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Przeznaczeniaponadnormę, pomyślne załatwienie poźyczki dla Polski. 
Paryż, 5 października. 

Qbawa przed wielkimi lucź ni była 
dominującą cechą psychologiczną 
Wielkiej Wojny! Nie chciano Napo- 
leonów, po obu stronach frontu pra- 
cowano nad tem, aby uniemożliwić 
dyktatorów. Po wojnie powstał we 
Francji kult Nieznanego Żołnierza, 
który się szybko i w innych krajach 
przyjął. A jednak w masach zawsze 
drzemie kult dła kierowniczych ied- 
nostek: Żołnierz Nieznany nie zaćmił 
sławy i nie pomniejszył popularności 
Foch'a; tacy „cywile* jak Cłemenceau 
i Pcincare- we Francji, lub Lloyd 
George w Anglji: zaznali niebywałej 
wprost popularności, a jeśli popular- 
pość ta przechodziła — to nie była 
ona właściwie wynikiem jakiejś instyne 
ktownej reakcji mas; prawie zawsze 
reakeja ta była spowodowana przez 
zręczne pokierowanie nastrojami opi- 
nji przez przeciwników. 

Po wojnie w wielu krajach doszły 
do władzy wybiine jednostki, które z 
różńemi w głosach intonacjami okrzy- 
czano za dyktatorów. Ten „najdziw- 
niejszy z odwetów indywidualizmu, 
jakie historja kisdykolwiek zanotowa- 
ła* zastanowił p. Anatola de M<nzie. 
„Przeznaczeniom ponad normę” (De 
stins hors serie). poświęcił on ostat- 
nią swą książkę *). Wszystko co p. de 
Monzie mówi lub pisze jest warte 
czytania; wszystko to jest przemyślane 
przez mózg oryginałny, świeży, poz- 
bawiony rutyny, ciekawy nowych idei. 
Jak wiadomo, jest p. de Monzie 
świetnym mówcą, wziętym bardzo 
adwokatem, wielokrotnym b. mni- 
strem, senatorem departamentu Lot 
i tmerem miasta Cahors, owego de- 
partamentu stolicy. Lot—to już Fran- 
cja południowa, kraj doskonałych 
win, ojczyzna wykwintnej kuchni, 

Н gniazdo polityki, Tek jak dla Francu: 
za z półaocy fachem jest przemysł 
lub handel, tak dła Francuza z po- 
łudnia fachem jest polityka. P. de 
Monzie jest Francuzem z południa. 
Tylko, że j*st zawadjacko śmiały „po: 
mad vormę* i że chce zawsze myśleć 
oryginalnie. Nie waha się iść przeciw 
prądowi. Przypomnijmy sobie tylko 
jego książkę Rome sans Canossa, 
wydaną w ostatnim roku wojny: 
książką tą utorował p. da Monzie 
drogę do nawiązania stosunków  dy- 
plomatycznych Francji z Watykanem. 
Uczynił to formalny radykał, który 
jest przecież konserwatystą z fradycji 
i temperameniu. Takich jak on jest 
więcej we współczesnej Francj: że 
wymienimy lylko p. Henryka de 
Jouvenel'a senatora sąsiedniego de- 
partamentu Correze i przyjaciela p. 
de Monz e'go. ' 

W ksąžce sweį daje p, de Mon- 
zie charakterystyki dz esięciu „prze 
znaczeń ponad normę", Oto ich lista: 
Cailleux, Rakowskij, Piłsudski, Bethlen, 
Primo de R vera, Stambulijski, Stefa- 
nik, Essad Pasza, Żabotinski i D:ier- 
żyński. L sia došė dziwaczna, ale tłu- 
maczy się tem, że autor pisze tylko 
o tych „ludziach-tvpach tryskejących 
indywidualizmem”, których zna lub 
znał osobiście. Poświęcimy iu więcej 
uwagi tylko charakterystyce Marszał- 
ka Piłsudskiego. Po raz pierwszy za- 
brał się do takiej pracy wybitny pi- 
sarz obcy, doskonały znawca psycho” 
logji politycznej. 

Nielada deserem uczęstował p. de 
Monzie delegację polskich parlamen- 
tarzystów, kiedy ich podejmował pe- 
wnego wieczoru marcowego bankie- 
tem w Cahors. Jako mer miasta wy» 
głosi! wówczas mowę, która była ni: 
czem innem, jak tylko rozdziałem 
obecnej jego książki poświęconej Pił- 

Konsorcjum amerykańskie zaakceptowało 
warunki polskie. ; 

WARSZAWA, 11 X. (Tel. wł. Słowa.) Dziś rano nade- 
szła wiadomość z New-Yorku do Warszawy, że konsorcjum 
banków amerykańskich zgadza się na proponowany przez 
Polskę kurs emisyjny pożyczki w wysokości 92 za 100. 
Odpowiedź tę panowie Fiszer i Bonet zakomunikowali 
niezwłocznie rządowi polskiemu. Wobec tego jeżeli nie zaj- 
dą jakie okoliczności, zakończenie rokowań pożyczkowych 
nastąpi jutro przed południem, odpowiedź amerykańska 
jest tego rodzaju, że pozwala na dalsze rokowania i do- 
prowadzenie ich do pomyślnego rezultatu. 

WARSZAWA. 11X, PAT. Dziś w godzinach rannych nadeszła od- 
powiecź z Nowego Voikv na kontirpropczycje Polski w sprawie po- 
życzki stabilizacyjnej, Po zapoznaniu się z treścią tej odpowiedzi p. wice» 
premjer Ba'tel odbył konf:rencję z p. Ministrem skarbu; a następnie z p. 

Prezydentem Rzeczypospolitej, Bezpośrednio po powrocie z Grodna Pana 
Prezesa Rady Ministrów M-rsz:łka Piłsudskiego odbyła się w Belwederze 

konferencja Pana Marszałka z wicepremjerem Barilem w sprawie pożyczki 

O godz. 9 min. 39 wiecz. zebrała się w Belwederze Rada Ministrów, na 

której p. Minister Skarbu zreferował sprawę pożyczki, poczem Rada Mi- 

nistrów zaakceptowała treść pisma, jakie p. Minister skarbu wystosować 
ma do reprezentantów konsorcjum bankowego. 

W dalszym ciągu Rada Ministrów rozpatrywała projekt rozporządze* 

nia Pana Prezydenta o planie stebilizacyjnym i o stabilizacji złotego. Ter- 
min emisji pożyczki dotąd nie zosieł jeszcze ustalony. Odpowiedź kon- 

sorcjum amerykańskiego spodzizwana jest w ciągu dnia 12 b, m. Podpi- 

sanie koniraklu pożyczkowego nastąpi prawdopodobnie dnia 13 b. m. Z 
kolei Rada Ministrów przepiowadziła dyskusję nad sprawą litewską, 

== 

Marszałek Piłsudski w Grodnie. 
GRODNO. 11.X. PAT. Noc ubiegłą Prezes Rady Ministrów i Mini- 

ster spraw wojskowych Marszałek Jozef Piłsudski spędził w swoim wa- 

gonie na stacji Grodno. Przed wejściem co wagonu wystawiono wartę 
honorową. Dziś już o godz. 8:ej rano gromadzić się zaczęli na peronie 
dworca przedstawiciele organizacyj społecznych i korpus cficerski z do- 
wódcą O. K. gen. Litwinowiczem na czele. Przybyła rówrisż kompanja 

honorowa 76 p. p. ze sztandarem i orkiestrą. Ponadto przybył gen. Rydz- 

Smigły, wojewoda Białostocki Rembowski, oraz naczelnicy urzędów 

przedstawiciele miasta. Wysiadającego z wagonu p. Merszełka powitano 
hymnem narodowym. Kompanja honorowa sprezentowała broń, poczem 

członkinie Roczny Wojskowej wręczyły Panu Marszałkowi kwiaty. Na- 
stępnie Pan Marszałek wrócił do wagonu, dzie edbył pÓłgodzinną kon- 

  

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

Redakcja rękopisów niesamówionych nie zwraca. 

ODDZIAŁY: 
` 

SARANOWICGZE — ai, Stosowa 172 NIEŚWIEŻ — 

BPASTAW — ul. 3-go Maja 04 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 

DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

BRODNO ; — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemiax» 

ŁIDA — wi. Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 

ST. ŚWiĘCIAN 
ŚWIR — uł 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na 
| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełowe o 25proc. drożej. 

  

W perspektywie tygodnia. 
Odwołanie ambasadora Ra- Wykcrzystano więc bandy komitadży 

kowskie o z Paryża, jak to przewl- macedcńskich, którs mc rdując gen. 

dywaliśmy, stało się faktem. Wczoraj Kowacewicza doszczętnie zrujnowały 

nadeszła do Paryża wiademeść, że to, co dyplomacja jugosłowiańska przy 

na posiedzeniu Sownarkomu przewa- wydatnej! pomocy Francji oslągnęła 
żyło zdanie Stalina i rząd sowiecki w ostatnich miesiącach. 

zdecydował się poświęcić p. Rakow.: Ugoda między Radczem a 
skiego dla utrzymania stosunków z Demokratami. Najważniejszem wy- 

Francją. Dekret odwołujący zostałjuż garzeniem w życu wewnę'rznzm Kró- 

podobno podpisany. W ten sposób jestwa $. H. S.o znaczenu his'o» 
w stosunkach . francusko-sowieckich, ryczn:m dla jugosłowieńskiego pera- 

które w ostatnim tygodniu zaostrzyły mentaryzmu jest zawarła ostano u: 

się do tego stopnia, że coraz częściej goda pomiędzy przywódcą demokra- 

mówiono o możliwości całkowitego tów Piibiczewiczem a wodzem Chor- 
zerwania, nastąpiło pewne odpręže- watów Stefznam Radiczem. To prro- 
nie. Kampanja o ambasadora Rakow- zii nicnie dlugoletnich przeciwników 
skiego dostarczyła całemu światu nie- politycznych jest zdaje się zapowie- 

mało przykładów sowieckiego iupelu dzią gruntownego przetasowania si! 

i bezczelności. Ton oficjalnej prasy politycznych w Królestwie S AS; 

bolszewickiej, odwoływanie się do Na miejsce wszechwłacnej do ne- 

opinji drobnych właścicieli pożyczek dawna partji radykalnej Pasicza wy- 

rosyjskich we Francji bezpośrednio stępuje na widownę blok demokra- 

przez Sowiety i perfidne tłomaczenia, tyczny. 
że p. Rakowski (jest dobrodziejem 7.go października zakończyły 

biednych Francuzów właścicieli papie- sję obrady zjazdu angielskiej раг!}! 

stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. г ' 

oraz z prowincji o 25 proc“ drožej. Zagraniczne 

Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

ferencję z ministrem spraw wewnętrznych Składkowskim, dyrektorem dt3 

partamentu politycznego M. S. W. p. 
skim. wkrótce poczem Pan Marszałek 

Switalskim oraz wojewodą Rembow: 

odjechał do D. O K. 

O godz. 12 mn. 29 p. Marszałek odj.chał z powrotem do Warsza- 

wy, dokąd przybędzie o godz. 6 z minu'ami po południu. 

Zwolnienie z więzienia działaczy litewskich, 
W dnu II b. m. zostali zwoln eni 

Franciszek Belawsk, Pawel Karazja, dzałacze ltewscy: ks. 
Marja B rdziul, 
Konstanty 

Urszula Stefanowicz, 
Aleksa, .Marja Żukowska, Piotr Wojtulans i Józefa 

z aresztu następujący 

Bronisława Leszkew cz. 

Kozak ew.cz, razem dziewięć osób. (t) 

TSS STS TTT TRS BET TYSZ TTK 

Centrum łotewskie za ratyfikacją ukiadu.. 
RYGA, 11X PAT. Jak utrzymuje <So'ialdemokrats» wczoraj- 

sza konferencja grup wchodzących w skład koalcj 
wyka'ała raz jeszcie, że wększość dla ratyfikacji 

r ądovej 
traktatu han- 

dovego lotewsko-sow eckiego w sejmie jest zapewn ona. Posło- 
wie należący do centrum dermokrat,cznego mieii również uznać 
w zasadzie konieczność ratyfikacji. 

Ostatni Mohikanin kowieńskiego ruchu biam= 
łoruskiego. 

Z Kowna donoszą: ostatni leader ruchu białoruskiego w Kownie, mia" 
nowicie prezes Białoruskiego Komitetu Narodowego w Kownie, Gołubiński, 
opowiedział się za orjentacją na Sowiety i zbiegł do Mińska. Tem *samem zli- 
kwidowany został ostatecznie ruch narodowy białoruski na Litwie, który, jak 
wiadomo, powstał tam przed kilku laty, popierany przez rząd kowiefski, wza- 
mian za antypolskie tendencje tego ruchu. 

pofityczaa w czasie wielkiej wojny. 
Za to—powitdział p. de Monzie— nale: 
ży się Piłsudskiemu ze strony fran- 

sudskiemu. Przypomniał im, że już cuskiej «dodatek sprawiedliwości». 
w roku 1863 jego krewniak, Henri Opowiedziawszy po swojemu 
Lassern, pisał w broszurz: Polsce polskim i francuskim biesiadnikom 
poświęconej, iż jest to „kraj pełen 
sił*, ale siły te „znoszą się nawza« 
jem walcząc nieustannie z sebą*; gdy* 
by naród polski był zdyscyplinowany 
—,Stałby się mocniejszym 6d swych 
sąsiadów *. Otóż sen. de Monzie wi: 
dzi w wypadkach majowych „próbę 
zorganizowania demokratycznej dy- 
scypliny i oddania jej na usługi wiel- 
kości polskiej". 

