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ŁOWO 
ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE —- ai, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 04 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZBA — ul. Wileńska 1 
GŁEBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO į — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BRIDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

NIBŚWIEŻ — ul. Ratuszowz ) 
NOWOGRÓDEK -- ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł -go Maja 5 
WILEJKA POWIATÓW ż—ul Miciewicza 24 

  PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub z przesyłką pocztową 4 zł. | W sprzedaży detalicznej cena pojednczego 8 : | Opłata pocztowa uiszcsons rycz 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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Po niedzieli, 
: Czegoś brakowało w niedzielnych 
„ uroczystościach wileńsk ch. Tak wczo- 
„raj twierdzili Wilnianie. Sądzimy, że 

AS, ..snQwało enuncjacji rządu w spra- 
4 Vie” *owieński:j wypowiedzianej tu w 

Wilrie. Mówi się,że taką enuncjację, 
takie oświetlenie wypadków dzł już Odjazd Marszałka Piłsudskiego. 
p. Wojewcda Raczkiewicz w dniu 5 O godz. 22-giej min. 10 był Pink) н Iz, 22-gie lin. przybył p, mars аК Piłsudski s ho- : Sia a, pe owaniach dem na piękne jluminowzny dworzec kolejowy. U wejścia Aku y litewskich. 5Przeciwstawiano przybycia p. marszałka ministrowie Dobrucki i Staniewicz wojewoda Race jemu argument, że aresztowania i kiewicz, dowódca O<ręgu Korousu LI gea. Litwinowicz, dowódca d wizji zamknięcia szkół były przez społe- gen. Popowicz z korpusem ofizerskim i przedstawiciele władz. S czeństwo pojęte jako jedna część m s moe przeszedł wraz z otoczeniem na peron. witany Hodiocenadi przyj Poni Ма Ę os mi R: ami przez zebraną tłumnie publiczność. Przy dźwiękach i aka GC ymnu narodowago p. marszałek przeszedł przed frontem kompanji ho- a i ministrów do Wilna jako część norowej 6 pułku legi. Następnie zaś, aż do odejścia pociągu przez druga. kwadrans z górą, stojąc w otwartych drzwiach wagonu, p. marszałek Może zresztą to milczenie rządu zaszczycił bardzo ożywioną rozmową zgromadzone na jego pożegnanie 
ma swoje głębsze powody. i kak Šen ba y ЕЕЕ orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy i 1:szą brygadę. Publiczność ‚ ча wa ` 4. żegnała gorąco odjeżdżającego p. marszałka wznosząc okrzyki na jego cześć » mają wielkie hasło historyczne, Pan prezes Rady Miaistrów marszałek Józef Piłsudski odjechał d › które rzucają swemu narodowi: „ode. Grodna a brać Wilno* My takiego hasła, o ta- Tym samym pociągiem odjechali do Warszawy ministrowie D i „| kim dźwięku nie wydamy. Nie po- i Staniewicz orez p. wojewoda Raczkiewicz. z pm: 
zwała na to naszemu rządowi jego SERA 

- М9 pac, fistyczna, którą obserwuje Konferencja w pałacu reprezentacyjnym. z całą ścislością, a która nie cie- 
«Szy się w Wilnie znowuż tak wiel- W niedzielę o godz. 1 min. 30 Pp. odbyła się w pałacu reprezenta- > zyka popularnością. Brak jednak ta- cylnym pod przewodnictwem Pana Prezesa Rady Ministrów Marszałka Jó- 

: kiego hasła, któreby w brzmieni:, w zefa Piłsudskiego konferencja przy udziale PP. ministrów: Składkowskiego 
» * rezonansie, w jaskrawości mogło rów- Dobruckiego, Knolla, Łukasiewicza, wojewody Raczkiewicza, szefa gabiae- noważyć iamte kowieńskie: „odebrać !U wojskowego pułk. Becka i dyrektora departamentu Swital skiego. Wilno” będzie się stale odczuwało w O godz. 6-tej Pan Marszałek odbył drugą konferencję, w której pr cz J polityce polskiej. Słowo takie hasło WYŻEJ wymienionych osobistości wzięli udział prokurator Sądu Apelacyj- 

tzuca wołając: Re» Poloniae Magnus NERO Pleszczyński, prokurator Sądu Osięgowego Steimsn, kurator Okręgu 
> Dux Lithuaniae. Ale tak jek dzśś Szkolnego Ryniewicz, dewódca KOP pułk.Górski, naczelnik wydziału bez- 

rzeczy stoją „przychodzi się* podzię- pierzeństwa Ki iklis kce-nendant policji wojewóc zkiej Praszałowicz. 
а Lok po wileńsku, że nam p. mini- Audjencje u Marszałka Piłsudskiego 
Y Ayier Knoll przynajmniej od stołu obia- 
« dowego point de róveries nie powi:- w godzinach pepołudniowych przyjął p. prezes Rady Ministrów GE: ‚ Marszałek Józef Piłsudski ł : 

HAGI jek =to > uczynił a : Ski w pałacu reprez:ntacyjnym na osobnych ° Skrzyński, y BN piec ks, A Aoki ze, posła aaa w oe 
a ; & ; a Lukaszewicze, następni: delegację Związku Organizacyj Woj Tyle co_dot nastrojów wleń>l; chi ge wództwa Wileńskiego w osoba-h generała kawi 0 ane ke być może szły zanadto pachop- ODIAIJNSNY go: not А .. n Eo: POFDUCĘ, MI. 25 . go, Dąbrowskiego i Piotrowskiego. 

| biz po libji romaotycznego: patejo Przyjmując delegację związku org mizacyj b. wojskowych p. Marsza- 
i (yzmu. Natomiast powszednia robota jk gał wyraz żywemu zadowoleniu z powodu powstania tego związku 

maszego ministerstwa spr. zagr. dela į zespolenia na terenie Wileńszczyzny wszysikich organizacyj b łych 
już rezultaty pozytywne, Oio radjo wojs<owych. , 

kowieńskie madało „że (rząd litewski Nasiępnie p. m P łsudski odbył konfer” . ę z p. wojewodą 
chce wyciągnąć ałoń do Polski, by- Raczkiewiczem w sprawach ; 2 1'ycznych i adminisiracyjnych Województwa 

3 В Wileńskiego. 
ieby pod kontrolą mocarstw", Jest to Pan minister Dobrucki przyjął popołudniu przedstawicizla komiteiu 
fuż odpowiedź na akcję polską, od- jitewskiego dyrekiora miejscowego litewskiego gimnazjum Szyszknisa, na- 
powie( Žž przez nas oczekiwana, jak- stępaie zaś konferował z sen. Krżyżanowskim, 
kolwiek 'na razie mająca znaczenie 3 i » 

jedynie enuncjacji prasowej. Wszelkie Marszałek Piłsudski > „Arcy biskupa Jalbr zy " 

kowskiego dalsze represje rząd kowienski wstizy- 

mał. Minister oświaty Sakienis d.ł Wczoraj o godzine 630 Marszał.” i 'sudski odwiedz! ] Е. 
4 informacje co do stanu szkolnictwa Arcybskupa Jałbrzykowskiego i Gdbył póltoragodzinną konferen- 

E i Й „cję Po konf rencji J. E Arcybskup Jalbr.ykowski podejmował 
polskiego. Informacje ministra wy Mawazajka P łsudskiego ko!a'ją. ` 
krętne, obludne, li każdego objek- й ы е 

tywnego krytyka potwierdzają tylko, Zwo'nienie księży Kraujalisa i Taszkuna 
%e żale i Skargi polskie były słuszac W/ dniu wczorajszym władze bezpieczeństwa wypuściły z 
„Do plusów tygodniowej akcji PO- wiezienia, aresztowanych wrazz innymi Litwinami, księży Krau- 

 litycznej zaliczyć należy ujawnienie, jalisa i Taszkuna. 

że cała prasa polska uważa za ko- 
nieczne takie czy inne rozwiązanie Minister Składkowski wyjechał do Grodna, 
problematu kowieńskiego. Pod tym Minister soraw wewnętrznych gen. Składkowski, w dniu wczorajszym 

— i o godz. 9 m. 10 wyjechał drezyną motorową do Grodna. Na dworcu żegnali względem prasa była jedaomyślna i Sajttdłaj sce: p. Wojewoda Raczkiewicz, nacz. wydz. bezp. d. Kirtiklis, komi: 
należy przyznać, że postawa praSy, garz rządu na m. Wilno p. Strzemiński i starosta pow. Wil.Trockiego. p. Wit- 

nawet opozycyjnej ułatwiała precę kowski. Е 

ił rządowi. Z jednym zreszią wyją'kiem. Rozmowy min. Zaleskiego w Paryżu. 

o op p. wady pośkięcił swe akis BERLIN, 10—X. PAT Buro Woltfa donosi z Paryża o rozmowach 
i swe zdolności wywodom, že Polska Chamberlaina z ministrem Zaleskim, że przedmiotem ich były sprawy 

) 

  

Narady wojskowe Grodnie 
Wczoraj wieczorem pociągiem warszawskim wyjechał do Grodna Marszałek Piłsudski, gdzie jednocześnie +. a z gen. Rydz Smigty. 

rodnie odbyć się mają ważne : rze ściśle wojskowym, die GE APRA 

t 

Are Miasonnuakia_ 

  

me ma prawa występować „zbrojaie związane z ostatniem posi:dzeniem L'gi Narodów, a następnie sprawa 
й przeciw „Kownu. To właśnie prZyY- rokowań polsko rosyjskich i konflikt polsko-litewski, którym minister 

aj en wydało s'ę autorowi Spe- Chamberlain specjalnie ma się interesować, 
ejalnie aktualne, takiowne i palrjo- sz 2525 

4 tyczne, г s. 
Bandy komitadżów w Grecji. W Gdyby artykuł taki ukazał: się w 

„cę gazecie niemieckiej czy urzędówce p. SALONIKI, 10 X. PAT. Wczoraj o północy oddzi+ł żandar- 

6 "Voldemarasa, byłby o wiele bardziej e gre RE wakę z Z p Aaa i pad ai i ‚ |. m ejscowością iczowo w okręgu F.oryny. Po godzinnej walce na miejscu nit w Warszawiance, tyl banda wycofała się na terytorjum bułgarsk e. zostawiając dwóch 
zabitych. Trupy 'ch Są wystawione we Fiorn'e na widok publicz- 

    

M ko, ŻE wszystkie tak umiejętnie w 

"im skamuflowane podejrzenia I oskar ny. Bsnda, jak się zdeje, przeniknęja ra terytorjum grecke przez 
żenia, wszystkie Į::0 antypolskie su- terytorjum Jugosiawj. 

r gestje byłyby wtedy mniej dla nas ` Zabėjcy gen. Kovacewicza wykryci, 

į > BIAŁOGRÓD. 10 X. PAT. Trzej sprawcy zamachu na generała Ko- ję Leader konserwatystów x Sapieha vcęwicza zostali Ostalmiej mocy wykryci i zaatakowani przez milicję w 

(Uyzywał na łamach Słowa do zaprze- grocie góry Maleche w pobliżu drogi prowadzącej z miasta Radovicz do 
от „afania polemiki pomiędzy pismami granicy bułgarskiej. Po wymianie strzałów, która trwała calą noc, millcja 

4 ziemiańskiemi, do których należy i wtargnęła do wnętrza groty, gdzie znalazła cisła dwóch sprawców zama- 

* Warszawianka, Omawiany  crtykul m. który pozosteł przy życiu zosteł uwięziony i przenisziony do 

wygląda na eksperyment, czy źreuga 1 й . 

Dei ma się rozciągźć tylko na spra- Roziam wśród soc.-demokratow lotewskich. 

"vy Polityki konserwatywnej, czy też GDAŃSK, 10 X PAT. Wedle donieseń z Rygi do pism tutej- 

także i na wszystkie Sprawy państwo- szych, w łonie stronn'ctva socjal-demokratycnego na Łotwie 

ye. Sądzimy, że nie wyłamujemy się zanosi się, w zw qzku z obecną sesją parlamentu łotewskiego, na 
„e SIusznego wezwania do odprężr. rozłŁm. Przywódca lewicy tego stronn ctwa dr. „dr. Mender zapo- 

# ia polemiki, podnosząc sprawę tego wiedział obecn e wystąpienie lewicy ze stronnictwa socjaldemo.- 

2 qytykułu, gdyż co innego polityka kratycznego. W raz'e urzeczywistnienia sę tej zapowiedzi, znikla- 

a „konserwatywna, a coianego takie rzu- by nadz eja ratyf kacji sowiecko łotew skiego traktatu handlowego, 

| jeanie Strzał zatrutych przeciw polityce który spotkał się z opozycją wszystk ch obywatelsk'ch stronnictw 

zagranicznej własnego państwa. Cat. parlamentu lotewsk ego. 

