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Rozstrój wewnętrzny © Kowieńszczyźnie. 
Areszty posłów socj.-dem. na Litwie. 

Kilku aresztowanym grozi kara Śmierci. 
W dniu wczorajszym nadeszły do Wilna wiadomości o re- 

presjach rządu ltewskiego w stosunku do partji socjai-demo.: 
kratów, a w szczególności do poszczególnych posłów tej grupy. 
4 I at) NOA coo zanie Szawlach posłow e a. 

jt i A aki ie. dem. Józef Januszkis Józef Markils stawieni będą przed są 

akiai i L = 6 sias polowy i jak jest ogėlnie przewidywane grozi im A smierci. 
Ida RS Ak Jednocześnie z tem aresztowano w Kownie posłów Soko- 
czeństwa. Z nadeszłych wieści wyglą: jowskiego I Jakubowsk ego, a w okolicy Poniewieża posła Żu- 
dałoby, że 0 iłe wypadki wileńskie kowskiego który dotychczas nie został przewieziony do Kowna, 
wywołały w Polsce solidarną zgod- a więziony jest w węzeniu w Poniew eżu. | 5 
ność opinj, zgodne pochwały dla Liczba osób więzionych w obozie w worniach wzrosła ostatn'o 
ość. - @р WAR do trzystu Z terenu całej Litwy nadchodzą wieśc o dalszych re- 

akcji rządowej ze wszysikich paryj presjąch, stosowanych jako akcja odwetowa za działalność prze- 
prócz socjalistów, o tyle na Litwie ciwko rządowi Woldemarasa. 

WYBRANA wywotciy, nowy Masowa ucieczka przez granice, 
i tóry rząd p. Voldemarasa 

as zak do wię- „ BERLIN, 7—X. PAT. Komunistyczna «Rote Fahne» dono- 

zienia, si z Tylży, że w Prusach Wschodnich na pograniczu litewskiem 

A jednak Polska życzyć sobie po: pod Trappenami żandarmerja aresztowała 5 : uciekinierow poli- 

winna, aby rząd p. Voldemarasa trwał tycznych z Litwy, o czem zawiadomiła policję litewską w Tylży. 

nadal i nie był obałony. Zdefinjować Następnie odstawiono zbiegów na stronę litewską. „Rote: Fahne“ 

bowiem sytuację możemy w takich OŚWładcza, że policja pruska dopuściła się w ten sposob niesty- 
słowach: Rząd Voldemarasa grcžny chanego naruszenia międzynarodowego prawa azylu, wydając 

jest tylko dla nas, Polski, Brak rządu zbiegów politycznych w ręce żandarmerji litewskiej Dziennik 

Voldemarasa zagraża nietylko Polsce, KOŃCZY okrzykiem: «Ządamy azylu dla prześladowanych działa- 
lecz i całej Europ i*. czy robotniczych z Litwy», 

Piszemy <brak rządu p. Velde- „Times“ wypowiada słuszny pog'ąd. 
marasa», a nie «nowy rząd litewski». LONDYN, 7.X. PAT. "Fimo я obszernej ne taj z Warosówy dondęi > 

й 2 ‚ zamknięciu sz polskich na twie oraz o brutalnem internowaniu obywate! 
Bo nie wierzymy, aby po upadku P Polaków w Worniach. <Times» podkreśla, iż jest to odbiciem poglądów rządu 
Voldemarasa, wywołanym mniej lub kowieńskiego, że na Litwie niema mniejszości polskiej, gdy w rzeczywistości 

więcej rewo.ucyjnymi środkami — jest ona bardzo liczna i gdy mniejszość litewska w Polsce cieszy się stanowi- 
К i ё 

mógł się jakiś nowy rząd na srrjo w piicio Bšzmisa mano 

Gazety litewskie do Wilna wczo- 

raj nie nadeszły. , Natomiast nadeszły 

wiadomości o nowych aresztowaniach 

socjalistów ma Litwie, o próbach u- 

cieczki przez granicę i t. d. 

Widać stąd, że rząd kov i:ūski na 

R z. o ROC Dęzelu, które po w misia j w siais 
nei „ wie i o akcji rządu polskiego, który celem uspokojenia wzburzonej opinji pu- 

Ditwie uišxybiaė,. > Wda AR blicznej zmuszony był chwycić się represyj Geo Litwinów. Dalsza prowoka- 
marasa Litwa niewątpliwie zostałaby cja litewska, za którą uważać należy zamierzoną poprawkę do konstytucji, spra- 
pogrążona w anarchię. A to dla nas we nie poniode, A MIE ata zzcię Woldemarasowi, którego posądzano 

" : „ niedawno o zamiar rokowań z Polską. 
niewątpliwie byłoby straszniejsze, ani- W końcu <Times> podkreśla, ze niestety wszeikie usiłowania mocarstw, 
żeli dziesięć referendum stanowiących mające na celu skłonienie Litwy do oświadczenia 0 zaprzestaniu stanu wojen- 

przynależność Wilna nietylko do re- 
nego z Polską spełsty na niczem. 

L Austryjacy komentują przešladowania Polakėw przez Kowno. 
pub! ki p. Smetony, Eez do SAMEgO WIEDEŃ, 7.X PAT. Wszystkie pisma tutejsze komentują obszernie kon- 
Honolulu. Sąsiadować z krajem za- Mike polka lūsiaki, pegks: Gajos sdmetouų deasnkias: kore ieh polskich prie: 

a; I и оЙ 4 - ciwko gnębieniu szkoiniciwa 131 o na Litwie i internowaniu nauczyci 
narchizowenym WIEMY = to Z Polaków w Worniach Prasa Wiedeńska objektywnie oceniając sytuację wyraźnie 
czy. Anarchja na Litwie musiałaby przechyla się na stronę Polski. 

się zresztą skończyć prędzejczy pćź- ORE IES 

niej obcą interwencją i uporządkowa- Paweł Karazja czasowo pozostawiony 
niem stosunków za pomocą obcych w Wilnie. 

bagnetów. Byłoby to dla nas bardzo Jak to już donosiliśmy, aresztowany razem z innymi Litwinami współ- 
grceźne, powiedzmy: dla nas byłoby pracownik „V In aus Aidas* Paweł Karazja, jako nieposiadający obywatel- 

to niedopuszczalne. stwa polskiego i jako „uciążliwy cudzoziemiec* miał być wysłany z granic 
Dla Europy całej rozpalenie takie- Polski. Odnośne zarządzenie zostało już wydane. Przygotowania do. wy- 

3 hii którego „jak siedlenia Karazji były już poczynione, gdy tymczasem nadeszło z Warsza- 
go ogniska anarchj, z BO :1AX wy rozporządzenie o wstrzymanie wykonania wysiędlenia. 
skry leciałyby wszelkiego rodzaju <pe- Dowiadujemy się ze sfer urzędowych, że wstrzymanie wysiedlenia 
lityczne kwestje» i <polityczne pro- obcokrajowca Karazji jest tytko czasowe, a wywołane zostało staraniami 

blematy» byłoby niewątpliwie bardzo poczynionemi u władz centralnych przez grono miejscowych Polaków. 
Sprawa ewen ualnego wysiedlenia pozostaje nadal otwartą i może być 
w najbliższych dnizch nadejdzie nowe zarządzenie o wysiedlenie Karazji. 

DO OGÓŁU: MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
Uniwersytetu Stefana Batorego w. Wilnie, 

‚ : х Oi dłuższego czasu informowani jesteśmy o zwiększającym się uci- 
Z tych a p CZ sku ludności polskiej na Litwie Kowieńskiej. Rozszalały szowinizm uzurpa- 

nych, poczęści egoistycznych wzglę- iorskiego rządu Woldemarasa zdąża do całkowitego zniszczenia szkol- 
dów nie życzymy Litwie nowego prze* nictwa polskiego, do zgnębienia 200 tysięcznej rzeszy polskiej przez sto- 

wrotu, ani też opozycji dzisiejszej zwy- sowanie stałych aresztów i repres; j. 

cięstwa "nad dyktaturą tautininkow, Ostatnie wypadki zesłania da obozu koncentracyjnego w Worniach 
З jęstwa rezultatem mu- wszystkich maturzystów nauczycieli polskich szkół powszechnych za nau- 
którego to zwycięs czanie w języku ojczystym, Świadczą o tem, że rząd litewski zupełnie sę 
sialaby być jedynie anarchja. przestał liczyć z istnieniem i potrzebami ludu polskiego, związanego z Litwą 

Łecz zazniczyć należy, że tak sił. więzami kilkowiekowej egzystencji, w zgodzie zawsze pozostającego 
ne wrzenie, jakie się ujawnia dziś na z narodem litewskim. ' 
Litwie osłabia pozycję p. Voldemarasa My, jako poiska młodzież akademicka z Litwy, do Wszech dicy Bato- 

z ka kowieūskiego. rowej po wiedzę czystą przybyli, tu w Akademickiem Kole Kowniaa zrze- 
i całego państewka órę SŽENI — stwierdzamy swą przynależność rodową do Litwy Kowiefiskiej, 
Ułatwia to zadanie polskie, które z którą związani jesteśmy tam, obok litewskiego odwieczaie istniejącym 
polega na skromnem dążeniu do za- językiem, tradycją i kulturą polską. RE 

kończenia z Litwą „stanu wojny”. Biorąc powyisze pod uwagę -- czujemy się uprawnieni do -zabrania 

Polityka polska powinna być jednak głosu w wypadkach doby obecnej i jako tacy oświadczamy: 
! y i 1. Огосгу& 1е wyražamy swojpodziw i uzmanie dla naszych kolegów 

nieustępliwa i nie ustąpić niczego ZE z za kordonu, którzy wprost z ław szkolnych do nauczania innych w języku 

swych interesów. ojczystym się wzięli, miast o siebis dbając swe studja kontynuować, a dziś 

Dotychczasowy przegląd prasy za czyn swój do więzień litewskich wsadzani. * 

europejskiej wskazuje, że opinja za- 2. Wyrażamy tą drogą swój hołd tym wszystkim, którzy dla sprawy 
На Polacy musieli polskiej na Litwie swe zdrowie, wolność i życie poświęcili, stając odważnie 

graniczna rozumie, iż VOlacy w obronie kultury polskiej i języka. 
wystąpić. Sowiety także nie okażą 3. Wierzymy, stwierdzając nierozerwalność interesów gospodarczych, 
ochoty maszerowania na pomoc „fa- politycznych 1 kulturalnych Polski i Litwy, w możność przyszłego porozu- 

szystom Voldemarasa“. Stajemy więc mienia się z narodem litewskim, gwoli wspólnej obrony przeciwko istotnym 
Р i naszym wrogom. 1 

do rozwiązania R ie = rh Protesiujemy uroczyście przeciwko stosowaniu przez obecny rząd 
waruukach dogodnych. Kwes litewski akcji teroru i represji w stosunku do ludności polskiej rdzennie z 
trudna, bo złożyło Się na nią kilka [jtwą na wieki związanej. 
lat kłamstw, nonsensów, demagogji,. Przyłączając się solidarnie do akcji protestu calego społeczeństwa 
megalomanji zebranych przez poprzed: polskiego w Wilnie, a-na terenie akademickim — Miejscowego Komitetu 

nie rządy kowieńskie. M. Akademickiego dekłarując powyższe wzywamy ze swej strony ogół mło- 
ądy dzieży akademickiej U. S. B. CE PE ssj w eni 

uu protestacyjnym, mającym się yć w dniu 9 peždziernika r. b. w Sali 
1-—2——212 Miejskiej o godz. 1-ej w poludnie, | 

Pomnik poległym pod Neuve AKADEMICKIE KOŁO KÓWNIAN. 
Chapelle. 

LONDYN, 7% PAT. W Neuve 
Litewska polityka w Kłajpedzie. 

Chapelle na jednym z odcinków f:0n- 
BERLIN, 7. X, PAT. Półurzędowa „Teglichb Si) zaznacza, 

й i i ;„ że przebieg pierwszego posiedzenia sejmu kłajpedzkiego oraż przemó wie- 

m bgijskiego, z Oy Na arie: nie gubernatora litewskiego sprawiły ujemne wrażenie i są niezbyt pomy: 
Ualgoretare Gry broniony był przez ś'ną zapowiedzią dla współprecy pomiędzy Sejmem, a władzami litewskie- 
naj e a y 4 tym fróncie oddział mi. Mowa gubernatora żądająca, aby we wszystkich szkołach na obszarze 
dE yjskie angielskie i ne Kłajpedy nauka prowadzona była w dwóch językach i aby wszyscy SĘ: 
dylakia, odaidisto dzisiaj pomnik ku dziowie kłajpedzcy znali „aeroby Nowaki, a na Poe ROPA 

? : i iemieckie, ni ce - czci poległych żołnierzy i oficerów. obowatują ustawy niemieckie, niezbyt pomyślnie wróży o polityce po, 

niebezpieczne. 

Rząd p. Voldemarasa jest jedynym 

rządem, który na Litwie może utrzy- 

mać jaki taki porządek, Przed nim wie 

dzimy tylko próżnię. | 

jed phssego n -m 20 groszy. 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem. 

SARANOWICZE — al Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 04 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁEBOKIE — ul, Zamkowa 80 

GRODNO 4 — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — wi. Majora Mackiewicza 63 

Ra 

ODDZIAŁY: 
NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 1 

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

POSTAWY — Rynek 193 

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

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie у 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

W perspektywie tygodnia. 
Z chwilą zakończeaia sezonu ge- 

newskiego opinja międzynarodowa z 

żywem -zainteresowaniem śledzi prze- 

bieg wypadków w Rosji, słusznie upa- 

trując w tem zapowiedź głębokiego 

kryzysu pariji komunistycznej, jeżeli 

nie początek całkowitego rozkładu. 

Wykluczenie Trockiego i Wujowicza 

z Komitetu Wykonawczego Komin- 

ternu, wykrycie-tajnej drukarni w Mo- 

skwie, gdzie przy udziale wybitnych 

czlonkėw partjj komun'stycznej, jak 

Si :rebriakow, Szarow i Preobrażeński 

przygotowywano druki opozycyjne, 

coraz częstsze starcia dyskusyjae Z 

opozycjonistami, którzy otwarcie kry- 

tykują system obecnych rządów, oraz 
represje na prowincji w postaci wy- 

kluczania z patji i wysyłania na „ku- 

rację” bardzi:j czynnych zw olenników 
Trockiego wskazuje istotnie, iż partja 
komunistyczna przeżywa ostry kry- 

zys. 
K-munikat: Komitetu Wykonaw- 

czego Kominternu — © wykluczeniu 

Trockiego i Wujowicza podkreśla, że 
Trocki nie dotrzymał żadnego z swych 
"uroczystych przyrzeczeń zaniechania 
tworzenia frakcji wewnątrz pattji. Już 

w maju b. r. ud ielono Trockiemu 
surowego ostrzeżenia, w sierpniu 

Trocki wraz z Zinowjewem i innymi 

przywódcami opozycji uznał, ;że jego 

teorja o „termidorze“ jest błędną į 

przyrzekł solennie podporządkować 

się dyscyplini: partyjaej uznając, że 

wszelki: spory prowadzą do osłabie- 

nia i rozluźnienia w partji. Wszystko 

to jec nak— stwierdza komunikat—nie 
przeszkodziło Trockiemu w kilka ty- 
godni później zacząć znowu propa- 
gować swoją teorję o „termidorjani- 

zmie* obecnych rządów i rzucić kie- 
rowniczym instancjom partyjnym о- 

skerżenie „uzurpowan:a władzy”. 

 „Prawda* omawiając wykluczenie 
Trockiego stwierdza, że działalność 
Trocki:go zmierza do obalenia regi- 
me'u Lenina. Lenin bowiem potępił 
jaknajostrzej wszystkie dążenia do u- 
tworzenia odrębnych frakcyj w lonie 

partji, włdząc w tem  niebezpieczeń: 
stwo dla jej jednolitości i s ły. «Tego 
regime'u partja nikomu zmienić nie 

pozwoli”. «D> naszej partj— kończy 
artykuł „Prawda*— nie wolno wcho- 

dzić ze swoim statutem. Ci którym 
© uwiera cieninowski trzewik» (leninskij 

baszmak) powinni uczynić wybór: al- 
bo kontynuować rozłamową robotę 

przeciwko partji bolszewickiej i w ten 

sposób pozbawić Siebie ; ruwa nazywa- 

nia się bolszewikami, albo podporząd- 
kować się wszystkim postanowieniom 

partji i jej kierowniczych organów. 