Mądrze i szlachetnie mówił dalej 
ów wybitny Kadurceusz (Cadurcien, 
czyli mieszkaniec Cahors) o niespra- 
wiedliwości, jaką wobec Piłsudskiego 
popełnił w swej «źle poinformowanej 
łojalności» p. Stephen Pichon, kiedy 
jako minister spraw zagranicznych, 
dnia 29 listopada 1918 roku, z try- 
buny francuskiej Izby Posłów, Zarzu- 
cał więźniowi z Magdeburga, że «wal- 
czył z Rosją, kiedy Francja walczyła 
z Niemcami». Była to krzywda wyni- 
kająca zs zbyt uproszczonego myśle- 
nia, było to niezrezumienie warunków, 
w jakich kształtowała się połska myśl 
————— 

*) Anatole de Monzie: Desfins hors” 
sćrie, stron XXXI -|-202 i 8 ni.; «Les Edi; 
tions de France», 2( » i 
m Pr », 20 Avenue Rapp, Paris 

dzieje tego «potężnego buntownika», 
tego «najniezwyklejszego z konspirato- 
rów, jakich widziała historja», opi- 
sawszy tę «karjerę żołnierską godną 
pióra Plutarche», p. de Monzie wspom- 

"niał w kilku zdaniach zaledwie o 
współpracy francusko-polskiej z roku 
1920, ale uczynił to z niezwykłym 
taktem: 

— Każdy naród jest autorem swe- 
go własnego ratunku, a C, którzy 
mu idą z pomocą 54 zwykle nie. 
zręczni, We wspomnieniach z raku 
1920, my Francuzi prosimy tylko 
myś! przyjazną dla nas i o słowo dla 
generała Weygand'a... 

A potem rzucił p. de Monzie 
szereg Uwag na temat ostalniego 
«doświadczenia». Piłsudskiego. <Wol- 
ność—powiada— nie wyszła, zdaje się, 
na zdrowie Polsce; jak i w innych 
krajach parlamentaryzm przeżywa tam 
kryzys rozrostu», Oczywiście, demo- 
krację trzeba wychować, a demo- 
kracja polska jest dopiero w powija- 
kach. «Nigdy (przed Piłsudskim) nie 
uczyniono bardziej zdecydowanego 
doświadczenia w celu odrodzenia sy- 
stermu przedstawicielstwa parlamen- 

tarnego. Jeśli Piłsudskiemu Się nie 
powiedzie—drżyjcie Parlamenty!» 

Poco to wszystko mówił p, de 
Monzie parlamentarzystom polskim? 
Dlatego, że jest przekonany, iż <każdą 
ziemię ocenia się według mocy dę- 
bów, jakie ona swemi wyżywiła so- 
kami». Otóż «Piłsudski jest nowym 
dowodem, w ich odwiecznej serji, że 
Polska pełna jest niezniszczalnej ży- 
wotnošc'»; ; 

‚ 5юма te wywolaly u polskich 
słuchaczy bankietu w C:hors różne 
bardzo uczucia. Nasi parlamentarzyści 
wszędzie są dokładnem odbiciem na: 
szego zaściankowego Sejmu, Zapom* 
nieli, że są zagranicą, że zagranica 
jest pełaa podziwu dla Piłsudskiego, 
w którym widzi uosobienie Polski, 
Czy chcemy, czy nie—indywidualaość 
Piłsudskiego jest poza krajem uwa" 
żana za najbardziej dla współczesnej 
Polski reprezentatywną. Żaden jednak 
z mówców połskich nie mógł gospo- 
darzowi francuskiemu w tym samym 
tonie odpowiedzieć. Porozumiawszy 
się z kolegami, pos. Niedziałkowski 
oświadczył, że problemy wewnętrznej 
polityki polskiej nie nadają się „tu* 
do roztrząsania. A potem do 2ej w 
nocy redagowano wspólnie depeszę 
(według klucza partyjnego), jaka do 
PAT'a o mowie p, de Monzie'go zo- 
stała wysłana; 

Kazimierz Smogorzewski, 

rów rosyjskich, wszystko to ilustruje konserwatywnej w Cardiffie. Na zjez- 
metody polityki Z. S, S. R. przewrot- 
nej i dalekiej od lojalności, mimo jak= 

Najbardziej sołennych zapewnień skła- 
danych przy każdej ckazji przez jej 

kierowników, 
W sprawie p. Rakowskiego zde- 

cydowało zdanie Stalina, który do- 

skonale zdawał sobie sprawę, że w 

wypadku doprowadzenia do zerwania 

stosunków z Francją, Bolszewja nie 

tylko znalazła by„się w stanie izola- 

lacji w Europie, lecz również naraziła 

by się na znaczne zaognienie taić 

wewnętrznych. Opozycja w partji ko- 

mun'stycznej skrzętnie wykorzystuje 

wszystkie potknięcia się polityki so- 
wieckiej zarówno na polu zagranicz- 

nem jak wewnętrznem. 

w swoim czasie ataki z powodu 

bankructwa polityki sowieckiej w Chi- 

nach oraz zerwania z Anglją.. 

Teraz po odwołaniu p. Rakow- 
skiego w prasie sowizckiej przeczyta- 

my podniosłe wywody na temat 

„pacyfizmu i pojednawczośćiSowietów* 
Odwołanie p. Rakowskiego będą 

staraly się Sowiety  zdyskontować 

przy dalszych pertraktacjach o zwrot 
długów, które niewątpliwie wejdą 

nanowo na porządek dzienny. 

Opozycja w pariji komuni: 
stycznej po wykluczeniu Trockiego 
i Wujowicza z Komitetu Wykonaw- 
czego Kominternu bynajmniej nie zło- 
żyła broni. O walce wewnątrz partjį 
świadczą represje na prowincji w sto: 

sunku do opozycjonistów oraz listy 

drukowane w „Prawdzie* niektórych 
zwolenników t. zw. platformy 83, 

którzy zastraszeni wykluczeniem z 

partji wyrzekają się ideowych „zabłu+ 

żdienij" obiecując poprawę. 

Konflikt bułgarsko - jugoslo. 
wiański z powodu zamordowania 

przez komitadžy macedońskich w 

Isztibie gen. Kowaczewicza przypomi: 
na jaskrawo, że Bałkany są nadal te- 

renem, skąd łatwo może powstać za- 
rzewie wojny. Wybuch konfliktu , był 
tembardziej nieoczekiwany, że nie tak 

dawnó jeszcze w Genewie ministrowie 
spraw zagranicznych obu państw 

prowadzili przyjazne rozmowy. 

Jakież są przyczyny tego niespo- 
dziewanego zaterguł Genezy ostat- 
nisgo konfliktu (rzeba szukać o wisle 

dalej niż w Ssfji i Belgradzie. Jak 
wiadomo, Jugostawja jest wykładni- 

kiem polityki francuskiej na Bałkanach, 
polityka Francji w ostatnich czasach 

napotkała groźnego konkurznta w 

osobie Mussoliniego, który wraz z 
rozkwitem potęgi włoskiej szuka dla 

siebie coraz szerszych sf.r wpływów, 
Takie były przyczynyjzatargu z Albanią, 
takie są powody konfliktu z Bulgarją. 
Komitadże odegrali tutaj rolę zapal- 
nika. W ostatnich miesiącach po za- 

żegnaniu zatargu z Albanją Królestwo 
S. H. S$. sterało się usilnie nawiązać 

porozumienie z Bulgarją, a to w celu 

wzmocnienia swojej pozycji na Bałka- 

nach. Dążenia te szachowały poważ- 
nie Włochy, którym bardzo zależy aby 

Jugosławia była izolowana i ; słaba, 

Głeśne były 

dzie powzięto sztreg waźnych rezo- 

lucyj, świadczących o žywolnošci ide- 
ologji konserwatywnej. Do najważ- 

niejszych postanowień zaliczyć należy 

żądznie reformy izby lordów w kie- 

runku udzielenia prawa vsta w sto- 

sunkii do wszystkich projektów  fi- 

nansowych  powziętych przez 1706 

Gm n, uchwała o konieczności zwięk- 

sztnia niektórych taryf celnych craz 

postanowienie o przyzn:niu prawa 

wyborczego kobietom, która ukcń- 
czyły 21 rok życia. Uchwały konser- 

watys'ów w Cardffie Spotkały się z 
powszechnem uzn:n.em, jedynie bol- 

szewikom spędzają one sen z Oczu a 
to dlatego, że wzmacniając pozycje 

konserwatywne w Anglji tem samem 

zmniejszają wpływy :komunistyczne. 

Walki w Meksyku. Od tygod- 
nia depesze donoszą o gwałtownych 
walkach toczących się pomiędzy woj- 

skami rządowemi a powstańcami gen. 

Gomeza. Rozgrywające się obecnie 

wypadki są zwykłą przygrywką do 

wyborów prezydenta i jak na Meksyk 

są rzeczą całkiem normalną; nie by» 

ło bowiem jeszcze wypadku aby ja- 

kiekolwiek wybory nie były poprze- 

dzone mniej lub więcej krwawemi 

walkami. O fotel prezydenta ' toczą 

krwawy spór gen. Gomez, katolik o 

pogłądach zachowawczych, z głoś: 

nym z prześladowań katolików so- 
cjalistią obecnym prezydentem Meksy- 

ku. Znaczna część armji jest pa stro- 

nie Gomeza i to pozwala przypusz- 

czać, że wyjdzie on zwycięsko z wal- 

ki. ' 32. 

НРЫДЕНЕИСИНЕОЧЕНОИЛЕХЫНЯТ ЕНЕНУа 

Wybory do Rady Miejskiej we 
Włodzimierzu Wołyńskim. 

ŁUCK, 11—X. Pat. Dnia 9 pzź- 
dziernika odbyły się we Włodzimierzu 

wybory do rady mielskiej. Na 24 
radnych wybrano 12 Żydów, 8 Pola- 
ków, 3 Ukraińców i jednego Rosja- 
nina, wybory odbyły się ponownie, 
ze względu na to, że z powodu licz- 

nych mieformalności władze unieważ: 
niły wybory poprzednie. Oirzymane 
obecnie wyniki są znacznie pomyśle 
niejsze od wyników wyborów po- 
przednich. 

ŁUC*, 11 X, Pat. Pod względem 
przynależności partyjnej radnych wy: 
nik wyborów do rady miejskiej we 
Włodzimierzu będzie się przedsta- 
wiał następująco: Klub Pracy—1 man: 
dat, Narodowa Damokracja—1 man- 
dat, Ch. D.—2 mandaty, PPS. — 2 
mandaty, Bezpartyjai — 2 mandaty, 
Poalej-Sjon (prawica) 1 — mandat, 
Asymilaterzy—1 mandat, sjoniści—5 
mandatów, Ortodoksi — 4 mandaty, 
Ukraińcy (selrob.)—3 mandaty, Rosja* 
nie (zj. Rosjan)—1 mandat. 

W porównaniu z poprzedniemi 
wyborami Polacy uzyskali a dwa 
mandaty więcej na niekorzyść Żydów. 

Podwyżka zarobków, na G. 
Sląsku. 3 

KATOWICE, 11 X. Pat. W dniu 
dzisiejszym robotnicy kopalń krusz- 
cowych zawarli ze związkiem praco- 

dawców dobrowolną umowę, na mocy 
której podwyżka dotychczasowych za- 
robków wynosić będzie 8 proc. Ter: 
min umowy ważny do 31 grudnia 
1927 roku. 

ul. Rafuszows I 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 18 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

у — ul Rynes 0 

„go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW «—ut Mickiewicza 24 

Za tekstem 10 groszy 

Seim i Rząd. 
Powrót marszałka Piłsudskie: 

go do Warszawy. 

WARSZAWA, 11 X (fel wł.Słowa) 

Dziś wieczorem marszałek Piłsudski 

powrócił z Grodna do stolicy. Na 
dwercu witali marszałka: vice-premjer 

Bartel, ministrowie w otoczeniu 

władz miejskich i wojskowości. Mi- 

mister Bartel jeszcze na dworcu zako» 

munikował Marszełkowi wiadomości 

e sytuacji pożyczkowej, w związku z 

odpowiedzią banków amerykańskich. 
Na godzinę 9.30 został» zwełana Ra* 

da Gabinetowa. 

Posiedzenie kapituły orderu 
Polonia Restituta. 

w ARSZAWA, 11,X (żel wł. Słowa) 
Dziś odbvło się posiedzenie Kapituły 
orderu Pclonia Restituta pod prze- 
wodnictwem prezesa prof. Kocha- 
nowskiego. Kapituła zajmowała się 

ułożeniem listy osób, które mają być 
odznaczone w dniu 11-go listopada 
w rocznicę odzyskania  niepodleg- 
łości. 

s ra 

Wręczenie listów uwie< 
rzytelniających 

przez posła ZSSR. Bogomo- 
łowa. 

WARSZAWA, 11 X. Pat. Dnia 
11 października 1927 r. o godz. 13 
p. minister Bogomołow, poseł nad- 
zwyczajny i minister pełnomocny Z. 
Socjalistycznych Republik Rad złożył 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
swe listy uwierzytelniające na uroczy- 
stej audjencji na Zamku w otoczeniu 
członków poselstwa ZSSR. p. radcy 
Uijanowa, radcy Kociubińskiego, rad= 
cy handlowego Lizarewa i drugiego 
sekretarza poselstwa Smirnowa. Przy 
audjzacji byłi obecni pozatem kierow- 
nik Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
p. Knoll, szef kancełarji cywilnej p. 
Dzięciołowski, szef gabineiu wojsko- 
wego płk. Zahorski oraz członkowie 
demu cywilnego i wejskowego Pana 
Prezydenia. S osownie do ceremonja- 
łu p. poseł ZSSR. przybył na Zamek 
w towarzystwie dyrektura protokułu 
Prz:źizieckiego. Radcy poselstwa p- 
Uijanewowi | towarzyszył  adjutant 
Prezydenta Rzeczypospolitej kpt. Na- 
górny. Przy wręczeniu listów uwie- 
rzytslniających poseł wygłosił nastę: 
pujące przemówienie: 

Przemówienie Bogomołowa. 
Panie Prezydencie, Mam zaszczyt 

złożyć w ręce pzńskie listy uwierzy- 
telniające, przez które centrainy ko- 
mitet wykonawczy Związku  Socjali- 
stycznych Republik Rad raczył akre- 
dytować mnie przy osobie pańskiej 
w charakterze swego posła nadzwy* 
czajnego i ministra pełaomocnego, 
Rząd Związku stwierdza z głębokiem 
zadowoleniem rozwój stosunków do- 
bro-sąsiedzkich, istniejących pomiędzy 
naszemi krajami i wkłada ma mnie 
obowiązek użycia wszystkich wysił- - 
ków w eclu ich skonselidowania oraz 
stałego ich rozwijania w tem  prze- 
świadczeniu, iż porozumienie pomię- 
dzy naszemi narodami jest dla nich 
ważną gwarancą pokoju i pomyśltie- 
go rozwoju ekonomicznego. Zapew* 
mijąc Pana, że stale dążyć będę do 
os.ągnięcia tego Cilu, proszę Pana, 
Panie Prezydencie, aby Pan raczył 
obdarzyć mnie swojem zaufaniem 
oraz pozwalam sobie w erżyć, .że ze 
strony rządu Rzeczypospolitej spot- 
kam się z nałeżytem poparciem, nie- 
zbędnem dla wyoełnienia tej wysokiej | 
misji, jaka na mnie została włożona. 