A osobistości. Pociąg ruszył o godz. 22 mn. 35 w chwili odejścia pociągu, 

n—ru 20 groszy. ans | CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 1 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy Kronika reklamowa lub nadesłane 40 świ incji В gr. W n-ch šwiatecznych oraz z prowincji 0 25 proc: ūrožej. Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25proc. drožej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Ratastrofalny wynik ogkorów © Grodnie U oe 
Wybory grodzieńskie.  Zaowuż powszechność wyborów, a co zatem Wy gniu dzisiejszym nie odbyły się 

katastrc fa, Partje opozycyjne polskie idzie masze ciała samorządowe dają żadne narady w Sprawie zaciągnięcia 
zdobyły trzynaście mandatów, partje nam obrazy z głupich i: hałaśliwych pożyczki ani w łonie rządu nie kon- 
opozycyjne żydowskie si:demnaście wieców, więc państwo musi ratować ferowano w tej materj; ari nie odby- 
mandatów, jawni wrogowi państwa— porządek ograniczając wpływy ,samo- da zie śkieg Dat. komuniści pi ice dzi 1 Mila : : ш…е!; > a mę Izą. rządu, rozszer-ając granice działalnoś- Fischer i Monnet czekają w Warsza- 

! I . inszujemy! ci policji. Albo kurje gospodarcze, wie na odpowiecž swoich mendantėw, 
„Winszujemy rządowi, „vinszujemy* albo policja. Tertium non datur. która ma ostatecznie rozstrzygnąć 
państwu polskiemu takiego „sukcesu. _ Każdy obserwator  objektywny eo pożyczki. Z Nowego Yoiku 

System samobójstwa przez glu- przyznaje, że za granicą sowiecką €- ssa = aa Na dr WE 
RA a nie inne określenie na- konomicznie dziej: się każdemu oby- Rady” N sdołieczej 2 Badków, które 

ežy zastosowzė do polityki państwa, watelowi gorzej niż u nas. Zły stan mają wziąć udział w emitowaniu po- 
utrzymującej pomimo wszystkich ka- ekonomiczny naszego kraju jest jesz- Życzki dla Polski. Odpowiedzi osta- y 8 ju jest į , 4 
tastrof, spadających ma głowę—sy- cze dobrobytem z bajki w porówna: aria NZ. się p dziś w 
stem powszechności wyborów do niu z Białorusią sowiecką, najbliższym W SE 2 < o det 
semorządu. Praca samorządowa waha naszym sąsiadem. Dlatego też droga do ręczenie listów uwierzytel- 
się U nas pomiędzy demagogją, a wciągnięcia obywateli ziem Wschod- niających przez posła Rumunii; 
niedołęstwem, każde wybory przyno- nich, nie Polaków, w krąg zaintereso- Dać iais ia be : асе Szą porażkę powagi państwa, wpro- wań pań i i 

: państwowych polskich prowadzi prezydentowi Rzeczypospolite! . :ааи.'; się do samorządów hroma- przez zagadiienie gospodarcze. To chowaniem saiscje "aka owców, komunistów, komunizują- takie banalne i takie zaant! A z tego nowy poseł „Rumunii przy rządzie z żydów, a co za tem idzie ście. wypływa, że samorząd oparty o kurje Roza л = W_dniu się i ogranicza pracę samorzą- goszodarcze bylby tu doskonałą po- IZ saaa ; kesiya о kala ę e yłby a PO“ qelniające nowy poseł Z, S. S, R, p. 
Dymitry Bogomcłow. Po złoż szkcły uobywatelnienia, upaństwa: į i * L kis, 

leka: oliaśw na ‚ up ( Ale czyžijest cos bardzie| u parte- listów p. Bogomołow zamierza urzą- 
jakiem jest go i nieustępliwego niż zakutość de- dziė konferencję prasową, na której 

Samorząd,—gdyż te ścieśnienia i o: mokratycznych poglądów, Niech ginie Zazaajomi dziennikarzy z programem 
graniczenia kompetencji są koniecz- państwo polskie, niech ziemie nasze SWOI*i Pracy. 
ne ze względu ua gniazda antypań- staną się terenem codziennych pora- Przyjęcia u vice-premjera 
stwowej propagandy, jakie powstają żek państwowego prestiżu, niech cała Bartla. 
w naszym samorządzie. działalność państwowa opiera się u Sj A TARA, o (tel wł. Słoway 

Albo kurje gospodarcze, albo pę- Nas wyłącznie na policji — byleby audjencji zdac ras KO 
licja. Państwo polskie wybrało po- niz ustąpić z ; powszechności wybo- pomocy dla powodzian oraz delc- 
licję. Giybyśmy mieli system kurji rów. Oto jest rzecz najważniejsza. To gację pracowników umysłowych, któ- 
gospodaiczych, mielibyśmy sarrorząd Zupełnie nieprzys ępna red ша ta głu- Ta złożyła memorjeł w sprawie usta- 
prawdziwy, któryby był tą szkółą, u- Pota demokratycznal 2 ZOK dla pracowników 
czącą obywatela du gospodarowania Grodnianin, W godzi W godzinech po południ dobrem publicznem, Ponieważ mamy 

p. Bartel konferował = Sea 
ALTAS nasa, poczem przyjął pre- 

iw A с zesa Ra 2 
Ša Wyniki wyborow w Grodnie. y Nadzorczej Banku Gospo 

AR Lista Ne” 1 Poalj U dKYBOÓW „do „Rady Miejskiej przedsta- 

Sejm i Rząd. 
Jutro decyzja, 

darstwa Krajowego gen G 5reckiego, 

* 
— m sprawożdanie z obecne- 

Lista Nr. 2 P,P. S$. głosów 1868 przypuszcza'nie mandatów 4. a WASZE KU. oe а, 
Lista Nr. 4 Bund—1251 przypuszczalnie mandatów—3. Aligemeine Zeitung zamieściła artyknł 
Lista Nr. 6 Zjednoczony B'ok Robotniczy (komuniści) gło- o rzekomej możliwości zachwiania 

sów—2010 przypuszczalne mandatów —5 sią złotego, wobec czego, _ należy 
Lista Nr. 7 Żydowski Blok Narodowy giosów—5618 przy- siwierdzė co nasiępuje: Pokrycie 

puszczalne mandatów — 13 kruszcowe w  złącie, w walutach i 
Lista Nr. 10 Bezp-rt. Żydowskie Zjednoczenie głosówh—327 dewizach bankro ów Banku Polskie- 

pr.ypuszczalnie mandatów — 0 go dosięgło ostatnio pomimo przej 
Lista Nr. 11 Bezp. Rosyjsko-Białoruski Kom. głosów — 309 scjowo ujemnego bilansu handlowe- 

przypuszc alnie mandatów — 0 go 400 miljonów złotych w złocie. 
Lista 12 Bałorusko - Rosyjski Blok głosów — 348 przypu- Przy obiegu banknotów wynoszącym 

szczalołle mandatów — 0 780 miljonów złotych obiegowych, 
Lista Nr. 14 Chrześcijański Blok Polski głosów—3840 przy- 2a więc wynosi obecnie według gleł- 

puszalnie mandatów—9. 8 dowego kursu złotego ponad 
Lista Nr. 15 Zjednocz. Ludności Polskiej na Przedmieściu 90 proc. ; 

głosów - 163 przypuszczalnie mandatów — 0 Bilans handlowy ujemny w mie- 
Obliczenia te nie są ost teczne 1 b'ć może zajdą w nich  sjącach od kwietnia do sierpnia r. b. 

pewne nieznaczne zmiany. Liczba uprawnionych do głosowania wykazuje od maja r. b. stały spadek 
według obliczeń Magistratu wynosła 23916 osób w tem 12231  sajda ujemnego, które w sierpniu r. 
chrześcjan i 11685 żydów. Głosowało aś około 15000 osób CO b. wynosło już tylko znikomą sumę 
wskazuje na nieznaczną frekwencję wyborczą, która wynosiła 5.ciu miljonów złoiych. Rosnące od 
60 kika proc, у roku stale dcchody peństwowe da- 

Uderzająca rzeczą jest zdobyce przez grupę komunistvczną dzą do końca roku bieżącego budże- 
5 mandatów. Komuniści zdobyli węcej nż P..P. S. aczkoiwek towego, wedle przewidywań, około 
socjaliśc. prowadzil: niesłychanie intensywną a itację wyborczą. 400000,000 zł. nadwyżki dochodów 
Sukces komun siytcuy w Grodn'e dowodzi, że robota P. P. S, nad wydatkami pizy 2-miljardowym 
jedynie przgotowuje grunt dla komunistów. Przykład Grodna budżecie Peństwa. 
jest tego najlepszą ilustracją. Produkcja krajowa od czerwca 

: 1926 r. stale wzrasta, bezrobocie bo- 

EAT TRIDENS ПОМЕ WZACJ| KOTOCOBA MENO okresie tym spadło o połowę, 

Dalsze represje Polaków wstrzymane? 
ilość zaś zatrudnionych robotników 
w przemyśle wzrosła o 122.000. Stopa 

Z Kowna donoszą: Ną odbytem tajaem posiedzeniu gabinetu mi- dyskontowa wykazuje w ciągu ostai- 

nistrów poruszono Sprawy wytworzone w ostatnich dniach. Szczegóły 

narad nie są znane. Wszakże dochsdzą wiadomości, , że rząd postanowił 

niego półłora roku stale tendencję 
zniżkową, ofcjalna zaś stopa dyskon- 

wstrzymać się od dalszych represyj w stosunku do Połaków Ziemi Ko- 
wieńskiej. 

towa Banku Polskiego została slop- 
niowo obniżona z 12 do 8 proc., 
wówczas gdy w sąsiednich Niem- 
czech została ostatnio dwukrotnie 
podniesiona, a mianowicie z 5 na 6, 
a obecnie z 6 na 7 proc. 

Oszczęduości złożen: w bankach 
wzrosły w ciągu roku w dwa i pół 
razy, co Świadczy o rosnącem zaufa- 
niu do złotego szerokich mas lud- 

noś :l. 

Nieudane próby obrony. 
Z Kowne donoszą, że wiadomości o stanowczem stanowisku rządu mar- 

szałka Piłsudskiego wobec bezkarnych dotychczasowych prowokacyj kowień- 
skich, zrobiły w tamtejszych sferach rządzących wielkie wrażenie. 

Prasa kowieńska stara się uporczywie obalić zarzuty ucisku Poluków na 
Litwie, wszakże jak dotychczas niefo. unnie. Urzędowa <Elta> zamieszcza wpraw- 
dzie komunikat, że nikt z nauczycieli Polaków nie jest internowany w obozie 
koncentracyjnym w Worniach, wszakże na innem miejscu w. również urzędo- 
wym organie <Lietuwa>, zamies:czony jest artykuł, który stwierdza, że <nietyl- 
ko Polacy internowani zos.ali w Worniach, ale i ci Litwini, którzy zagrażali 
obecnemu porządkowi rzeczy na Litwie. Ustęp ten najwymowniej obala fadszywe 
twierdzenia urzędowej ajencji «El “>. 

Również w wywiadzie udzielonym <Lietuvie» przez ministra oświaty na 
temat szkolnictwa polskiego na Litwi* znajdujemy raczej potwierdzenia n szych 
wiadomości. Minister oświaty stwierdza mianowicie że z 83 Polaków kandydatów 
na nauczycieli egzaminu nauczycielskiego państwowego nie złożył ani jeden. 
Dalej, że z ogólnej liczby 90 kandydatów wysuniętych do zatwierdzenia przez 
polskie T-wo oświatowe <Pochodnia», ministerstwo zatwierdziło zaledwie jed- 
nego. Pytanie o liczbie funkcjonujących obecnie polskich szkół początkowych 
minister pomija milczeniem. 

W dalszym zaś ciągu urzędowa <Lietuva> zamieszcza w 7 rocznicę zajęcia 
Wilna przez wojska gen. Żeligowskiego, prowokacyjne odezwy nawołujące do 
odebrania Wilna. 

We wczorajszym numerze urzędówki znajduje się mapka ziem, do których 
rząd kowieński rości pretensje. Ziemie te sięgeją daleko na południe za Grodno 
i Lidę i obejmują całe województwo,wileńskie aż do granicy sowieckiej. 

Krwawe wypadki w Kownie. 
Z Kowna donoszą, że w dniu 9 b m. podcias obchodu t, 

zw. „dnia żałoby doszło do man festacji czynn kóv lewicowych. 
zwłaszcza socjał- demokratów, W wypakach tych interwenjowała 
policja. Są zabici i ranni 

szczenia'Wiener Allgemeine Zeitung o 
grożącem rzekomo złotemu niebezpie- 
czeństwie, nie są na niczem opartełi 
wynikają jedynie z nieznajomości rze- 
czywistego stanu finansowego i gos- 
podarczego Państwa Polskiego. 

Masówka komunistyczna w Ko. 
bryniu. 

BRZEŚĆ nad BUGIEM, 10.X PAT: 
Dnią 6 peź fziernika w Kobryniu, w 
wyniku dłuższej obserwacji władz 
bazpieczeństwa, policja wkroczyła do 
lokalu związków zawodowych przy 
ul. Brzeskiej, gdzie zastano t. zw. 
masówkę komunistyczną. Zatrzymane 
70 osób różnych narodowość, wśród 
nich znanych mna terenie powiatu 
działaczy komunistycznych, oraz skon- 
fiskowano kilkanaście kilo ulotek na- 
pisanych w języku żydowskim o treś- 
ci anty-państwowej, ` 

Jak widać z powyższego. przyg1-- 

> 
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Obchód J-mej rocznicy wyzwolenia Wilnu. 
Przyjazd Marszałka Piłsu. 

dskiego. 
Dowborczyków, Halerczyków i Strzel- 
ca. 
członków 

Doskonała postawa wojska i 
organizacjj wojskowych 

Wilno z okazji uroczystości U- budziła niekłamany zachwyt. 
świetnionych jeszcze przyjazdem czion+ 

ków Rządu przybrało wygląd od- 

mienny od codziennego. Cały dzień 

j wieczór ulice zapełnione b;ły pu- 

blicznością, prowadzącą ożywione dys- 

puty na temat ostatnich wadarzeń. 