Tutaj trzeba wybrać». 

Usunię ie Trockiego z Kominternu 
[est tylko połowicznym środkiem i 

sprawy opozycji mimo groźnych za- 

powiedzi ofcjalnej prasy sowieckiej 
nie załatwia, a świadczy poniekąd, że 
grupa rządząca ze Stalinem na czele 
nie może się wciąz zdecydować na 
radykalną likwidację opozycji. Wi- 
docznie sily tej ostatniej nie są tak 
małe, jak to przedstawia «Prawda» i 

inne organy partji, 

Sprawa odwołania Rakowskiego 
z Paryża nie została jeszcze załatwio- 
na. Rząd francuski ponowił ostatnio 
przez swego posła w Moskwie żąda» 
nia odwołania Rakowskiego, zazna- 

czając, że obećność tego przedstawi: 
ciela Sowietów we Francji w żadnym 
wypadku nie może przyczynić się do 

unormowania zachwianych stosunków 
francusko-sowieckich. Prasa sowiecka 
w odpowiedzi na te wylicza Zaslugi 
Rakowskiego „ dla Francji Jej zda- 
niem jedynie Rakowski, który stale 

dążył aby stosunki francusko:sowiec- 

kie były jak najlepsze, może dopro- 
wadzić do ostatecznego załatwienia 
sprawy długów. i 

„Rząd francuski —trąbią unisono 
gazety sowieckie — żądając odwoła: 
nia Rakowskiego działa w myśl wska: 
zówek z Londynu. Angłji bowiem 
załeży ogromnie po zerwaniu stosun- 

ków z Sowietami, aby Francja po więk- 

szyła grono wrogów ZSSR wzmac- 

niając w ten sposób organizowany 

przez Chamberlaina front antysowiec- 

ki w Europie. Nad poróżnieniem 

Francji z Bolszewją pracuje ponadto 

angielski kierownik trustu «naftowego 

Royal Scheil Duts:h Daterding, który 
chce w ten sposób zdobyć sobie ry- 

nek francuski”. 

Sprawa unormowania stosunków 
z Francją ma dła Sawietów w tej 

chwili ;pierwszorzędne  zmaczen'e, 

Moskwa po zerwaniu z Anglją i pe- 

wnem oziębieniu z Niemcami czuje 
się w Europie odosobniona, napręże- 

nie w stosunkach z Francją to odo- 

sobnienie tylko pogłębia. Dlatego 

też p. Czyczerin czyni wysiłki, aby z 

tej niewygodnej pozycji jaknajprędzej 

się wydostać. Sytuacja ta pozwała 
przypuszczać, że mimo gróźb,  So- 

wiety będą zmuszone ustąpić żąda- 
niom Francji i p. Rakowskiego po- 
święcić. | 

Podpsany ostatnio w Moskw.e 
pakt gwarancyjny i umowa handlowa 

pomiędzy Ceniralaym Komitem Wy- 
konawczym Związku Sowieckich So- 
cjalistyczaych Republik a Jego Cesar- 

ską Moścą Szachem Perskim jest 
jedynym sukcesem zagranicznej рс- 

lityki Sowietów w ciągu ostatnich 

kilkunastu miesięcy. Zaaczenie paktu 

i umowy handlowej z Persją polega 
głównie na tem, że odtąd Bolszewja 
zdobywa dorrinujący wpływ na Per- 

sję, która dotychczas był: zawsze w 

sferze wpływów dyplomacji angiel- 

skiej. 

Spotkanie Chamberlaina z de 
Riverą pcświęcone było kwestji Tan- 
geru. Sprawa ta wiąże się z konf.- 
rencją hiszpańsko-francuską, która od 

kilkunastu miesięcy obraduje iw Pa- 

ryżu. Hiszpańska dyplomacja usiłuje 
przekonać Francuzów o konieczności 
włączenia Tangeru do hiszpańskiej 
strefy w Marokko, względnie o u: 

dzielenie Hiszpanji deminujących praw 
w tem umiędzynarodowionem mie: 

ście. Francja jednak nis chce się na 
to zgodzić, gdyż jej pozycja: w Tan- 
gerze.decyduje o wpływach w pół 
„nocnej Afryce i polityce śródziem- 

nomorskiej, i z tego względu odwleka 
zwołanie konferercji międzynarodowej 
któraby. się zajęła nowem  opra- 

cowaniem statutu dla Tangeru, Fli- 
szpanja odwołała się do Anglji. 
Rozmowy p. Chmberłaina. z de Rve- 
rą podczas przejażdżki na morzu 

Sródziemnem właśnie dotyczyły tej 
sprawy. Postulaty Hiszpanji, sądząc 
z ogólnej linji polityki Wielkiej Bry- 

tanji, znałazły w 'min. Chamberlainie 
gorącego rzecznika. Anglji bowiem 
zawsze jest wygodniej, aby w Tange- 
rze była słaba Hiszpanja niż silna 
Francja i dlatego należy przypusz- 

czać, że przy najbliższej okazji Cham- 

berlain w rozmowie z p. !Briandem 

sprawę Tangeru podniesie. Nie znaczy 

to bynajmniej aby sprawa ta miała 

być zaraż załatwicna, tem ' niemniej 
jednak może ona być ważkim argu- 
mentem w stosunkach francuske- 
angielskich.  - : 

Tydzień ubiegly vplyną! pod zna- 

kiem Sowiet6ow. Wszystko co absor- 
bowało uwagę Opinii publicznej Eu: 
ropy bezpośrednio lub pośrednio ma 

związek z polityką Z. S. S. R. W ten 
„sposób po sezonie genewskim na- 

stępuje sczen sowiecki. 
. Sz. 

— 
Mężowie pilnujcie żony, rodzice — córki 

1 kochankowie — kochanki, kobiety 
strzeżcie się т 

zawita do nas wszechświatowy 
DON JUAN w osobie 

Johna Barrymare 
którego ujrzycie w kinie „Polonja“ 

w obrazie 

wkrótce 

  

„Wieża Miłościć (pon.Juan). 

artysta 
foto Jan Bułhak -: 

Jagiellońska „8, tel. 968, Przyjmuje 9—6 

„go Maja 5 

WILEJKA POWIATUWA—ul Mickiewicza 23 

2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 

Sejm i Rząd. 

Obrady nad sprawą pożyczki. 

WARSZAWA, 7. X. Pat. Dzisiaj 
o godz. 11 min. 30 rozpoczęły się 
w. Prezydjum Rady Ministrów obrady 

p. wice-prezesa Rady Ministrów Bar- 
tla z ministrem przemysłu i hend'u 
Kwiatkowskim, skarbu Czechowiczemw, 
komurikacji Romockim, poczt i tełe« 
gratów Miedzińskim. Przedmiotem 
obrad są sprawy związane z poży- 
czką. 

LJ 

Konflikt w sprawie polityki 
pożyczkowej Niemiec. 

BERLIN, 7—X. PAT. „Vossische 
Ztg.* donosi, że na dzisiejszej gieł- 
dzie berlińskiej krążyły pogłoski o 
ostrym konflikcie pomiędzy ministrem 
gospodarki Rzeszy dr. Curtiusem a 
dyrektorem Banku Rzeszy dr. Schach- 
tem w sprawie polityki pożyczkowej. 
Według tych pogłosek minister Cur- 
tius miał oświadczyć, że albo on 
ustąni, albo tež dr. Schacht będzie 
musiił ustąpić. Dr. Schacht pragnie 
jak najbardziej ograniczyć dopływ 
obcego kapitału do Niemiec, nato- 
miast minister finansów ma stać na 
stanowisku, że dalszy przypływ kapi= 
tału zagranicznego dla Niemiec jest 
pożądany. 

„Vossische Zig” twierdzi, że sta- 
nowisko gabinelu zostało wczoraj 
zakomunikowane dr. Szhachtowi i że 
jednocześnie rozpoczęły się wczoraj 
usiłowania, zmierzające do stworze- 
nia pewnego kompromisu. Dziennik 
wyrażą przypuszczenie, iż kompromis 
ten będzie oparty na tem, że dr. 
Schacht zrzeknie się swego postula- 
tu, aby uchwały urzędu opinjodaw= 
czego dla spraw pożyczek wymagały 
jenomyślności, z drugiej zaś strony 
ministerstwa gospodarki i skarbu 
zgodzą się na stosowanie ostrzejszych 
kryterjów przy rozważaniu produktyw- ` 
ności pożyczek. 

Rokowania  francusko-nie- 
mieckie, 

BERLIN, 7 X. PAT. Zbliżona do 
ministra Stresemanta «Taglische Run- 
dschau» donosi, że 15 b. m. rozpo- 
czną się francusko-niemięckie гоко- 
wania w sprawie uregulowania sto. 
sunków gospodarczych pomiędzy 
Zagłebiem Saary, a Rzeszą Niemiec- 
ką. Rokowania te są uzupełnieniem 
francusko niemieckiego traktatu wę- 
glowego i były przewidziane już przy 
jego podpisaniu. 

Rokowania handlowe francus- 
ko:amerykańskie. 

WASZYNGTON. 7—X Pat. На- 
vas dowiaduje się, że Stany Zjedn. 
skłonne są do. udzielenia rządowi 
francuskiemu pewnych ustępstw w 
sprawie zastosowania klauzul taryfo- 
wych oraz do rozszerzenia klauzuli 
w kierunku udzielenia prezydentowi 
prawa obniżenia wysokości opłat cel- 
nych po przeprowadzeniu ankiety w 
sprawie kosztów produkcji. Wzamian 
za to, Stany Zjednoczone miałyby się 
domagać, aby w czasie prowadzenia 
ankiety, jak, również rokowań produk- 
ty amerykanskie, których wywóz u. 
cierpizł z powodu wejścia w życie 
traktatu francusko-niemieckiego po* 
dlegały nowej francuski:j taryfie mi- 
nimalnej. : 
RRANZURNZNUNNNZUNNZNAKNNURSEKAM 

NOWA KSIĄŻKA 

Władysława Studnickiego 

Przewroty i Refórmy Agrarne 
Europy Powojennej 

i Polski, 
Część pierwsza: Przewrót agrarny 

w Rosji, 2) Reformy agrarne o pier- 
wiastku nacjonalistycznym: Łotwa, 
Estonja i Litwa, 3) Reforma agrarna 
Rumunji, 4) Reforma agrarna Czecho: 
słowącji, 5) Reforma agrarna na 
Węgrzech, 6) Reforma agrarna w 
Niemczech. 

Sprawa agrarna w Polsce. 
Lzęść śe 1) Dyskusje sejmowe 

w sprawie reformy agrarnej, 2) Re- 
forma agrarna w drugim Sejmie, 3) 
Poprawki Senatu w sprawie uchwał 

2 o reformie agrarnej, 4) Pozytywna 
& krytyka reformy agrarnej. 
" Dodatek: Ustawa agrarna polska. 

= CENA 10 ZŁ. CENA 10 Zk.. 
«вавасннянанананицаанинацинУР 
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Dobry towar 
to najlepsza reklama 
otem wiedzą ci którzy piją 

   



NA OBCYCH ŻAGONACH. 
Ż naszą emigracją zarobkową ze- 

tknąłem się w Paryżu niemal przypad: 
kowo. Szedłem do bibljoteki Musee 
Social i zobaczyłem przed jednym z 
domów kilkadziesiąt ludzi, których 
typy wydały mi się swojskimi. Zbli- 
żyłem się i usłyszałem polski język. 
Dziewięć dziesiątych tych: ludzi, jak 
się okazale, są Polakami, W domu 
przed którym stali mieściło się biuro 
dła wynajmowania robotników rolnych, 
Zacząłem przepytywać naszych robot. 
ników o ich losie we Francji. Słysza- 
łem same skargi. Występowała tu 
chciwość i precowitość chłop» fran- 
cuskiego, który od świtu do nocy, 
nie uwzględniając niedziel i świąt 
pracuje na swym gospodarstwie, о- 
szczędzając na wszystkiem: na jedze« 
niu, na płacy robotnika, z której 
pragnie coś urwać, nie wypłacić coś 
z umówionej sumy, na inwentarzu. 
Mógł sobie zgodnie pracować ze 
swym synem, dziedzicem całego do- 
robku wspólnej pracy, lecz syn albo 
zginął na wojnie, albo powędrował do 
miasta i trzeba wziąć obcego  robot- 
nka. Ten obcy, jest obcy mu įęzy- 
kiem, zwyczajami, z innej kultury role 
nej, przywykły to innego pożywienia. 
Nie jest on Iemiuchem, nierobą, ale 
chce mieć odpoczynek, chce być w 
kościsle w niedzielę lub święta. „Po 
co święta. Na co śwęta. Wszystko 
to księża wymyślili. — woła francuz. 

jego antyreligijaość, jego soczyste 
żarty z Matki Boskiej do żywego 
drażnią robotnika, który już po kilku: 
miesięczaym pobycie coś nie ccś za- 
czyna rozumieć swego francuskiego 
gospodarza. Wrazie skaleczenia się 
przy robocie, nieszczęśliwego wypad- 
ku, a nieszczęśliwym wypadkom ule- 
gło trzech z przepytanych przezemnie, 
gospodarz Francuz czemprędzej ku- 
puje bilet kolejowy dla swego robot- 
nika do pierwszego lepszego miasta, 
czasem nawet oddalonzgo. — Jedź, 
nie wracaj, abym żadnych więcej ko- 
sztów z twej przyczyny nie ponosił. 
Nasz robotnik nie otrzymuje tego, co 
musiałby otrzymać na mocy prawa 
francuskiego. 

Przeszło :/< z przepytanych prze: 
zemnie mieł» zatrzymaną część zarob- 
ku z powodu tak zwanego niedotrzy- 
manego kontraktu. Większość zazna- 
jomiła się z francuskim etapem, wię- 
zieniem. Najsilniejsze wrażenie Spra- 
wił na mnie Siediecki, podoficer na- 
Szej armji w 1920 r., maturzysta jedne- 
go z gimnazjów galicyjskich, Pojechał 
do Francji zwerbowany do górnictwa, 
wygnany z kraju biedą. Badano jego 
stan fizyczny przed wyjazdem, 
i uznano za zdolnego do 
górnictwa; zbadano drugi raz 
we Francji, zdeklasyfikowano, po- 
szedł więc pracowzć na roli, roznio- 
sły gó konie, miał potluczoną pierś, 
krew rzuciła mu się z płuc, Jego go- 
spodarz kupił mu bilet kolejowy, 
kazał jechać w świat. W. różnych 
dziedziaach pracował Siedlecki. Za- 
robki miał nestał:; przez dłuższy 
czas nie miał zajęcia, wyrzucony z 
mieszkania, nocował pewien czas w 
przytułku nocnym, następnie na bul- 
warach, potem dostał się za włóczę- 
gostwo do więzienia, 

Ds departamentu Gers, opuszczo- 

nn 
Administracja « «Słowa» poleca 

of arności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, rodzice su- 
"choiniey r troje dzieci. 

Schorówaną niedołężną wdowę, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i kz- 
leką. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 

Zredukowanego pracownika 
kolejowego, suchotnika, mającego na 
utrzymaniu rogzinę. 

Łaskawe ofiary przyjmuje Admi- 
mistracją <Słowa». ;   

    

Sektanci syberyjscy. 
(Dokonczenie.) 

Jak raz trafiłem na śpiewy religij- 
ne. Chłopcy i dziewczęta siedząc ko- 
ło stolu darli się w niebogłosy, śpie- 
wając jakiś hymu ma motyw znanej 
pieśni ludowej: <Ach sieni, moje 
sien l», | 

"A gospodarz siedział, jak wniebo- 
wzięty i z rozczuleniem słuchał dzi- 
kisj melodji. 

° — „Czemu śŚpiewacis hymn na 
ton i melodję ludowych pieśni?" za- 
pytałem. „R . 

— „A to dlatego, żeby lud łatwiej 
pamiętał hymny. Wszak ludowe pie- 
śni zna każdyl* 

— „No, a dlaczego tak fałszuje- 
cie śpiewając?* zapytałem bez cere- 
monji, słysząc jak się drą śpiewacy?" 