Odpowiedź Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
odpowiedział następujączmi słowatmi: 

Panie pośle, przyjmując z rąk pań: 
skich listy, któremi centralny komitet 
wykonawczy Związku Socjalistycznych 
Republik Rad, uwierzytelnia Pana, ja- 
ko posła nadzwyczajnego i ministra 

pełnomocnego w Polsce pragnę wy- 
razić podziękowani: za wybór na to 
stanowisko w osobie pańskiej tak wy- 

bitnego dyplomaty. Rad jestem, iż 

mogę także ze swej strony stwierdzić, 
że nasze dobre, sąsiedzkie stosunki, 
układają się pomyślni: zgodnie z in- 

teresami i ku pożytkowi obu państw, 
utrwalając w ten sposób pokojowe 
ich współżycie wraz z płynącym stąd 
dobrobytem. Wierząc mocno, że dzia- 
łalność pańska przyczyni się da dal- 
szego rozwoju wzajemnych stosun- 
Ków w tym duchu, zapewniam Pana, , 
że w wypełnieniu powierzonej mu mi- 
sji znajdzie Pan, Panis Pośle, u mnie 
iu Rządu Rzetzypospolitej należyte 
poparcie. 

Dr J Burak 
akuszerja choroby kobiece 

POWROCIŁ, Zawalna 16, tel. 564. 

 



ECHA KRAJOWE 
  

BIAŁYSTOK. 

— Lotnisko w Białymstoku. 
Wojewódzki Komitet Ligi Obrony 

Powietrznej Państwa w Białymstoku 

opracował plan urządzenia i wyka- 

rzystania lotniska. Na widoku są dwa 

_ tereny w obrębie maj. ks. Lubomir- 
skiego— Dojlidy. Definitywne rozstrzy: 

gnięcie serawy lotniska uzależni sne 

jest od Dzpartamentu IV Ministerstwa 

Spraw Wojskowych. Plan przedsta 

wił w Ministerstwie p. wojewoda bia« 

łostocki inż. Rembowski: Program jest 

bardzo obfty i przewiduje między 

innem wykorzystanie w akcji propa- 

gandowej LOPP. jako prelegentów 

miejscowych sił nauczycielskich, któ« 

rym zostanie udzielony gotowy ma- 

terjał odczytowy. (c 

— Pierwszy Dom Robotniczy 

w Białymstoku. Podczas pobytu 

swego w Białymstoku dokonał JE. 

arcybiskup ks. R. Jałbrzykowski po- 

święcenia kamienia węgielnego pod 

pierwszy dom «Zdobycz Robotnicza». 

Poświęcenie odbyło się w obecaości 

* ministra Komunikacji p. inż. P. Ro- 

mockiego, wojewody białostockiego 

p. inż. M. Rembowskiego, delegata 

warszawskiej «Zdobyczy Robotniczej» 

p. inż. Dzierżawskiego, przedstawicie. 

li miejscowego duchowieństwa, władz 

państwowych oraz społeczeństwa. Po 

przemówieniu Prezydenta miasta JE, 
ks. zicybiskup odprawiwszy modły 

zamurował w fundamentach budują- 

cego się domu, akt erekcyjny. w 

podniosłem przemówieniu zachęcał 

Arcypasterz zrzeszonych w „Zdcbyczy 

'Robotniczej* do uczciw:j. pracy nad 

podniesieniem dobrobytu „materjalne-, 

go i moralnego robotników, przez 

budowanie własnych czystych i schiud- 

nych mieszkań. Następnie przema- 

wiał p. miaister Romocki oraz inž. 

p. Dzieržawski. Na tem uroczystość 

zakończono. (c) 

— Bezrobocie w Białymstoku. 

Ostatnie notowaria PUPP. w B:ałym- 

stoku wskazu!ą liczbę bezrobotnych — 

2481 w Białymstoku i 3815 na tere- 

“nie 8 rowiatów podległych PUPP. 

Zasiłki pobiera—258 fzycznych bez- 

/ robotnych i 43 umysłowych, 522 c= 

soby korzystało z doraźnej pomocy. 

NOWOGRODEK. 

— Otwarcie wystawy  foto- 
grafji artystycznej Dzięki inicja- 
tywie Wojewody Nowogródzkiego p. 

.Beczkowicza i zabiegom Komitetu 
Organizacyjnego wystawy  fotografji 
artystycznej w Nowogródku, pomie- 

niona wystawa została tam otwarta w 

dniu 9 b. m. Początkowy projekt, 

ograniczający jej zakres do fotografji 
zabytków i krajobrazu Nowogródczy- 
ny został rozszerzony dzięki staras 

"niom art. fot. Jana Bułhaka, który 

zaproponował przewiezienie do _No- 
wogródka I Międzynarodowego Salo- 

nu Fotografji Artystycznej, dzizł pol- 

ski. W ten sposób wystawa, mająca 

początkowo zaaczenie lokalne objęła 

całokształt fotegrafji artystycznej w 
Polsce.  Urzadzeniem wystawy w 
„Ognisku* zajął się konserwator Jt- 
rzy Remer przy pomocy dr. Domań- 

skiego i inż Żmigrodzkiego. Ekspo- 
naty rozmieszczone odpowiednio w 

2 pokojach czyniły nader dodatnie 
wrażenie. 

_- Po dokonaniu otwarcia przez p. 
Wojewodę B:czkowicza do zebranych 

gości przemówił konserwator Remer, 

podkreślając znaczenie fotografji w 

szerzeniu zamiłowania do zabytków i 

krajobrazu oraz zwracając uwagę na 
wybitne stanowisko jakie fotografja 

artystyczna wywałcza sobie w plasty- 

ce. Następnie p. Jan Bułhak wygło- 

si! prelekcję p. t. „Wyzwolenie foto- 
grafji artystycznej*, dając pokrótce 

jej historję oraz wskazując na obec- 

  

     

   

    
    

  

    

   
     

   

  

    
    

    

   
    

    
    

    

  

    

   

    

    

   

   

  
    

- Ornżenia tettralne. 
Warszawsko-W ileńskie. 

W chwili obeenej, u progu zimo- 

wego sezonu z 1927 r. па 1928-my, 

następujące stałe teatry polskie są 

czynne w granicach Rzeczypospoli- 

> Warszawa posiada ich oczywišcie 

najwięcej. Zaane są powszechnie, Za 

reprezentacyjny teatr dramatyczny 

| stołeczny uchodzi Teatr Narodowy, 

pod dyrekcją obecnie p. Jana Loren- 

 towicza zawedowego recenzenta tea- 

tralnego, dobrego znawcy literatury 

dramatycznej zarówno rodzimej jak 

zagranicznej, autora kilku prac kry- 

tycznych z dziedziny literatury. Te- 
|alr Letni uprawia Ižejszą komediją, 

| zawadzając nie rzadko O wierutną 

| farsę. Teatr na Pradze—obtcnie pod 
dyrekcją p. Wiktora Brumera_ redak- 

| tora tygodnika „Życie Teatru", najpo- 

ażniejszego czasopisma Z zakresu 

eatrologji—-popularyzuje t. zw. wielki 
-reperfuar wśród rzesz publiczności 

przedmiejskiej. Dyr. Arnold Szyfmań, 

 zażywający reputacji «najzdolniejsze- 

go» w Polsce dyrektora icatru, pro- 

wadzi Teatr Polski i Teatr Mały go* 

spodarząc jakby na wielkim majątku 

|i dependencji folwarkowej, co mu 
| znakomicie <kalkulację» obrotowo:li- 

nansową ułatwia. Zawiedzie wielka 

| kolubryna z ulicy Oboźnej, to podre- 

| peruje interesy Sukces w Małym; 

 potknie się Mały w gmachu  Filhar- 

i, to zrewanżuje się dyrekcja w 

Polskim... A „sprężystości" dyrekto- 

'rowi Szyfmanowi i eksperjencji we 

wszystkich arkanach życia teatralne- 
у 
| 

у 

ne zdobycze, które znakomicie ilustru- 
je wystawa I Salonu Międzynarodo - 
wego przewieziona w Dziale polskim 
z Warszawy do Nowogródka, skąd 
następnie będzie mogła zaprezento- 
wać się Wilnu. 

Żywe zainteresowanie 
stwa miejscowego, które nie miało 
dotychczas możności zobaczyć prac 
fotograficznych o tak wysokim pozio- 
mnie, jest dowodem, że urządzanie te- 
go rodzaju wystaw ruchomych jest 
ważnem zadaniem kulturalaem. (t) 

GŁĘBOKIE. 
— Wicc:6r Slowack ego. Dnia 

2 peździernika w sali teatru Ogrodu 
Miejskiego odbył się wieczór, po- 
święcony pamięci Juljusza Słowackie: 
go, zorganizowany przez Koło dra- 
matyczne Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej w Głębokiem pod kierowni- 
ctwem Janiny Jachimowiczówny, in- 
struktorki ROK. 

Na program się złożyło: słowo 
wstępne o Słowackim, deklamacje i 
2 sćeny z I akiu „Balladyny* (2 ga i 
3-cia), 

Świeżo zorganizowane koło dra: 
matyczae rozpoczęło swą pracę od 
urządzenia tego wieczoru, nietylko 
dlatego, że młodzież nasza chciała 
uczcić pamięć największego poety, 
któremu dziś cała Polska hołd złoży 
ła, ale także i dlatego, że Juijusz Sła- 
wacki był naszym największym mie 
strzem słowa, że umiał z niszwykłą 
siłą i barwnością odtwarzać przepięk- 
ne sny—obrazy, wysnute z głębi ma- 
rzyciełskiej duszy Jego, umiał i lubił 
marzyć a potem te marzenia w prze- 
pyszną szatę mowy polskiej oblekać. 

Głównem zadaniem naszego Koła 
ma być dążenie do ideałów piękna i 
prawdy, tek, by scena spełniała swe 
istotne zadania i stała się krzewiciel- 
ką kultury duchowej i zewnętr'z1ej, a 
także kultury naszej mowy ojczystej 
tu na Kresach. 

Zdawaliśmy sobie sprawę z trud- 
ności inscenizacji rzeczy, tak poważ- 
nych, jakiemi są utwory Słowackiego, 
szczególni:j, że Koło nasze sklada się 
z dziewcząt i chłopeów, którzy mają 
wykształcenie szkoły zawodowej lub 
powsztchnej, a w domu wielu z nich 
rezmawia nie po polsku tylko po“ 
białorusku. 

- Porwaliśmy się jednak na urządze- 
nie tego wieczoru w imię wyżej wspo- 
mnianych ideałów i daliśmy miastu 
naszemu starannie opracowaną rzęcz, 
którą pod' wzglądem treści i formy 
nigdy podziwieć nie będze dosyć, a 
jeśli może wykonanie nie było tak 
artystyczne jak być powinne—to prze- 
cie.. były to nasze pierwsze kroki. 

Sądzimy, że z czasem wprawimy się 
jeszcze lepiej we władaniu naszą mową 
ojczystą i podniesiemy wartość naszej 
sceny tak, że stanie się ona istotoą 
krzewicielką ideałów Dobra, Piękna i 
Prawdy. WATA 
AIKOS I TRRNRETKIMSS JA USA SI 

Robotnik pisze o Słowie, że <wołaliśmy 
© mobilizację». Jak widzimy jest to sformu- 
łowanie nadto dowolne. Robofnik rozma* 
wiał ponadto z jakimś <znanym» generałem, 
który Robofnikowi miał rzekomo oświadczyć, 
że «gdyby redaktor Słowa wiedzłał co to 
jest mobilizacja, toby takich głupstw nie pi- 
sał». 

Jaka szkoda, Że ten <znany» geńerał 

jest «nieznanym» dla nas. Prosilibyśmy aby 
wskazał nam ustępy, w których <woła- 

liśmy o mobilizację» względnie prosilibyśmy 
go także aby w rozmowach z Robofnikiem 
głupstw nie gadał. 

Ale tak trudno jest trafić do <znanego> 
generała, skoro chce on pozostać nieznanym. 
Może jednak redakcją Robofnika, która jak 
widać opowiada mu o naszych artykułach, 
zechce mu także powtórzyć i treść entrefile- 
tu niniejszego. 

spoleczen- 

go nikt nie odmówi. 
Na czele opery (Teatr Wislki) 

stoi dyr. Młynarski, wielka powaga 
w polskim świecie muzycznym, ma- 
jący za sobą zagraniczne dyrektor 
skie tryumfy. O,era wraz z baletem, 
stojącym na tradycyjnej w Warszawie, 
wysokiej stopie to dla wszelkich sto- 
licy naszej występów «na zewnątrz», 
o charakterze międzynarodowym: wv* 
stęp najbardziej reprezentacyjny. To 
dla «galowych» wszelkiego rodzaju 
widowisk główna arena. W okazałej 
widowni Teatru Wielkiego odświęca- 
ne są wszelkie uroczystości i manife: 
stacje—o których korespondenci war- 
szawscy pism zagranicznych depeszu- 
ją de swoich gazet sprawozdania. 

Opera i balet warszawski kosztu- 
ją słone. Miljonowe pobierają subsy: 
dja. Ale—trudna radal Musimy mieć 
w stolicy  jaknajokazalszą _ operę 
jaknajokazalszy balet. Należy to do 
wydatków reprezentacyjnych państwa. 
Nieprzymierzając jak +ute szamerowa- 
hia i wzorzyste dekoracje nd piersiach 
naszych posłów zagran cą. 