Wieczorem całe miasto iluminowane 

bogato podnosiło jeszcze ten nastrój. 

Na gmachach „państwowych umie- 

szczone zostały świetlne napisy. Na 

gmachu Uniwersytetu duży trenspa- 

rent z napisem—«N.ech żyje pols 

Wilne»; Ruch wzmożony trwał do 

óźna. 
* Pociąg wiozący premjera Marszał- 

ka Piłsudskiego i ministrów punktu- 

alnie o 8 m. 25 wjeżdża na dworzec. 

Wszystkie perony i sale dworca wy- 

pełniły szczelnie tłumy zebranej pu- 

bliczności, wojsko, oddziały przy- 

sposobienia wojskowego i reprezen- 

tanci władz. Na peronie głównym u- 

stawiła się kompanja honorowa 1 p. 

p. ze sztandarami i orkiestrą, dalej 

stanęły liczne oddziały przysposobie- 

nia wojskowego i organizacyj b. woi* 

skowych. Obok Dowboiczyków i Hal- 

łerczyków stanęli legjomści, Strzelcy, 

obok kompanji stali Sokoli, młode 

hufce szkolne w jednym stały ordyn- 

ku z weteranami powstań narodo- 

wych. W chwili nadjeżdżania pocią- 

gu orkiestra wojskowa odegrała hymn 

narodowy. 
Do wagonu Pana Marszałka po- 

deszli obecny już w Wilnie minister 

Składkowski, wraz z dyrektorem de- 

partamentu  Switalskim, wojewoda 

Raczkiewicz z wyższymi urzędnikami 

województwa, władze miejskie na 

czele z prezydentem Folejewskim i 

Czyżem, przedstawiciele korpusu of. 

cerskiego z wiceministrem spraw 

wojskowych gen. Konarzewskim, oraz 

szefem D. O. K. III gen. Litwinowi- 

czem na czele, przedstawiciele du: 

chowieństwa, senat akademicki in 
corpore oraz reprezentanci szeregu 

erganizacyj społ:cznych. 
Po przejściu przed frontem kom- 

panji honorowej wojska i oddziałów 

przysposobienia wojskowego p. Mar- 

szałek czas jakiś rozmawiał z Wo» 

jewodą Raczkiewiczem, poczem prze- 

szedł pośród zwartych szpalerów u- 

stawionych delegacyj organiźacy | spo- 

łecznych i wojska do samocnodu i 

w towarzystwie wojewody  Raczkie- 

wicza oraz brata sędziego Piłsudskie- 

go odjechał na ulicę Portową do 

rodziny. Przyprowadzało go echo 

entuzjastycznych okrzyków na jego 

=) zodzinie 10 m. 30 odbyła się w 
Bazylice uroczysta Msza św. którą 
celebrował J,E. ks. Biskup Kazimierz 
Michalkiewicz. Nawy Katedry szczelnie 
wypełoili wizrni, w stallach zaś zasied- 
li dostojnicy kościelni z J. E. ks. 
Arcybiskupem J .žbrzykowskim na cze- 
łe. Podniosłe kazanie wygłosił ks. 
B skup Bandursk . 

Przed Bazyliką ustawiły się w 
karnych szeregach oddziały wojska 
garnizonu wileńskiego: piechota, arty- 
lerja, ułani. 

Defilada. 
Po ukończeniu nabożeństwa przed 

bocznem wejściem do Kateiry zgru- 
powali się członkowie Rządu. R>z- 
poczęła się drfłada oddziałów garni- 
zonu Wileńskizgo i Nowo-Wilejskie- 
go oraz organi:acji przysposobienia 
wojskowego. Defladę tę prowadził 

polskich na Litwie, " 
koncentracyjnego w Worniich ś'ą ta- 
kie słowa: „Pomóżcie nam, 
sią za nam, traktują nas gorzej 
psów, za to, 
polskich uczyliśmy w języku ojczys: 

Wiec protestacyjny 

Obiad u Wojewody. 
O godz. 7:ej Wajewoda Wileński 

podejmował Marszałka Piłsudskiego 
j przybyłych z nim dostojnych go- 

  

w Sali M ejskiej. 
Tysiączne tłumy protestują przeciwko gwałtom litewskim. 

Wczoraj w Sali Miejskiej o gedz. 

1-szej popołudn u odbył się wiec pro- 

testacyjny przeciwko ostatnim „ терге- 

sjom wobec Polaków w Kowieńszczy- 

kię ŹTie. Wiec zwołany przez ugrupowa- 

nia polityczne 
podkreślił 
społeczeństwa polskiego. 

różnych kierunków 
skonsolidowanie całego 

zew uciśnionych nauczycieli 
którzy z obozu 

Na 

ujm jele 
jak 

że kilka tysięcy dzieci 

tym“, na zew taki odpowiedziało spo- 
łeczeństwo wileńskie głośnem echem. 

Wiec wczorajszy udowodnił, że 
Wilno, podobnie jak cała trzydzi:sto- 

miljonowa Polska niz pozwoli na to, 
aby -za miedzą katówano Polaków 

za polskość, aby wynaradawiano 

dziatwę polską, aby to, co na Litwie 

jest od wieków czczone i szanowane 

jako źródło kultury niszczone było 
przez tych, których jedyną  zasłu- 
gą jest szerzenie nienawiści i sianie 
krzywdy na Litwie. 

Dziś gdy polskość jest gnębiona, 
gdy się proklamuje odebranie od 
Polski jej części istotnej — Wilna 
społeczeństwo domaga się od Rządu 
jaknajenergiczniejszej akcji. Pod tem 

5 że czas pracuje na naszą nie- 
korzyść, przynosząc coraz to większy 
plon zabiegom naszych wrogów; 

6. że Polska stałe unika konfliktu 

ści obiadem. Prócz mini'trów gen. 
Składkowskiego, Dabruckiego, а- 
niewicza i Knolia oraz polskiego po- 
sła w Rydze p. Łukasiewicza obecni 
byli na obiedzie wyżsi urzędnicy 
wszystkich ressortów. Przybyli także 
xx. biskupi Michałkiewicz i Bandursk'. 
Marsz. Piłsudski szczególnie serdecz- 
nie powitał bohatera Wilna gen Że- 
ligowskiego, z którym w sposób огу- 
wiony rozmawiał podczas obiadu. 

Z generalicji wymienić jeszcze na- 
leży gen. Konarzewski:go, Litwino- 
wicza, Osikowskiego, z gości przy- 

z Litwą, gdyż nie chce ani przelewu byłych z Warszawy pułk. Becka, pułk. 

krwi dwóch bliskich sobie narodów, Prystora, naczelnika Hołówkę, z przed- 

ani też niszczyć niepodległy byt 
tewsklego p<ństwa; 

7. że Liga Narodów i 
mimo skarg zanoszonych przed nią 

a nie zmienć z dotychczasowych 
tam meiod postępowanie; 

8 że rząd litewski” zachęcony bez- 
karnością swej polityki w ciągu ostat 
niego miesiąca zastosował środki, 
które zniszczyły całkowi'ie polską o- 
światę ludową i kilkadziesiąt tysięcy 
polskich dzieci skazanych zostało na 
wynarodowienie lub też nieuctwo; 

9. że Rząd litewski cynicznie za- 

li- stawicieli 
politycznych prezesa G eczewicza, d 

zagranica Węsławskiego, mec. Engla, dr, Bro- nasiepująco: U„rawnionych do głosowania było 

z łem 242,869 czyli 76 proc. Głosów ważnych oddano 200,758. Unizważnio- 

naszych braci nie potrafła dotąd nic że pp. prezydenta i wice prezydenta no głosów 42111 Dzielnik wyborczy—2641. 

miejscowych kierunków 

kowskiego, p. St. Mackiewicza a tak- 

miasta. 
Prasę reprezentował prezes 

dykatu red. Cz. Jankowski. 
syn- 

Wydalanie 14000 optantów z Kłajpedy. 
BERLIN, 10.X PAT. Agencja nacjonalistyczna Telegraphen 

Union podnosi alarm, że 14,000 optantom niemieckim na'. Lit- 

wie i w Kłajpedzie grozi wydalenie z dn. 1 kwietnia 1928 Е. 

Optanci ktajpedzcy mają prawo bowiem pobytu na Litwie do 

lat 3 ch. O przedłużeniu im tego prawa pobytu powinny decy- 

dować w myśl traktatu władze kłajpedzkie, Wbrew jednak tym 

przepisom władze litewskie wtrącają sę w tęsprawę i bezpraw- 

nie o niej decydują. Jak twierdzi dalej agencja Telegragrappen 

Union. grozi więc niebezp eczeństwo, że jeżeli nie zmusi się Lit. 

wy do ścisłego wykonywania statutu kłajpedzkiego, który spra- 

wę optantów oddaje wyłącznie w ręce władz kłajpedzkich, to 

prawo pobytu Niemców na Litwie nie zostanie przedłużone i że 

będą ©ni wydaleni z Kłajpedy. 

. 
Wybory niedzielne w Łodzi. 

ŁÓDŹ, 10X. PAT. Tymczasowe wyniki w.borów do Rady Miejskiej 

r. w Łodzi według protokułu głównej komis l wyborczej, przedstawiają się 

315,847 Głosowało ogó- 

L'sta N-. 1 Nenieccy socjaliści otrzymała mandatów 7, Ne. 2 P.P. 

S.—21, Nr. 3 Ch. D.—6, Nr. 4 Bund—6, Nr. 6 Poalej-Son—3, Nr, 7 N. 

* P. R. lewica—5 Nr. 10 socjaliści niezależai—1, N*. 11 N. P. R. praw:ca— 

Raut, 
Po raz pierwszy od bardzo dawna 

podejmowało miasto—w osobie swe- 
go prezydenta mec. Folejewskiego — 
liczne zgromadzenie gości, fstowało 
przedewszystkiem tak zawsze serdecz- 

0, Nr. 12 Właśc. nieruch. na przedm.—2, Nr. 15 Poalej-Sjon lewica — 0, 

Nr. 17 Inwalidzi—1, Nr. 18 Zjędn. nemieccdie—3, Nr. 20 Polacy bezoar« 

tyjni—0, Nr. Cnitach-Duth—0, Nr. 22 Żydzi religijn—1, Nr. 23 — Żydzi 

mieszczanie — 0, N. 24 Resursa rzemieślnicza—4, Nr. 25 Blok pracown. 

gospodarczy—1, Nr. 26 Demokraci żydowscy—1, Nr. 28 Polski Kom. 

mierza w najbliższych dniach konsty- pje witanego w Wilnie marszałka Pił« Wybor. nrawica—3, Nr, 29 Otłodoksi żydowscy—4, Nr. 30 ог ści—4, 
tucyjną, przyjętą przez  refereadum, 
ustawą, ekreślć Wilno stolicą swego 
państewka, będącego, jak głoszą Lit- 
wini, w stałym stanie wojny z Polską, 
a więc ośmiela się si;gaąć po integ- 
ralna część Polskiego Państwa. 

Zsbrani na wiecu stwierdzają dalej: 
10. że represje w odpowiedzi, na 

ucisk Polaków, zastosowane przez 
Rząd Polski rozumieją jako środek 
brnajmniej nie mający charakteru 

sudskiego. 
„L przyzn ć trzeba, że dopisał tym 

razem naszej reprezentacji municypal- 
nej: szeroki gest oraz gust w  urzą- 
dzeniu całej recepcji, począwszy od 
kwiatów i zieleni zalewających scho* 
dy a kończąc na sutym i wystaw- 
nym poczęstunku, 

Tłum już spory oczekiwał na mar- 
szałka. Powitały wchodzącego na salę 
cźwięki hymnu narodowego „Jzszcze 

hasłem zwołany był wiec niedzielny. zemsty, względem Litwinów mi:jsco- Pojska nie zginęła”. 
W dniu uroczystej rocznicy wyzwole: 
nia Wilna przez gen. 

wych, których potrzeb kulturalnych Po chwili w przyległej komnacie 
Ż-ligowskiego, nie neguje w Polsce nikt, a tylko ja uczyniło się cercje dokoła marszałka, Nr. 11 Rzemieśln. żyd. —2, Nr, 12 Polski 

Nr 31 Żyd. Kom. Gam. G>sp.—0, Nr. 32 Lokatorzy—0. 

Wynik wyborów w Kaliszu. 
KALISZ, 10X. PAT. Wyniki wyborów da Rady Miejskiej, pocług 

tymczasowych ob iczeń g'ówuego komitetu » yborczego, przedstawiają sę 

w następujący sposób: Uprawnionych do głosow.na byla 27005 Głose- 

wsło ogółem — 21203 czyli 79 proc. Ważnych głosów oddano 19 905. 

Poszczegół 1e listy uzyskał): 
Lista Nr. 1 Poalej-Sjon lewica otrzymała m:nłatów 2, Nr. 2 P. P. 

