. 

Cieszę się że poznaję panią, 
panno Marlow, —rzekł, 

qOdpewiedzialny za cgłoczania 

jakby cierpiał na chroniczne przezię- 
bienie. 

— Dawno oczekiwałem przyjścia 
pani. Pokażemy pani nasz dom. 

Widocznie dumny był ze swsgo 
domu i nie ukrywał tego uczucia. 
Oprowadziwszy Elzę po wszystkich 
pokojach, pokazał jej kuchnię, urzą- 
dzoną bez zarzutu. 

Okazywać zainteresowanie ogląda- 
jac trzypiętrowy dom, byłoby dla Elzy 
zadaniem ponad siły, gdyby nie to, 
że dziwne to mieszkanie zaciekawiało 
ją również jak jego właściciel. To też 
bez zmęczenia szła za panem Dsem 
i szczerze zachwycała się urządzeniem 
pskoi i kuchni. 

— Nie żałowałem na wydatki, — 
oświadczył z dumą p. Deem.—Domem 
tym, często powtarzam Daisy, powin- 
na się szczycić, nie zadając zadnych 
pytań .. to jest, chciałem powiedzieć, 
że powinna cieszyć 516 z posładania 
tego domu. A jak pani myśli? - 

— Naturalnie, odrzekła Elza. 
Wychodząc za właścicielem do 

ogrodu Elza pomyślała, że Daisy mu- 
k miewać chwile ciekawości, nużące 
ojca. 

W ogrodzie znać było rękę do- 
brego ogrodnika. I tutaj widocznie 
nie żałowano pieniędzy. 

— A to garaż automobilowy, — 
wyjaśnił krótko p. Deem. 

Na keńcu ogrodu stał drugi bu- 
dynek, o dwóch okienkach, znajdu- 
jących się pod samym dachem. 

Žeaoa „awiaBk 

na ten budynek, brama w jego šcia- 
nie otwarła się i wyszedł zeń czło: 
wiek z łopatą Nie miał on na sobie 
marynarki, ani kamizelki, rękawem 
koszuli wycierał pot z czoła, Niezna- 
jay nie zauważył cdrazu p. Daema 

jego gościa. | dopiero w chwili, 
gdy Elza poznała go, wskoczył do 
garażu, zatrzaskując bramę za sobą. 

Był to brudaty szofer, morderca 
Maurycego Тагпа! 

ROZDZIAŁ 42. 

Kto podpisywał czeki? 
P. Deem nie zauważył tego incy* 

cydentu. w tej chwili właśnie wska” 
zywał Elzie niewielką sztuczną grotę, 
nie widział, że dziewczyna patrzała w 
inną stronę. 

— To jest garaż?—zapytała Elza. 
Tak,—brzmiała lakoniczna od- 

powiedž. Wejście jest z drugiej stro» 
ny, z małego zaułka... Pani powinna 
przyjść do nas latem, popatrzeć па 
moje róże... 

Elza nie wiedziała, czy *p. Dzem 
zauważył jej zmieszanie i bladość. 

Ale widocznie p. Deem byt tak 
przejęty zachwalaniem swej posiadłoś- 
ci, że nie widział nie. 

Za chwilę dzwonek wezwał ich na 
herbatę. 

— Cóż pani sądzi o swym Sze- 
fie—zapytał ojciec Daisy, spokejnie 
wylewając połowę zawartości filiżanki 
na spodek. Prawdziwą zagadką jest 
ten człowiek? 

Elza nie miała ochoty z nikim roz- 
mawiać o złowieszczym swym szefie, 
a tembardziej z tym nieznajomym 
prawie człowiekiem. 

— Słyszałęm, że zachowuje się 
wobet pań djablo grubiańsko. Nama- 
włam Daisy, by rzucła tę posadę i 
siedziała w domu, ale ona należy do 
tych upartych panien, które chcą ro- 
bić wszystikopo swojemu. O kobiety, 
kobiety! 

Coś w tym człowieku przypomi- 
nało Elzie Tepperwilla, może ta ba- 
nalność a może coś jeszcze, coś nie- 
określonego. Lecz podczas gdy gru- 
by bankier podobał się jej, łysy jego- 
mość, słedzący przednią wzbudzał w 
niej niechęć i odrazę, w jego zim- 
mych niebieskich oczach widziała wy- 
raz chytreści i skrucieństwa, 

— Pan ma samochód?—zapytała, 
chcąc zmienić temat rozmowy. 

— Nie, ale mam zamiar kupić, 
Od czterech już lat stoi ten garaż, z 
którego nie korzystam. Co prawda 
nie byłem w nim już od roku. 

— Ojciec nie lubi, by tam wchoe 
dzono, —wtrąciła Daisy,—Twierdzi, że 
nie,pozwoli nikomu tam wchodzić, 
dopóki nie będzie miał samochodu.+ 
Nie rozumiem, czemu dotąd jeszcze 
nie kupił ojcięc auta? 

— Na wszystko będzie czas. Trze- 
ba być cierpliwął — odrzekł dobro- 
dusznie p. Dzem. 

Drmsarmia «Wyd.wnietwo Wiieńskie» Kwaszelna 23 
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