Operetka, słynna tak niedawno 
Jeszcze operetka warszawska—w roz- 
biciu, w rezproszeniu. Niby to Teatr 
Nswości na Biełańskiej jest dziś 
głównym centrem operetkowym, co 
jak kometa ogon tak wlecze za sobą 
rewję kabaretową trwającą od 11-tej 
przed północą do 1:szej po północy. 
Tenże np. niezrównany Sempoliński 
wystąpiwszy w Teatrzyku Nistoperz 
w «Księżnel Czardaszce» wespół z 
Orleńską, Redo, Mierzejewskim, pę- 
dzi na Bielańską aby się w rewji 
Nowości ukazać... W  Nowościach 
śpiewają bardzo ładnie «Barona Cy- 

SŁOWO 

Odprężenie sytuncji na Barkanaci, 
SOFJA, 11 X. PAT. Poseł jugosłowiański Nesicz oświadczył 

ministrowi spraw zagranicznych Burowowł, że odpowiedź buł. 
garska na notę jugosłowiańską oraz zarządzenia przedsięwzięte 
przez rząd bułgarski przyjęte zostały w jugosławji z zadowo: 
leniem, wobec czego daisze demarches będą zaniechane. Koła 
dyplomatyczne uznają. że nastąpiło znaczne odprężenie sytuacji. 

SOFJA, 11. X, PAT. Jak donosi bułgarska agencja telegra- 
ficzna pomiędzy ministrem pełnomocnym Jugosławii Nesiczem a 
bułgarskim ministrem spraw zagranicznych Burowem odbyło 
się jeszcze jedno spotkanie. Wrażenie ogólne jest takie że kon- 
flikt został zażegnany i że wszelkie trudności zostały przezwy- 
ciężone dzłęki dobrej woli obu Stron, 

Energiczne zarządzenia rządu bułgarskiego. 
LONDYN. 11 X, PAT. Dzienniki angielskie otrzymały wiadomości 

telrgr fczne z Sofji, donoszące © energicznych zarządzeniach rządu buł- 
gałskiego przeciwko działalności macedońskich organizacyj rewolucyjnych, 
jako odpowiedzialnych za zamordowanie jugosłowiańskiego gen. Kovace- 
wicza. Z tych samych źródeł donoszą, iż rząd fugosłowisński ujawnia @ że 
umiarkowanie w swojem stanowisku'wobec Bułgarji. W rozmowach z dy- 
plomatami bułgarskimi i jugosłowiańskimi, przedstawiciełe rządu brytyjskie: 
go wskazywali zawsze na potrzebę umiarkowania w ocenie wypadków, 
tembardziej, że macedońskie organizacja rewolucyjne prowokacyjną swą 
działalnością dążą najoczywiściej dą zaostrzenia po>rawnych doiąd sto- 
sunków sąsiedzkich obu naństw. 

BIAŁOGROD, 11. X. PAT. W związku z podaną przez niektóre 
agencie prasowe wiadomością, według której wielkie macarstwa miały do- 
radzać rządowi białogrodzkiemu umiarkowanie w sorawie niedawaych wy* 
padków, wywołanych przez baady komitadży, agem:ja Avil uoowałnio1a 
jest do stwierdzenia, że wzmiankowana wiadomośc jest nieśsisła i pozba- 
wiona wszelkich podstaw. 

Zeznania zamachowca Krolewa. 
PARYŻ, 11. X, PAT. Korespondent Hivisa donosi z Białogrodu, iż 

jeden ze sprawców zamachu na gsn Koviciwicza Krolow, który został 
pochwycony żywcem po zabiciu dwóch jego. towarzyszy zeznał, iż był 
wyznaczony przez macedoń:ki komitet rewoutyjiy 19 dokonania zama- 
chu na Kovicewicza, przyczem dodał, że sam zosiałby Skazany ma śmierć, 
jeśllby odmówił wykonania tego zamacha. 

Strajk komunikacyjny w Berlinie. 
BERLIN, 11. X PAT. Podczas wczorajszego głosowania, urządzene- 

go wśród pracowników berlińskich kolejek podziemaych i podmiejski h w 
sprawie przyjęcia lub odrzucenia orzeczenia sędziego rezjemc "go, na 5607 
uprawnionych do głosowania za strajkiem opowiedziało się 4.428 pracow- 
ników, przeciwko strajkowi 571. Równocześnie na zebranu urzędników 
kolejek podmiejskich zapadła większością 106 głosów przeciwko 4 uch- 
wała wyrażająca solidarność urzędników ze stanowiskiem zajętem prze ro- 
botników. Strajk rozpoczął się dziś o godz. 5 rano. 

Strajk w przemyśle drzewnym w Berlinie. 
BERLIN, 11. X. PAT. W dniu dzisiejszym w berlińskich przedsię- 

biorstwach przemysłu drzewnego rozpoczął się częściowy strajk, w którym 
bierze udział narazie 1300 robotników. jutro odbyć się mają ' ieoficjalnę 
rokowania. Na wypadek niepomyślnego wyniku [rokowań, delegacja związ- 
ków zawodowych robotniczych przemysłu drzewnego zaniierza oglosč we 
czwartek strajk powszechny, we wszystkich przedsiębiorstwach drzewnych 
miastą Berlina. 

Napaść na księży polskich w Gdańsku. 
GDAŃSK, 11. X, PAT. „Danziger Landeszig“ organ gdańskiego 

centrum niemiecko-katolickiego napada dziś na księży polskich w Gdań: 
sku za jch udział w polskiem życiu publicznem, a zwłaszcza za popiera: 
niem pojskiej akcji wyborczej, przyczem zarzuca im, że interesy religijne 
i chrześcijańskie poświęcają dła interesów narodowych polsk ch. Napaść ta 
organu centrowego na duchowieństwo polskie wywołała wśród molskiej 
ludności wolnego miasta Gdańska wielkie oburzenie. Powszech ie bowiem 
wiadomo, że centrowcy oraz kierujący nimi księża niemieccy w G'iańsku 
są najgorliwszymi pomocnikami nacjonalistów niemieckich w ich akcji. 

Program konserwatystów niemieckich. 
FRANFURT n-MENEM 11 X PAT. We Franfurcie odbyło się wczoraj zgroma- 

dzenie grupy prawicowej stronnicwa niemiecko-narodowego, czyli t. zw. partji konser: 

watywnej pod przewodnictwem hr. Seidlitza-Sandreczki. Zgromadzenie wysłało do b 

cesarza Wilhelma telegram hołdowniczy poczem złożyło hołd prezydentowi Hinden- 

burgowi z okazji 80-lecia jego urodzin. W referatach, wygłoszonych w czasie Zgroma* 

dzenia przedstawiciele różnych organizacyj lokalnych wypowiedzieli się za powdnie- 
sieniem przez stronnictwa niemiecko - konserwatywneż haseł  monarchistycznych 
i haseł militarnych jako haseł wyborczych, 

Stronnictwo konserwatywne, aczkolwiek należy do organizacji niemiecko-narodo. 
wych, a przez to samo reprezentowane jest w rządzie, wypowiedziało się na tem ze- 
braniu przeciwko obecnej polityce ministra spraw zagranicznych Niemiec i przeciwko 
obecnej formie republikańskiej, cświadczając, że «republika niemiecka powstała ze zdra- 
dy, przeniewierstwai pogoni za zyskiem»: Zgromadzenie zakończyło się przemówieniem 
przewodniczącego, który wzniósł okrzyk: <W jmię Boże za króla i Ojczyznę, w imię Bo. 

że za Cesarza i Rzeszę». 

6-'ciogodzinna krwawa bitwa. ' 
MEKSYK 11 X PAT. Sztab gen, Alvereza donosi, że po bitwie, która trwa- 

ła 6 godzin gen. Gomez i Almada zostali definitywnie rozbici przez wcjska 
rządowe. Bitwa miała miejsce w niedzielę popołudniu w stanie Vera Cruz 50 
rewolucjonistów zostało zabitych, 100 rannych, 600 dostało się do niewoli. 
Gomez i Almada zdołali vjść,ale wojska związkowe rozpoczęły pościz za niemi. 

MEKSYK 11 X PAT. Prezydent Calles ogłos ł zupełną amnestję dla oficerów i 
żołnierzy wojsk rewolucyjnych którzy poddali się dobrowolnie. 

gańskiego> zarówno Zamorska jak 
Chorjan, ogromna, za przeproszeniem, 
rajtszula pzłniutna, druga serja pu- 

wego); jest op"ra, jest opereks. A 
jest jeszcze i Teatr Mały prowadzo- 
ny przez p. Ludwika Żarnowskiego. 

bliczności, na rewji, też zalewa nie: 
mal całą, ogromną salę—ale całe war- 
szawskie życie operetkowe ma jakiś 
charakter ni te przejściowy ni to nie- 
skonsolidowany. O:;, dawne Nowości 
pod dyrekcją Ludwika Śliwińskiego, 
to ci dopiero była solidna, jakby ja- 
ka instytucja oneretkowal lstna ope- 
retkowa Comėdie Frangaise, jakby 
istniejąca od czasów jakiego Riche- 
lieu i krocząca majestatycznie w przy: 
szłość... nieskeńczoną! 

Wszystko dziś w warszawskim 
świecie teatrałaym takłe jakoś,.. płyn- 
ne, płynne, płynne. Na tych kalejdo= 
skopowych fluktach utrzymuje się cu- 
dem« Qui-pro-Q1o> p. Boczkowskie- 
go, lecz «Perskie Oko» już dało nu: 
ra i niewiedzieć kiedy i czy znów 
wypłynie na powierzchnię. A «Karu- 
zela», „Mignon*, „Komedja”, „Mo: 
mus“, „Czerwony As“ to jak te pja- 
ny fal na morzu: 
znikną. : 

Bal O! już w Krakowie niema np. 
Bagateli, A tak, zdawało się, na moc- 
nych stoi fundamentach, tak piękny 
zawsze miała repertuar, tak zwycię* 
sko konkurowała z Teatrem Miejskim 
im. Słowackiego! Dziś pozostał w 
Krakowie na placu tylko ten Teatr 
Miejski pod dyrekcją p. Zygmunta 
Nowakewskiego. Operetkę sprząg! 
jako tako p. Pilarski. Olo i wszystko, 
ce teatralnego mają—Polskie Ateny. 

Lwów ma obecnie trzy teatry, 
Dramatyczny objął dyr. Teofil Trzciń- 
ski (w zeszłym sezonie współ-dyrek- 
tor warszawskiego Teatru Narodo* 

to ukażą się, to 

W Poznaniu: Teatr Miejski (1ra- 
matyc uy) prowadzi, od lat już kilku, 
dyr. Szczurkiewicz, a operę, bardzo 
dobrą, dyr. Stermicz de Valcrociata. 
Oprócz tego posiada Poznań Teatr 
Nowy z p. Kochanowiczem na czele, 
dokąd schroniło się na sezon bieżą- 
cy sporo artystów i artystek wileń- 
skiej Reduty. 

Teatr miejski w Grodni: objął dyr. 
Skąpski. W Łodzi — p. Gorczyński, 
wybitay autor dramatyczny. 

W Katowicach prowadzi tamtej- 
szy teatr dramatyczno-operowy . To- 
warzystwo Popierania Sceny Polskiej, 
dyrektorem zaś teatru dramatycznego 
jest p. Wacław Nowakowski a opery 
p. Milan Zuma. 

W Bydgoszczy prowadzi miasto 
na własne ryzyko teatr dramatyczny 
i wodewilowy. Dyrektorem jest p. 
Wład. Stoma, 

W Grudziądzu też mamy teatr na 
poły dramatyczny i wodewiłowy. Dy- 
rektor p. Henryk Czarnocki, 

Wreszcie w Toruniu prowadzi 
teatr dramatyczno-wodewilowy dyr. 
Jerzy Rygier. A w Lublinie dyr. Józef 

Grodni :ki. 
Więc: Warszawa, Poznań, Kra: 

ków, Lwów, Katowice, Lublin, Łódź, 
Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Grod- 
no, Wilno—oto gdzie i jakie posia- 
damy sźaże polskie teatry w sezonie 
bieżącym. 

* 

Jakże powodzi się tym. wszystkim 
teatrom? 

W prasie zagranicznej. 
Echa 'prowokacyj kowieńsk ch. 

WIEDEŃ, 11.X PAT. Prasa wie- 
deńska zajmuje w sraw'e ssoru pol- 
sko-litewskiego naogół sten?wiske 
objektywne. Obok depesz PAT. za- 
mieszczają dzienniki przeważnie de- 
pesze berlnskie i te depesze po- 
twierdzają doniesienia o btzwzglę: 
dnem nrześladowaniu Polaków na 
Litwie Kowieńskiej. O _ niedzielnych 
'mainfestacjach polśkich w Wilnie za- 
mieszcza „„Naue freie Presse" depe- 
szę „U.ited Press', w której jest po- 
wiedziane między ianemi, że manife- 
stacja niedzielna nie doprowad:iła w 
konflikcie polsko-litewskim do žad- 
nego nowego zaostrzenia, lecz raczej 
może do odprężenia. Doroczna uro 
czystość Polaków na pamiątką oswo- 
bodzenia Wina nie była żadaą pro- 
wokacją gdyż Marszałek Piłsudski 
mie wziął udziału ani w uroczystości 
wojskowej ani też' politycznej. 

Р:Н ада garnizenu wileńskiego 
przed gea. Żeligowskim, który przed 
siedmiu laty wkroczył do Wilna bez 
przelewu krwi, a fakt ten otrzymał 
prawną sankcję Ligi Narodów, wywo" 
łała silne wrażenie i była ostrzeżeniem 
przeciwko pogróżkom kowieńskim co 
do odzyskania Wilna. Pułki legjono- 
we okazały swem uzbrojeniem i wy- 
szkoleniem, jakie postępy poczyniła 
armja polska. 

Socjalistyczny „Travail* w 
Genewie. 