— „Ej, bracie mój, nie sądź nas 
tak surowe,*—odpowiedział Kuznie- 
cow, podnosząc oczy w niebiosa: 
«każdy Śpiewa jak może. Śpiewa sło- 
wik,—śpiewa i czyżyk.. a obydwaj 
chwałą Pana Boga, jak który umiel> 

Nagłe drzwi się otwarły i kłęby 
pary napełniły przedpokój. To przy- 
jechali jamszczyki z Zabajkala, wido- 
cznię także sektanci. Mróz był tęgi, 
a przejazd przez Bajkał niełatwy—bo 
50 wiorst od wsi Miszicha. To też 
brody i wąsy u nich były białe od 
szronu, a nosy i policzki u niekto: 
rych odmrożone. 

— „H-:j, gospodarzu,“ zawołał 
starszy z watahy: a dajcie nam her. 
baty! S'arczysty mróz—trzeba się о- 
grzać Dajcie i szmalcu gęsiego na po 
mazanie nosów, bo mamy aż irzy 
odmrożone; a koniom po 20 funtów 
owsa. Poczemu pud?* 

nego obecnie przez rolników Fran. 
cuzów i zapełniającego . się przez 
Włochów, próbowano sprowadzać 
Polaków i Belgijczyków. Klimat zbyt 
gorący departamentu, wpływał ujem: 
nie na ich siłę roboczą, niwecząc ją 
niemal. Fakt powyższy, znany mi z 
francuskich źródeł, potwierdzały wia- 
domości, jakich udzielali mi nasi ro- 
botnicy rolni we Francji. 

Dla zapoznania się z losem na- 
szego wychodźtwa zarobkowego uda- 
łem się do Lille i zwiedzilem pobll- 
skie osady górnicze w okolicach Lens 
i Doue, w okolicach w których gór- 
nictwis pracują w przeważającej licz- 
bie robotnicy polscy. Tam też spot- 
kałem wielu uprzednio pracujących 
w rolnictwie Francji. Przewažaly nie- 
przychylne opinie; . zaznaczyć muszę 
jednak, że spotkałem sie z trzema wy» 
padkami zadowolenia. Rodzina chłop- 
ska 'bezrolna, rodem z Królestwa, 
poszła do właściciela ogrodu na roc'= 
ny kontrakt. Cała rodzina pracowała 
razem, pobierała płacę mniejszą niż 
inni w tej okolicy, ale miała bardzo 
dobre życie i bardzo życzliwego go- 
spodarza. Pracowałiby tam dłużej, 
gdyby bezdzietny gospodarz nie uległ 
namowom żony i nie sprzedał fermy 
dla przeniesienia się do miasta. Sły- 
szałem też o młodej dziewczynie sie- 
demnastoletniej, która pracowała u 
bezdzistnej rodziny francuskiej i ta 
nią się opiekowała jak córką rodzoną, 
lecz są to wvpadki wyjątkowe. 

Kuchnia francuska wydawała się 

naszym robotnikom mało posilną. 
„Jedzenie przechodzi przez człowieka 
i nic w nim nie oozostaje”. 

Wracając z Francji wstąpiłem do 
Koloaji do naszego konsula Rozwa- 
dowskiego. Opowiadał mi, że ma co 
miesiąc w konsulacie po 500 emi- 

grantów zarobkowych, którzy w nę- 
dzy o głodzie wracają z Francji. Po- 
prowadził mnie do obszerriego po- 
koju, w którym czekało 15 nieszczę- 
śliwców. Idą przez Niemcy pieszo, o. 
żebranym chlebie, obniżając wśród 
obcych wartość Narodu Polskiego. 

„Młode dziewczęta. idące do ró- 
bót wiejskich we Francji, stają się 
bardzo często ofiarami prostytucji. 
W okręgu Lile o znaczzym procen- 
cie ludności polskiej wśród prostytu- 
tek jest znzczny procent Polek. Spo» 
tykają się też w miastach prowincje- 
nalnych południowej Francji. 

O emigracji naszej w górnictwie 
francuskiem pomówimy innym razem. 

Władysław Studnicki, 
TEISINĖ RIAA 

Katastrofa kolejowa pod Lwo- 
wem. a 

WARSZAWA, 7. X, PAT. Dnia.6 
b. m. o godz. 17 min. 45 na stacji 
osobowej we Lwowie pociąg osobo- 
wy najechał na parowóz. Wskutek 
silnego zderzenia cbydwa parowozy 
i sześć wagonów osobowysh została 
rozbitych, zaś 10 podróżnych i dwóch 
konduktorów odniosła koniuzje. 

Przyczyny wypadku . dotychczas 
nie ustalone, Przerwy w ruchu ani 
większych sirat materjainych nie było. 
Siedztwo w toku, 

Śmierć lotnika deputowanego 
RZYM, 7 X. PAT. Dzputowany 

Róberto Torni dokonywując lotu ćwi- 
czebnego spadł wraz z aparatem i 
zabił się na miejscu. 

Lot 20006 kilometrów. 
PARYŻ, 7 X PAT. Jak donosi „Le 

Matin* przygotowuje się obecnie 
wielki lot z Paryża do Fanoi i z po: 
wrotem, to'j:st na przestrzeni 20.000 
kilometrów. 

— „Po pięć rubli, bracia, po pięć 
rubli?" ! 

— „Boga ty się nie boisz mówiąc 
taką cenę! To zdzierstwol Bierz po 
trzy i poll“ pad 

— „Nie mogę, gołąbeczki moje; 
nie mogę! Sam zaołaciiem po 4 rub. 
75 kop. za pud. J:j Bohul* 

Jamszczycy zakłopotani naradzali 
się między sobą, aż jeden z nich po- 
wiedział wpółgłosa do kolegów: 

— „Dokąd pójdziemy w. czarną 
"noc? Ja ne chcę marznąć znowu! 
Hal trudna sprawa: jak płacić, to pła- 
cić! Może za to gospodarz puści nas 
na zebranie... Patrz, Iwan, jakie ładne 
dziewczetal Pohulamv! A teraz, bra. 
cia,—do herbaty! Dajcie kołaczy z 
miodem, bo dziś postl* 

| cała wataha zasiadła do stolu, 
głodna, zmarznięta. Gorący «<czaj> 
lał się potokiem w ich usta i słychać 
było tylko chrzęst zamarzniętych ko- 
łaczy na potężnych zębach. Pot obli- 
ty spływał im z czoła, Od czasu do 
czasu to jeden to drugi podnosił 
głowę i patrzał na dziewczęta, jak 
kot na kiełbasę. Kuzniecow, widząc 
jak kołacz za kełaczem znika, žach- 
nął się i, zrobiwszy sładką m.ng, 
zbliżył się do jedzących, wznosząc 
oczy do góry. : 

— „Och, bracia, mili bracia, wy 
tu pijecle i zajadacie; a jak to «tam» 
będzie—po śmierci? Albowiem powie- 
dziano jest, że «nie jednym chlebem 
człek żyje...» ` 

— „Przecież zapłacimy i za ečzaj> 
i za kołacze. Tylko nie zdzieraj z nas 
jak za owies.* 

— „Nie o tym mowa, gołąbeczki 
maje,... o duszy trzeba pomyśleć... o 
duszy. Zaśpiewajmy hyma r.zem. 

Zaczynaj ty, Michale, z Dunią 

SŁO Wo 

Ostrzymanie rokodnń 0 pożyczke. 
WARSZAWA, 7 X. (tel. wł. Słowa). Wczorajsza konferencj“ 

Marszałka Pilsudskego na Zamku poświęcona sprawie pożyczki 
i uchwały na nej zapadłe budzły poważne zacekawienie, Wia: 
domem było, že postanowien'a powz'ęte na tej konferencji będą 
miały decydujące znaczenie dla sprawy rokowań. 

Wczoraj wieczorem nastrój na giełdzie był bardzo nerwowy 
Kursy wykazywały znaczne wahana w Gczekiwanu oficjalnych 
wiadomości o losach pożyczki. 

W godzinach wieczornych jak wiadomo odbyło sę zebranie 
polityczne u vce premjera Bartla, na którem byli obecni wszyscy 
ministrowie z Marszałkiem Piłsudskim na czele. Po dłuższych 
rozmowach na tem zebraniu m'in'ster Skarbu p. Czechowicz 
opuścił apartamenta Prezydjum Rady Min'strów i udał się do Mi- 
nisterstwa Skarbu, dokąd jednocześnie zaproszeni zostali pp. 
Fscher i Monnet. Z tą chwilą decyzja konferencji na Zamku prze- 
dostała sę do wiadomości publicznej. Stało się wiadomem, iż 
rząd stoi na stanowisku, że warunki pożyczki zaproponowane 
przez konsorcjum amerykańske nie odpowiadają ani obecnej 
sytuacji fnansowej ani położeniu państwa na terenie międzyna- 
rodowym, 

Wedlug wadomości z kó! rządowych rząd gotów jest pro- 
wądzić dalsze rokowan'a. jednakże nie może zacągnąć potyczki 
na zaproponowanych warunkach. 

Późno wieczorem minister Czechowicz w towarzystwie vce- 
prezesa Banku Polskiego p. Mlyvnarskiego zakomunikował przed- 
stawicielom konsorcjum amerykańskiego, iż rząd w porozum'eniu 
z Prezydentem Rzeczypospólitej nie może przyjąć zaproponowa- 
nych przez konsorcjum warunków. Jak wiadomo Amerykanie pro: 
ponują kurs emisyjny 90, kurs amortyzacyjny 103. rząd Polski do- 
maga się kursu emisyjnego 92, amortvzacyjnego 10! lub 102. Ner- 
wowa atmosfera jaka zapanowała wczoraj wieczorem w koł:ch poli- 
tycznych nieobeszła s'ę ocływiście bez pogłosek falszywych na 
tle wytworzonej sytuacji. 

Dziś rano v'ce-premjer Bartel przyjął ministrów działów gospo- 
darc'ych, a więc po. Kwiatkowskiego, Romock ego, Miedzińskiego 
i Czechowicza i odbył z nimi dłuższą naradę W godzinach połud- 
nowych do Prezydjum Rady Ministrów przyb.ł premjer Marszałek 
Płsudski i odbił dłuższą konferencię z vce-premjerem Bartlem. 
Na tem rozmowy o pożyczce zost:ły zakończone. 

Dziś wieczorem zapowiedziany został komun katoficjalny przed- 
stawiający Sprawę rokowań o pożyczkę. Komunikat ten do godziny 
10:tej nie został jednak wydany. 

Delegaci amerykańscy opuszczą Warszawę w sobotę, 
WARSZAWA, 7 X. (żel. wł. Słowa). Delegaci amerykańscy pp: 

Fischer i Monet zwinęli swoją kancelarję w Hotelu Europejskim i zakupili 
bilety do pociągu pospiesznego do Paryża, który odchodzi w sobotę 
wieczorem. 

Oświadczenie p. V.:premjera Bartla, 
WARSZAWA, 7. X PAT. Dnia 7 bm o godz. 10 min. 

30 wiecz. p. viceprezes Rady Ministrów prof, K. Bartel 
przyjął dziennikarzy, kiórym oŚwiadczył, że przedstawicie- 
le konsorcjum bankowego zawiadomili rząd, że ich moco- 
dawcy dzisiaj od godz. 3-ej podług czasu amerykańskiego 
rozpoczęli narady nad propozycjami wysuniętemi przez 
rząd polski. Decyzja konsorcjum bankowego spodziewana 
jest w dniu jutrzejszym. 

НБ I II IIS Ji RSA 

Nota w sprawie Rakowskiego będzie wysiana. 
PARYŻ, 7 X PAT. jak donosi ,Pett Parsien" francuski m- 

n'ster spraw zagranicznych na życzenie Czyczerina prześle mu 
notę, która ma zawierać formalne żądanie odwołania Rakow- 
skiego oraz ma wymienć motywy u asadniające to żądane. 

PARYŻ, 7—x. PAT. Ambasador francuski w Moskwie Hrbeite do- 
ręczył dzisiaj Cziczerinowi motywowaną notę rządu francusklego, doma- 
gającą się odwołania Rakowskiego. 

Sowiety oskarżają Francję o awanturniczą politykę, 
MOSKWA, 7X, PAT. Radjostacja moskiewska podaje: „Prawda* 

stwierdza, że polityka francuska zmierza stanowczo w kierunku un'emożli- 
wienia układów. Przesłane Herbetteowi polecenie poinformowa. ja rządu sc- 
wieckiego, iż Rakowski nie jest bynajmniej persona grata dla rządu fran- 
tuskiego jest tembard jej wyraźiym dowodem awaaturniczej polityki rządu 
francuskiego, że ostatnio właśnie Herbette oznajmił stanowcze, iż jncydent 
z Francją uważać należy za wyczerpany, Kierownicze kola franruskie nis 
powinny, zapominać, że polityka zmierzająca do zerwania jest poli'yką obo- 
sieczną, która meże łatwo doprowadz ć do katastrofy. Nie poprawi ona 
bynajmniej położenia gospodarczego Francji, ale je jeszcze bardziej pogo - 
szy. ZSSR. prowadzić będzie zawsze swą politykę pokojową i nic nie 
zdoła go nastraszyć i skłonić do zboczenia z raz obranej drogi. 

Sesja sejmu łotewskiego. 
RYGA, 7 X PAT. D i$ rozpocznie s'ę sesja zwyczajna sejmu łotew- 

skiego. Porządek dzienny pierwszego posiedzenia nie zawiera jednak raty- 
fikacji traktatu handlowego łotewsko-sowieckiego i innych ważniejszych 
spraw, 

twoją siostrą «duchowną>. - 
'— „Poczekaj stary chwileczkę*— 

odezwał się jeden z jamszczyków: 
<zaraz opróżnimy jeszcze jęden sa- 

— „Szabas djabelski zaraz 
zacznie: trzeba wychodz ć*. 

1 rzeczywiście, —ledwie wyszliśmy, 
w domu zaczął się piekielny hałas... 

się 

Sprawa gen. Zagórskiego 
Co przyniosło śledztwo. 

'Kurjer Poranny podaje: 
Dowiadujemy się, że w snrawie 

tajemniczego zniknięcia gen. Zagór- 
stiego wszystkie możliwe czynności 
śledcze zostały wyczerpane, wabec 
tego sędzia śledczy mjr. Mazurkie- 
wicz akta tej sprawy przesłał proku- 
raturze wojskowej. Dacyzją wojsko- 
wego sądu okręgowego w Warsza- 
wie postanowiono dalsze śledztwo 
sądowe wstrzymać aż do ujęcia lub 
debrowolnego zgłoszenia się gen. Za- 
górskiego. 

O:zywišcie śledztwo może być 
każdej chwili podjęte na nowo, o ile 
żandarmerja wojskowa lub policja, 
które w dalszym ciągu prowadzą po- 
szukiwania za gen. Zagórskim, dostar- 
czą władzom sądowym nowy konkret- 
ny materjał. 

W dotychczasowym materjałe, jaki 
zebrały władze Śledcze, ważny jest 
szczegół, że gen. Zagórskiego wi- 
działa i ponad wątpliwość.z0zpoznała 
jego krewna p. Stefanja Zagórska, w 
dniu 11 sierpnia r. b. przejeżdżające” 
go w aucie na drodze z Chabówki 
do Zakopanege. 

Ponadto dodać należy, że ostatnie 
listy gen. Zagórskiego, nadane z 
Gdańska, które przez ekspertów i ro- 

dziaę zostały uznane za autentyczne, 
również zbadane zostały przez bieg: 
łych chemików, którzy po skrupulai- 
nem zbadaniu orzekli, że listy pisane 
były bez najeaniejszej wątpliwości nie- 
tylko po dn. 6 sierpnia r. b. (data 
zniknięcia gen. Zagórskiego), lecz 
nawet po 20 sierpnia r. b. 

Wiadomo zaś, że data stempla 
pocztowegn na kopertach listów opie: 
wała na 23 sierpnia r. b. 