$.—4, Nr. 3 Bund—2, Nr. 5 Poalej Sjon prawica — 0, Nr. 7 N.-P./R. 

prawica—3, Nr. 8 Żydzi demokraci—0, Nr. 10 Sncjaiš:i niezależni—3, 

Kom. D:m, sanacja—2, Nr. 13 

podkreślona została raz jeszcze pol- ko zapoczątkowanie wysiłku w celu w doskonałym humorze, podsycająct- Jedność Narod. prawica—6, Nr. 14 Polski Kom. Wyborczy dotychcz:e. 

skość Wilna. Nieprzeliczone tvsiączne 
tłumy stłoczyły się w Sali Miejskiej. 
Nie w.dziano dawno tak licznego 

unormowanii stosuaków panujących 
na Litwie. ы 

Zebrani na wiecu w odpowiedzi 

go uciesznemi opowiadaniami ożywio- 
ną rozmowę. 

Piękną deklamację p. Sumoroko- 
zgromadzenia, Na wzniesieniu zasiad- na wezwania o pomoc gnębionych wej zaszczycił p. marszałek pcchleb- 
ło prezydjum wiecu z p. Szymkow- 
skim na czele. Różne ugrupowania 
polityczne wydelegowały swych przed- 
Stawicieli, którzy też zasiedli za sto- 
lem prezycjałaym: pp Michał Obie- 
zierski, Stanisław Kodź mec. Engiel, 
ks. Olszański, dr. Brokowski i p. 
). Ostrowski. 

Po zagajeniu wiecu przez p. Szym* 
kowskiego przemawiali przedstawicie= 
le poszczególnych ugrupowań, zgod- 
nie podkreślając solidarność i jedno- 
myślność wszystkich bez wyjątku 
obywatei — Polaków w kwestji li- 

tewskiej. Zebrani ma wiecu uchwalili 3 Е alagvaisį > Ga. 
pažiziernika na wiecu, * zwołanym 
przez przedstawicieli skonsolidowa« 
nych, w związku z uciskiem Polaków 
na Litwie, polskich grup politycznych 
w Wilnie, uroczyście stwierdzają: 

1, że prowadzona prz*z Rządy Li- 
tewskie akcja w celu zohydzenia 
przed swym narodem wszystkiego co 
polskie, wytwarza w tym bratnim, za- 
mieszkałym o miedzę z nami naro- 
dzie nieprzejednanych wrogów, w ni. 
czem nie różniących się w typie swo- 
im od Prusactwa; 

2: że rząd litewski 
świadomie politykę wedłu 
B:rlina i Moskwy grozi niebezpie- 
czeństwem rzucenia si: na nis w 
chwili ki:dy musielibyśmy bron ć gra- 
nic naszych przed najściem tych czy- 
hających na odpowiedni moment wro- 
gów; 

3 że Litwa zamykając granice i 

prowadząc 
g wskazań 

dowódca 1 dyw. piech. leg. gen Po- przecinając linje kolejowe oraz nie 
powicz, a przyjmował w zastępstwie dając dostępu do. morza ziemi»m 
Marszałka Piłsudski:go oswobodzi- Wschocn m Rzeczypospolitej podry* 

rodaków, kategoryczri3 oświadczają: 
że mie dopuszczą do gnębienia 

polskości, nie dadzą deprawować pol- 
skie dzieci i mia wosłabią wysiłków 
skierowanych w celu wyzwolenia ich 
od ciemiężeń. W trosce o swobodny 
rozwój polskiej oświaty śród Pola- 
ków, o spokojny ich byt moralny i 
materjal1y, Naród Polski jest jedno- 
myślny i solidarny. 

Zebrani na wiecu zwołanym przez 
przedstawicieli wszystkich grup poli- 
tycznych reprezentowanych w Wilnie, 
grup, które rozumiały, że niema par- 

i iału. gdv a opdnaść 
DCR zlec! zalękich chodzi, wszy- 
scy jednomyślnie oświadczają, że po- 
prą wysiłek przez Rząd Polski w tej 
sprawie podjęty, że domagają się od 

Niego, by nie ustał w tym wysiłku i 
uwieńczył go dzisłem zapewnienia 
wolności narodowych przekonań dziś 
prześladowanym rodakom i zapewnie- 
nia nam, naszej zi:mi Wileńskiej spe- 
cjalnie, i Poisce całej bezpieczeństwa 
granic i niekrępowanego gospodar- 
czepo rozwoju. 

Ponieważ w sali kina miejskiego 
było zbyt ciasno, a zebrana przed 
gmachem kina publiczność domagała 
się zwołania drugiego wiecu na woł 
nem powietrzu, prezvdjum wiecu wy- 
delegowało p. mec. E 1gla i p. Ostrow- 
skiego, którzy przemawiali z okna 
kina miejskiego do tysiącznego tłumu 
na ulicy. 

Naogół podkreślić należy wielkie 
zainteresowanie się wiecem wśród 
publiczności wileńskiej, która zgadnie 
zamanifestowała swoją polskość. 

Wiec wczorajszy zgromadził naj- 
ciel Wilna gen. Żeligowski. 

Trybem utartym szły więc przy 
dzwiękach orkiestr ze standarami puł- 
ki 1, 5 i 6 piech. leg., 85 p. strzel: 
ców, 3 m. saa. 1 p.a p. leg.,1 p.a.p. 3 D. 
A. K., 4i 13 p. uł. Dalej postępo- 
wały hufce szkolne, oddział harcerzy, 

  

SPRAWY PRASOWE 
Warszawskie posiedzenie Zarządu 
Zwiazku Syndykatów Dziennikarzy 
— Prasa polska wchodzi w kadry 
prasy międzynarodowej — Losy Usta- 
wy o stosunkach prawnych. zawodu 
dziennikarskiego — Syndykaty nie 
polskie i ich stosunek do syndykatów 
dziennikarzy polskich — Udział 
Polski w międzynarodowej wystawie 
prasy w Kolonji—ŚStypendja prasowe. 

Och, jakża niesamowicie i melan- 
cholijnie dzwonią kroki po pustych i 
cichych korytarzach warszawskiego 
gmachu sejmowegol 

Z sal wieje pustkowiem, z które- 
go życie uleciało. Gdy się wejdzie w 
mrok jakiejś ubikacji, do której led. 
wie przenika oknami blade Światło 
jesiennego dna — ma się wrażenie, 
że lada chwila snuć się iu zaczną 

"duchy i upiory... 
Dalibóg! Czy to nie jęknął jakiś 

rozżałony głos, ogromnie podobny 
do głosu marszałka Rataja? O zywiś- 

wa ich gospodarczy byt; - mniej dziesięć tysięcy osób, nie licząc 
4, że Rząd litewski zastosowaną przepływających wciąż przed kinem 

wzęgiędem polskości polityką represy lumów, które wskutek braku miejsca 
ucisku i wynarodowienia niszczy nie mogły wziąć udziełu w wiecu. 
nasz polski stan posiadania, naszą o- : Р, С. 
światę, nasze odwieczae zabytki kul- 

ury; 

Lecz on tylko potarł rękę o rękę 
i rzekł: 

— Brrl.. Chlodno. 
— A mnie się zdawał, że tam, Warszawie zarządu Związku Syndy- 

Październikowe posiedzenie w 

z za tamtej framugi ktoś załkał nie- katów Dziennikarzy Polskich (zwią: 
samowicie: „Marszałku, marszałku, zek obejmuje polskie zrzeszenia syn- 
czemu mnie prześladujesz!* dykatowe dzisnnikarsk'e całej Rzeczy- 

Przyśpieszyliśmy kroku. Po kilku pospolitej) miało skalę obrad wcale 
godzinach fundamentalnego iesencjo- szeroką. Przedewszystkiem po raz 
nalnego posiedzenia byliśmy znako- pierwszy przyjmowano do wiadomeś- 
micie przygotowani... na najfunda- ci sprawozdanie obu delegatów na» 
mentalniejszy obiad. Ugaszcza nim szych na zjazd genewski wielkiego 
Syndykat Dziennikarzy Warszawskich międzynarodowego, zawodowego zrze- 
obradujący zarząd Związku Syndyka- szenia dziennikarskiego. Zrzeszeniem 
tów nieodmiennię w tymże sejmowym tem jest organizująca się właśnie na wiel 
gmachu, gdzie Związek S ndykatów ką skalę: Federation Internationale des 
korzysta z sali Klubu Sprawozdawców Journalistes obejmująca 22 państwa. 
Sejmowych. Obiad zaś niztylko nale- Do tej „Federacji* należy polski Zwią- 
ży się nam, obradującym przez dzi:ń zek Syndykatów Dziennikarzy na pra- 
Cały lecz i ..restauratorowi sejmo- wach członka obłacającego wpisowe 
wemu. w wysokości 42 centymów franka w 

Pomyśleć tylkol Dzierżawę roczną w złocie od każdego członka polskie- 
za bufet i restaurację wniósł ryczał- go Związku (zadeklarowanych jest 
tem z góry... a tu Prezydent raz po przeszło czterystu, co jest. jednak 
raz sejm zawiesza! Gmach sejmowy cyfrą bardzo niepoksźaą wobec np. 
stoi pustką przez miesiące całe. D>- sześciu tysięcy dziennikarzy niemiec- 
chodu ani krzty. Można wyłysieć i kich należących do Federation Inter- 
osiwiećl Nikt nie myśli o tej ofi:rze nationale). To też i naszych dwóch 

nemi słowy. 
Raut przeciągnął się do bez mzła 

pierwszej po północy. 

Liczny zjazd przedstawicieli 
prasy europejskich. 

Uroczystości niedzielne ścągneły 
do Wilna liczne rzesze dziennikarzy 
zainteresowanych wypadkami rozegry 
wającemi się obeunie. Jak się dowia- 
dujemy, prócz licznych przedstawic eli 
pism krajowych przybyli przedstawi- 

ciele: „Chicago Tribune”, amerykan- 
sko-niemiecklei agencti -Uaian“,,„Vy: 
wanej z Berlina, „Katovitzer Anzei- 
ger" oraz kilku dziennikarzy z Rygi. 

Wszyscy wspomnieni przedstawi- 
ciele prasy robili zdjęcia fotograficzne, 
które natychmiast po wywołaniu wy- 
syłali do swych redakcji, Ruch na te- 
legrafe i w b urze zamówień rozmów 
telefoniczaych trwał nieustannie. Dwa 
przewody łączące Wilno z Warszawą 
nie mogły załatwić wszystkich inte- 
resantów. 

EEEE" 

Wyzwolenie nie protestuje, 

Sakretarjat P. S. L. „Wyzwelenie* 
w Wilnie prosi nas o zami szczenie 
następującego sprostowania: 

Wobec informacji pod tytułem 
«Protest Wjina» podanej w Dz. „Sło: 
wo* z dnia 5 października, Sskreta- 
rjat Wilenski P. S. L, „Wyzwolenie“ 
oświadcza, że Stronnictwo <Wyzwo- 
Jenie» ne brało udziału w Komitecie 
Organizacyjnem wiecu protestacyjne- 
go i do żadnej akcji wspólnej ze 
Związk em Ludowu Narodowym, kon- 
serwatystami į t. p. uie przystępowało. 
Szkretaiz (—) Е. Hejbowicz, 

Dr J Burak 
akuszerja choroby kobiece 

POWROCIŁ, Zawalna 16, tel. 564. 

  

  

początek i toe, że i na polu prasy 
zaczyna Polska wchodzić w ścisły 
ko takt i równoprawny z szerokim 
światem. międzynarodowym. 

Uchwały genewskich obrad Fedć. 
ration Internationale, dotyczące mnó- 
stwa najżywotniejszych kwestyj dla 
prasy i literatury, pomimo wielu 
jeszcze tylko «pobożnych życzeń», 
będą miały tak silne poparcie np. ze 
strony organów parlamentarnych oraz 
sfer rządowych, iź samo tylko n le- 
żenie Związku Syndykatów  Dzienni- 
karzy Polskich do zrzeszenia rozga- 
szczającego się na forum migdzyna- 
rodowem ma doniosłość, nie potrze- 
bującą komentarzy. Nie trzeba też 
iłumaczyć jak dalece powinno zależeć 
i Wilnu na stanewieniu—za pośred- 
nictwem swego Syndykatu — jednego 
z ogniw takiej właśnie międzynarodo- 
wej asocjacji prasowej. 