GENEWA, 11.X. PAT. Socjalisty= 
czny „Trawail* omawiając dzisiaj o- 
statnie wypadki na Litwie między in- 
nemi pisze: Nie ulega wątpliwości, że 
rządowi kowieńskiemn chodzi o to, 
aby uczynić dywersję i o złośliwy 
pretekst do postawienia na 
swych wojsk, które zamierza użyć 
przedewszystkiem przeciwko własne* 
mu ludowi, niezadowolonemu ze swe- 
go rządu i czekającemu tylko na o: 
kazję obalenia znienawidzonego regi- 
mu dyktaiury faszystowskiej. Litew- 
skie organizacje wojskowe, mające 
dogodny pretekst ogłosiły -manifest 
żądająsy sianowczego podjęcia walki 
przeciwko Polsce i zdobycia Wilna. 
Oidziały tych organizacyj wysłane 
zostiły na granicę dla współdziałania 
z policją. Jest to gr'teska, albowiem 
cóż mogą uczynić Litwini Polakom w 
ewentualnem starciu? Chyba dać się 
zjeść za jednym kęsem. 
: Jąkanie czenia mowy radykalnie 

„ Usuwa Zakł, Lecz. dla 

jąkstów S ZJKIEWICZA,cnłodna 22: 
Brosnskiy bezpłatnie w kanc. g, 4 5 pp. 

oraz wszelkie inne zbo- 
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Miss Elder startuje do Paryża 

ROOSEVELTFIELD, 11 X. Pat, 
Miss Eider lotniczka amerykańska 
spodziewa się, że wobec doniesień o 
p myślnych warunkach atmosferycz= 
nych będzie mogła w dniu  dzisiej- 
szym o godz. 13ej według czasu a- 
mecykańskiego wyruszyć, w celu do- 
konania lotu do Paryża bez lądo- 
wania. 

Upadek samolotu. 

BERLIN, 11 X. Pat. Na lofnisku 
Rechlin spadł dzisiaj w czasie zawo= 
dów lotniczych samolot, kierowany 
przez inż. Bienena. Inż. Bienen zabł 
się na miejscu, samolot uległ znisz- 
czeniu. 

Rekord p. Doroty Logan. 

LONDYN, 11 X, Pat. Jeszcze 
jedna Angielka dr. Dorothy Cochrane 
Logan przenłynęła dzś ' kanał La 
Manche w 13 godz. 13 mnvt. 

Walka z fałszowaniem pie- 
niędzy. 

GENE WA, 10—X.-PAT. Komitet 
mieszany dla badania sprawy zwal- 
czania fałszowania pieniędzy, zebrał 
się dzisiaj na sesję. W skład komi- 
tetu wchodzą przedstawiciele banków 
emisyjnych, oraz rzeczoznawcy prawa. 
międzynarodowego i prawa karnego 
Komitet ma opracowźć projekt mię- 
dzynarodowej konwencji w wyżej 
wzmiankowanej sprawie dla przed- 
stawienia go Radzie Ligi Narodów. 

CHCESZ GTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof,  Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 
francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

czeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

OOOOO0000000000000 

Wielki wybór 
Pończoch damskich 
Torebek е 
Parasolek 
Swetrów 
Trykotów 
Rękawiczek 

poleca 

Jan Wokulski i Sska 
Wielka 9. 
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«Dział Reklam 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne, 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 

‚» Z. A.S. K. 
  

  

UDZIELA Michal Jozefo 
ul Św. Jakóbska 6 — 1. 
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LEKCJE MUZYKI FORTEPIAN i TEORJA 

Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. 

wicz profesor Konserwatorjum 
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uregulowanie zaległych 

wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK. 

Konto Czekowe Słowa P K O 

Nr. 80259 
KARAI: BG 

Pod względem poziomu artystycz- 
nego dosięgają niektóre. z nich wy- 
soxich sf:r aktorskiego i reżyserskie» 
go kunsztu tudcież trzeba stwierdzić, 
że publiczność — pomimo potężnej 
konkurencji kinematografów—chętnie 
do' teatrów uczęs.cza i chodziłaby do 
teatru jeszcze mocniej gdyby z jed- 
nej strony nie ogólny wśród prze- 
ciętnej inteligencji niedostatek, a z 
drugiej strony gdyby nie tui owdzie, 
a zwłaszcza np. w Warszawie, nader 
wysokie ceny miejsc. 

Jeżeli tak wytrawny i obrotny dy- 
rektor jak p. Szyfman, nie zatrzymał 
na sezon bieżący teatru w Łodzi i 
bez najmniejszego żalu odstąpił go 
p. Bolesławowi Gorczyńskiemu, auio- 
rowi „Parodyj miłości* i „Bagienka*, 
b. kierownikowi literackiemu Teatru 
Polskiego i dyrektorowi Teatru na 
Pradze; jeżeli sam dyrektor Szyfman, 
pomimo posiadania w Warszawie. 
dwóch teatrów cieszących się wyjąt- 
kową reputacją, jest — jak słychać— 
w materjalnych opałach, to niema 
czemu dziwić się, że magistrat war- 
szawski przeszło cztery miljony zło« 
tych dopłaca do teatrów, któremi ad. 
ministruje i któremi, do pewnego 
stopnia kieruje? Zastanówmy  sięl 
Łatwo obliczyć, zestawiając cyfry 
frekwencji z cyframi subwencji ile 
złotych donłaca magistrat warszawski 
do każdego widza i słuchacza zasia- 
dającego w którymkołwiek z miej- 
skich teatrów na miejscu... płatnem 
lub bezpłatnem. 

Ergo cała ludność  miljonowej 
Warszawy składa się na to aby tylu 
to a tylu ludzi mogło w ciągu roku 
delektować się „Faustem* lub „Aidą*, 
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grą p. Węgrzyna i 
oczami p. Malickicj... : 

A dziś, w chwili obsenej, w chwili 
kiedy teatry biorą rozpęd sezonowy— 
cóż znajdziemy na repertuarze te- 
atrów warszawskich? Czemże teatry 
warszawskie usiłują zwabić publicz- 
ność do swych przybytków? Bardzo 
to pouczająca rzecz: taki kwadransik 
refleksji. Prowadzi on prostą drogą 
do zorjentowania się w położeniu 
naszych, wileńskich teatrów i do kry- 
tyczuego poglądu па ich działalność. 

Teatr Narodowy wystawił przy- 
stosowany do wymagań sceny frag 
ment drametyczay, znaleziony w po- 
Šmiertnych papierach Słowackiego. 
Ów «Król Agis> pisany był w epoce 
najpełaiejszego rozkwitu mistyki, a 
osnuty jest na opowiadaniu Plutarcha 
o tem, jak jeden z królów Sparty u- 
siłował zreformować swój kraj w due 
chu  „spartańskiej* prostoty życia 
tudzież ...socjalnych, niemal tegoczes- 
nych, doktryn. Zapowiedział tedy: 
powszechne uwolnienie obywateli od 
dlugów oraz podział ziemi na 4500 
różnych części, ofiarowując na rzecz 
reformy własne, królewskie majątki. 
Atoli szczęście reformatorowi nie 
sprzyja. Swego nie dopiął i uduszo- 
ny został w więzienin. 

Nie chodziło jednak chyba niko- 
mu o morał — ten lub ów — owej 
Piutarchowej opowieści, a na do- 
bitkę podany ludziom powojennym, 
dzisiejszym, na sosie ultra-starogrtc- 
kim, suło zaprawionym  mistyką! 
Chodziło — jak tyle już razy w dzi- 
siejszych czasach — o eksperyment 
reżyserski, o wystawienie czegoś, co 
się do wystawienia (aa pozórl) wcale 

  

przepię! na
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|| KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. ' 

0О programie gospo” 
+ Čarczym Polski. 
Pairz „Stowo, Nr 232 z dn. 11 bm.) 

Pojęcie kooperacji jest pojęciem 
nacznie szerszem od unji celnej. 

Dr. Zweig oba te pojęcia utožsa- 
mia. Następne wyraża obawę przed 
śspansją ludności niemieckiej do 
łolski, jakkolwiek w ciągu siu lat 
ai 1815 do 1915, pomimo wysiłków 
gdejmowanych przez rząd pruski 
fie nastąpiło procentowe przesunięcie 
lidności niemieckiej w Poznańskiem 
ла naszą niekorzyść. 

Pisząc o koncepcji rosyjskiej p. 
dweig wyraża  opinję: „gdyby w 
fosji wróciła kapitalistyczna gospa- 
ka,” Polska objęłaby produkcję 
zemysłową i handel, produkcja zaś 
olna doznałaby bardzo znacznego 
<©raniczenia. 

„Pod względem gospodarczym ko- 
<peracja z Rosją byłaby wielce ko- 
rystną, wyznaczyłaby bowiem Polsce 
fką samą rolę w stosunku do Rosji, 
įiką posiadały Niemcy w stosunku 
£0 Polski. *) 

Powrót  kapitalistycznej  gospo- 
darki w Rosji odbywa się przez im- 
port kapitalu zagranicznego i on to 
na podłożu rosyjskich surowców mo- 
źe. wytworzyć przemysł metalurgiczny 
2 względu na węgiel doniecki i rudę 
t*yworoską,który przewyższałby znacz- 
rie przemysł polski, 

Dr. Zweig uważa w obecnych 
varunkach kooperację z Rosją za 
fmzecz nierealną, zaleca więc trzecią 
šoncepcję, tj. „obszar porozumienia 
gospodarczego z Czechosłowacją, Ju- 
osławją, Rumunją, Bułgarją eweniu- 
nie z Turcją*. 
Autor nie uwzględnia tego, że 

Czechosłowacja w tym obszarze po- 
mzumi:nia zdystansowałaby Polskę, 
% jest jej niebezpiecznym współza- 
vodnikiem 'we wszystkich gałęziach 
grodukcji, posiadających dla nas 
Sczególną wagę. 

Autor zdradza rażątą nieznało- 
mość stosunków gospodarczych Eu- 
py powojennej, gdy tuizrdzi, że o- 

nie w Europie panuje nadpro- 
dukcja rolna. «Wszystkie waństwa 
£iropejskie w czasie wojny fotsowa- 
ł! produkcję rolniczą w celu unieza- 

niet się od innych krajów, stąd 
waga podaży, z którą wzrost po- 

nie idzie w parze». Otóż w o- 
tsie wojny wskutek braku nawo- 

źw sztucznych i 
żywego inwentarza produkcja pszeni- 
Э! dla okresu 1923 i 1924 r. wyno- 
sla 85 proc. produkcji przedwajen- 
tej, produkcja żyta 74 огос., įgczmie- 
ma 78 proc., owsa 88,8 proc. 

Obecnie produkcja zbożowa Eu- 
ropy nie doszła jeszcze do norm 
pzedwojennych. 

Bierzemy Europę bez Rosji, której 
piodukcja zbożowa upadła w znacz- 
mEjszym stopniu, niż Europy. 

Jsdną z głównych przyczyn  sła- 
bigo dźwigania się rolnictwa powo. 
jelnego są reformy agrarne wschod- 

i Europy. 

w Polsce: «Rzalizacja reformy agrar- 
p koniecznością socjalną ze 

dnienia proletarjatu i półprole- 
14 alu rolnego, 52 6 proc. ogółu lud- 

Inni autorowie prac * na grodzo- 
mych w rawie kosekwenc reformy 

styczne: „Reforma rolna zwiększa 
niepewne ść sytuacji*— pisze p. WŁ 

Dr. Zweig zaleca reformę agrarną 

lu na niezwykle ważay postulat 

mści rolniczej». 

dz! wyrażali zapatrywania pesy- 

*) Dr. Zweig. <O programie gospodarcz, 
pokim», Str. 7, E 

En aaa o e TTL TS ošwiatowej. 

nit nadaje. Na tem zasadzają dziś 
piltkt honoru najbardziej szanujące 
się dyrekcje. Pereaćt wszelka frekwen- 
cja niech giną wyrzucone przez 
oko pieniądze (subsydjowe, współo- 
byNatelil) byle czyjaś urosła sława 

* reżysera, byle rezpisano się w prasie, 
+ żefen a ten dyrektor wystawił rzecz... 

natktórej wystawienie nie pušcilby 
sisgtaden z dyrektorów! Ciekawość, 
nitywykłość oto za czem gonią te- 
awy.. mogące sobie pozwolić па 
wsielki eksperyment. Na lep cieka- 
wości i niebywałości idzie dziś prze- 
cie jedyny jeszcze w dzisiejszych 
ciężkich / czasach kapitalista: j. w. 
snóbizm, 

Poleciał też snobizm i na „Króla 
AgBa”. Ale nawet on nie wytrwał. 

operze inna strona medalu. 
Wśód wielu nowości, między pięknie 
odfowioną i odświeżoną np. „Hra- 

bi lub „Twardowskim* próbuje 
; „Aidę“... w strzępkach deko- 

mise-en-scene z przed dobrych 
iestu latl Osobliwa zaiste me- 
zwabiania publiczności Ido te- 

     

    

     

  

Szyfman zagrał znowuż na AG a sety Za- 
ardou? | Ё if GFedorę", Z kim-że by kiss tylitowej ježeli nie z p. Marją Przy- bjto-Potocką, o której kilka dni te- mW pisał w „Epoce" p. J. Fr. Gawii- KOYški, że jest największą dziś. w 

Posce aktorką i że w „Fedorze” po- korala Nam uczucie „będące jak na- Ja: świadoma siły i celo- 
Zucanego pocisku”, uczu: 

cie, którego się „czuło ciężar, war- 
i błysk, bowiem pod niem war- 

zmniejszenia się 

Diamand. Jako jedną z przyczyn na- 
sz”on uvadku gespodarczego podaje 
p. Bataglia «reforma rolna tak skon- 
struowana, że wynikiem jej, bez grun- 
townych „reform“ i uzupełnień finan- 
sowych musiało być obniżenie wy- 
twórczości oraz wzrost bezrobocia 
po wsiach». 

Na innem misjscu swej książki 
Dr. Zweig zaleca przemysły związane 
z rolnictwem, jako mające wpływ na 
intensyfikację rolnictwa. Przemysły te 
jednak są organicznie zwiążane z 
własnością ziemską powyżej 500, a 
nawet 1000 ha, t|. z temi kategorja- 
mi własności, które reforma rolna za- 
mierza zniweczyć, 

W dziale górnictwa i hutnictwa, 
oraz w dziedzinie przemysłu nie znaj. 
dujemy w książce dr. Zwejga przed: 
stawienia dokładnego obecnego stanu 
poszczególnych gałęzi produkcji oraz 
warunków rozweju. 