Ekspertyza chemiczna jest o tyle 
ważna, że chemicy na podstawie 
nauki i doświadczeń mogą stwierdzić, 
jakie części składowe atramentu i od- 
działywanie tegoż na papier ulotniły 
się, a jakie pozostały jeszcze w piśmie. 
Niektóre bosi:m składniki atramentu 
po pewnym ściśle na podstawie do- 
świadczeń ustalonym czasie zawsze 
znikają, choć to dła oka laika jest 
niswidoczne. 

Na podstawie stwierdzonych skład- 
ników w atramencie, którym pisans 
były listy, biegli chemicy stwierdzili, 
że pisał je gen. Zagórski bezwątpie- 
nia po 6 sierpnia r. b., czyli innemi 
słowy musiał żyć w tym czasie. Czy - 
on je sam nadawał w Gdańsku, czy 
uczynił to ktoś inay na jego prośbę 
jest to inna sprawa. 

ESA TTL IKT GRKEZDZOWOWIE RORAKEE NE STARO TONÓW ZAW аНОО ПЬЕ ОЛЕ ЛБаЙ 

Sp'sek sowiecko szpiegowski w Rumunii. 
WIEDEŃ, 7. X. «Wiener Allgemeine Ztg» donosi, że w Ru- 

munji odkryto ostatnio rozgałęziony spisek na rzecz Sowietów. 
Na czele stał niejaki Paweł Sor. Centrala znajdowała się w 
Pradze. Przy rewizji w mieszkaniu Sora zńaleztono oryginalne 
dokumenty rumuńskiego sztabu generalnego. Nadto została a- 
resztowana adwokatka dr Marja Luehl Roadowosch i Lea 
Silberman, której brat zatrudniony jest w centrali szpiegowskiej 
w Pradze. в 

Granica jugosłowiańska zamknięta. 
BIAŁOGRÓD. 7 X. PAT. W związku z zamachem — ЧоКо- 

nanym przez .komitadżów na generała serbskiego Kovacewicža 
rząd jugosłowiański postanowił wzmocnić ochronę pogranicza 
serbsko-bułgarskiego i wydać zakaz wkraczania na terytorjum 
jugosłowiańskie obywatelom bułgarskim Zakaz ten nie dotyczy 
jedynie podróżnych, jadących przez Bułgarję tranzytem. Jugosło- 
wiańska opinja publiczna tłumaczy to zarządzenie rządu, jako 
zamknięcie granicy. ` 

Rząd jugosłowiański zarządził zamknięcie granicy. 
BiIAŁOGROD, 7. X. PAT. Wczoraj wieczorem oirzymał poseł jugo- 

słowiański Nesicz telefoniczne zawiadomienie z ramienia rządu bułgarskie- 
go, że rząd jugosłowiański zamknął granicę bułgarską i że nikt z Bułgar j 
nie może przekroczyć granicy do Jugosławji. Również wczoraj wieczorem 
przybył do min stra spraw zagranicznych ; Marinkowicza poseł bułgarski 
Vakarelski. Następnie zjawili się u ministra Marinkowicza poseł francusk“ 
i poseł angielski, celem poiaformowania się © zamiarach rządu jugosła” 
wiańskiego. Ё 

„Prawda“ donosi z Sofji, ž3 celem zamachu w Isztip było przyspo- 
rzenie (гийпо$с! rządowi Liapczewa, i przygotowanie powrotu da władzy 
"Cankowa. Komitet macedoński usiłował wszelkiemi środkami przeszkodzić 
zbliżeniu Bułgarii do Jugosławji, a przywrócić stosunki przyjazne Bułgarji 
z Włochami. 

2 LEKCJE MUZYKI FoRrE2iAN i TEORJA 

e UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

o ul. św. Jakóbska 6 — 1. Przyim. TI — 12 i 4 — 5 godz. 
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ji Klinika Chorėk Dziecięcych U.G.B. j 
. RAntokol, Szpital VWojskowy, 
Wznowiła przyjęcia chorych z dn. 6.X 27 r. (i 

Ambulatorjum Kliniczne czynne codziennie oprócz 
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niedziel i dni Świątecznych. 

  

rozrywka ludzi, nie mających nic waž- 
niejszego do roboty,—już wrzała w 
całej pełai krasomówstwa i sofizma- 

ligii, która miała się odbyć z sektą 
baptystów, czy też jaką inną — nie 
mogę o tym powiedzieć, bo nie bę- 

mowar,—a twe hymny i kazania nie 
uciekną » я 

Согасео było w pokoju i od pary 
samowaru i od oddechu tylu ludzi. 
Zapach potu i kożuchów zbierał się w 
jedno. A tymczasem parobczaki i 
dziewczęta utworzyli koło i rozpo- 
częli pieśń własnej kompozycji, jak 
niegdyś na brzegu Jordanu zbierał 
się lud i radził: „jaką wiarę ma przy- 
jąć". 

„Rzucm wiarę my pogańską 
_„Będziem wierzyć w chrześcijańską... 

' „Oj, duch, duch, duch, duch...* 
„No, zaczyna się,* — pomyślałem 

sobie: — „Koniec komedji—udawania 
i początek życia, jakie ono jest". 

| nie omyliłem się wcale. 
Jakaś dziewczyna, brunetka o mon- 

golskim typie,—nagle wyskoczyła, jak 
szalone, i zaczęła się kręcić wykrzy- 
kując: „Oj, duch, duch, duch, duch“! 
Oczy jej miotały iskry, chrapki się 
rozdęły, jak u arabskiego konia, ru- 
mieńce wystąpiły na twarzy, a ręce 
konwulsyjnie wyciągaięte do góry, 
jak gdyby coś łowiły w powietrzu. 

H sterja jest zaraźliwą. No ten 
widok porwał się jakiś młodzieniec i 
zaczął kręcić się wkeło dziewczyny z 
szałoną szybkością, przytupując noga- 
mi i wykrzykując te same słowa. 
Spojrzałem na całe zebranie. Oczy 
obecnych były dziko wpatrzone w 
dziewczynę,  wirującą w szalonych 
podskokach, pierś falowała, usta coś 
bełkotały, ale co—nie mogłem zro- 
zumieć. 

Kurejew złekka trącił mnie łokciem 
i szepnął do ucha: 

t 

słychać było: tupotanie nóg, chrapli- 
we głosy mężczyzn. i histeryczne 
piski kobiet. I nagle zagasło światło 
w oknach i nastała cisza. 

— „Szabas się kończy, wasze bła- 
gorodjel* — flegmatycznie powiedział 
Kurejew, spluwająć na ziemię z po- 
gardą. 

— „A ty skąd wiesz? Czyś sam 
był sektantem?" 

— «Bóg uchronił od tego pa- 
"skudztwa, ale mój bratanek dal się 
uwieść tym hultajom. Młody był jesz- 
czę chłopiec i głupi, no i wciągnęli 
go do swej bandy». 

— „No, i jakże wyszedł od nich?" 
— „Wstyd o tem gadać! Bo to 

wiesz pan, co u mich bywa? Jak 
tylko oni oszaleją od tego tańca, —te 
zaraz gaszą świecy i „do pierwszej 
lepszej*| Otóż jemu się chciało wie- 
dzieć, kto była ta „pierwsza lepsza*. 
Więc wziął ze sobą pokryjomu no- 
žyczki, tak żeby nikt nie widział 
twieika u nich za to byłaby kara) i 
odciął u swej damy pociemku rąbek 
sukni. | cóż się okazało?—że to była 
jego rodzona ciotka. A powiadają, że 
inny. tak «poznał» swoją babuaię... 
Wiademo,—pociemku. nic nie. wi- 
daćl Od tego czasu obmierzły mu 
„wszystkie sekty i. chłopiec znowu 
wrócił do prawosławia”. || 

Po tym seansie upłynął miesiąc 
cały. Zima już była na schyłku, ale 
mróz jeszcze mocno trzymał, Szcze= 
gólnie w nocy. Wieczornice jeszcze 
trwały, i młodzież zbierała się w de- 
mu Kuzniecowa. Pewnego razu etrzy- 
małem zaproszenie na dysgutę o re: 

„słowa, jak rybę na haczyki! 

dąc teologiem, bardzo słaba orjentuję 
się w tych rzeczach. Widocznie Ku- 
zniecow chciał się przedemną popisać 
swą wymową. Noc była piękna, gwia- 
zdzista, jaka bywa tylko na Syberii, 
gdzie powietrze jast tak przezroczyste, 
iż wzrok ludzki sięga conajmniej dwa 
razy dalej, niż u nas, w Europie. 
Przechodząc spojrzałem przelotnis na 
olbrzymią skałę nachyloną nad: do- 
mem Kuzniecowa i pomyślałem sobie, 
co by to było, gdyby ta góra «Pro- 
niesi Gaspodi» nagle runęła na ten 
mizerny domek, grzebiąc jednym za- 
machem i baptystów i ich przeciwni- 
ków wraz z ich teologją, wymową i 
sofistyką. A sofizmy obywatel Ku- 
zniecow wystudjawał nieźle tak, jak 
gdyby się urodził w  Bizancyum, a 
nie w zimnej Syberji. U.ubionym jego 
sofizmatem było: «Jak nie zgrzeszysz, 
to nie będziesz pokutował; a jak nie 
będziesz pokutował, to nie będziesz 
zbawiony». Ergo—grzesz człowiecze, 
ile tylko możesz! Śmieszny, głupi so- 
fizmat dla człowiska myślącego... ale 
ileż ludzi prostych on złapał na te 

I przy: 
szła mi nagle do głowy pusta chęć 
„«ubawić się kosztem «starca Kuznie- 
cowa». Ale jak? Jak poderwać powa- 
ge tego oszusta, który wmawia w 
tych ciemnych ludzi, że jest nieomyl- 
nym, bo cbcuje z Duchem świętym? 
Zresztą, co mnie mogła, urzędnika 
Komory Celnej i Polaka, obchodzić 
ta brudna, wstrętna figura? A jednak 
coś mi mówiło: «wyprowadź go na 
czystą wodę, ty to możesz, a więc 
musisz»! Spóźaiłem się na zebranie i, 
gdy wszedłem, dysputa, ta ulubiona 

tów. Przeciwnicy, jak dwaj szermierze, 
stali przeciwko siebie i każdy trzy 
mał Biblję w ręku. 

— «Więc ty utrzymujesz» -.grzmiał 
Kuzniecow, = «te Abraham i Noe nie 
są już w raju»? 

— «Rozumie się, że nie»! 
— „Jakto? Abraham, który widział 

Przenajświętszą Trójcę i Noe, którego 
jeden Bóg uratował podczas potopu, 
—i oni nie w raju“? 

— „A jakže oni mogą byč w ra- 
ju. kiedy są nieochrzczeni*? 

„= «No i cóż z tego?» — grzmiał 
dalej Kuzaiecow. 

— «A, dła ciebie chrzest — to 
głupstwo, a dla nas ochrzcić się, to 
ts samo, co się urodzić pa raz dri- 
gil» brzmiała odpowiedź przeciwnika. 

Znudzony tą dyśpułą bez sensu 
patrzyłem w okno, skąd widać było i 
Bajkeł pokryty lodem i ogromne ska- 
ły na drugim brzegu. Mróz potężny, 
mróz syberyjski, Szalał na dworze. 
„Słychać było, jak z hukiem pękają 
drzewa. Księżyc w pełni oblewał całą 
wieś fosforycznym blaskiem. Nagle 
mad płotem ukazała się jakaś ciemna 
postać. Przypatrzyłem się uważniej i 
poznałem żołnierza  Rudomiotowa, 
który słynął za naj:ręczniejszego zło» 
dzieja i nieraz był karany za kradzież 
i pijaństwo. A 

«Ot, wybrał się niefortunnie», — 
pomyślałem sobie: <zaraz go złapie 
za połę zły brytan, uwiązany na łań- 
cuchu. Wyszło jednak inaczej! Ru- 
domiotow przeskoczył przez płot j, 
gdy pies, brzęcząc łańcuchem, pobiegł 
ku niemu, nagle wypuścił z.pod pa- 
ły szyaela suczkę, która pobiegła 

—
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Opłata stemplowa od 
„ kontraktów dzierżaw- 

nych. 
Rolnik, zawierający umowę na 

dzierżawę gruntów, skutkiem niejasno- 
ści ustawy stemplowej i możliwości 
dowolnej interpretecji poszczególnych 

, postanowień, fbardzo często nie może 
zdać sobie sprawy w jakiej wysoko- 
ści powinna być uiszczona Kopłata 
stemplowa. Często też, z tego powo: 
du narażony jest na straty tak mate- 
rjalns jak czasu. Mając powyższe na 

| względzie iprzytaczamy poniżej wy- 
jaśnienie Ministerstwa Skarbu (właści- 
wie interpretację ustawy stemplowej) 
w przedmiocie należnej od. umów 
dzierżawnych opłaty stemplowej, ogło- 
szone w ostatnim numerze „Dzienni- 

„ ka Urzędowego Ministerstwa Skarbu*: 
Kontrakty o dzierżawę posiadłości, 

stanowiącej gospodarstwo rolne, są 
obecnis zawierane po największej 
części w ten sposób, że czynsz dzier- 
żawny (tenuta dzierżawna) jest usta- 
nowiony nie w sumie pieniężnej, lecz 
w pewnej ilości zbożą. Ten typ za: 
sadpiczy ujawnia się w następujących 
trzech odmianach: 

1. Odmi na pierwsza: Ilość zboża, 
wymieniona w kontrakcie ma być 
wydawana wydzierżawiającemu w na- 
turze. 

2. Odmiana druga: Cz nsz dzier- 
żawny ma być płacony w pieniądzach, 
a miaaowicie w kwocie, która według 
kursu giełdy zbożowej przedstawia 
równowartcść danej raty czynszu w 
czasie jej płatności (w dnu płatności 
albo według najwyższego kursu w 
miesiącu, poprzedzającym term n płat- 
mości i t. p.) 

3. Odmiana trzecia jest kombina- 

tem, że czynsz dzierżawny ma być 
Ji dwóch gi:rwszych, a polega na 
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płacony bądź w naturze bądź w pie- 
niądzach, (których sumę ustala sę w 
sposób, podany przy odmianie dru- 
giei) — a mianowicie według wybo- 
ru dokonywanego przy każdej racie 
bącź przez dzierżawcę bądź przez 
wydzi:ržawiającego. 

Przy odmianie pierwszej należy 
uiścić opłatę stempłową niezwłocznie 
t. į. w terminie, przewidzi :nym w art. 
20 względnie w art. 28 (usiępie dru- 
gim) lub w art. 30 (ustępie trzecim 
u. ©. s.) Za podstawę wymiaru bier:e 
się wartość ilości zboża, należnej ty- 

'1ułem czynszu dzerżawnego za cały 
czas dzierżawy (wariość łącznej su- 
my wszystkich rat czynszu) a mianc- 
wicie tę wartość, jaką przedstawia 
owa łączna ilość w dniu sporządze- 
nia pisma, stwierdzającego kontrakt 
dzierżawny. 

Przy odmianie drugiej i trzeclej 
stosuje się art. 9 i 22 Opłata ma 
być uiszczona w miarę wykonywania 
zobowiązania; oblicza się ją Oddziel- 
nie co dv każdej raty czynszu dzier- 
żawnego. 

Przy odmianie drugiej bierze si; 
za podstawę wymiaru sumę pien ężną 
wyrażającą daną ratę. Tak samo po- 
stępuje się przy odmianie trzeciej, o 
ile rata na skutek dokonantgo wy- 
boru ma być uiszczona w pieniądzach. 
O ile zaś przy odni nie trzeciej rata 

+ czynszu dzierżawnego na skutek do- 
'› konanego wyboru ma być uiszczona 
w naturze, bierze się za podstawę 
wymiaru równowartość raty t.j. tę 
kwotę pieniężną, która zostałaby 
uiszczona (wecług kursu w kontrakcie 
określonego) gdyby uprawniony do 
wyboru dzierżawca oferował Świad- 
czenie pieniężne, względnie gdyby 
uprawniony do wyboru wydzierżawia- 

jący zażądał świadczenia pieniężnego 
(L. DPO. 7748:VII 27.) II. Opłata od 
rachunku, przy którym strony umówi- 
ły się, iż opłatę stemplową ponosi 
odbiorca (art. 72 i 90). 