Na własnem tymczasem naszem 
polskiem podwórku, wciąż jeszczeidoj- 
rzeć nie może ustawa o stosunkach 
prawnych żawodu dziennikarskiego 
A ma to być przecie podwalina wszel- 
kiej praworządności w stosunkach 

cie. , oczywiście... to się tylko tak zda- zatargu rządu z parlamentem, bo kto delegatów (pp. Piotr Górecki naczel- prasowych w Polsce, praworządności 
wało. A jednak widziałem najwyraź- dziś wogóle myśli o bliźiim swoim! ny szef Polskiej Agencji Telegraficz- nieskazitelnej i niezłomnej, czyniącej 
niej jak drgnął sam redaktor „Czasu* Tymczasem p. restaurator sejmowy nej tudzież redaktor „Kurjera Poran- zbytecznemi np. takie dekrety, jak te, 
Baauorė 

Pochyl Ham 
szepnąłem: 

— Ас? 

się ku niemu 
jest znakomitym, żywym przykładem, nego* Kazimierz Ehrenberg) niewiele 

i że nie zawsze z kłótni dwóch korzy- mogli ważyć w G:newie wobec np. uznał za uchylone i 
sta trzeci. Bywa, że temu 
właśnie najgorzej. 

trzeciemu 18 tu deiegatów angielskich i tyluż 
prawie Niemców. Ale — dobre na 

które oto Świeżo marszałek Rataj 
nieistaiejące a 

marszałek Pilsudski wznał przeciwnie 
za nieuchylone i w dalszym ciągu 

grupa rządząca — 4, Nr, 15 Aguda — 0, Nr, 16 Żydzi zjednoczeni — 5, 

Nr 17 Zvd, blok gosp —1, 

(OAS VA T III EAS VIS TEA 

  

    
       

"An glicy twierdzą 
że na usposobienie człowieka idealnie 

wpływa filiżanka dobrej herbaty. 
Ideałem takiej herbaty, wprowa: 

dzonej teraz u nas w Polsce, jest marka 

“r E. D. liter 

Wszędzie do nab ycła. 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne, 

Cęizs= vo wicUZUK Ha plac Katedralny. 
* «Dział Reklam.» Z. A. S, K, 

Dobry towar 
jj to najlepsza reklama 
[1 otem wiedzą ci którzy piją 

  

  

2 LEKCJE MUZYKI FoRteeiaN i TEORJA 
@| UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorjum 

ul. św. Jakóbska 6 — 1. Przyjm. 11 — 12i4 — 5 godz. 
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Poszukujemy t Į Šis @ ; 
pierwszorzędnych $ l ych pr (COGNIKÓW 
WYMAGAMY: Nieskazitelnej opinii, dobrej prezencji, eleganckiego 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowania, umiejętności konferowania z iudźmi wyższych sfer. 

a Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy pierw- a ków .  szefństwo takim kandydatom. 
A ACI muszą być wytrwali, pracowici i inteligentni — mi 6 

stat/ cūarakter. Ježei nie pracowali dotychcss8 joko A adaci aż pnie K nauczy. Kandydaci muszą poś zs Człą swoją pracę Ii tylko dla naszej ь Ё irmy. į 
< ierwszeństwo i ® 

тга  LIYNOWONI SpPrZEdAGCY 
OFIARU JEMY: 

wysoką w obcej walucie obliczoną prowizję 
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zapewniona. @ 
NEDESKOFEEFENEEZAZOSDOGZGAA 

obowiązujące. . 
Owóż projekt ustawy już prze- 

szedł przez sejmowa podkomisję 
prawniczą i zakomunikowany został 
zarządowi. Związku _ Syadykatów 
Dziennikatzy Polskich. Na posiedze- 
niu dn. 2-go peździernika, myśmy do 
projektu wprowadzili kilka poprawek 
i lada dzień cały prejeki ustawy 
(jako projekt Związku Syndykatów) 
złożony będzie w ręce p. wice- 
premjera Bartla. Dalsze losy ustawy 
zależne już są od — losów Sejmu i 
Sznatu, : 

Dalszą ważną sprawą były delibea 
racje dotyczące stosunku innych niż 
polskie zrzeszeń syadykatowych pra- 
sowych do syndykatów teraźniejszych 
obejmujących jedyris Polaków, Dwa 
już lata temu rozpoczęte były pertrak- 
tacje zmierzające do unormowania 
tego stosunku od strony syndyka- 
tów dziennikarskich żydowskich Syn- 
dykaty żydowskie skłaniają się ku 
połączeniu się z syndykatami polskie- 
mi zachowując  pełaą wewnętrzną 
autonomię; natomiast reprezentowanie 
na zewnątrz, w Sprawach zawodo- 
wych, p'ztz syndykaty łokalne, któ- 
reby Oczywiście mie miały już w 
swej inty'ułacji żadnego narodowego 
charakteru. Najdalej w. tej unji po- 
szedł Syndykat Krakowski (liczący 86 
członków) przyjmując do swego gro- 
na dziennikarzy, Żydów, po otrzyma- 

i gwarantowane minimum. 
adający już inne reprezentacje i ludzie niewytrwali z po” : derwaną opinją niech się nie zgłaszają. 

Qdpowiadający powyższym warunkom zechcą 
i referencje do administracji «Słowa» pod 

złożyć ofertę, pod:ć życiorys 
<Zdolni Sprzedawcy», Dyskrecja 

    

niu od każdego z nich deklaracjii na 
piśmie, 
lojalność wobec państwowości pol- 
skiej. W Krakowie samodz:elny sy: - 
dykat żydowski nie istnieje, Istnieje 
natomiast w Łodzi, nawet liczący po- 
kažuą ilość członków bo około trzy- 
dziestu. Pertraktacje między tamtej- 
Szym syndykatem polskim i žydow- 
skim idą po linji uchwały zarządu 
Związku, korzystając z prawa unor- 
mowania stosunku wzajemnego do 
siebie obu  syndykatów tak jak 
będzie obu stronom dogodaiej. Zdaje 
się rzeczą pewną, że Syndykat życow- 
ski będzie stanowił w łonie Syndyka- 
tu Dziennikarzy Łódzkich: sekcję 
autonomiczną, a nie występującą sa- 
modzielnie na zewnątrz (ap. na tere- 
nie międzynarodowym). Do Syndyka- 
tu Dzienniksrzy Łódzkich ma też 
przystąpić na tychże warunkach i pra* 
wach, tamtejszy syndykat dziennika- 
rzy niemieckich, liczący też do trzy- 
dziestu członków. Syndykat przeto 
łódzki reprezentowałby aa zewnątrz 
solidarną masę do stu przeszło człon- 
ków. Co do zlania się z sobą — do- 
mniemanie na zasadzie odrębności 
sekcyjnej — syndykatu warszawskit- 
go przewedniczonego przez Zdzisła- 
wa D;bickiego, tudzież warszawskie- 
go syndykatu dziennikarzy żydow- 
skich, toczą się właśnie rokowania, 
które zarząd Związku przyjął do wia- 
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KURIER GOSPODARCZY 
O programie gospo" 

4 „fódarczym Polski. 

Т (O programie gospodarczym pań- 
с a decydują z jednej strony jego 

położenie geogrzfczne, charakter i 
gęstość sieci komunikacyjnej, gęstość 
jego zaludnienia oraz struktura zawo» 

| dowa—są to wszystko objektywne 
warunki, które określają granice moż- 

| liwości realizacj stawianych celów 
gospodarczych i narodowych. Wa- 
runki są objektywnem podłożem pra- 
gramu, cele— pierwiastkiem subjektyw- 
nym, 

Wpływ warunków na uksztalto- 
wanie programu zależy w  zqacznej 
mierze od tego, o ile one zarysowały 
sięgw Świadomości kierowników na- 

* rodu oraz szerokiego ogółu społe- 
czeństwa. 

Na program gospodarczy wpły- 
wają też pogłądy i przesądy ekono- 
miczne, panujące w danym narodzie, 
zależnie od atmosfery psychicznej 
€poki. 

Znajomość Polski, poszczególnych 
jej dzielnic, jest w naszem społeczeń - 
stwie względnie bardzo słaba. Nasze 
dzieln'ce przed wojną były przyna- 
leżne do obcych organizmów poli: 
tycznych i ekonomicznych, żyły odręb- 
Чет życiem gospodarczem, wymiana 
(bogactw odbywzła się: między nimi w 
nader nieznacznych rozmiarach. 

Myśmy nie mieli nawet porów- 
nawczej statystyki. 

Zaledwie w 1914 r. zjawił się po- 
taz pierwszy rocznik statystyki pole 
skiej, obsjmujący wszystkie dzielnice, 
wydany w Krakowie z mojej inicjaty- 
wy pod redakcją prefeasorów Ku na: 
1ieckiego i Krzyżanowskiego. 

Centralizacja statystyczna w Pol- 
h r, likwidacja wydziałów statystycz- 
'Alych, których zadaniem byłoby bada- 
nie stosunków gospodarczych po- 
szczególnych prowincji, utru inia roz- 
wój naszej świad:mości ekonomicz- 

'nej, poznanie poszczególaych naszych 
dzielnic. 

Mamy w Polsce dotychczas dął- 
ność do bardziej mechanicznej niż 
organicznej łączności dzielnic. 

Atmosfera psychiczna Europy po: 
wojennej była podnieconą. Zmcblli- 
?owane do wojny. zewnętrziej masy 

Е w zdemobilizowały się psychicznie i 
/ W£szły w ckres wojny spcłecznej o 

„. zdobycze socjalne. Wysunęły się na 

f czoła interesy podziału bez odpowie- 
dniego uwzględnienia interesów pro- 
dukcji, jakkolwiek zniszczenia powo- 
jenne wymagały wysuaiącia na pierw- 
Szy plan interesów produkcii 

Dokiryny polityczne i ekonomicz: 
ne w państwach przodujących wy- 
Tastają z realnych warunków, są ich 

_ wypływem, noszą w sobie ślady h-- 
__ storvcznego mięsa, z którego urosły. 

D> krajów znajdujących się na 
niższym szczeblu rozwojowym  przy- 
chodzą one jako abs rakcyjne dogma- 
ty, w które tam się wierzy, jak sę 

/ wierzyło w dogmaty relgijne. S'ąd 
! dążność do maksymalizmu pol tycz- 

mego i ekonomicznego w kraja:h za- 
<ofanych i to jest podstawą bolsze- 
wizmu w Rosji i poważną przeszko* 

„dą odpowiedniej polityki gospodarczej 
w Polsce. 

Gdy bierzemy ostatnie modele 
maszyn, to dia wielu wydaje sę nie- 
arozumiałem, dlaczego nie mamy 
brać ostatnich, t. j. świeżo wytworzo- 
nych w peństwach przodujących, 
form politycznych i polityki gospo- 
darczej. A jednak są to rzeczy całk'em 
nie analogiczne. 

Obsługiwanie maszyny najaowszej 
konstrukcji częstokrcė jest rzeczą 
łatwiejszą, niż konstrukcji dawniej- 

/ Siej, natomiast każda forma politycz- 
, a, każda faza polityki społecznej 

wymaga odpowiedniego psych czne- 
go 1 materjalnego  przygolowama 

Audnošci. \ 
Po wojnie wobec zniszczonych 

| 

| i ZACK CIA WTO, SE ZA OK i CZK, 

snośną część p si:cz nia zarządu 
Zw ązku prezes synaykatu żydowski. - 
go red. dr Gottlieb. : 

|. W szczegóły, interesujące jedynie 
ų fachowców, na tem miejscu oczy- 

wiście nie wchodzę. Tego atoli rodza- 
ju ewolucyjne poruszenia w  pfasie 
Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą 

nie interesować całego naszego inie- 
 ligentnego ogólu — przeto je sygna- 
łrzuję tego ogółu uwadze. Zanosi się 
szczęśliwie na to, że w rychłym już 
może czasie różnojęzyczna i różnona- 
rodowa prasa Rzeczypospolitej Pol 
skiej, (oczywiście: bezwzgiędn e lojal- 
na wobec państwowości polskiej), za: 

| chowując in foro interno i wewnątrz 
swej organizacji zupełną sutonomję, 

dzie miała na zewnąt z, wobec za- 
+ granicy, im foro) externo jednolity 

front w sorawach zawodowych. A — 
jak wiadomo — wszelkie wogóle syn- 

k  „dykaty dziennikarskie mają Ściśle i 
| wyłącznie charakter zawodowy, daleki 

od wszelkiej polityki, spraw .1 emu- 
łacyj socjalnych, przeciwieństw i taić 
narodowych. - 

| Trzecią ogólnej natury sprawą pa" 
| tuszoną na zjeździe zarządu Syndy- 

_. katów były przygotowania do udziału 
Polski w wielkiej miedzynarodowej 
wystawie prasy odbyć si; mejązej la: 
tem roku przyszłego w Kolonji. Już 
dest desygnowany z ramienia rządu | 

iš 

j domości. Był t:ż za rszony na Od- 

   
   
   

wa'sztatów pracy, zmniejszonych ka- 

potrzeba daaia pracy i zarobku 
szom robotniczym. 

to zmuszało do od: warzania dawnych 
warsztatów _ przemysłowych, 

stwa. 

dące subwencjami, 
były głównymi czynnikami 

jednak działały czytniki 

wojnę odtwarzał 

świń. 

żyw'enia siebie i rodzinv. 

k Inflacja niemiecka była czynnikiem 
piiałów wystąpiła klęska bezrobocia, podtrzymującym i potęgującym iafla- 

rze- cję wszystkich państw środkowej Eu: 
ropy, będących z natury swego po- 

W Polsce owe zadanie wystąniło łożenia geograficznego w sf:rze gos- 
w zaraniu naszej p_ństwowości. 010 poderczego wpływu Niemiec. 