Pod tym względem tylko praca dr. 
Rogera Batłaglii daje cenne materjały. 

Dr. Zweig jako uczeń prof Кггу- 
żanowskiego, propagatora neomaltu« 
zjanizmu twierdzi, że Polska posia- 
dająca 70 mieszkańców na km. kw. 
należy do krajów o stosunkowo gę- 
stem zaludnieniu. 

Polska jednak pod wzgledem gę- 
stości zaludnienia zajmuje 10 miejsce 
w Europie; posiada bardzo nierów» 
nomiernie rozmieszczoną ludność, na 
co złożyły się mie tylko różnice w 
bogactwach naturalnych poszczegól- 
nych prowincji, ale warunki histerycz- 
ne, wobec czego posiada podstawy 
naturalne do kołonizacii wewnętrznej. 

Dr. Zweig za prof. Krzyžanow- 
skim powtarza. że przyrost naturalny 
łudności Polski wynosi 1 3 proc., tym- 
czasem wskutek nieudolności naszego 
Gł. Urzędu Stat, my nie posiadamy 
danych o przyrceście naturalnym Pol- 
ski, poza przyrostem naturalnym 
dzielnic zachodnich oraz większych 
miast powyżej 100 tys. 

Inni autorzy nagrodzonych prac 
posługują się też cyfrą zaimprowizo- 
waną przez pref. Krzyżanowskiego, 
pozostającego częstokroć ze statysty- 
ką w nie zgodzie. 

W Polsce drugi autor pracy  na- 
grodzonej na konkurse p. WI. Dia- 
mand stwierdza słusznie przeludnienie 
w rolnictwie orsz przeludnienie w 
handlu. Lecz nie podaje analizie tego 
objawu w poszczególnych: prowin* 
cjach Polski, co posiadałoby znacze* 
nie praktyczne i teoretyczne, 

B. dzielnica pruska nie posiada 
przeludnienia w rolnictwie i wytwo- 
rzyła spory zasób połskiegu mie- 
szczaństwa, co jest organicznie zwią: 
zane z tem, że gospodarstwa wło- 
ściańskie nie dziel ły się drogą spadku, 
dziedziczył jeden, spłacając resztę ra- 
dzeństwa, siąd synowie zamożniej- 
szych chłopów zasilali szeregi drob- 
nego mieszc:eństwa, 

W b. zaporze resyjskim i austrjac- 
kiem przeludnienie w handlu jest 
związane z kwestją żydowską i może 
być rozwiązane tylko przez znacz- 
niejszą emigrację. 

Przeludnienie w handlu posiada 
ujsmny wpływ na włoskowatość w 
handlu, t. j. przechodzenie z niłsze- 
go stopnia, na wyższy. Przeobrażanie 
się sklepikarza w kupca, kupca—de- 
talistę—w hurtownika, oraz przeobra- 
żanie się kapitału handiowego w ka- 
pitał orzemysłowy. 

Hurtowaik abzrajmiony z warun- 
kami zbytu częstokroć przeobraża się 
w fabrykanta. 

Nasze przeludnienie w handlu 
wywełuje częste baokructwa, stąd wy- 
sokie del credo. 

Praca p. WI. Damanda o pro- 
gramie gospodarczym Polski stoi na 

czał i przelewał się w swej ognisto- 
płynnej masie wulkan serca człowie» 
czego", 

Zaistel Warto bylo wystawić 
„Fedorę“ dlatego jedynie aby takiemi 
kwiatami mogła zabarwić się niwa— 
prasy stołecznej. 

P. Gawlikowski oświadczył za 
jednym zamachem, że sztuka wielkie- 
go aktora „wskrzesza zmarłych, 
uzdrawia chorych, robi tęsknotę 
pasjonującego życia, entuzjazmu, 
wzrusza do głębi, wznosi i wyzwala 
człowieka” (Tak się pisze w Warsza- 
wiel) wszelako bardzo piękna, ani 
słowa, gra p. Marji Przybyłko-Potoc- 
kiej, nie zdołała wrócić sztuce Sardou 
jej dawną atrakcyjneść. Okazuje się, 
że nie tędy droga! Ekshumacje i głę- 
boko sięgające „wznowienia* nie są 
w guście teraźniejszej publiczności. 

Wstyd stwierdzić a powiedzieć 
trzeba, że teraźniejsza, powojenna 
publiczność dla t. zw. wielkiego, że- 
laznego repertuaru ucha niema. Co 
jej do takiej Hekuby? Jeżeli nie cho- 
dzi jej, publiczności teraźniejszej, o 
rozrywkę w teatrze, to chodzi o grę 
na scenie czegoś, co jaknajšcišlej 
związane jest z życiem teražaiejszem. 
Żadna scena teatralna nie  ządziwi 
publiczności wystawą i truc'ami, 
choćby najosobliwszemi. Żaden teatr 
nie prześcignie pod tym względem— 
kina. Dla publiczności, która,.. ziewa 
na „Mstropolisie“, pomimo wszyst- 
kich niebywałości tego monstrualne- - 
go, najświeższego fllmu, cóż znaczy 
jakaś , Wandeldekoration* z „Parsy- 
fała"? Natomiast debra, tęga ko- 
medja, za tematy aktualne, sięgająca 
choćby najgłębiej w teraźniejsze oby- 

SŁOWO 

Msze św. Gregorjańskie 

za spokój duszy Ś p, EUGENJI z HŁASKÓW 

PACKIEWICZOWEJ 
zmarłej w Warszawie, dnia 1 września b. r. będą odprawiane w kaplicy 
św. Ignacego od 3 października b. r. o godz. 6 m. 30 rano, i w kościele 

P. P. Wizytek od 11 października b. r. o godz. 6 m. 30 rano. 

O czem zawiadamia MĄ Ż. 

e a i ae Zajście ną pograniczu litewskiem, 
udolną organizację sprzedaży». Przed kilku dniami w pobliżu mia" le na pogranicze i; przeprawieni na 

Postęp mechanizacji uprawy rolnej steczka Rykonty na pograniczu litew- nasze torytorjum. Jaden ze straźnikó 
na Ukrainie i w -Bisłorusi sowieckiej skim litewska straż graniczna poczęła strzelił do gajowego, który chciał 

jest blagą prasy sowieckiej, w którą w „ sposób prowukacyjny rąbać laS pr eszkodzić rąbaniu. Na ofjgłos 
mogą wierzyć tylko naiwni. państwowy polski na naszym terenie: strzałów madbiegła patrol K. O, P. 

Pogląd na upadek gospodarczy W tym celu przywiezieni zostali drwa- Litwini zbiegli. 

PE EEEE Tajemniczy obywatel Czech. 
Stanów Zjedn. oraz podstawv prze- 
mysłu w Południowej Afryce, Chinach, Onegdaj sowiecka straż graniczna Przyczynę wysiedlenia tłómaczy dosyć 
Argentynie nis odpowiadają rzeczy” wysadziła ma nasze terytorjum oby- oryginalnie, mianowicie, że został wy- 
wistości, gdyż uprzemysłowienie po- watela czeskiego Albrechta Poszu- rzucony z partji, a następnie z gra- 
łudniowej Ameryki, Chin, i pestepy werko. Poszuwerko zeznał, że jest nie za nieoplatę iskladek czlonkow- 
Japonji czynią rynki tych krajów bar. komunistą czeskim, który w sposób skich w partji. 
dziej pojemnemi na produkty prze- nielegalny przedostał się do Mińska. 

Й E . : sa > ° z PA Z kęadkienić« Wykrycie tajnej fabryki papierosów. Zagadnienie rolnicze w Po'sce 
p. Wi. Diamand traktuje gruniow- Onegdaj komisarze lotnej brygady Urzę- uprawiał już od dłuższego czasu. 
niej od dr. Zweiga. du Skarbowego w Wilnie ujawnili przy ii Przeprowadzona rewizja w domu Posse* 

Wykazuje on zwiększający Się u- hey ej A 2 a fabrykę papierosów, — wykryła rom e gotowych papie: 
: л wyrablanych z tytoniu szmuglowanago z rosów przyszykowanych do zbytu. dział w wywozie produktów rolnych, „RE 5 ю Po sporządzeniu protokułu i skonfisko- 

co wzmaga siłę nabywczą wsi i roz- Właścicielem tej fabryki okazał się waniu towaru sprawę Possenerą przekazano 
szerza rynek wewnętrzny. niejaki Icek Possener, zamieszkały tam- do dyspozycji władz sądowych. 

P. Diamand cytuje dane, wykazu- że, który proceder fabrykowania papierosów @) е naczenie meljorcji w Polsce I K E 0 N I K A 

wyższym poziomie od pracy dr. Zwei. 
ga. W książce jednak p. Diamanda 
nie brak błędów faktycznych, naarzy 
kład pisze on: „Wobrc postępów, ja- 
kie czyni mechanizacja Uprawy rolnej 
na Ukrainie i Białorusi sowieckiej 
powolny zbyt maszyn rolniczych w 

    

co w tej dziedzinie zrob'ć należy, po- 
siłkując się wydawnictwem Min Rol- 
nictwa. „Stosunki rolnictwa w Rzplitej 
Polskiej*, cytując z tego dzieła na- 
stępujący ustęp: 

     
   

    

A PREZ Gie te аи me olaa bortieanaj Jol noszą o Z У 5 
tunku, zmeljorowene 50—80 q do- i т OLE PB ZA 
brego siana. Zdrenowane pola dają |Maksymiljan 
zwyżkę plonów pszenicy przeciętnie jutro 
o 48 proc., żyta o 70 proc. owsa |Edwarda Kr. 

Sadków © u wa deataków © Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
ZA Meteorologji U. S. B. 

150 proc, przyczem podwyższa się a p. 1927 1. 
jake Ść plonów, osiąga się ułatwienie 

powszechnych m. Wilna w godzinach 
od 12 do 3 bopoł, Komisja przyjęła 

  

tencji Magistratu. 

gospodarowania, zniżkę kosztów upra- oe | 163 jum w wysokości 3000 zł, z powodu 
wy, zmniejszenie wahań w  plonach braku kredytów zostało ną razie y- 
i specjalnie ważne dla warunków e ) -1-9 oC chylene. 
przyrodzonych Toe = przedłużenie Ga “ = BM eco wos Komi- 
okresu upraw polowvch*. ad za do- etu Ro budowy Wilna. W związ- 

ZE Studnicki. bę w mm. | 1 ii BoE Rady Miej skiej, 
(d. c. n Wiatr , 2 które się odbędzie we czwartek dnia 

KRONIKA:MIEJSCOWA. _ przewsżający | UR 6> 08 13 b. m., Komitet 
Wilna opracował dwa wnioski, 
będą przedłożone 
do zatwierdzenia. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 11 Uwag i: Pochmurno, deszcz. 
października r. b. Minimum za dobę -l- 7 oC 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. Maximum za dobę --190G 1 
za 100 klg.. owies 40—42, jęczmień browa- Tendencja barometryczna stały spadek ci- 
rowy 45—46, na kaszę 39—41, otręby żytnie Śnienia 
24—25, pszenne 26—27, słoma żytnia 6—7, 
siano 8 — OE: AE na 

ies mocna. Dowóz ® 
я Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w — (c) Wizytacje pasterskie. Po 

hurcie), 110 (w detalu) gr, za 1 kg, 60 proc. powrocie z wizytacji kanonicznej w 
85— 95, žytnia 50 oroc. 60-65, 60 pros, 55— Taboryszkach, Turoielach i Onżado- 
Se ka 05 7 ме udaje się | E. ks. Arcybiskup 

Chleb pytlowy 50 proc 60—65, 60 proc. Metropolita Wileński w dniu dzisiej- 
stołowy 55-60, razowy 35—40 gr. za l klg. szym o godz. 9:ej rano na wizytac g ytację 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za do Rukojń i Szumska. Wieczorem 
IR: i A ai dnia dzisiejszego powróci ks. Arcybi- 

50260.  agłana 70—80. A "skup do Wilna. Jutro dn. 13 b, m. 
Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., dokona ks. Arcybiskup wizytacji w 

sd НЕ WR ać Ostrowcu, dokąd uda się przez Ho- 
ООО żrynka;bwi ; duciszki. 350— 350—380, ; ; . 

е аи пна — Рочсквв wizytacji towarzyszy ks. 400—420. 
Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — Arczbiskupowi ks. W. Meysztowicz. 

URZĘDOWA, 
4.50, II gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. Е 

— Pan Wojewoda lustruje 
podległe sobie urzędy. Oaegdaj 

KOŚCIELNA. 
znawaniem przez ten komitet 

zł — 1 i pół proc, do 500 000 

cie z dniem 15 b. m. Drugi 

ta Rzplitej. 

Nabiał: mleko 40—45 gr. za 1 litr, śmię- 
tama 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., w wydzials zdrowia Magistratu zare- 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- Wojewoda Raczkiewi. st h f: f go 500 — 550, desero. rano p. Wojewoda Raczkiewicz w jestrowano zachorowań: na tyfus 

LE EE towarzystwie Naczelnika Wydz. bez- brzuszny 4, płonicę 18 (zm, 1), bło- 
Warzywa: kartofle 12—15 gr. za 1 kg.. pieczeństwa p  Kirtiklisa odwiedził nicę 6 różę 1, różyczkę 1, gruźlicę 

a: J marchew, 10 — 12 MS urzad Starostwa pow. Wileńsko-Troc. 2 (I zm), grypę 1 i przyusznicę 4. 
beki 10-12, ogórki 30—40 gr. za I dzie: kiego. Panu a En gryka — (x) Uwadze Magistratu. Przy 

siątek, groch 45 — 60 gr. za 1 kg., też gospodarz Urzędu p. arosta robotach kanalizacyjnych, które Ma- 
fasola 50 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 40— Witkowski. gistrał m. Wilna prowadzi już od 

MIEJSKA. kilku lat, robotnicy dość często na. 