Sposób obliczania opłaty stemplo= 
wej w tym przypadku wyjaśnia mini- 
sterstwo skarbu jak następuje: 

Do uiszczenia opłaty stemploweį 
od rachunku, sporządzonego w Pol- 
sce, jest obowłązany—w myśl art. 74 
u. 0. s.—wystawca rachunku. Strony 
mogą jednak umówić się że opłatę 
od rachunku ma uśrić odbierca. Ta- 
ka umowa normuje jedynie stosunek 
prywatno-prawny między stronami i 
nie m znaczenia dla stosunku pu- 
bliczno—prawnego między skarbem 
Państwa a wystawcą rachunku: Skarb 
może żądać opłaty jedynie od wy- 
stawcy, który to wystawca żądaniu temu 
nie może przeciwstawić umowy, za: 
wartej z odbiorcą. Z tego wynika, że 
(o ile nie zachodzi wyjątkowy stan 
rzeczy, opisany w wykładni Nr. 50 
ogłoszonej w Nr. 14 Dz. Urz.) wy- 
stawca musi mimo zawarcia umowy, 
wyżej wymienionej, uiścić opłatę 
przed doręczeniem rachunku edbior- 
cy, może jednak w treści rachunku 
prócz własnej kwoty fakturowej wy- 
mienić opłatę stemplową. 

W przypadku takim do podstawy 
wymiaru opłaty stemplowej od ra- 
chunku nie wlicza się kwoty, wymie- 
nionej w rachunku jako opłata stem- 
plowa. W myśl bowiem art. 72 i 90 
u. 0. s. za podstawę wymiaru opłaty 
od rachunku służy jedynie należność 
za rzecz sprzedaną (cena sprzedaży) 
względnie wynagrodzenie za świad: 
czone usługi, : 

Jeżeli wiec np. rachunek wymie- 
nia kwotę 7000 zł. jako należność za 
sprzedane towary, nadto kwotę 14 
zł. jako opłatę stemplową to wystaw 
ca rachunku ma uiścić tyfułem opła- 
tv stemplowej 14 zł. (ti. 0.2 proc. od 
7000 zł.) a nie 14 zł. 10 groszy (jak- 
by wypadałn według sumy 7014 zł.) 
(L. DPO 8307 VII-27.) 

INFORMACJE. 
Dochodowość kolei. 

Według ostatnio sporządzonych 
wykazów w pierwszem półroczu r. b. 
jlość przewiezionych pas«żerów wy 
nosiła 73500000, gdy w tym samym 
okresie 1926 r. z komuri<acji kolejo- 
wej skorzystało 69500000. — Wzrost 
tedy wynosi około 6 proc. 

Równocześnie w pierwszem pėlro- | 
czu r.b. przewieziona na całym tere- 
nie peństwa 37600000 tonn towarów, 
gdy w r. z. w iym samym - czasie 
29800000 tonn, a zatem w rb. prze- 
wieziono prawie o 8 miljonów tonn 
wigčej.—Ze sprzedažy biletów kolejo- 
wych wpłyneło do kas w pierwszej 
połowie rb. 140400000 zł, gdv w 
tym samym czasie r.z. 117700000 zł, 
—Wreszcie za przewóz towarów ko- 
leje zajakasowały w pierwszem pół- 
roczu rb. 386 miljonów zł. gdy w r. 
z.—249 miljonów zł. 

Tranzyt przez Polskę do 
Rosji. 

W dniach od 21—24 wrzzśnia r. 
b. odbyła się we. Wrocławiu konfe- 
rencja kolejowa polsko-niemiecko -so- 
wiecka, na której omawiano Sprawy, 
związane z bezpośrednią komunika- 
cją towarową między Rosą a Nem- 
cami tranzytem przez Polskę. Konfe- 
rencja powzięła čaly szereg uchwał, 
ułatwiających przewóz iowarów mię- 
dzy temi dwoma krajami, pizyczem 
postanowiono przygotować wnioski, 

—————————— 

wprost do psa. — Zna, szelma, 
sposoby złodziejskie», — pomyślałem 
sobie, czekając co będzie dalej. 

A żołnierz zbliżył się do składu, 
zdjął z haka ogromny połeć słoniay 
i najspokojniej wrócił nazad; prze- 
skoczył przez płot i ruszył gilopem 
do najbliższego szynku. * 

Zwróciłem się do dysputujących, 
jak raz w tej ehwili, gdy Kuzniecow, 
jak się mówi «<przyparł co Ściany» 
argumentami swego przeciwniką. 

—cHej Kuzniecow, —«starcze Świę- 
tobliwy», krzyknąłem mu nad uchem: 
«da] pokój Noemu i Abrahamowi i 
patrz, bo cię w tej chwili okradli. 
Ktoś ściągnął twoją stoninę, co wi- 
siała na haku!» 

Efekt był ogromny... i gdzi: się 
podział i Adam i Jakób j Abrahaml 

«Gwałtu, retyl> — wrzasnął 
Kuznizcow, chwytając się za głowę: 
<Okradli mnie, — pójdę z torhą że- 
brować. Słonina kosztowała 10 rubli 
srebrem... gdyby ręce odsechły, łotra- 
Wil» Ale czemuż to pan, panie urzęd- 
tiku, mie powiedział mi ani słowa, 
siedząc przy oktie? Wszak widziałeś 
pan całą tę scenę?» 

ludu, jik przyłapany złodziej, — beł- 
kotał coś i na razie ne umiał odpo- 
wiedzieć. Żal po utracie słoniny i 
chciwość pozbawiły go sprytu. 

— «Ach dziesięć rubli przepadło, 
dziesięć rublil» | nagle zasominałąc 
swoją rolę świętobliwego starcz, Ku- 
zniecow zwymyślał brzydko po rosyj: 
sku, wspominając i. matkę i babkę 
złodzizia. 

Homeryczny śmiech rozległ się 
dookoła, gdyż sektanci ngdy tak nie 
wymyślają i wiizą w tem swoją wyż- 
szość nad prawosławnymi, 

Słonina się znałazła, gdyż w tejże 
chwili posłałem po Rudomiotowa po- 
doficera Kurejewa, który mu ją odeb* 
rał właśnie w chwili, gdy złodziej z 
szynkarzem dobijali targu. Ale powa: 
ga Kuzniecowa upadła w oczach ludu 
na zawsze. Skończyły się zebrania 
w jego domu, gdyż szktanci rozcza” 
rowani zaczęli szukać drugiego star 
ca. Nie upłynęło i czterech miesięcy 
jak mnie się udało złapać „starca 
Kuzniecowa“ z kontrabandą. Na są- 
dzie okazało się, że część towaru by- 
la przez jego wsbólaików ukradziona 

„w Zabajkalu, — i to ostatecznie do- 
po co ja mialem mówić, biło rzekomego „starca*. Bo jeżeli kiedy jegomość sam wiesz dobrze, przykro królowi stracjć koronę i z0- czyja to robota?» 

— «Nie wiem, dalibóg 
wiem/> 

A — <C9 za żarty stroicie, Kuznie- 
cowł| Wszak obcujezje z Duchem 
Świętym, więc musicie wiedzieć od 
Niego, kto to zrobił, 
panowie? zwróciłem się 

— „Prawda, prawda.. 
z Duchem Świętym, on musi 

słoni. ę?» 
Ale «święty» 

nie 

Nieprawdaż, 
do obcych. — bo tacy ludzie zdolni są tylko do 
«01 obcuje łajdąctwa i nigdy nie zaryzykują swej 

Wie- 

dzieć! No, gadaj, starcze, kto ukradł 

starzec i nauczyciel 

stać prostym śmiertelnikiem, to jesz- 
cze gorzej ze „świętego*stać się zwy” 
kłym złodziejem. To tęż Kuzniecow 

groził mi zemstą i maradził się z 
przemytnikami, aby mnie. wysłać «na 
piwo do Abrahama" — Parę razy ro- 
bił na mnie zasadzkę, ale nadaremnie, 

skóry. Konstanty Siemiradzki. 

dotyczące tej sprawy na następaą 
konferencję, która odbędzie sie praw- 
dopodobnie w lutym roku 1928 w 
Moskwie. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 7 

października r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. 

za 100 klg.. owies 35—37, jęczmień browa- 
rowy 45—46, na kaszę 39—41, otręby żytnie 
24—25, pszenne 26—27, ziemniaki 9.00— 
10.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 
dencja wyczekująca. Dowóz średni. 

Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w 
burcie), 110 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 
85— 95, żytnia 50 oroc, 60—65, 60 proc, 55— 
60, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 
czana 60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 kig. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana caia 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

50—60, jaglana 70—80. * 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 

cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie. 
przowe 320—350, schab 350—380, boozet 
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 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso: 
lone 550 — 600, solone 500 — 550, desero: 
we 600—650. 

Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg., 
cebula 40—60, marchew 10—15 (pęcz.), pie- 
truszka 5 — 10 deg buraki 15 — 20, 
brukiew 15-20, ogórki 30—40 gr. za L dzie- 
siątek, groch 45 — 60 gr. za 1 kg, 
fasola 50 — 70 gr. za 1 kg. kalafiory 25— 
50 gr. za główkę, kapusta świeża 20—25 za 
1 kg, pomidorv %0—:0 grzyby snszone 
1540 1800 a ay. 
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Podziekowanie, 

Niniejszem w imieniu Komitetu Obcho- 
du Jubileuszowego 700-lecia Śmierci Św. 
Franciszka z Asyżu przesyłam gorącą po» 

dz'ękę Magistratowi m Wilna za bezintere- 
sowne udzielenie Sali Miejskiej na Akademję 
oraz efektowne oświetlenie Góry Trzykrzy- 
skiej i Kaplicy OO. Franciszkanów. Wyko- 
nawcom programu uroczystej Akademii ku 

c'ci Św. Franciszka: Prof. Marjanowi Zdzie- 
chowskiemu, członkom Zespołu Redaty, p. 
A. Umiastowskiej, Prof. Stan. Matusiakowi 
za Jego kierownictwo i pracę nad. wykona- 
niem pięknych dekoracji, chórowi * <Eoho> 
pod dyrekcją Prof. Wł. Kalinowskiego, na- 
stępnie Prof. F. Ruszczycowi, dzielnym sa* 

perom z p. Majorem Hurko na czele za ro- 
boty, wykonane na górze Trzykrzyskiej, 
chórom wileńskim za uświetnienie uroczy- 
stości jubileuszowych -w kościeie Św. Jana 
oraz za wykonanie wspaniałego hymnu <Te 
Deum jaudamus» i orkiestrze 6 p. p. Leg. 

pod ba utą kapelmistrza p. Reszke. Wreszcie 

członkom IIl Zakonu św. Franciszka za ich 
wydatną pomoc oraz tym wszystkim, którzy 
swą bezinteresowną pracą w ten lub inny 
sposób przyczynili się do należytego zorga- 
nizowania uroczystości franciszkańskich w 
Wilnie, składam serdeczne <Bóz zapłać». 

Biskup -Kazimierz Michalkiewicz 

Przewodniczący Komitetu 

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

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

Jam 180—200 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za BM 

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. 

IKA 
bót Publicznych p. A. Moraczewskim 

  

  

    
   

   

     

  

w SOBOTĘ 8 PAŹDZIERNIKA 
w Kościele Świętego jakóba o godzinie 10 min. 30. 

odbędzie się Nabożeństwo żałobne na spokój duszy Ś. P. 

Michała Kamionko 
zmarłego w majątku Gierwiaty w dniu 3 p:ździernika b. r. 

O czem zawiadamia Rodzina. 

Prace nad ujednostajnieniem trybu urzędowania. 
Рггу końcu bm. odbędzie się w 

Wilnie konferencja naczelników  Il-ej 
instancji oraz zjazd starostów z całe: 
go województwa, celem uzgodnienia 
działania władz w kwestjach zasadai- 
czych W zwązku z tem włądze wo- 
cwódzkie zatęte są озесте raco- 

waniem įednolitych statut6w  organi- 
zacyjnych starostw, mając na celu 
ujednostajnienie trybu prac starostw. 
Jednocześnie z tem jest w opracowa- 
niu nowa instrukcja b urowa dla urzę* 
du wojewódzkiego. 

Schwytanie trzech defraudantów pocztowych na 
gorącym uczvnku. 

W ostatnich dniach inspekt r Wil. Dyr. 
Poczt i Teiegr, p. Wiktor Suchocki w cza- 
sie przeprowadzania rewizji przychwycił na 
gorącym uczynku kradzieży 5 listów warto- 
ściowych na ogólną sumę kilkuset dolarów, 
agenta pocztowego w Rożance pod Lidą 
Eugenjusza Milila i jego wspólników: Ko- 
rowiczównę Anatwainę z Wilna 'i b. agenta 
pocztowego w ' Gierwiatach niejakiego 
Wnuczko. 

Milik, będąc agentem żył na szeroką 
skalę, utrzymując na własny koszt urodziwą 
zastępczynię w osobie Korowiczówny, pła: 
cąc jej 100 zł. mies., tymczasem sam pobie- 
rał zaledwie 110 zł. miesięcznie. Wnuczko 

ześ był u Milika w charakterze prak.ykanta. 

Towarzystwo to zamierzało nawet fal- 
szować przekazy pocztowe, mając ku temu 
przeznaczone własnej roboty fałszywe da- 

towniki. 
Jedynie dzięki energicznemu dochodze- 

niu ze strony p. Suchockiego powyższe za- 
miary zostały udaremnione. 

Nadmienić należy, iż sprytny Milik w 
obawie przed odpowiedzialnością usiłował 
zbiec, lecz zatrzymany został w momencie 
gdy wszedł do pociągu idącego w stronę 
Warszawy. 

Trójkę defraudantó w aresztowano i prze- 
kazano do dyspozycji władz sądowych. 

tro Zw Szał” j a 

Projekty techniczne Magistratu. 
Uchwały komisji technicznej Magistratu. 

Omegda] na posiedzeniu komisji 
technicznej, pod przewodnictwem inż. 
Jónsza, prócz szeregu spraw omawia: 
no wniosek kwaflikacji pracowni<ów 
miejskich, przyczem ustałono, iż prze- 

SOBOTA ‚ в Čekų . Szło 60 proc, personelu zatrudnionego 
Dziś Wsch, sł. 0 g. 5 m. 48 Raka aa aa w wydziale techniczaym Magistratu 

Pelagii. Zach. sł. o g.17 m, 1 Czasie kredytów na cele odbudowy "ie posiada dostatecznych kwabf kacji 
jutro miejscowości poszkodowanych od "9 Ptłaienia obsługi maszyn i t.p. 

Dyonizego działań wojennych, uwzględniających Zważywszy jednak, ił są to przewaž- 
tis długoletni pracownicy, komisją 
wypowiedziała się za przeprowadze: 

MORZAD Ą niem w najbliśszym czasię próbnych 
OPO egzaminów, które podzielońe ' będą 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład Najpilniejsze potrzeby ludności poszko: 
Meteorologii U. S. B. dowanej, 

z dnie 7—X. 1927 r. 

Ciśnienie . | 767 — Komisje sanitarne na tere: na 3 kategorje Pozalem projektuje si średnie | nie powiatu. W bieżącym tygodniu siais sienai kie 
Temperatura | 5 komisje sanitarne działające na tere- ; wykładów, umożliwiających zdobycie średzia -1-80 C nis pow. Wil. Trockiego rozwinęły tym pracownikom brakujących kwali- 
Opad xa do- | dan Rai, ZE zó” fikacyj. Wob c wprowadzenia w ele- — aniem. komi qi jest przeprowadzenie | mieiskiei 5 bę w mm. f lustracji piekarń i wydanie orzeczeń ktrowni miejskiei nowych maszyn, po 

Wiatr 
prseważający 

Uwagi: pół pochmurno 
Minimum za dobę -l- 50C 
Maximum za dobę --120C 
Tendencj1 barometryczna bez zmian... 

KOŚCIELNA 

— (c) Unja Apostolska kap!a: 
nów świeckich. Istniejąca od dawna 
tt zw. Unja A>ostolska kapłanów 
šwieckich Ssrca Jszusowegu—jest go- 
rąco propagowana przez władze du- 
chowne. C:lem stowarzyszenia tegė 
jest uświęcenie kapłanów zgrupowa- 
nych w Uniji. 