Naiwnem jest twierdzenie dr. Zwei- 
bez ga, że «Polska ma do wyboru po- 

uwzględnienia zmian, jakie zaszły w między obszarem niemieckim (nie- 
nowych warunkach Polskiego Pań miecko-austrjackim), który może ob- 

jąć i inne państwa, obszarem 
Polityka kredytowa P. K. K. P. w skim, który prawdopodobnie rozsze- 

dobie inflacji, właściwie kredyty bę- rzać s'ę będzie na kraje azjatyckie, a 
oraz taryfy celne obszarem 

rosyj- 

poludniowo-wschodnim, 
ze strony który składać się može z Czechoslo- 

Państwa odtwarzania produkcji. Silaiej wec', Rumunji, Węgier, Jugoslawji. 
biolegiczne. Nasiępnie idzie na wna anaiza każdej 

Żywy inwentarz, wyniszczeny przez z tych trzech koncepcji. Tu dowiadu - 
się szybko dzięki jemy się, że w kooperacji gospodar. 

naturalnemu przyrostowi koni, krów, czej z Nismcami upadłby masz prze- 
mysł włókienniczy. metalowy, konfek- 

Rolnicy zacrywali odłogi dla wy- cyjny, galanteryjny, e 'mentowy, a na: 
wet z przemysłu sgożywczego ucier- 

Życie gospodarcze Polski odtwa< piałyby silnie młynarstwo, cukrow* 
rzało się bardziej pod wpływem tych nictwo, gorzelnictwo 

Autor zapomina. » e cukrownictwo czynników naturalnych, uiż pod 
wpływem polityk: ekonomicznej rzą- i gorzelnictwo najbardziej rozwinęły 
du. Ni: dość 1e, 0, ta polityka, idąca się w zaborze pruskim, który był 
zbyt daleko w kierunku Świadczeń skazany na kooperację gospodarczą 
społecznych oraz 
szachowała i przeciwdziałała rozwo: 
jowi naszej produkcji, 
życia gospodarczego. 

podziału bogactw z Niemcami. 
Przemysł włókienniczy bielski do- 

tej podstawie brocią swych wyrobów może współ: 
zawodniczyć z przemysłem niemiec- 

W ostatnich latach wzbudza się kim i angielskim. 
chemiczay niemiecki, reakcja przeciwao dotychczasowej nie- Przemysł 

na- najsilri:jszy w Europie, a nawet 

chemicznego innych państw. 

planowej, nie odpowiadają e] 

gospodarczej. 

Bank Gospodarstwa Krajowego w 
roku zeszłym ogłosił konkurs na pra- 
ce o programie gospodarczym Polski. 

Trzy prace zostały nagrodzone, 
ogłoszono drukiem 6 prac. 

Pierwszą nagrodę otrzymał dr. 
Zweig, dwie dalsze Wł Diamand i 
St. Rościszewski. 

Z prac jednak ogłoszonych po- 
ważną wartość przedstawiają: praca 
Br. Balukiewicza i J]. Piekalkiewicza 
oraz praca dr. Rogera bar. Battaglia. 

Prace p. Grabiańskiego i Rości- 
szewskiego obracają si; 
ogólników. 

P. Rościszewski podkri śla znacze- 
nie rolnictwa w życiu gospodarczem 
Polski. 

Zwolennikami podniesienia pro- 
dukcji rolnej, jako głównej gałęzi 
wytwórczości naszej, dającej zatru- 

wszyscy autorzy prac,” ogłoszonych 
drukiem przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

sowy praca dr. Fe dynanda Zweiga 

wych myśli. 

bowiem twirrdzena niz mogą razć 
nikogo z członków Sądu Konkurso- 

znacznej mierze zgodne 
wypowiedzianemi przez refarenta Sądu 
Konkursowego pr. A. Krzyžanow- 
skiego. 

rza bana n: iwitrdzenie i niezgodne 
z prawdą o upadku gospodarczym tentów Naczelna 
Europy. 

siada już dziś produkcję, przekiazza- 
jącą normy przedwojenae. D» nich 
zaliczyć należy: Włochy, 
Francję, Beigję, Holandję, Danię, F n- 
landję. 
=:Sprzeczność między walulą, a si- 
lami: procukcyjnemi 

cze wyrównaną, lecz Europa wraca 
do siab'hzacji walutowej, do walut 
mocnych, opartych na równi złota. 

Ten powrót 
darczego Europy posiada znaczenie i 
dla Polski. Char.kier waluty państw, 
z któremi jesteśmy w stosuakach 

lutę. 

go, doskonałego zaawcy Spraw prasc- 
wy h polskich i zagranicznych. Wy- 
padnie też i naszej prasie wileńskiej nież 

ność swoją na ogólnym terenie prasy 
polskiej — zadokumentować! 

Co zaś wreszcie do stypendjów 

oświaty, to pomimo pewnego zawa- 

hacia się ministerstwa, zarząd Związ- 

ku Syndykatów obsteje przy ich celo- 

ne na rok 1927.1928-my normalne Rad 
cztery stypendja po 2500 zł. każde. 

Zarząd Związku w odpowiedzi swej 

„obiecującym* i młodym dziennika- 
rzom lecz bez tych restrykcyj, każde- 
mu, dla którego by stypendjum sta- 
nowiło wielką w pracy pomoc. Po 

nych rat, 

(d. c. n.) 

pozos ałyby 1ów- 

Przemysł cementowy oparty jest. 
na lokalnym surowcu 1 tan:ch 
roboczych, nie obawia się ws>ólza* 
wodnictwa. Jego rozwój jest organicz- 
nie związany z rozwojem budowaice 
twa w Polsce, 

Władystaw Studnicki. 

siłach 

INFORMACJE. 
Q reformę patentów. 

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Pol- 
w sferze skiego pono*iła swe wystąpienie do mini- 

sterjam skarbu w sprawie konieczności za- 
sadniczego zreformowania opłat za świadec- 
twa przemysłowe. 

W obszernie umotywowanym memorja- 
le Naczelna Rada wykazuje wszystkie ujem- 
ne cechy tego Świadczenia, które, straciwszy 
charakter zaliczek na podatek przemysłowy, 
stało się jednym z najmniej elastycznych, a 
zatem najbardziej nierównych i niesorawle- 

dnienie 64,3 proc. ludności kraju są dliwych podatków, Z tych względów Na- 
czelna Rada zgłasza postulat zniesienia po- 
datku przemysłowego w formie t. zw. opłat 
za świadectwa przemysłowe, 
przeprowadzenia tej zasadniczej reformy do- 

Nagrodzona przez Sąd Konkur- maga się: 1) poważnego zróżniczkowania 
in, dotyczącej z Po według 

i > : „ cech, określ.jących ściślej domniemarą in- 
nie daje ani m: w. ch faktów, ani no tralę, ie aTa nis GERAMAH 

J:j banalność myślowa opiatom charakteru zaliczek na podatek 
jest zdaniem naszem jedną z głów- ZA eini ke 

i stkie braki i niedokładneści przepisów o 
pycke przyczyńi 161 aęrodzenię, lanz opłatach za Świadectwa SA w 

sposó? znacznie prostszy i radykalniejszy; 
b) zafiksowania i skodyfikowania szeregu 

wego. Naisiępnie opinje autora są W zarządzeń, interpretujących dyspozycje usta- 
z opinjami wowe odnośnie kwalifikowania do kategorii 

patentów różnych p'zedsiębiorstw i zsjęć; 
c) wprowadzenia trybu wykupywania Świa- 
dectw przemysłowych w formie dwóch tów- 

gł pi pierwsza = do końca 
r, i w swej pra owta- grudnia poprzedzającego rok podatkowy, a 

D zweg > i pracy e druga—do końca marca roku podatkowego. 
W kwestji zrózniczkowania kategorji pa- 

Rada przedstawiła we 
W m memorjąle szczegółowe no” 

asi ich о- ski, zawierające nasięsujące propozycie: Pa- 
Szereg pańsiw enropėjak р tenty obecnej I-ej as (2.000 zł. 

wszystkich klasach miejscowości) opłacają 
wyłącznie kupcy, prowadzący wielki handel 

Niemcy, hurtowy. - 
Dla handlu mieszanego hurtowo detalicz- 

nego, w którym tranzakcje hurtowe stano- 
wią conajmniej 50 proc, obrotu, oraz dla 

® я handlu rółhurtowego ustanawia się nową 
wielu państw, kategor,ę patentów I-a, opłaty za nią byłyby 

jak Włochy, Francja nie została jes -- zróżniczkowane według klas miejscowości 
w granicach ou 1.000 zł. do 400 zł. Patenty 
obecnej Il-ej kategorji powinni wykupywić 
kupcy, prowadzący wyłącznie handel deta- 
liczny, a iakże handel mieszany hurtowo-de- 

do zdrowia gospo- taliczny, w k'órym tranzakcje hurtowe sta- 
nowią do 25 proc. obrotu. Dla drobnej sprze- 
daży towzrów, «nosiadają:ych cechy pro- 
dukcji wytworniejsz*j», Graz dla t. zw. han- 
dlu specjalnego pewnemi artykułami, o ile 

handlowych wpływa i na naszą wa- odpowiada on warunkom handlu drobnego 
wprowadza się nową kategorję patentów 
Il-a, zróżniczkowaną wedłag klas miejscowo" 
ści w granicach od 200 zł. do 65 zł. 

Równocześnie zaś dotychczasowe listy 
towarów, <posiadaiących cechy produkcji 

komisarz w osobie p St. Jarkowskie- wytworniejszej», oraz towarów, stanowią* 
cych pr.edmiot t. zw. baadlu specjalnego 
musiałyby ulec poważnej rewizji. 

Poza wymienionemi 
! kategorje obecne IV dla handlu straga- 

nie zaspač gruszek w popiele i obec- nowego, oraz V-a i V-b Gaja handlu wę. 
drownego. Piócz zaprojektowania powyższe: 
go podziału na kaiegorje wałoski Naczelnej 
Rady żmierzsją do bliższego określenia ter- 

’ minów: wielki handel hurtowy, handel pół- 

dziennikarskich ministerstwa wyznań i hurtowy i mieszany, handel detaliczny, drob: 
ny i straganowy. 

Wreszcie celem osiągnięcia właściwego 
interpretowania nowych przecisów, wraz 

10- wprowadzenia kontroli prawidłowości wy- 
wości i potrzebie i ma już zapewnio- kupywama patentów, pr. pozycje Naczelnej 

zmierza: również do przywrócenia 
udziału czynn ka obywatelskiego w lustra- 
cjach przedsiębiorstw, oraz do powoływania 

s] rzeczoznawców, względnie zasięgania opinii 
na uwagi ministerstwa, prosić będzie ACH gospodarczych w  wypidkach 

o przyznawanie stypenajów nie tylko *4P wych. 

G._e4DA WARSZAWSKA 

10 października 1957 « 
Dewizy ! waluty: 

a do czasu 

nad to mą zarząd Syndykatu zarezer- Tram; 8pni... Kupoo sani. Dolary 8,91. 8,93 8,89 wować sobie prawo przedstawiania В 124,58 12489 124/27 

ministerstwu kandydatów w  przeci* q ondyn 43,56 _ 43,67 43,45 
wisństwie do korzystania dotąd z te- a: s > s 

3 ż ‚ ; Х go Logbną ci przez Syndykat war Poda 2650 za 2344 

padok Sawajcaja _ 11250 17293 17207 
Zważywszy na wyjątkowo Sporą Wiedeń 126,21 126,52 / 125,90 

liczbę spraw znajdujących Się na po- Włochy 49,93 43,02 48,78 
rządku dziennym, porowne posiedze- 
mie zarządu ma się odbyć już 4-go M vjjjeć T 

grudnia. Cz J Kas as "85,25 —— 
zag: 2. kolejowa 1U2 50 

PCJ proc. konwersyjna poż. —— 62.— 

w 
szym silom produkcyjnym polityce świecie, jest nie tylko wspėlzawodni- 

kiem, ałe zapładaiaczem przemysłu 

we 

-" Zjazd Karaimów w Trokach. 
W niedzielę odbył się w Trokach 

zjazd członków miejscowej gminy 
wyznaniowej, mający na celu doko- 
nanie wvboru delegata na ogólno: 
polski zjazd karaimów jaki 

się wkrótce w Trokach. Obrano p. 
Emila Kobzckiego, wyższego urzędni- 
ka państwowego. Jako ząstępca wy- 
branv został dyrektor banku p. Jo- 

3 

RES 75 
Otóż właśnie 

KAWA 
odbędzie zef Zajączkowski. 

Inauguracja roku akademickiego. 
Wczoraj odbyła się na Uaiwersy- 

tecie Stefana Batorega z tradycyjnym 
reremonjałem inauguracja roku sztol- 
nego. Po nabożeństwie w kościele Św, 
Jana, dokonał rektor Pigoń w auli 
kolumnowej otwarcie nowego roku 
szkoinegc. Na i1auguracji obecni by: 

  

_KRO 
  

WTOREK. 

14 Das Wsch, sł. o g. 5 m. 49 

Placydy i Z. Zach. sl. o g. 16 m, 59 
jutro 

Maksymiljan 

KOŚCIELNA. 
— Wizytacja Pasterska. W nie- 

dzielę po uroczystem nabożeństwie 
w Bazylice J. E Arcybiskup Metro- 
polita Jabłrzykowski wyjechał do Tur- 
giel i Onżadowa gdzie dokonał wizy- 
tacji parafji. 

URZĘDOWA. 

— Prezes Wileńskiej Izby 
Skarbowej Pan |au Malecki, powró- 
cił w dnu wczorajszym z Warszawy 
do Wilna i objął urzędowanie. 

— Nowe upr-wnienla u zędów 
wojewódzkich. Ni mocy rozsorzą- 
dzenia ministerstwa spraw wewnę- 
trznych i ministerstwa skarbu dotych- 
czasowe uprawnienia min. spr. we* 
wnętrznych w Sprawie cozstrzygania 
odwołań gmia od decyzji wydziałów 
powiatowych w sprawie zatwierdze: 
nia ich budżetów przekazane zostały 
wojewodom, dziełającym w tym wy 
padku w porozumien 4 z prezesami 
izb skarbowych. 