— (o) Z posiedzenia miej- 

50 gr. za główkę, kapustą świeża 10—15 za 
1 kg, pomidorv 30—50 grzyby suszone 
15.001800 za : «g. i 50 

M es DZENET skiej Komisji kulturalno ošwla- 
Cukier: kryszteł 145 (w hurcie), 150 (w towej. W poniedziałek, dnia 10 paź- 

Sac. kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- dzjernika, pod przewodnictwem prof. 
: St Ehrenkreutza, edbylo się posie: 
se DA S dzenie miejskiej „Komisji kulturalno- 

W sprawie wykorzystania gma* 
chu Teatru Wielkiego Komisja uch» 
waliła: 

1) prosić Magistrat: a) o ustale« 
nie stanu majątku teatralnego miasta 
i o uregulowanie z p. Osterwą na- 
leżności za inwentarz, remont | t. p. 
i b) o zawarcie umowy z p. Osterwą 
na wydzierżawienie mu gmachu Te- 
atru Wielkiego na sezon bieżący z 
tem zastrzeżeniem, że uprzednio ze- 
ssół „Reduty* porozumie się z T-wem ców, 
Filharmonicznem i operowem i ustali 
dni do prawa korzystania przez te 
T-wa z gmachu Teatru. 

2) Subsydjum Magistrat udzieli w 
postaci bezpłatnego korzystania z 
gmachu, opału, światła, wody i per- 
sonelu technicznego, t. j. elektrotech- 
nika i palacza. i 

3) W umowie umieścić punkt, w 
którym zobowiązać „Redutę* do g:a- 
nia jak największej ilości dni w ty 
godniu. przytem stale określonych. 

4) Uzyskać zapewnienie «Reduty», 
że w wykonaniu swego programu 
uwzględni potrzeby kulturalna oświa« 
towe szerokich mas mieszkańców m. 
Wilna. 

W dalszym ciągu posiedzenia roz- 
Lecz tu — zahamujmy już CO pątrzono sprawę subsydjowania szkół 

rychlej pióro rozpędzone! zawodowych i dokształcających w 
Damy mu znów folgę jutro,snując— Wilnie. Komisja uchwaliła na r: zie 

najaktualniejsze w świecie—konsyde- wybrać podkomisję, która zaznajomi kiem wtorków. do lokalu Koła: Zam- 
racje na temat mającego się lada dzień się ze stanem tych szkół i przedłoży Kada TH 52 7. 
rozpocząć sezonu teatralnego fu U swe a> na następne posiedzenie : ROZNE 
nas w Wilnie. Komisji. В 

Ge. . Jako przedstawicieli Komisji do — Uroczyste pożegnane in: 

czaje i poglądy, przywary i cnoty, 
namiętności i ł:jdactwa — oto co 
byłe dobrze zagran: 1 przyzwoicie 
wystawione, weźmie zawsze bez pudła 
teraźniejszą publiczność teatralną. 

Teatr ma przecie w ręku atut bar: 
dzo wysoki: aktorską interpretację 
nie tylko polegającą na mimice, 
geście i pozie jak u „gwiazd flmo- 
wych. Słowo, akcent, dynamika 
dykcji... ote, co przykuwa—jeszcze|— 
publiczności do teatru, oto, co ciąg: 
nie ją jeszcze do teatralnej kasy. 

Weźmy dla przykładu skończenie 
głupią najświeższą farsę Kaweckiego 
„Furę słomy". Ale jak ją grają w 
warszawskim Teatrze Małym! Co do: 
kazuje Maszyfiski! Jak na jego — 
ardon—bajscznem  porykiwaniu stoi 

ta cała sztuka, zaledwie markowana 
przez autora dla nie w ciemię bitych 

aktorów! Bierze publiczność nastrój 
wytwarzany na scenie przez bajeczne 

tempo. Zdawałoby się, że z tego 

kłębka ciał trzepiących róle, puszczo- 
nych w szalony ruch, wytwarza się 

jakiś fuid ogarniający widownię jakby 
jakiś gaz... rożweselający. 

je niszczą. 

rajszym robotnicy zatrudnieni 
robotach kanalizacyjnych przy zbiegu 

zachowanych olbrzymich szkieletów 

dzone. 
AKADEMICKA. 

— Ill Zjazd Zw. К6 Poloni: 

się odbyć w Warszawie 30 paździer- 

uczycieli — pol.nistów szkół 
nich oraz ogółu 

informacje do prezesa Koła, -kol. L. 
Sienkiewicza, najpóźniej do dn. 20 b. 
m, od 10 — il codziennie, z wyjąt- 

wykonywania z wydziałem szkolnym spektora weterynarji p. A. Głu- 
Magistratu wyboru filmów i ustala- chowskego. W dniu 24 września 
nia cen wybreno p. Į. Iwaszkiewicz- rb. odbyło się w lokalu T-wa lekarzy 
Rudoszańską i Zyg. Kurana. weterynaryjnych uroczyste pożeganie 

Podanie instruktorki szkół pow- odchodzącego na emeryturę inspekto- 

Pierwszy wniosek dotyczący upo- 
ważnienia komitetu do pobierania 
opłat za czynności związane z przy- 

požy+ 
czek budowlanych w normach nastę- 
pującveh: 01 pożyczek do wvsokoś- 
ci 150.000 zł. — 2 proc., do 300.000 

zł. 
— 1,2 proc., powyżej 500 000 zł. — 
1 proc. Projekt ten wszedłby w ży: 

— doty- 
czy Sprawy oprocentowania i amortv- 
zacji drugiej pożyczki w sumie 50.000 
zł., zacągniętej w Banku Gospodar. 
stwa Krajowego na remont domów w 
trybie Rozporządzenia Pana Prezyden- 

— (0) Choroby zakaźne w Wil- 
nie. W ostataim tygodniu, tj. w o- 
kresie od dnia 1 do 8 października, znańskie ma silnie rozwinięte poczu- 

potykają na jakieś wykonaliska © zaa- kompozytorów polskich oraz 
czeniu historycznem. Odnośne wła- ludowych, które się cieszyły szcze- 
dze miejskie powinnyby szczególną gólnem powodzeniem. Z pewnem za- 
uwagę zwracać, względnie pouczać wstydzeniem wobec gości, z powodu 
kierowników danych robót, na zna- bardo niepełnej sali, zebrana publicz- 
czenie i zaopiekowywanie się temi ność owacyjnie przyjmowała sympa- 
wykopaliskami, gdyż robotnicy nie tyczny zespół, chcąc wynagrodzić, 
mając odpowiednich instrukcji przy choć tym sposobem, brak zaintereso- 
natrafianiu na takie lub inne przed- wania szerszego ogółu naszej pub- 
mioty wprost przez nieświadomość liczneści rolskizmi 

Wypadki takie są na po- odznaczającemi się jaką bądź — naje 
rządku dziennym. Np. w dniu wczo- częściej mocno przereklamowaną — 

przy sensacją. 

stycznych. W/ związku z mającym tem wspólnie z gośćmi w sali 
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Notatki muzyczne. 
Pierwszy poranek Towarzystwa 

„Lutnia* odbył się w niedzielę, gro- 
madząc — oprócz stałych swych wier- 
mych zwołenników — jeszcze spory 
zastęp przygodnej publiczności, sciąg- 
niętej — widocznie —  zainteresowa - 
niem, jakie wzbudził w szerszych ko- 
łach nie tylko wśród krewnych i zna* 
jomych, udział młodego Śpiewaka p. 
Zygmunta Protassewicza, utalentowa" 
nego dziecięcia naszych Kresów. 

Zupełaie słusznie było ze strony 
p. Protassewicza, że studjując na Po- 
litechaice w Warszawie, nie zaniedbał 
kształcenia się w kunszcie śpiewaczym. 
Pierwsze trudności wokalistyki ma 
już młody śpiewak za sobą i coraz 
pomyślniej zdobywa dałsze jej etapy, 
jak się mogłem przekonać na różnicy 
między produkcjami obecnemi i z 
przed kilku miesięcy słyszanemi w 
kółku prywatnem, O ile rozwój artyz- 
mu p. P. będzie postępow:ł w szczę” 
śliwych warunkach, można się spo- 
dziewać bardzo poważnych wyników. 
Piękny i soczysty ba:-baryton wyróż- 
nia się niezwykłą — w tym stopniu 
rozwojn — równością brzmienia w ca- 
łej skali. Niezawodna intonacja i dość 
pewna rytmiczność wskazują na nie- 
wątpliwą muzykalność. Wykonanie z 
patnięci całego programu i wyraźna 
dykcja uzupełniają dodatnie wrażenie. 
Profesor Edmund Hzintze może być 
zadowolony ze swego ucznia, który 
tylko niepotrzebnie, czasami, zbyt dłu- 
go przetrzymuje efektowne nuty i 
fermaty, co łatwo zdobywa poklask i 
może się stać manjerą nieartystyczną, 
całkiem płytką, 

Chór mieszany „Lutni* niejedno- 
krotnie był już 'omawiany na tem 

Wielkiego w celu zorganizowania 7 miejscu i wykazał — jak zwykle — w 
Zach. sł. o g.16 m. 59 dUdycyj muzycznych dla uczni szkół dłuższej wiązance utworów kompozy- 

torów polskich i śpiewów ludowych 
staranność przygotowania — pod kie” 

przychylnie i przekazała do kompe- rownictwem p, Leśniewskiego — i 
zasłużył na życzliwe przyjęcie, zgoto- 

Podanie Wileńskiego t-wa cykli- Wane mu przez publiczność. 
stów i łyżwiarzy o udzielenie subsyd- „Echo* poznańskie. 

Koncert wiórkowy, 
przez „Redutę”, zaznajomł nas z 
chórem męskim „Echo*, przybyłym z 
Poznania w swym objeździe miast 
Kresów Wschodnich. 

Materjał głosowy zespołu, składa- 

zorganizowany 

be lacego mata kilku osób 
, Które tutaj przybyłych, wyróżnia sią —prze. Radzie Miejskiej dewszysikierz — śyióói pak basami, 

poza tem jest średni. Zwykłą bolącz- 
ką wszystkich chórów, zwłaszcza pol- 
skich, jest brak prawdziwie ładnych 
głosów tenorowych, który się też I w 
chórze poznańskim odczuwa. Niewąt- 
pliwie jest to wpływ naszego . klimatu, 
gdyż wszyscy wybitniejsi prawdziwi 
t:norzyści polscy zwykle bywają ro- 
dem z południowych dzielnic, w in- 
nych częściach Polski miewamy — 
przeważnie — piękne .głosy niskie, 
albu barytony wysokie z mniejszym, 
lub większym wysiłkiem zdobywające 
górne tony skali tenorowej; niezmier- 
nie rzadkie są u nas głosy o praw= 
dziwi: tenor swe n brzmi:n u, 

Chór poznański posiada w osobie 
prof. Władysława Raczkowskiego kie- 
rownika o wybitnem uzdolnieniu dy- 
rygenckiem. A, że społeczeństwo po- 

cie obowiązku i karności, nie więc 
dziwnego, że wykonani: chóru „Echo* - 
cechuje wzorowa dokładność w wy» 
pelnizniu wszelkich wymagań świado- 
mego swych celów artystycznych dy- - 
rygen'a i osiąga poziom nader po- 
ważny. , 

Obfity program koncertu składał 
się z utworów najbardziej znanych 

pieśni 

koncertami, nię 

Następnego dnia konc*"* był po. 
ulic Tatarskiej i Ad. Mickiewicza na: wtórzony dwukrotnie — aa ...._ 
trafili na większą ilość jeszcze dobrze ży szkolnej i dla wojskowych. 

Głównym wszakże celem przyjaz- zwierzęcych, prawdopodobnie odyń- du gości poznańskich było zapocząt- oraz na gliniane szczątki tera« kowanie tutaj Związku wszystkich 
miczne, które przez robotników, wsku- stowarzyszeń śpiewaczych Wileńszczy- 
tek ich nieświadomości zostały uszko- zny, który ma być flją ogólnego 

Związku śpiewaczego rezydującego w 
Warszawie i 
Polskę. 

obejmującego całą 

odby- 
prób 

Na zzbraniu dyskusyjnem, 

Į л „Lutni*, został wybrany komitet or- 
nika — 1 listopada |il-im Ogólnopol- ganizacyjny, który według wskazówek 
skim Zjazdem Związku Kół Poloni- udzielonych osobiście przez prezesa 
stycznych P. M. A., Zarząd Koła Po- „Echa* poznańskiego d-ra Surzyń* 

” lenistów U. S$. B. podaje do wiado- skiego i prof. W Raczkowskiego, bę- 
mości swych członków — korespon- dzie się zajmował zrealizowanism te- 
dentów (absolwentów U. S. a a go projektu. 

red- - 
zainteresowanych, do wspólnej pracy licznych chórów 

aby życzący wziąć udział w zjeździe wileńskich i 
powyższym w charakterze gości ze- wielkich arcydzieł, całkiem Wilnu nie- 
chcieli się zgłosić po szczegółowe znanychil. 

Oby się ten Związek przyczynił 

umożliwił * wykonanie 

u.lichał Józefowicz. 
OECZEDIEDZĘZNCGIE ORZEC TI I I TSS 
ra weterynarji Woj. Wileńskiego p. 
Apolonjusza Głuchowskiego. Na u- 
roczystość tę przybyli wszyscy „leka: 
rze weterynarji Wileńszczyzny aby 
godni: uczcić organizatora Wil. T-wa 
Lekarzy weterynaryjnych i organiza- 
tora służby weterynaryjnej na ziemi 
Wileńskiej. Po przemówieniu b. se- 
kretarza T-wa d-ra Józefa Mackiewi- 
cza zebrani wręczyli jubilatowi tekę z
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adresem, w którym składają hełd i wodzian w Małopolsce, odbędzie się 
słowa wdzięczności za pracę nad Wielki Koncert. 
podniesieniem —prestige korporacji wątpliwie całe Wilno. 
weterynaryjnej oraz życzą sił i ener- względem  artystyczn'm 

Zgromadzi on nie- 
Koncert pod 

zapowiada 

16,40—17,05. Odczyt organizowany dla 
Wystawy Radjowej w Warszawie p. t. <O 
falach» — wygł. p. Wacław Szczęsny. 

17,05—17,20 Komunikaty «PAT>. 
17.20—17 45, «Skrzynka pocztowa»—ko- 

gii dla dałszej owocnej pracy na ni- się Świetnie. Wezmą w nim bowiem respondencję bieżącą omówi dr. Marjan Stę- 
wie społeczno-zawodowej. 