Papieże zachęcali zawsze duchow- 
nych do popieranią i należenia do 
Unji Ostatnio Kurja metropolitalna 
zwróc ła uwagę księży na Uaję—pod- 
kreśleją: jej wyjątkową potrzebę w 
chwili obecnej, gdy tak dużo jest do 
zrobienia na grunce kościelnym. 
W ostatnim numerze „Wiadomości 
Archidjecezji Wileńskiej* ukazała się 
w tej sprawie notatka nawołująca do 

utworzena Unji i wstępowania do 
niej kapłanów. 

, — (c) Budowa nowych koś- 
cołów. W Suderwie buduje się przy 
kościele dzwonnicę z kamienia i ce- 
gieł oraz mur. Robotami kieruje idż. 
budow. p. Borowski. Wydatki pokty- 
wane Są z zapisu Ś. p. ks. Lojki, 
długoletniego proboszcza suderwiań- 
skiego. Czynione są również przygo- 
towania wznowiena budowy kościoła 
w Podbrzeziu, przerwanej wskutek 
działań wojennych. Dawny kościół 
sałonął na początku wojny. 

Prócz tego odnawiana jest pleba- 
uja w Mejszagole, jak również doko- 
nywany jest częściowy remont ka 
ciola, 

URZĘDOWA, 
— Wyjazd p Wojewody na 

posiedzenie Kapituły Orderu Od- 
rodzenia Polski. W dniu 10 b. m. 
odbędzie się w Warszawie pod prze- 
wodnictwem Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej jako pierwsze w trzeciem 
trzechleciu posiedzenie Kapituły Or- 
deru Odrodzenia Polski. Na posie- 
dzenie te wyjeżdża z Wilna p. woje- 
woda Raczkiewicz, który jak wiado- 
mo ponownie został powołany na 
dalsze 3 ch lecie na członka Kaaituły, 

— Interwencja Wojewody Wi. 
leńskiego u prezesa Bku Gosp. 
Krajowego. Podczas ostatniego 
swego pobytu w Warszawie p. woje- 
woda Raczkiewicz konferował z Pre- 
zesem Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego gen. Góreckim, od którego uzy- 
skał zaoewnienie w sprawie udziele- 
nia długoterminowej pożyczki dla 
powiatów na cele inwestycyjne w o- 
gólnej sumie 300 000 zł. 

W sprawic pomocy kredytowej 
dla m, Wilna gen. Górecki obi:cał 
przyznać Magistratowi m. Wilna po: 
życzkę w wysckości około 700 000 zł, 
oraz zaznaczył przychylne stanowisko 

j południowo-zachodni © ich stanie. Lustracie takie przepra- 
wadzone już zostały w gminach Mi: 
chaliskiej i Worniańskiej i spowedo- 
wały wystąpienie z wnioskiem o zam- 
knięcie szeregu piekarń i lokali, które 

sanitar- nie odpowiadają wymogoni 
nym. Niektórym właścicielom piekarń 
udzielono terminu na 
nie zmian i ulepszeń Obecnie komi- 

stałych gmin. : 
° MIEJSKA. 

— (x) Prezydent m. Wilna we- 
zwany do Warszawy. Prezydent 
m. Wilna p. Folejewski na wezwanie 
bawiącego obecnie w Warszawie p. 
Wojewody Raczkiewicza, wyjechał w 
dniu wczorajszym do Warszawy, 

Podróż p. prezydenta jest związa- 
na z całym szeregiem spraw gospo- 
darczych, uzależnionych od decyzji 
odnośnych władz w Warszawie, 

— (x) Pierwszy transport ko- 
tłów. dla elektrowni miejskiej, 
Onegdaj nadszedł da Wi na dla elek: 
trowni miejskiej pi:rwszy transport 
ketłóv, zamówionych w swoim cza« 
sie vrzez Magistrat w firmie „Fitzner 
i Gamper* w Katowicach. 

Pozostałe koiły jak i turbogenera- 
ter nadejdą w dniach najbliższych. 

— (0) W sprawie kredytów na 
drobne remonty. W dniu wczo- 
rajszym Magistrat zwrócił się telegra- 
ficznie do Banku Gospodarstwa Kra- 

nrzeprowadze= 

trzebny person: I użyty będzie jedynie 
po sprawdzeniu jego kwalifikacji, 
przyczem nowoangażowani pracowni. 
cy będą musieli 
tgzamina. 

Z kolei stwierdzono, 
część niższych funkcjonarjuszów za- 
trudnionych w wydziale technicznym 
są analfabetami, wobec czego komisja 

sje prowadzą akcję na terenie pozo- wypowiedziała się za koniecznością 
stworzenia specjalnych kursów z - 
znaczeniem terminu, w jakim porrie- 
nieni będą musieli składzć egzamin. 
O1 uczęszczani: na kursa wołni bę: 
9а jedvnie pracownicy analfabeci po- 
nad 50 lat życia. 

składać specjalne 

iż znaczna 

Wobec wprowadzenia przez miasta 
prądu zmiennego i braku odoówied- 
ni:go personelu obeznanego z tą 
dziedziną, postanowiono zorganizować 
szereg wykładów i pokazów dotyczą- 
cych obsługi tych maszyn. 

.. Następnie omawiano sprawę bru- 
ków i chodników, budowę których 
projsktuje się w r. 1928, W. Sprawie 
tej v.prezydent p, Czyż specjalną u- 
wagę zwrócił na przedmieścia, co zaś 
do ctn'rum to wysunął wniosek, iż 
układanie bruków i chodników _po- 
winno być uzależnione od uprzednie- 
go skańalizowania wszystkich posesji 
| zaprowadzenia przez poszczegól- 
nych włeścicleli wodociągów. Komisfa 
jednak me pod ieliła tego. zdania i 
uchwaliła, iż z początkiem r. 1928, 
Magisirat przystąpi do układania no- 
weczesnych bruków i chodaików, po 
usrze. n em opracowaniu kalkulacji, co 
do kosztów i jakości materjałów. 

W związku z temi robotami ko- 
misja uchwaliła stosowzć odpowied- 
nią szerokość jezdni i chadni<ów u- 
łic, ześ boki jezdni zadrzewiić i ob- 
Siewać trawą. Pozatem uchwalono 
również wykorzystać wszystkie wolne 
placyki w mieście na t. zw. skwerki z 
odpowiedniem ogrodzeniem i upięk- 
szeniem. W końcu uchwałono miejsce 
stracenia powstańców 63 r. na placu 
Łukisk'm uregulować i odpowiednia 
upiększyć. Na tem posiedzenie za- 
końćczono. 

Z posiedzenia Rady Technicznej m. Wilna. 
Na posiedzeniu Rada Tech. Magi- 

stratu, pod przewodnictwem v.-prszy- 
denta inż. p. Czyża, między innemi 
postanowiła przystąpić do w najbliż- 
szych dniach do skanalizowania wszy- 
stkich jatek chrześcijańskich na pla: 
cu t. zw. Imbary przy ul. Wielkiej, 
oraz jatek żydowskich przy ul. II Jat- 
kowej. 

Postanawiono również wykonać 
do dnia 1 stycznia 1928 r. Коду? - 
kację ustawy budowlanej, drogowej 
i pomiarowej, do wykonania której z 
ramienia komitetu przydzielonych bę: 
dzie dwóch przedstawi:ieli i jeden 
inżynier odnośnego wydziału. 

W celach sanitarno higienicznych 
postanowiono odtąd stale co miesiąc 

jowego z preśbą o przyśpieszenie przeprowadzać na stacji pomp i stu- 
udzielenia pożyczki 
50000 zł. na drobne remonty. 

Oprócz tych 50000 zł, Komitet 

w wysokości dzień miejskich analizę biologiczno- 
chemiczaą wody. 

Następnie wyrażono zgodę na bu 
rozbudowy postanowił wszcząć sta- dowę przez firmę «Polonia» przy. ul. 
rania 6 uzyskanie dalszych 50000 zł. 

Jagiellcńskiej garażu na 18 samocho- 
GÓW z tem, iż zoudówany zostanie z 
ogniotrwałego materjału i zgodnie z 
obowiązującemi przepisami przeciw- 
pożarowemi. 

Pozatem postanowiono popierać 
wydawnictwo stow. Techników Poł. 
skich w Wilaie przez zamówienie 
przez Magistrat kilka stałych stronic 
w tem pismie na ogłaszanie ważnizj- 
szych czyaności w dziedzinie tech- 
nicznej, dokonanych przez miasto“ 
M jąc na względzie, iż stacja wodo» 
ciągowa, elektrownia i wydział kana« 
lizacyjny są przedsiębiorstwami miej- 
skiemi przeto postanowiono odtąd 
nie zwalniać nikogo od opłat za wo- 
dę, elektryczność i kanali:ację. Za. 
ległości zaś z. tego tytułu będą winaj - 
bliższym czasie, jeżeli nie w drodze 
wolnej, to przymusowa w drodze cg- 
zekuiywy ściągane. (x, 

na udzielanie pożycze< na drobne re- 
monty rów poszczególnych zakładów i szpi- urzędnicy Dyr. 

— (x) Posiedzenie miejskiej komisji tali miejskicho 
kulturalno-oświatowej. W _ poniedziałek, 
dnia 10 b. m. o godz. 8-ej wiecz. odbę 
dzie się w Mzgistrącie posiedzenie Komisji 
kulturajno-oświatowej. 

Porządek dzienny obejmuje następujące wszystkich 
sprawy: 

1. Wyznaczenie przedstawiciela komisji 
kulturalno-oświatowej do wykonywania z 
wydziałem szkolnym wyboru filmów i usta: 
Janie cen. 

2. Podanie instruktorki szkół powszech- 
nych i setninarjum nauczycielskiego p. Bro- 
nisławy Gawrofskiej w sprawie udzielenia 
bezpłatnie sali Teatru Wielkiego w celu zor« 

Na konferencji tej mędzy innemi prowadzili dochodzenie, 
szef wydz. zdrow a p. Dr. Maleszew- 
ski wniósł projekt, aby odtąd we dyscyplinarny uwolniła inż. - Bystrza- 

szpilałach nowskiego od zarzutu popełnienia 
malwersacji, jednak dopatrując się w 

zakładach i 
miejskich w godzinach nocnych dy» 
żurowali również i lekarze, 
dotąd dyżury pełnione były 
Rat sanitarjuszy, względnie sanitar- napomnienia. 

uszki. 

nie jak 

Pomimo sprzeciwu niektórych or- 
dynatorów, projekt ten zostanie je- 

ganizowania 7 audycji muzycznych dla uczni daak wprowadzony. 
szkół powszechnych m. Wilna w godzinach 
od 12 do 3 po poł, oraz wyasygnowanie 
1000 zł. subsydjum na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją tych audycji. 

3. Podania instytucji kulturaino-cšwiato- 
aż i sportowych o przyznanie im sub: 
By! IĄ 

4. Sprawa subsydjowania szkół zawodo: 
wych i dokształcających w Wilnie 

5. Sprawa wykorzystania gmachu Teatru 
Polskiego przy ui. Pohulance. 

W związku z powyższem w tymże dniu 
o godz 1 j po poł, w dziekanacie prawnym 
U.S. B. przewodnictwem prezesa tejże 
komisji p. prof. Ehrenkreutza odbędzie się 
posiedzenie podkomisj!, specjalnie wyłonio- 
nej w celu opracowania szczegółowego pla- 
nu w sprawie wykorzystania tego teatru. 

— (x) W sprawie dyżurów no- 
cnych lekarzy w spitalach miej- 

Bystrzanowskiego. 

KOLEJOWA. 
— Wyrsk w sprawie inż. 

Przeszło rok 
temu centralne władze kolejowe do- 

Wydziału Drogowego Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej inż. Bystrzano "skie- 
go pewnych cech przestępstwa, za- 
rządziły zawieszenie go w czynno- 
ciarh. * 

Šiedztwo prowadzone w tej spra- 
wie miało wyjaśnić w jakim stopniu 
inż. Bystrzanowski winien jest nadu- 
żyć popełnionych przy budowie sze- 
regu dworców na kresach wschod- 
rich oraz dostawach przy tych roba- 

co do udzielenia Wilnu dalszych po- skich. Onegdaj. nod przewodnic- tach. " 
życzek inwestycyjnych. 

Pomoc finansowa M n. Ro- 
bót Publicznych na odbudowę. 
Na konferencji z Ministrem  Ri- 

twem szefa wydzłału zdrowia Magi- 
stratu m. Wilna p. D-ra Maleszew- 
skiego, cdbyla s'ę w Magistracie kon- 
ferencja wszystkich lekarzy otdynato- 

Ostatnio od miesiąca przeszło 
specjalna komisja bada tę sprawę, a 
celem ostatecznego zbadania jej do 
komisji wyznaczeni zostali wyżsi 

tylko udziel'ła mu kary 

Kolejowej w Gdańsku, 
którzy w przeciągu dwóch tygodni 

W rezultacie komisja tworząca sąd 

kilku wypadkach winy niedopatrzenia 
formalnej w formie 

WOJSKOWA. 
— (c) Ruch na pograniczu. 

Według ostatnich brad» KOP m 
oocinkach granicznych Słobódka— 
Nowe Troki—Druskieniki—S:jny na 
podstawie przepustek rolnych prze- 
kroczyło granice z Polski da Litwy i 
z powrotem: 195 osób i 724 sztuk 

patrując się w działalności Naczelnika inwentarza żywego. Z Litwy do Pol- 
ski i z powrotem na podstawie prze» 
pustek rolnych przeszło 208 osób i 
508 sztvk bydła. 

Na odcinkn granicznym z Łotwą 
przeszło do Łotwy za przepustkami 
5 w. z Łotwy zaś do Polski 21 
osób. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
- Zebranie rodziców. W niedzi października o godzinie 12-ej odbi dzie 1 к w lokalu Gimnazjum J. Lelewela Walne Żeż branie Rodziców należących do Opieki Szkol- nej z anais porządkiem obrad: 

rawozdanie usiępu, o Z 
2) Referat o EIEzEIORARIE > między rodzicami a szkołą, 3) Wybory d legatów Opieki Szkolnej, 4) Wolne wniosk“ 
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SŁOWO 

  O gmach na Pohulance. wyniku narady nie powziętoż adnych 
wniosków obecność bowiem prezy- 

We czwartek dnia 6-go bm. © g. denta miasta i członków Magistratu 
8-ej wiecz. odbyła się w sali posie- Usuwała tę potrzebę. | 
dzeń Magistratu narada przedstawi. _ Dyskusja nad racjonalnem wy- 
cieli społeczeństwa w sprawie wyko- zyskaniem gmachu Teatru na P=hu- 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ul, Ostrobramska 5) о godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. Cena bile.ów: parter 60 gr. 

kapitana 
Dz ś będzie wyświetlany film „Tajem n i ca bia łej ci szy” Sa” biezuna 
północnego) w 7 aktach. Orkiestra pod dyiekcją Kapelmistrza p, W. Szczepańskiego. W pocze- 
kalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w soboty, niedziele i święta 

balkon 30 gr. 