— Karami u p. Wcjewody. 
Pan Wojewoda Raczkiewicz przyjął 
wczoraj 10 b. m. przedstawiciela (u- 
tejszej gmiay karaimskiej p. Zającz- 
kowskiego, który zawiadomił p. Wo: 
jewodę o następując:j uchwale wal- 
n:g> zgromadzenia członków gminy: 
„Walne zgromadzenie członków wileń- 
skiej gminy keraimskiej jako też troc- 
kiej gminy karaimskiej składa na rę- 
ce p. Wojewody Wileńskiego wyrez 
hołdu i przywiązania dia osoby Pana 
Marszałka Józefa Piłsudskiega z oka- 
zji rocznicy oswobodzenia Wilna, ja: 
koteż składa wyrazy uznania dla bo- 
haterów, którzy dokonali tego oswo* 
bodzenia i dla rządu Rzeczypospolitej, 
który umożliwia karaimom rozwój 'ch 
życia kułturalao -rel'gijnego w najszer- 
Szym zakresie. 

SAMORZĄDOWA 
— (o) Roboty mostowe i dro- 

gowe w pow. Wil.-Trockim. W 
roku bieżącym wydział powiatowy 
sejmiku Wileńsko Trockiego wykonał 
m. in. następujące roboty mostowe i 
drogowe w pow. Wileńsko-Trockim: 

1) odremontowano most o długo- 
Ści 18 meirów na rzece Kence, na 
drodze wojewódzkiej Wilno—Szumsk 
—Soly, we wsi Kiena gm. Szumskiej; 
odbudowano i wybudowano szereg 
mniejszych mostów na trakiach Bv- 
strzyčkim i Turgielskim, na droga h 
Gadogaj—Ostrowiec— Wornianv—By- 
strzyca i Rudaiki—O.kienik; 3) па 
zakończen u: budowa mos'tu o długo- 
ści 57 metrów na rzece Mererza ice 
na arodza powiatowej Rudnki—O.- 
kieniki przy wsi Dorguže, gm. O kit+ 
nickiej i odbudowa mostu o długości 
15 metrów na rzec Sieńkańce, na 
drodze powiatowej. Gudogaj—O:trc- 
wiec— Worniany—Bystrzyca koło wsi 
Fałwarki, gm. Worniańskiej; 4) w to- 
ku: budowa mosu o cługości 36 
metrów na rzece Rudomince, na dro- 

li ministrowie W.R. i PO. D>brucki 
oraz R:f-rm Rolnych Staniewicz, wo- 
jewoda wileński Raczkiewicz, arcy: 
biskup  prawoiławny Teodozjusz, 
biskup Bandurski, naczelnicy władz, 
liczna publiczność i tłumy młodzieży 
uniwersyteckiej, 

IKA. 
Rztczypospolitej z dn. 31 VIII- 26 r. 
karz: grzywny do 10.000 zi. wzgięd- 
nie do 6 tygodni aresztu, ‚ 

— (x) Posiedzenie Rady Miejskiej: 
We czwartek dnia 13 psździernika r. b. o 
godz. 8 wiecz odbędzie się w  Magistracie 
posiedzenie Rady Miejskiej. 

Porządek dzienny obejmuje następujące 
sprawy" 

1. Wniosek nagły w przedmiocie rozpla 
katowania ogłoszeńjo przymusie szkolnym 
we wszystkich jęzvkach m ejscowych (w tej 
liczbie żydowskim). 
„2. Interpelacją w sprawie redukcji pra- 
cowni*ów mi j;kich, 

3. Interpelacja w sprawie obniżenia płac 
robotnikom na robotach publicznych i zapo- 
wiedzenia zwalniania z robót miejskich obco- 
krej wców, 
aż E kama prolongaty  dodat:owych 

ai ener, elektryc: К a 
cy bezrdbotnyci, AAA AA 

5 Sprawa wprowadzenia częściowego 
przymusu kanalizacyjaego i wodociągowego. 

6. Wniosek w sprawie asygnowania do- 
datkowych kredytów na dożywianie dzieci 
w szkołach powszechuych. 

7 Waiosek w sprawie aljenacji niektó- 
rych działek ziemi miejskiej dia potrzeb woj- 
skowych. 

8 Sprawa likwidacji b. 18 obywatelskich ji prac komisji 

. Wniosek w sorawie wyasygnowania 
z nadwyżki dochodó w Blastastopośfa miej - 
skiego 10000 zł. na urządzenie wentylacji i 
remontu sal! miejskiej. 
„10. Wniosek w sprawie przeniesienia 

niektó -ych kredytów w budżecie szpitala ży- 
dowskiego. 

11. Wniosek w sprawie zmiany systemu 
opłat za oględziny weterynaryjne i stemplo- 
wanie cielęciny i baraniny. 

12. Sprawa przyznania 10 proc. dodatku 
emerytom miejskim (analogicznie do eme- 
rytów państwowych), 

„ 13. Podanie Komendy Garnizonu Wilno 
o zwrot opłaty za korzystanie z ogrodu 
Bernardyfiskiego, 

14. Wvborv przedstawicieli Rady Miej- 
sklej na 1X ogólne zebranie Związku Miast 
Polskich w Poznaniu. 

„15, Wniosek w sprawie utworzenia Ko- 
misji do opracowania pianu budowy rzeźni 
miejskiej. ; 

„, „16. Wybory członków Komieji do rewi- 
zji ksiąg lombardó w prywatnych. 

17. Wniosek Komiejisji Gospodarczej 
w sprawie utworzenia Komi:ji Ogrodowej, 

„_18. Wybory członka i zastępcy do Ko- 
misji przeciwalkoholowej |-szej instancji (przy 
Urzędzie Komisarza R:ądu). 

__ 19. Wyb ry członka i zastępcy do Ko. 
misji przeciwalk holowej Il-ej instancji (przy 
Urzędzie Wojewódzkim. 

‚ 20. Wybory członka i zastępcy do Ko- 
misji poborowej (przy Urzędzie Komisarza 
Rządu). 

. 21. Wybory członka i zastępcy do Ko- 
ma gwi (przy Urzędzie Komisarza 

ządu). 
22. Wybory członka i zastęocy do Ko- 

„misji sanitarno-obyczajowe . 
23. Wybory uzupełniające do Komisji 

sanitarnej, technicznej i komitetu rozbudowy 
na miejsce p. K. Rozwadowskiego. 

24. Sprawa utworzenia Komitetu obcho- 
dm 125letnicj rocznicy miejskiej straży og- 
niowej. 

25. Wybory zastępcy członka Komisji 

  

szącuakowej do spraw państwowego podat: bi 
ku dochodowego przy |-szym Urzędzie S:a - 
bowym. 

POCZTOWA, 

— (x) Opłaty za bezpośrednie 
rozmowy  teefoniczne między 
Polską a Sowietami. W myśl ostat. 
nio zawartej Konwencji pocztowej po- 
między Polską a Sowielam', opłata za 
trzyminutową bezpośrednią rozmowę 
telefoniczaą 'Varszawa—Moskwa wy* 
nosi 9 fr. 60 cent. Baranowicze— 
Moskwa 7 fr. 20 cent  Warszawa— 
M ńsk 5 fr. 40 cent. i Baranowicze— 
Mińsk 2 fr. 10 cent: 

dze powiatowej Wilno—Porudominc— - Powvższe wchodzi w życie z 
Gudzłki, we wsi Porudomi1o, gm. dniem 15 październ ka r. b. 
Rudom ńskiej | odbudowa szeregu 
mni jszych mostów na różnych trak- AKADEMICKA. 
tach; 5) zabrukowano pół klm. drogi 
powiatowej Gadogaj — OQstrowiec— 
Worniany—Bystr yca w pobliżu fol- 
warku Worony; 6) na zakończeniu 
r mont szosy Laaawarów—NoweTro- 
ki; 7) w toku roboty 7abrukowania 

miasteczek O kienici i Warniany iro- 
boty drogowe na trakcie Bystrzyckim 
i Turgieskim. 3 

MIEJSKA. 

, — (o) Sprawa wprowadzenia 
przymusu kanalizacyjno-wodocią 
gowego w Wiinie, We środę, dnia 
12 paž iziernika, o godz. 8 ej wiecz, 
w Sali posiedzeń Rady miejskiej, od- 
będzie się połączone posiedzenie 
miejskich Komisyj Technicznej, F nan-. 

sowej i Prawnej. Ns porządku dzien- 
nym: projekt wprowadztna Czę8ci0- 
wego przymusu kanalizacyjno-wodo- 
ciągowego w Wilni:. 

— Zaka: przemiału żyta na 
mąkę poniżej 65 proc. Komisarz 
Rządu na m. Wiłao podaje do wia- 

dorości, że z dniem 8 piź iziernika 

r. b. zgodnie z Rozporządzeniem Pa- 
na Mnistra Spraw Wewnętrznych Z 
dnia 16 sierpnia r. b. zakazany jest 

przemiał żyta na mąką poniżej 65 
proc. wymiełu, jak również zakezane 
jest używagie do przerobu na wszel- 
kiego rodzaju pieczywo w zakladech 
przemysłowych mąki, pochodzącej 2 
przemi:łu poniżejsnormy wskazanej. 

Winni przekroczenia wzmiankowa- 

nego Rozporządzenia ulegną w myśl 
art. 4 1 5 Rezp. Pana Prezydenta 

— Sobótki i w eczory w Ogni- 
sku Akadem ck em. Zarząd S owa- 
rzyszenia Bratna Ponoc Pol. Młodz. 
Akadem. U.SB. w wilnie podaje do 
wiadomości, iż wstęp na „sobėlki i 
wieczory" do Ogniska Akademi:kiego 
dla osób, nle będących członkami 
S.owarzyszsnia,bgdzie możliwy iedy- 
nie za okazaniem karty wstępu. Karty 
wstępu po uprzedniem powołaniu się 
na jednego z c'łonków Zarządu 510° 
warzyszenii Вгапа Pomoc Pol. 
Miodz. Akadem. wydaie Sskretarjat 
(ul. Wielka 24) cadziennie w goaz. 
1—3 р.р. 1 7-0 wiecz. O warcie 
Ogaiska ma nastąpić w dniach  naje 
bliższych. 

TEATR i MUZYKA. 

. — Teatr Polski (sala <Lutnia). <Kró- 
Jowa Biarritz», najnowsza komedja . 
Henneguina i R. Collusa zdobyła sobie 
uznanie całego Wilna, zarówno dia znako- 
mitej gry zespołu jak i niezmiernie dowci- 
pnej treści, to też codziennie na <Królowej 
Biarritz» przepetaiona widzownia rozbrzmie- 
wa szczerym Śmiechem, który chwiiami za- 
głusza grę artystów. SASA 

Dziś i jutro «Królowa Biarritz». 
Bilety na wszystkie przedstawienia w 

okresie tygodniowym sprzedajż „zawczasu 
kasa Teatru codziennie od g. 11 r. do 9 w. 
bez przerwy. 

— «Komisarz sowiecki». Teatr Polski 
przygotowuje sztukę E. Czirikowa <Komisarz 

sowiecki», ilustrującą w jaskrawy sposób 
stosunki, panujące w Rosii obecnej. 

— Nowa sztuka Z. Kaweckiego w 
Wilnie. Dyrekcja Teatru Polskiego nabyła 
od Zygmunta Kaweckiego, znanego autora 
polskiego, wyłączne prawo na wystawienie 

„ENRILO 
zawera wszelke 

aromatne składniki, które 
tak bardzo się ceni w ka- 
wie ziarnistej.— Dlatego też 
przynosi „„Enrilo* w rów- 
nej mierze zadowolenie jak 
filiżanka dobrej kawy ziar- 
nistej, nie zawierając jednak 
szkodliwie działającej kofe- 
iny. Zupełnie bez domieszki 
kawy ziarnistej oraz cykorji 
osiąga się tani i zdrowy 
napój. polecany od szeregu 
lat przez znanyęh i po 

ważnych lekarzy. 
Wyłączni wytwórcy: 

Henryka Francka Synowie S A, 
Skawina-Kraków. 

w Wilnie najnowszej jego sztuki «Fura sło- 
my», graiej obecnie w Warszawie z olbrzy« 
miem powodzeniem. 

— Frekwencja w Teatrze Polskim. 
Według statystycznych obliczeń uczęszczało 
we wrześniu do Teatru Polskiego na przed- 
stawieniach wieczornych przeciętnie 450 
osób co stanowi 64,3 proc. ogólnego zapeł- 
nienia widzowni. 

Na przedstawieniach zaś popotudnio- 
wych uczęszczało przeciętnie — 49) osób, co 
stanowi 70 proc. kompletu. 

— Koncert na powodzian w Redu- 
cie w najbliższą środę zapowiada się nie- 
zwykle interesująco. Udział zoakomitych so- 
listów: pań Ś »ięcickiej i Sumorokowej, oraz 
panów Kantorowicza i Protassewicza —gwa- 
rantuje wysoki poziom koncertu, Każdy kul- 
turalny wilniania poczyta sobie niezawodnie 
zą obowiązek zaopatrzenie się w bilet na ten 
wieczór zawczasu w biurze <Orbis», Mic- 
kiewicza 11. 8 

RADJO. 

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

meteorologiczny, «РАТ», 
ргортат. 

15,00. Komunikat meteorologiczny, go- 
spodarczy, komunikaty PAT, nadprogram. 

15.20 — 16.00. Przerwa. 
1600—16.25. Odczyt p.t <W sprawie 

polskiej ekspansji zamorskiej» - wygłosi 
p. Wojciech Sienkiewicz. 

16 25—16 40. Nadprogram, komunikaty. 
16 40—17.05, Odczyt pt. <Łowiectwo w 

dawnej Polsce» (Cykl «Łowiectwo w Polsce») 
wygł prof. Wł. Dzwonkowski. 

17,(5 —17,20. Rozmaitości. 
17.20—17.45. Odczyt pt. <Parowanie 

wody przez rośliny» (z cyklu «Przyrodo- 
znawstwo») wygł. prof. Adam Czartkowski. 

17.45. Koncert popołudniowy symfoni- 
czny. 

19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19.20 Komunikaty «PAT». . 
1920 Transmisja z opery poznańskiej 

<Zygmun August» Tad Joteyko. 
22.00. Sygnał czasu i komuaikaty: lotni- 

Cz0-meteorologiczny, policji, PAT, oraz nad- 
program. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Zabójstwo ziemianina. Te- 

lefonują nam z O:zmiaay o tragicz- 
nem zajściu jakie miało miejsce w 
maj. G'aużyszkach, gdzie powodując 
się zemstą Rafał Janczałowicz pozba- 
wił żyria właściciela maj. Graužyszki 
Jana H 4bowicza. 
Sapa tego zajścia na razie 

rak, 

komunikaty nad 

Kącik dla Pań 
Suknia popołudniowa. 

Na obrazku na- 

szym  wid<imy 

suknię popołu- 

dniową, wykona- 

uą z platynowej 

kropelli. Paski, 

przytrzymujące 

po bokach pan- 

„meau w formie 

dzwonu, zrobio- 

me być mogą z 

tego samego ma- 

terjalu, lu» te 

ze skórki jasz- 

czurczej. 

  

  

Wszystkie kobiety czytają 3 

nowy ilustrowany tygodnik 

„ŻYCIE KOBIECE' 
pierwsze w Polsce pismo 

Żywe—aktaalne—zajmujące —bezpartyjne 
TANIE, 

Bogaty dział literacki i ilustracyjny 
C:na egzemplarza 50 groszy. 

Prenumerata miesięczna 1 zł. 80 gre, 
„ kwartalna 5 zł. 

Redakcja i administracja — Warszawa, 
° Krak. Przedm. 99. 

Egzemplarze okązowe wysyłamy po 
otrzymamu 50 groszy w. znaczkach 

pocztowych.
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Ochrona kobiet. Czworonożna gwiazda filmowa. 

SŁOW o 

  

  
Mimo — wszelkich  najęł Śniej nawet 

brzmiących baseł postępu i dzwignięcia się 
na wyższe szczeble kuitury nie daje się sku- 
tecznie zwalczyć odwieczoa plaga cziowie- 
czeństwa, wiokąca się poprzez narody jak 
cień przykry. Handel żywym towarem jstniał 
ZAWSZE, istnieje też dzisiaj, coprawdą skrzę- 
tnie się ukrywając. W niem'iknącem tętme 
miasta przygłusza gwar ulicy cichy szioch 
ztłąkanych istot, które raz popchnięte, scho- 
dzą wdół, do nejniższych warstw społecz. 
nych, traktowane jak przedmioty zużyte, na 
śmietnik wyrzucane. 

„Dużo się mówi o umoralnieniu społe- 
czeństwa, oużo się mówi o zmniejszeniu 
przynajwniej lczby upadłych, sprzedających 
się kobiet drogą jakichkolwiek częswwkrcć 
papierowych zarządzeń Lecz nie zwraca się 
uwagi na źródło niejsko, kóre stale dostar- 
cza miast.m swych <biełych niewolnic». 

Struktura życia miejskiego nowoczesne- 
go miasta rie da się za jednym zamachem 
prze rob ć 

absutdem byłoby np. dążyć do zmniej- 
szenia liczby kob et upadłych przez akcję 
choćby całego sposeczeństwa. Zawsze pozo- 
stanie ona Dez skutku o lę nie uwzględni 

  

Nino 
Teatr 55 

Polonja“ D nl 

oweg 

ś! duperliim obtcnego Se onu, 
4 ,_ który oczaruje całe Wilno! 

uł A. Mickiewicza 22, jg ciwnym razie one będą bez litości 
p t. Don-Juan. 
pełna wzdzięku Mary Astor. Obraz 

wieku, 
Ilustracje muzyczne wykona orkiestra konceriowa z 24 csób 

R g* Motro: Męzczyzna! Bądz bez, 
„Wieża Miłości litości dla. Gobiet, Bow Aa 

la ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poematu Lorda Byrona! 
w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet Joha Berrymore i 

ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztrosk iwym życiem 
śmiechem, szalonymi igraszkami, lubieznymi tancami i bachanaljami 

od batutą Mikcłaja Salnickiego, 
Początek seansów o g. 4, 6, 8.15 150 20. 4 ) ; езо. 

muzyką, 

  

Miejski Kinematograi 
Kulturaino-Oświatowy 

dala Miejska 
(ul. Ostrobramska 5) 

Dziś będą 
wyświetjane filmy: 99 
komedja w 2-ch aktach, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. S 
koncerty radjo Ostatnl szans o godz. 10 Cena bile ów: parter 67 gr. 
seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5 

46 dramat w 10-ciu aktach. Nad p 
gram: <CZY PAN ZNA LIiPK 

zczepańskiero. W poczekał 
balkon 30 gr. Począt.:i 
i pół. 

Wśród bestyi i ludzi 

  

  

się zasadniczego w iej sprawie względu: zni- 
szczepie rozsaaniką tej możra powiedzieć epiaemji, W mieście szómowny istnieć bę. „ Na usługach X-te] muzy znajduje dawno szczęśliwym oj em. 
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— Pan Tepperwill jest człowiekiem — Tak, pani,—odrzekła gospody: ło, — nie mam żadnych kapitałów. właśnie poobiednią drzemkę, W po- — Proszę rozesłać ten opis do dzić, czy Emery nie powrócił. Lecz 
fotel jego pozostał niezajęt , a dzwo- 
nek nie wzywał sekretarki do pracy. 

„Musiał się uratowzć, musiał... — 

powtarzała sotie. : : 

Zmęczcna była bardzo i niechciało 
się jej wychcjzić, miała nadzieję, że 
tutaj ujrzy go prędzej, Jednak musiała 
opuścić biuro, pojechała do szpitala 
dowiedzieć się o zdrowie Feng-Cho 
i ku wielkiej swej radości dowiedziała 
się, że jest mu o wiele lepiej ), że 
może się z nim zobaczyć, Chciała 
dowiedzieć, się wielu rzeczy o majo 
rze Emery, a przytem była pewna, 
że gdyby ten mały człowieczek był 
zdrów, wiedziałby już napewno, gdzie 

się znajduje jego Szt, | 
Gdy weszła do oddzit Inego po: 

koju w którym leżał, Feng-Cho usiadł 
° па łóżku i przywitał jązwykłym swym 

uśmiechem. 
— Dziura pod żebrem nie przesz” 

kodzi uczonemu staremu kawalerowi 
zw) ciężyć śmierć, —zażartował słabym 
gg05€M. 

Elza wyczytała pytanłe w jego 
oczach i kiwnęła głową przecząco. 

— Nie wiem nicl Kiedy pen wi- 

Wydawca Stnalsław Bineklewicz Redaktor w:/ Gaeslaw Karwowski 

bardzo niebezpiczznym, ma on sto- 
sunki z japońską szajką Soioki, jest 
dostawcą szkodliwych narkotyków. 

— Pan myli się. To nie może być 
p. Tepperwill. 

— Alež tak, droga pani. Szenow- 
ny nasz szef ma zupełnie pewne da- 
ne, nie może być mowy o omyłce, 

Zdumiona dziewczyna przyglądała 
mu się badawczo. Czyż to możliwe. 
aby ten miiy, trochę nudnawy ban- 
kier był członkiem tej bandy. To 
niemożliwe! : 

— Pan mówił o tem panu Bic- 
kersonowi? 

— Droga pani, poważny przedsta: 
wiciel tajnej policji nie badał mnie 
jeszcze, gdyż władze medyczne oba- 
wiały się o moje zdrowie. Droga pa- 
ni, webec nieobecnośći majora, po- 
winna pani mieć się na baczności. 
Chciałbym pros ć, by pani udała się 
ao domu majora Emery i kazała słu- 
dze Czangowi przyjść do mnie. Pro- 
szę mu dobrze wytłumaczyć, bo jest 
to biedny, ciemny. chińczyk, wątpliwe- 
go pochodzenia i pozbawiony wy- 
kształcenia. 
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ni, — ale on prawie rie mówi po 
angielsku. 

Mime złej znajomości języka, 
chińczyk zrozumiał doskonale o co 
chodziło Elzie, wziął adres i mapkę, 
którą mu ńaprędce narysowała, by 
łatwiej mógł trafć do szpitala. Poki- 
wzł głową na znak, że wszystko zto- 
zumiai, 

Po powrocie do biura, Elza nie 
znalazła żadnych zmian. Nabrała jed- 
nak na tyle pewności siebie, że ka: 
zała pomocnikowi Feng-Cho zająć 
jego miejsce, innemu zaś urzędnikowi 
poleciła korespondencję majora, którą 
zwykle sam załatwizł, 

Była wołną i mogła zacząć śledzić 
człowieka, na którego wskezał jej 
Feng-Cho, wypowiadając tak niegcze* 
kiwane oskarżenie. 

Dziewczyna dostatecznie znała 
zwyczaje Tepperwilła, by wiedzieć, że 
do trztziej będzie w banku. To też 
po konferencji z jednym z wyższych 
urzędników, dotyczącej ważnej spra: 
wy handłowej, Elza opuściła biuro, 
by autobusem udać się do banku. 
Nie mogła znaleść domu w którym 

Odpewiedzialny za ogloszamia 

pastewnej i stołowej na siew ozimy 

poleca 

Lygmunt NAGRODZKI 
  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    
  
  

— Szczęśiwa z pani kobieta! 
westchnął. 

Elza wzięła te słowa za żari; lecz 
gdy weszła na podwórze. banku, 
ujrzała tłum ludzi, cisnących się przed 

zamkniętemi drzwiami. Na drzwiach 
wisiała karta z napisem. Spojrzała na 
szyld — tak, był to od dawna istnie* 
jący bank Stebbingsa. Ale dlaczego 
drzwi były zamknięte? 

Przeciśnęła się poprzez tłum 
przeczytała ogłoszenie na drzwiach. 

Bank Stebbingsa. 

„Wypłaty czasowo zostały zawie- 
szone. Informacyj udzielają adwokaci 
Slock i Stern“, 

Wysunęła się z tłumu, 
przejęta tą wiadomością. | 

Biedny Tepperwilil Na chwilę za- 
pomniała o podejrzeniach, które zbu- 
dziły w niej słowa chińczyka, pamię- 
tała jedynie uprzejmość i delikatność 
bankiera. 

Wtem w pobliżu rozległy się sło- 

głęboko 

Wa: ь 
„Człowiek, noszący nazwisko Tep- 

perwili zabre! wszystkie pieuiądze i 

Zsaon Ławiński 

    

  

koju jego okna zasłonięte były ciem- 
nemi sztorami. Zbudzony inspektor 
zerwał się z łóżka i pošpieszyt do 
biura swego szefa. 

— Proszę przeczytać to — rzekł 
Wille, podając mu poprzez stół jakiś 
papier. 

Beckerson przeczytał i gwizdnął 
przeciąnle. 

— Policja z City zawiesiła czyn. 
ności banku na e"utek wiadomości 
złożonych przez Emery. Jest nakaz 
aresztowania Teppeuwi!la. j rewiden- 
tów banku,—aie podobno Tepper 
wille wymknął się. Kizdy pan go wi- 
dział po raz ostatni? 

— Przed jedenastą. — / 
— Czy poszedł do banku? sądząc 

ze EO nie było go tam dzi- 
siaj. 

— Czy zauważył pan coś nie- 
zwvkłego w jego zachowaniu? Czy 
by! zdenerwowen; ? 

— Rozstałem się z nim na ulicy, 
ale nie wątpiłem w to, że idzie do 
banku. 

-  — Nie,— odrzekł po namyśle Bzc- 
kerson,—dziwnem wydało mi się tyl- 

Wszystkich portów i stacyj węzłowych 
z nakazem aresztowania tego osob- 
nika. Trzeba nakezać policji zajęcie: 
domu bankiera aż do wyjaśnienia sy- 
tuacji.To wszystko narazie,—rozkazał 

— Teraz musimy czekać, — rzekł 
Wille, gdy zostali znów sami, —dopóki 
nie uzyskamy nowego ragoriu. Ale 
pan powinien porozmawiać z przyja» 
ciółmi Tepperwilla. Czy zna pan ko- 
go z nich? 

Beckerson zamyślił się. 
— Sądzę, że jednym z nich był 

Challam. jeśi nie był przyjacislem, 
to w każdym razie dobrym znajomym 
i klijentem jego banku. 

— Doktór? 
Beckerson kiwnął głową, 
— Ten, rozkaz aresztowania któ- 

rego właśnie panu wydaję? 
— Tak, chciałbym uzyskać ten““ 

rozkaz, lecz narazie nie mam żad- 
nych dowodów współdziałania jego 
w tej sprawie. 

— Proszę postarać się zobaczyć 
Challar"a, Może pan dowie się cze- 
goś o innych przyjaciełach Tepper- 
willa, o Stiłmanie w szczególności. 
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