  

rzystania gmach teatru na Pohulance. lance oświetliła dużo ciekawych stron 
Zebrani powołali na przewodniczące: ŻYCIi artystycznego Wilna, Słusznie 
go zebrania ». prcf. Sławińskiego. P. powiedział prof. Sławiński, że Wilao 
prezydent  Folejewski poinformował W obecnych warunkach jest najszczę” 

zebranych, iż poza. innemi ofertami, Śliwszem miastem. Ma ludzi chętnych 
wpłynęły dwie najpoważnirisze--Zespo- 90 Pracy, 

Filharmonicznego. siły muzyczne, Choczi tylko o danie 
Na prośbę przewodniczącego tym ludziom warsztatu pracy, by pra- 

przedstawia p. Osterwa plan działal- Ca ta dać mogła wyn'ki, będące w 
ności Reduty, w którym uwzględnił jakimkolwiek stosunku do włożonej 
punkty, które kilkakrotnie już poru. energji. Jak nie mcżna traktować przez 
szaliśmy w „Słowie*, Prócztego pod- nogę Reduty, tak też nie można za: 
kreślił p. Osterwa dążność Reduty do mykać oczu na dosłowne poniewie- 
zospolenia muzyk', malarstwa i litera- ranie muzyki wileńskiej, gdyż monie- 
tury w jednym wysiłku artystycznym. wieraniem jedynie nzzwać można jej 

W dalszym ciągu dyskusji wkrad- byt dotychczasowy. Dlatego do gło- 
ły się pewne dysonanse, gdyż wsku- sów odzywających się w dyskusji 
tek mieporozumienia źle zrozumiano czwartkowet, dodać należy jedną u- 

stanowisko wzajemne Reduty i Tow. wagę — jesteśmy na dobrej drodze 
Filnarmonicznego. Towarzystwo po- do ożywienia naszego ruchu artys- 
czątkowo dość zdecydowanie, przez tycznego ;(pod różnemi względami), 
swoich przedstawicieli, domagało się magistrat jako nówy właściciel gma: 
przekazania gmachu na Pohulance chu na Pohulance ma wdzięczne, 
Towarzystwu. Dyskusja wykazała, iż choć i trudne zadanie zarazem. Mo: 
część cbecnych (w przeważającej że za jednym zemachem dać Reducie 
zresztą ilości) była zdania, iż najod: warunki rozwoju (a tylko Wilno ma 
powiedniejszem rozwiązaniem sprawy, dla niej odpowiedaie powietrze) i po- 
byloby przekazanie gmachu przez lepszyć byt Towarzystwa Filharmo- 
Magistrat Reducie, część znów zbyt nicznego świeżo połącznego z Towa- 
krańcowo stanęła na stanowisku od- rzystwem Ooerowem. Że opinja pu- 
dania gmachu Tow. Filharmonicz- bliczna ceni Redutę — to pewna, że 
nemu. widzi jej twórczą pracę — to fakt. 

Rzekome animozje osobiste nieo. Krzywdą też niepowetowaną byloby 
patrznie wprowadzone do dyskusji zamknięcie jej drogi da rozwoju u 
zaogniły nieco dyskusję. Atmosferę progu którego stoi, chwiła bowiem 
oczyściło drugie przemówienie p. Os: obecna jest w porównaniu z latami 
terwy, który z całą szczerością o- poprzedniemi najlepsza. Z drugiej 
świadczył, że zespół pójdzie na wszel- strony zapomnieć nie można o mu: 
kie ułatwienia i kompromisy z Tow. zyce wileńskiej. Dać trzeba warunki 
Filharmonicznen., oczywiście po ure- odpowiednie stu przeszło muzykom 
gulowaniu zasadniczych spraw admi- do pracy, której zaniechać niechcą i 

nistracyjnych. nie mogą. Magistrat rozstrzygnie i 
Pomijając drobniejsze szczegóły mamy wrażenie, że dobrze. Chodzi o 

dyskusji czwartkowej, kośćcem prze- mecenasostwo sztuki, wogóle; Muzy« 
mów była sprawa uzgodnienia dwu ka, teatr, malarstwo, literatura — to 
różnych opinii: czy gmach na Pohu- wszystko sztuka. Służą jej zarówno 
lance należy oddać Reducie, czy też redutowcy jak i muzycy. Nie można 
Towarzystwu Filharmonicznemu. W ludzi tych różniczkować. Aczkolwiek 
wyniku przemów okazało się, że ist- zachowają sięzawsze specyficzne, od- 
nieje możliwość ' uzgodnienia tych rębne cechy artysty:redutowca, to jed- 
dwóch projektów, w myślzresztą pla: nak narówni z nim stoi muzyk, bo 
nu p. dyr. Osterwy, Gmach oddany dla tegoż ideału żyją i pracują. Tak 
zasadniczo  Reducje wykorzystywać mówił dyr. Osterwa i to jest prawda, 
będzie w dri wolne Tow. Filharmo- Jeżeli gmach na Pohulance jest świą- 
niczne. Że ani wolne będą —to rzecz tynią sziuki — to obejmie wszystkich 
pewna, bowiem jak sam p. Oster- jej wyznawców. Lecz atmosfera i he- 
wa powiedział Reduta objazdów kre: gemonja duchowa R:duty na Pohu- 
sowych nie zaniechą. w ostatecznym lauce pozostaną. TC 

WORSE SIRO TERE OESTE CEE ZOOTY NEW CEOAKOOSTLETOCA 
ROZNE. dzielę 6 godz. 7 w sali przy ul. Do- 

— 0) Kopfiskata, „Dziennika ТИОКОЙЕНИ! оо sr Wileńskiego". W myśl art. 1 ust. 1 sunų i Ea jei ps A у 
Rozporządzenia Pana Prezydenta Rz- "Bilety Prz оММ ao 0 
plitej z dnia 10 maja r. b. O przepi- 20 sr Dochód rzeznacza Stow. na sach prasowych Urząd Komisarza „0 Es mi с maduikje 42 /cel 
Rządu na m. Wilno skonfiskował w Piakištauinis S ašelė > lic.nemi 
dniu wczorajszym cały nakład «Dzien- Ę śekiikai = Sotewósói £ Eini 55 
nika Wileńskiego» Nr. 229 z dnia 7 0 bac i P MER 5 
b. m. za podani* wiadomości p. ', P B! 
«Rokowania o pożyczkę zerwane», 

— Nowe , prawo łowieckie. 
Ministerstwo rolnictwa opracowało 
nową Ustawę uzgadniając ją z życze- 

niami najszerszego ogółu myśliw- w Biarritz», która, dzięki swym pierwszo- 
skiego. rzędnym zaletom scenicznym, nie prędko zej- 

Projest nowej ustawy przewiduje dzie z repertuaru Teatru Polskiego. Na wczo- 
obwód łowiecki 100 ha jako najmniej- rajszej prewjerze Teatr był wysprzedany do 
szą przestrzeń gospodarki łowieckiej, o*tatnie a leży. Dziś o < 430 
ora jako najkrótszy czas dzierżawy pp. specjaln'e dla młodzieży Teatr Polski 
sześć lat. W: dziedzinie ochrony gra komedję Al. Fredry <Pan jowisiski. 
zwierząt _ ustawa ceawidza ao: CADY miejsc najniższe od 
zmiany w terminach ochronnych, o- я# 

bejmując niemi również cały szereg polskie gate Team Poka czymny dodzie 
zwierząt, uważanych dotąd za szkod- trzy razy: 
ników i drapieżników. Ustawa zaka- Komci ANiech żyje R Świetna 
zuje również posługiwania się narzę- 31 ‚ 
dziami ary Bone iktóre narażać wama?” 8 94 A Mis, 8 
,mcgą zwierzynę na męczarnie i za- o g. 8 m. 30 ostatnia nowość repertuaru 
: La używania wszelkich trucizn. iks Sama) ADA CE 

ostanowiena karne odznaczają 3 

sę sprawiedliwością w. uszeregowa” Polskim. онр о., 1320 ре, any 
niu wszelkich wykroczef m, šliwskich. wtasny koncert, na który złożą się nas'ępu- 

— Na powodzian. Stowarzysze- jące utwory: Moniuszko, Niewladomski, Bel- 

nie Młodzieży Polskiej: «Młoda Pol- akad łat Beethoven, Czajkowski, Rubin- 
ka> na obchodzie (rzyłecia swego ist- Bilety od 30 gr. w kasie Teatru Rolskie- 
nienia w dn. 9 pzździernika w nie- go od g. Ll-ej r. do 9:ej w. bez przerwy. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). 
po raz drugi najnowsza komedja spółki fran- 
cusklej M. Hennequina i R. Collusa <Królo- 

EDGAR WOLLES 

* Dłowieszcza postać. 
Dyła to Daisy Deem. 

i wyszła. 
Elzie zdawało się, że już godzina Dzem doganiał już biedną dziew: się jej to wszystko, — stanowczo o- 

cała minęła, w rzeczywistości zaś Dai- czynę. : 

tych strasznych ludzi? 
— Ojcze, czy jes©”ś tam? 
Widocznie dostrzegła śwlatło w 

kuchni, gdyż kroki jej zbliżały się. 
— Ojcze, co się stało! 
— Daisy, na miłość Boską! 

pił i drzwi sią otwarły. 

coś przez sen i poruszył się. 

pochodził. 
— Kto tam?—zapytała. 
— Ta ja, Elza Mailow. 
— Gdzie jesteś, ach, jakże prze- na otwarte drzwi i z krzykiem, który 

straszyłam się,—szeptała Daisy: wywołał dreszcz zgrozy u obu ucie- 
— Nie rób hałasu, Tu*aj jestem. kinierek, rzucił się w pogoń. 
— W składziku?—zapytała wzru- в 

szona dziewczyna, mi oiworzyć drzwi, lecz ris udawalo 
— Wypuść mnie, proszę cię. się je] to, Elza odepchnęła ją i obie 
Daisy Dzem zbliżała się na pal- wypadły na ulicę. 

cach do drzwi składziku, nie spusz- Ciemność panowała na ulicy, nie 
czając oczu ze śpiącego ojca. widać było nikogo. Biegły w kierun- 

się co zrobiłam. 

pewnie w jego kieszeni, Czy to on nych. Deem gonił za niemi z dzikim 
posadził cię tutaj? 

skończy! zgubą dla nich. 
Próbowała otworzyć drzwi. 

W daw:a Śtaulsiaw Mackiewicz Redaktor wz/ Czesław Karwowsk. 

‘ ma zespół dramatyczny tej R 

łu Reduty i Wileńskiego Towarzystwa miary co Reduta, ma niepowszednie E 

Dziś | 

0 gr. do 1 zł. - 

sy wróciła po paru minutach. C cho, 

Gdy biegły pa schodach do przed- 
pokoju, Dzem obudził się. Spojrzał 

Kino- 
teatr „Helios“ 

ul. Wileńska 38. 

5 Motto: Pragnienie mi:oŚci i żar krwi 
tęż d jaików sec. „DOnata Kreutzerowska* 

Hr. LWA TOŁSTOJA. Akcja filmu pełna życia i werwy trzyma widza w 
W roli „Nataszy” — Ewa Byron. 

okazzły się silniejsze miż obowiązki! 
(nie pożądaj) Według nieśmier- 
telnego arcydzieła genjalnego 

Seansy o godz. 4, 6. 8,:1 
ciągłem napięciu. gz 

  Kino: 

Teatr 55 Polonja“ B 
ul A. Mioklewicza 22 gg 

Dziś wstrząsający (Scariet jetter) 
dramat w 9 akt. „Krwawa litera“ 

pastor LARS HANSON ostatni seans o god”. 10.15 

  Do wynajęcia 

  

2 REKLAMA SWIETLNA 2 Żónie jsne pokoje ze 
a jest dzwignią handlu Š isżden pokój odzie 

й A У nie. Witoldowa 7—1 
s kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w o zana caj 

‚ . ; Z. A. S. K. w Wilnie, © Pa 
$ „Reklamie Swietlnej“ ul, Garbarska 5-19, RÓ 5—8. 2 A 
  

    

  

    
  

  

FOS 
| NAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 

  

[anio do sprzedania: 
I kocioł parowy 

1 kocioł parowy 

1 paro'dynamo 
1 paro-dynamo 75 km. 110 wolt, prąd stały” 

1 nowe kompletne urządzenie 

Poziome i pionowe frezarki, wiertarki. spa- 
domłoty i maszyny kowalskie. 

Różne obrabiarki dla drzewa i metali. 

Industrie u. Blechonren-Gerke A. 6. 
DANŻIG, Reitergasse 12-15. 

Rejestt Handlodų. 

KURSY H. Siewiczowej. 
я Uniwersytecka 1. 

KROJU, szycia i mode- Racjonalne przygoto- 
NADU 5. %і"““”'шапіе do szkół śred- 

czówny ul. Wielka 56 nz i i mid Žiniis codzien. c!" Zapisy codziennie 

nie na kursa dzienne i 
wieczorowe,. uczenice +2 
koficzące utrzymują Pokó 

Świadectwa _ szkolne 
i cechowe. Uczę opra- do wynajęcia dla sa- 
cowywać samodzieinie motnego, ul. Jakóba kroje według  ostat- Jasińskiego 7, m. 1. 

nich mód. FALIERA 
Student 

  

  

      

T W rolach tytułowych — jako 
napiętnowana LILJANA GISH, jako zakochany 

030 

& 

Akuszerka 

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

Or. 6. Wolison 
weneryczne, = moc:0- 
płciowe i skórne. ul' 
Wileńska 7, tel. 1067 

    

Dr. Med 
Marjan Mienicki 
Adjunkt Kliniki Syfili- 

dologiczno-skórnej 
Uniwersyt. 5. B. 

Powrócił i wznowił 
przyjęcie chorych. 

Wileńska 34, m. 3. 
Przyjmuje od 4—7. 

1-X 1927 r. L. 7141-10. 

  

  

     
      

ul. Kijowskiej Nr. 4-32 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku 
ruchomego firmy «Zakłady graficzne 
J. Mejłachowicz>» składającego się z 
urządzenia drukarni oszacowanego na 
sumę zł. 885 na zaspokojenie preten- 

o 2 rurach płomiennych (lan- syj firmy «Poligrafika» i innych wie- 

  

kaszerski) o pow. ogrzew. 50 rzycieli. Komornik Sądow: mtr, kw., 9 atm. ciśn. Nr. 1629-VI. (7) A. SITARZY 
o 1 rurze płomiennej (korn- RARERSTAWEDKZEKA 

  waliski) o 20 mtr. kw. pow. 
ogrzew., 8 atm, ciśn. e 

fizy =. | |Nagienie marchoi 110 wolt, prąd stały. 

pastewnej i stołowej na siew ozimy 

poleca 

Lygmunt NAGRODZKI 
| | Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a, 

EISS 

dla wy- 
, robu 
świdrów spiralnych. 

ФФФФ ееФ 
Pończochy, skarpetki i inne * 

trykotaże 
© Bielizna damska w wiejkim wyborze 

4 Ceny konkurencyjne. 

W. Mołodecki 
Wilno Wileńska 8. 

  

   
+
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SMACZNY i WZMACNIAJĄCY Mieszkanie  „,,. DOKTÓR 
i i iersi AT ynowany korepsty- 

Niezbędny podczas odłączania od piersi do wynajęcia 5 pokol,tor poszukuje fakty) D ZELDOWIGZ 
iw okresach rośniącia kuchnia, weranda. od'i korepetycyj, dogod- | * 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidławy rozwój kości zaraz, dowiedz eć się ue warunki, oferty do | chor. WENERYCZ- 

Niezastąpiona odżywka dla mamok, matek sa. Popowska 22, m. 6, «Słowa» pod NE, MOCZOPŁC. 
i rekonwalescentów. J. Popławski. <Rutynowany>, SKÓRNE 

od 10-1, od 5-8 w, 
ŻĄDAJCIE SŁYNNE]! MARKI FRANCUSKIEJ 

е 

FOSFATYNA FALIERA Ogłoszenie. Szaldowiszow 
WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW |. zmie przy Sądzie Okręgowym KOBIECE GZOWA 

w: Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkał ч 8 Paryż, 6 rue de la Tacherie. w Wilałe przy mi AB Mich: lskiej RYCZNE i chor, 
| Nr. 8 zgodnie z art. 1030 „U. P. С. kolei 

i obwieszcza, iż w dniu 14 peździernika 2 2 
Wydz, Zdrowie Nr. 122. 1927 r. o godz. 10 rano w Wilnie, przy Aaaa. 

te Ь 
W. Zdr. Nr. Bi. 

Lekcyj języka | 

francuskiego i 
angielskiego 
udziela doświadczona 

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

"Baidzo dobra 
maszynistka 

(maszyna Remington) 
poszukuje zajęcia do- 
datkowego w  godzi- 
nach rannych.  Zgło- 

as PAT, o: 
ewództwo, pokój 

Nr. 24. W 

Stenografji 
wyucza listownie, naj- 
doskonalej: Instytut 
Stenograficzny —War- 
szawa, Krucza 26. Żą- 

" dajcie prospektów. 

Osoba 
inteligentna 

przyjmie ' posadę wy: 

  

® chowawczyni lab za- : Gabinet koSmelycZzNy | 3 rząd domem nosiada 
m Został otwarty przy pi rwszorzędnym m szycie, Uniwersytecka 

|. Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- = zakładzie fryzjerskim а 5, m. 8. 
nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: > „POL i KLEMENS (Wilenska 14) m Ochmist i > m Wykonanie masażu twarzy według 5 WCHIMISLTZYNI Dział A w dniu 23 września 1927 r. m naj m ` jnowszego amerykańsk'ego systemu. m poszukuje pracy, 18 

6975 I, A, +Rudefiska Elka» w Wołożynie ul. Rynek 26, a Usuwanie zmarszczek, udzielanie po: " at praktyki, uczciwa, 
sklep manufaktury. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Rudeń. m rad tyczących się pielęgnacji cery i a pracowita, pożądany 
ska Elka, zam. w Wołożynie, przy ul. Rynek 20. 1613—V m zastosowanie sposobu trwałego przy: m większy majątek, ul. 

ciemniania rzęs i brwi. =. Nowoświecka 7-a, m. 7 
о 6976 A (e ac: rl be w Wołożynie, vi Rynek 28, Rzy” Ulicy 

sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1922 r. Wła- pre 5 ściciel Rudeński Mejer, zam. w Wolożyniej przy ul. Rynek 20 Do sprzedania Nieświeskiej Pokój 

6977 1. A. «Sawicka Ałta» w Wołożynie, ul, Rynek 23, 
sklep manufaktury. Firma istnieje od 1924 r. 
wicka Ałta, zam, tamże. 

Nr. 4 dwa domy, murowany i drewniany 
z wolnym placem do budowy, razem 18 
mieszkań. Dowiedzieć się w francustiej 

cukierni W. Pohulanka O. 

1614—VI 

Właścicieka Sa- 
1615—V1 

žyūskim, sklep spożywczy, manufautury i galanterji Firma 
istnieje od 1923r. Właściciel Sorser Mera, zam. tamże. 1616—V1 

|| cukierni W. Pohulanka 9. | 

6978 I. A. «Sorser Mera» w Wiszniewie, pow. Woło- przeł U 

` @ 
6979 1. A. «Szepetnicki Judel» w Wołożynie, ul. Sta- romińska 3, piwlarnia, Firma istnieje od 1923 r. Właściciel Sza: 

petnicki Judel, zam. tamże. i с 

6980 I A. <Szryro Icek» w Wiszniewie, 
skim, sklep manufaktury i gotowego ubrania. Firma 
1922 roku. Właściciel Szryro Icek, zam. tamże. 1618—V| 

_„ _6981 I A, «Szymszelewicz Cbaja» w Wołożynie, ul 
Witeńska 72, sklep spożywczy i 
1904 r. Właściciel Szymszelewicz 

Wydział Opałowy Magistratu m. 
Wilna ogłasza przetarg na dostawę 
2000 metrów sześciennych sosnowego 
drzewa op:łowego dla potrzeb szkół, szpitali 
i Innych instytucji miejskich. Szczegółowe 
warunki dostawy do przejrzenia w Wydziale 
Opałowym Magistratu, ul. Dominikańska 2, 
pokój 50. i 

Przetarg odbędzie się dn. 10-go paź: 
dziernika r. b. o godz. 1l'ej rano. 

1617—VI 

pow. „ Wołożyń- 
istnieje od 

alanterji. Firma Istnie'e od 
haja, zam. tamże. 161—VI 

Na ul. Mickiewicza 
(blisko od Katedry) 
słoneczny, o dwóch 
oknach na ulicę z nie. 
kręoującem wejściem. 
Mrże być z używal- 
neścią salonu. Adres 
w Redakcji «Słowa» 

Mickiewicza 4. 

Zgubioną 
kartę mobilizacyjną 

Nr. 1153, wyd. przez 
P. K U. Wilno, 'na 

imię Władysława Ta- 
rasžkiewicza, unie- 

wažnia się. ——— 
GUBIONĄ iegity- 

mację  liminy 
Kondradtówne 

studentki U, S. B. 
unieważnia się. 

  

w jakąś boczną uliczkę i zniknęła, Oda awarjowała, lub może przyśniło wrócił jeszcze, — rzeki. 

W chwili, 

częła próbować, wreszcie zamek ustą- nioną pomoc. 
W blasku łatarni ulicą szli żołnie- 

krzeszło. 

—. Tak się panu wydaje,—odrzekł robotnicy moi natrafili 
— Drzwi są zamknięte... klucz jest ku większych ułic, bardziej ožywio- z gorycza zagadniety,— ale ja żyję w rury. л 

Co mam robić z zeznaniami 
krzykiem wściekłości. Wściekłość je- zwarjowanej dziewczyny i z jej fan- pier, leżący przed nim. 

O, Boże! Ile on będzie miał teraz go wypływała z przerażającej świado- tastycznem opowiadaniem o Svioce? 
kłopotów! Wiedziałem, że tak się mości, iż ucieczka dziewczyny jest Dzisiaj od piątej już rano nie mam koce, które miały tłumić dźwięki? 

chwili spokoju. Pan telefonował do 
Elza obejrzała się—nciekała sama, mnie, że Emery jest uwięziony, wzglę- lazłem dużo koców w kącie garażu. czyką 

— Pójdę po swój klucz, szepnęła Daisy znając dobrze okolicę, skręciła dnie zamordowany. w domu D 

piekle, 

gdy czuła, 
świadczył Beckerson. Byłem w domu kiemi ramionar'i, 

že nie ma Deema przed ósmą, Najwidoczniej 

nie wytrzeźwiał do rana. 

pełn'ono tam żadnej zbrodni. 
— Śladów krwi niema? 

rury gazowe i kanalizacyjne, więc mu- go przy wyjściu z 

— Czy widział pan na ścianach 
— № nie 

TOdpewiedzialny za ogłoszasia Kouon Ławiósk 

Beckerson wzruszył swemi szero- Deema. Ale, ale, jakże sę on czuje? 

— Właśnie przychodzę od niego,— się z Feng-Cho, ale doktór nie po- 
powracający do koszar. Elza rzuciła budynku świeżo zakopaną jamę. Zda- odrzekł Beckerson, główną jego winą, zwolił widzieć się z nim. Terzz pój- 

— Prędzej, prędzej, —szeptała Dai- się ku nim. Padającą dziewczynę pod- wało się to potwierdzać opowiada: według mnie, jest to, że jest on na- dę zobaczyć się z córką Deema. W. 
Pełen przerażenia szept doleciałdo sy, wypychająa swą koleżankę za trzymał jeden z żołnierzy. Nociprze- nie panny Marlow. Ale rozkopałem zbyt gadatliwy i powolny. Jest on szła ona bardzo wcześnie do biura. 

Daisy, skierowała się w stronę, skąd drzwi. Oni zabiją mnie jeśli dowiedzą sm: Auga, a zemdlała i nie jamę, cement który nie zdążył jeszcze całkowicie pochłonięty troską o 
odzys ała zmysłów do rana, 

ROZDZIAŁ L. 
- Następne o dnia. 

Następnego dnia o jedenastej 

po- 
zaschnąć, i nie znalazłem śladu ludz- lepszenie bytu robotników. Zapyta- przyjaciela — majora Emery. 
kiego ciała. Jasnem jest, że nie po- łem go wprost, czy nie łączą go ja: _ — 

kie stosunki z Soioką, czy nie zna Soiokę? — zapytał Wille. 
kogo z jego agentów, naco za reago- 

— Żadnych. Podłoga była świeżo wał tak, jakbym był warjatem, które- 
: wszedł do pokoju naczelnika insoek- wymyta, ale Dsem zapewnia, że po- go można wyśmiać. Odrzekł, że ni- to była om'łke, którą mógł zrobić 

Daisy próbowała drżącemi palca- tor Beckerson i znużony usiadł na przedniego dnia sprzątano w tym gdy nic nie słyszał o Soioce, ule mo: nawet nmajrozumniejszy człowiek, ja 
budynku. Tłómaczył też, że jamę głem mu więc dać do zrozumienia, zaś nie zaliczam się do tej kategorji 

Wille spojrzał nań z pod zmar- wykopał dla maszyny, lecz napotkał o co go podejrzewamy. Spotkałem ludzi, 
szczonych brwi i zapytal: 

— Czy wszystko jest w porzządku? siał wyrzec się swego planu. Istotnie domu, gdyż n»z spędził w swej pod- biura spółki Emery, Wille miał na- 
również na miejskiej posiadłości. Gdy przedsta- dzieję, że inspektor pozbył się swych, 

wiłem s'ę mu, jako inspektor policji, podejrzeń. 
Naczelnik policji spojrzał na pa- przestraszył się, przypuszczając, 2е — 

okradziono jego mieszkanie. 
Wille zmarszczył brwi. 

biura, śpieszył do 

rozumiem, — rzekł. Daisy Deem nigdy nie miała rumień- 
— Nie, ale widocznie były, zna- Ale coś w tem musi być, bo i chiń- ców, ale dzisiaj miała cerę blado — 

a majera Emery, znaleziono zieloną, a pc łkrążone Oczy Świadczy- 
—sTo dziwne, że Emery niz po- nawpółżywego w ogrodzie. Raniono ły © bezsennie spędzonej nocy. 

Drukeraia «Wydzwnietwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

Osoiadczenia, 
P. J Stankiewicz podaje: <p, Pawiukie- 

wicz przybył do mieszkania razem z p. Wier- 
nikowskim w celu zaproponowania maie 
wydania i redagowania kosztem  <Bialoru- 
sklej Chatki» bi.łoruskiego literackiego dzi n- 
nika» i ze <Pawlukiewicza przedtem nie 
znałem, ześ przy rekomendowaniu nie usły- 
szałem dokładnie nazwiska». 

W imię prawdy oświadczamy: 
1) Periraktacje o redagowaniu przez J. 

Stankiewicza literackiego dziennika J. Stan- 
kiewicz p owadził p'zez dłuższy juź czas z 
<Białoruską Chatką> w osobach nas, jako 
prezesa i skarbnika zarządu. Pertraktacje te 
automatycznie przeszły do p. Pawlukiewi- 
Cza, jako prezesa zarządu. 

2) W. mieszkaniu p. Stankiewicza p. 
Pawluwiewicz okazał się nie tylko z wiedzy 
p. Stan: iewicza, lecz na jego osobiste zapro- 
szenie, bow em p. Stankiewicz nie chciał aby 
o pertraktacjach powszechnie było wiado- 
mo, ze zrozumiałych czysto politycznych 
powodów. 

3) Hropozycji o redagowaniu dz ennika 
p. J. otankiewicz wtedy nie odmówił, lecz 
obiecał odpowiedź madesłać tłumacząc, iż 
musi jeszcze z kimś się poradzić. 

4) Jisteśmy wszecństronn'e poinformo- 
wani co do przebiegu zajścia pomiędzy p. 
A. Pawlukiewiczem a p. J. Stankiewiczem i 
uważamy, że na spoliczkowanie p. Stankie- 
wicz powinien był reagować nieco inaczej, 
Jak ubiegając się do przekręcania fakiów 
i kłamstwa. 

Wobec powyższego oświadczamy, iż 
znajomość naszą poprzednią z p. J. Stankie- 
wiczem zrywamy. 

T. Wiernikowski. 
B Drucki Fodbereski. 

5 paždziernika 1927 r. 

W związku z listem p. Jana Stankie- 
wicza (Nr 214 «Kurjera Wileńskiego»), gdzie 
ten osiatni oświadcza, iż nie wysłał do p. 
Pawlukiewicza świadków wobec tego iż p. 
P. nie posiada odpowiedniej kwalifikacji 
honorowej, oświadczamy: 

1. 3go września br. o godz. 2 pp. zwró- 
cit się du nas p. Pawlukiewicz z prośbą być 
jego sekundantami w sprawie jego z p. Ja= 
nem Stankiewiczem, na co myśmy się zgo- 
dzili. Z tego powodu, iż spoliczkowanym 
został p. ]. Stankiewicz, o czem nam zako” 
munikował p. P., a na drugi dzień podały 
gazety — ouczekiwaliśmy podług kodeksu 
honoro”ego zasiępców honorowych p. S. 
przypuszczając, iż nawet odwetowe uderzenie 
po głowie p. P. przez p S. nie może być 
zadośćuczynieniem dła człowieka honoru. 
Lecz świadkowie ze strony p, S. nie stawili 
się, Dopiero po upływie 4 tygodni, w od- 
powiedzi na list p. P. — p. Ś. zamieścił wy- 
żejwymieniony list zaprzeczając swemn spo- 
liczkowaniu. 

Zbadani przez nas świadkowie — po- 
licjant Mazur (na którego powcłuje się p. 
Stankiewicz!) i Józef Paulukojc oświadczyli 
nam, iż p. S. faktycznie był spoliczkowany 
przez p. P. i dopiero stojąc obok policjanta 
niespodzianie dla p. P, uderzył go pięścią 
po głowie zbijając mu kapelusz. 

Kwal.fikację honorową p. Pawlukiewicza 
uważamy bez zaczutu Faktem niezbicie to 
stwierdzającym może być .hociażny niedaw- 
no zakończona sprawa honorowa pomiędzy 
p. Pawiukiewiczem a p. N.w której ze stro- 
ny p. N. występowało 4 świadków — ludzt 
powszechnie w Wilnie znanych 1 poważa- 
nych, którzy ani na jedną chwilę nie zwąt- 
pili w kwalifikację honorową p. Pawlukie- 
wicza. 

Oświadczenie p. Jana Stankiewicza, że 
p. P. nie posiada odpowiedniej kwalifikacji 
honorowej uważamy za pcs €powanie nie- 
honorowe tchórza, który nie ma odwagi 
dżentelmańskiej po znieważeniu go stanąć 
przed barjerą, 

H. Konopacki. 
B. Iwienko. 

5 Х — 27 г. 

Bytem naocznym š wiadkiem zaįšcia, któ- 
re miało miejsce pomiędzy p. A. Pawlukie- 
wiczem i jakimś panem, który okazał sę 
p. J. Stankiewiczem. Widziałem jak ten osta- 
tni podszedł do policjanta p. Mazura i ko- 
munikował jemu, iż na niego napadł p. A. 
Pawlukiewicz i uderzył go w policzek i 
prosił o pomoc. Podczas rozmowy podszedł   

® 

p. Pawlukiewicz i więczył policjantowi swo- į 
ją wizytówkę, mówiąc, iż taktycznie zniewa- 
Żył czynnie p. Starikiewicza. Podczas roz: 
mowy p. Pawlukiewicza z pollcjantem, p. 
Stankiewicz nieoczekiwanie ucerzył p. Par y 
wlukiewicza po głowie, zbijając mu 5Ка 
pelusz. 

Paulukoić 
ul. Żeligowskiego Nr 4. 

5 Х — 27 г. 

Niema gospodarstwa, 
w którymby herbata ne odgrywała 
dominojącei roli. Trzeba dbać, aby 
była ŚWIEŻA. AROMATYCZNA i EKO- 
NOMICZNA. Te trzy zalety posiada 

beszprzecznie' 

marka 
Nena F. p. 

Sprzedaż we wszystkich handiach 
kolonialnych. 

nowa 

  

go nożem. Leżał w pobliżu domu 

— Doktór twizrdzi, że nema nie« 
у — A tu jeszcze coś nowego, — bezpieczeństwa, — rzek! Beckerson,— . 

Czyżby i ona należała do spisku na palcach podeszła do drzwi i za- już sił biec dalej,. dostrzegła uprag- dobrze sob'e wczoraj podpił, gdyż Wille przerzucił kilka papierów, łeżą: za parę tygodni będzie zdrów. Ale 
{ cych przed nim,—oto są podejrzenia, raniono go tak, że o mały włos 

: Poszedłem obejrzeć garaż i па- že Soioką jest Teppervill. Czy pan nie został zabity, Wszystko to jest 
Elza wyszła do kuchni—była wolną. rze w kaskach, tupot ich nóg rozle- turalnie z”raz podejrzenia wzmogły go widział? 
W tej chwili p. Dzem mruknął gał się w ciszy. Był to nocny patrcl, się we mnie, gdy ulrzałem na środku 

bardzo dziwne, chciałem rozmówić 

ye 

Może spotkam tam naszego 

— Którego pan nadał uważa za 

Beckerson pokręćł głową. 
— Nie, — odrzekł  smutnie, — 

Następnie Beckerson udał się do 

Beckerson znalazł Daisy Dzem w 
biurze, od pierwszego spojrzenia wi- 
dzć było, jak bardzo się zmieniła. 

   

   

    

   

      

     