Pen inspektor wygłosił przemó- 
wienie, w którem przypominał węrun- (śpiew), Z. Protassewicz (śpiew), 
ki pracy wspólnej w ciężkim dla peń- Sumorokowa (dzklemacjay, A. Kontc- 

u dział najlepsze Siły artystyczne na- 
szego / miasta: pp. K, a 

powski, 
17.45-18.15. Audycja dla dzieci. «Przy- 

gody Maciusia» Janiny Porazińskiej—w wyk. 
Wandy Tatarkiewicz. 

18,15. Koncert południowy w wykonaniu 

stwowości okresie oraz złożył wyrazy rowicz (skrzypce). Początek o g. 8w. rklestry P. R. pod dyr. Jana Dworakow* 

podziękowania za dobre stosunki to- 
warzyskie jakie panowały zawsze w 
organizacji. 

Wieczorem w Restauracji „,Myś- 
liwska* odbyła się wspólna kolacja, 
podczas której wygłeszono szereg 
mów poświęconych 35 letniej pracy 
jubilata. 

— (x) Konfiskata „Vilniaus Ai- 
das". Urząd Komisarza Rządu na m. 
Wilno zarządził w dniu wczorajszym 
konfiskatę czasopisma litewskiego 
„Vilniaus Aldas“, za umieszczenie 
artykułu p. t, «W sprawie listu nau- 
czycieli Po'aków». W artykule tym 

dopatrzono się cech przestępstwa 
przewidzianego w art. 263 k. k. 

— Wyjaśnienie. W związku z 
notatką w numerze 115 «Słowa» z 
dnia 21 maja 1927 r. p.t. Sfałszowa- 
ny weksel p. Wołejszy, p. Wołyński 
prosi nas o umieszczenie nasiępują: 
cego wyjaśnienia: 

„St. Wołejszo dnia 19-go meja r. 
b. uzbrojony w żelazną laskę istotne 
napauł na mnie i usiłował uderzyć 
za to, że zdemaskowałem jego oszu- 
kańczą działalność w wyłudzaniu pie” 
riędzy ma nieistniejące przedsiębior- 
stwa., 

Pjanego wówczas Wołejszo po- 
licjant rozbroił i odprowadził do ko- 
misarjatu. Laska żelazna, jako dowód 
rzeczowy, znajduje się w Sądzie Po- 
koju przy sprawie Nr. 1847 S. II. 

Co do rzekomego sfałszowania 
weksla Wolejszy stwierdzam, że jest 
to prowokacja, której doświadczyło 
wiele osób. 

Wołejszo legifymując się, jako 
działacz społeczny zawaił ze mną u- 
mowę rrjentalną i otrzymał wekslami 
okolo 14 tysięcy zł. na prowadzenie 
przedsięb. gry w loto w Grodnie i 
Druskienikach, na które to przedsięb. 
rzekomo Wołejszo posiadał zeżwole- 
nie władz. Wołejszo występował w 

jmieriu Stowarzyszenia „Jedność*. 
Okazało się, iż pozwolenia żadnego 
Wołejszo niema i że Stow. „jed- 
ność* nie istniało i nie istnieje. Zaję* 
te przez komornika mienie Wołejszo 
roztrwenił i rozpoczął dalsze oszu- 

stwa mianowicie: 
Dnia 28 go maja r. b. ogłosił on 

łącznie ze Sergjuszem Szyszkowym 
od imienia tegoż nieistniejącego Sto- 
warzyszenia «jedność» w gazecie 
„Wilenskoje Uiro* Nr. 2017 werbu- 
nek personelu za kaucjami do nie 
istniejącego przedsięb. gry w loto w 
Druskienikach, w wyniku czego oszu* 
kanych okazało się kilkanaście osób, 
a pełnomocnik zaś Wołejszy—Szy* 
szkow został ujęty i przebywa w 
więzieniu. 

TEATR i MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia). <Kró. 

lowa Biarritz», mimo wyjątkowego powo” 
dzenia, jakiem się cieszy, wkrótce zejdzie z 
repertuaru. 

Dziś i jutro (po raz ostatni) <Królowa 
Biarritz», 

— Piątkowa premjera. W piątek po 
raz pierwszy gramy będzie <Komisarz 80- 

wiecki» —E. Czirikowa. W Wiedniu, Berlinie 

1 Paryżu, oraz u nas we Lwowie, gdzie ta 
sztuką była wystawiona, wszędzie cieszyła 
się wielkiem powcdzeniem. 

Jako treść autor przedstawił męczarnie 
przeżyć t. z. kontrewolucjonistiów i bez: 
względność nowych władców. Na tle okru- 
cieństw czrezwyczajki przewija się miłość 
bez wzajemności pewnego dygnitarza во- 
wieckiego do arystokratki, 

Sztuka obfituje w niezmiernie mocne i 
efektowne sceny. : 

— Sobotnia popołudniówka. Na so- 
botniej popołudniówce ukaże się po raz 
ostatni nadzwyczaj wesoła komedja Nan- 
cy'ego <Wesoła spółka». 

Początek o g. 4.m. 30 pp. 
— Wielki koncert na powo- 

dzian. Dziś, we środę, w sali Redu- 
ty na Pohulance, staraniem Woje- 
wódzkiego Komitetu pomocy dla po- 

  

EDGAR WOLLES : 

* Looieszzu postać. 
—Zdarzało mi się słyszeć od czasu 

do czasu o iym jegomościu,widocznie 
był on klijentem banku. Sądząc z roz- 
mowy, którą miałem z jednym z sze- 
fów policji w City, Stiłlman poszuki- 
wany jest w związku z krachem ban- 
kowym. Był on powiernikiem Tepper- 
willa, mam pewne dane de przypusz- 
czania, iż Challam będzie mógł 

" skierować pana do niego. Proszę mi 
dać znać, gdy dowie się pan czego- 
kolwiek o nim. Dziś jeszcze będę 
rozmawiał z komisarzem policji o ze- 
znaniach panny Marlow. 

— Czy pan myśli, że Challam jest 
Stilmanem?—zapytał ostro Beckerson. 

— Nie wiem. Nie mam co do tego 
stanowczego zdania, w każdym razie 
poFładam wielkie nadzieje na pańskiej 
rozmowie z doktorem. 

Służący Ralfa otworzył drzwi inspe- 
ktorowi, jego pan był w domui ubie- 
rał się. 

— Późny z niego ptaszek, —rzekł 
przyjacielskim tonem Beckerson, „chcąc 

pociągnąć pocztiwego, 'gadatliwego 

sługę za język | 
— Tak, dzisiaj późni się mój pan. 

Wczoraj wrócił z balu bardzo późno. 
— Proszę oznajmić panu, że cze- 

kam (utaj, 
Wszedł do gabinetu przylegające- 
do salonu. Był to nieduży pokój, 

Bilety w biurze „Orbis* (ul. M ckie- 
wicza 11), a od g. 5—w kasie Re- 
duty. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
1200 Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
rogram. 

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

15.20— 16.00. Przerwa, 
16,00— 

dowa orga nizacja pracy, jej budowa i cele», 
wygłosi dr. Adam Rose. 

1625—16 40. Nadprogram, komunikaty 

  

16,25. Odczyt p, t. <Miedzynaro- B 

skiego. 
19.00—'9.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,35 Rozmaitości. 
19,35—20,00. Odczyt p t. «Przyśpiesze- 

nie dojrzewania owoców, kwitnienia kwiatów 
i kiełkowania nasion» (Dział «Rolnictwo) — 
wygł рг { Feliks Kotowski. 

20,00—20,30. «Wśród książek» przegląi 
najnowszych wydawnictw omówi prof. Hen- 
ryk M. Ścicki. 

20.30 Koncert więczorny, muzyka lekka. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

czo meteorologiczny, poiicji, PAT, oraz nad- 
rogram. ` 

22,30—23,30. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z sali Malinowej hotelu «Bristol> w 
wykonaniu orkiestry Henryka Golda. 

== 

Hasmonea [Lwów] — Makkabi 4:1 [2:1]. 
"Zapowiadana oddawna drużyna piłkar: 

ska Hasmonea lwowska, uważana jako naj: 
lepszy zespół żydowski w Polśce, przybyła 
do Wilna i w dniu wczorajszym rozegrała 
mecz z drużyną Makkabi. Publiczność przy- 
była aa mecz pomimo złej pogody została 
za swój zapał srodze ukarana, bowiem lwo- 
wiacy nie pokazali gry ładnej. Ot taka so- 
bie kopanina jakiej wystarczy aby przegrać 
5:1 2 Warszawianką. Abstrahując już od 
słabej gry zachowanie się ligowców na bo- 
isku pozostawia wiele do życzenia, a <as> 
drużyny Stauerman za swcje uwagi pod ad- 
resem sędziego (zupełnie bezstronnego) po- 
winien być usunięty z boiska. Makkabi jak- 
kolwiek grała w niepełnym składzie była 
drużyną niewiele gorszą Od przeciwnika, a 
przegraną zawdzięcza jedynie solowym — аК- 
cjom Stauermana (rzeczywiście doskonałego 
strzelcz), 

W drożynie gości па specjalną uwagę 
zasługuje para obrcfcza, przyczem jeden z 
nich to stały lewoskrzydłowy drużyny. Atak 
słaby. Stauerman zbyt leniwy i robi wraże- 
nie grającego z musu. U miejscowych znać 
wyraźną poprawę formy w Ben-Oszera. SĘ: 
dzia p. Katz zbyi łagodny dla zbyt głoś- 
nych graczy lwowskich. Publiczności sporo. 

Wyn ki pięcioboju lekkoatletycz- 
nego o mistrzostwo Polski 

w Wiln e, 

Po długich zmaganiach z centralnemi 
władzami P.Z.L.A. tegoroczny pięciobój o 
mistrzostwo Polski odbył się w Wilnie na 
boisku 6 p. p Leg. Do zawodów stanęło 
cśmłu zawodników, pomimo teg., że począt= 
kowo liczono na większą frekwencję, a mia- 

nowicie: Cejziki Meyro (Polonja Warszawa) 
Rej (AZS Warszawz), Sidorowicz, Filimono- 
wicz (AZS Wilno), Wieczorek (3 p. ssp. 
Wiino', Halicki (Pogon Wilno), Zardin (Strze- 
lec Wilno) W ogólnej konkurencji tvtuł 
mistrza Polski w pięcioboju na rok 1927 28 
zdobył Cejzik uzyskując 32625 punktów. 
Drusie miejsce zajał Wieczorek (Wilno) 
3064,43 pkt, trzecie Rej — 2949,96, czwarte 
Žardin — 2769,425 pkt, piąte Meyro — 
2674,535, szó te Sidorowicz — 2656,75. 

W poszczególny.h konkurencjach uzy« 
skano następujące wyniki. Skok wdał. Wie- 
czorek— 628,5 catm, Rej — 613 cntm., Mey- 
ro — 602 cntm. Rzut oszczepem. „Wieczo- 
rek—48 m. 79 cntm., Cej:ik—47 m. 84 cntm. 
Rej — 4164. Wieczorek wynikiem swym 
pobił dotychczasowy rekord okręgowy. 

Bieg 200 mtr. Żardin — 24.2 sek., Mey- 
ro — 243 sek, Wieczorek i Cejzik po 
24.4 sek. 

R:ut dyskiem. Konkurencja ta pozwo- 
lita wysunąć sę na czcło Cejrikowi gdyż 
do tego, po obliczeniu wyników pierwszych 
trzech konkurencji, wyjaśniło się, że prowa- 
dzi Wieczorek mając 2034 pkt. przed Cejzi- 
kiem—1898 9 pkt. A więc w rzucie dyskiem 
Cejzik — 40 mtr. 50,5 ctm, Wieczorek — 
33 m 92 ctm., Rej — 31 m. 625. 

. Bieg 1500 mtr. Meyro — 4 m. 30,3 sek., 

Sidorowicz—4.34,9 sek., Rej—4.45,2. W biegu 
tvm Meyro pokazał nam doskonały finisz. 
Halicki, zaszczytnie znany w Polsce średnio= 
dystansowiec z racji niedyspozycji nie wy- 
zyskał tej swojej specjalności Zawodom 
przyglądało się b. dużo publiczne śc, co jest 
w Wilnie zjawiskiem niebywałem, gdyż do 
tychc:as na zawody lekkoatletyczne uczęszcza- 
no niechętnie. Т. 

Z SĄDOW. 
Sprawa dawnego M-gistratu 

przed sądem. 
Dnia 24 lutego r. b. na posiedzeniu Ra- 

dy miejskiej ówczesny radny p. Studnicki 
postawił zarzut b. szefowi sekcji rzeźni i 
rynków Magistratu p. Karczewskiemu, że 
przyczynił s'ę pośrednio do wycofania przez 
kupca Antokolca sprawy sądowej przeciwko 
Sznejdemanowi, dzierżawcy kiszkarni miej- 
skiej, 1 že to niedopuszczenie do sprawy 
sądowej było sprzecznem x interesami mia- 
sta, a z korzyścią dja Sznejdemana, korzy: 
stającego z faktycznego monopolu w kiszkar- 
ni miejskiej. Na skutek tych zarzutów wów- 
czas co do gospodarki miejskiej w kiszkar- 
ni i wogóle na rzeźni wyłoniona zosta'a 
specjalna komisja, która pominęła w swoich 
badaniach wyjsśnienie słuszności albo nie- 
słuszności zarzutu. postawionego szefowi 
p. Karczewskiemu. Ponieważ ten ostatni 
miał pretensje do p. Studnickiego o obrazę 
i żądał odwołania zarzutu, p. Studnicki 
zwrócił się do b. prezydenia miasta p Bań- 
kowskiego z propozycją, aby postarał się 
wpłynąć na p. Karczewskiego o skierowanie 
sprawy do sądu, ponieważ sąd pafistwowy 
ma możność zmuszenia świadków, aby sta- 
wili się dla złożenia zeznań. 

Na skutek skargi ps Karczewskiego 0 
„zniesławienie, sprawa powyższa znajdzie się 
jutro 13 października, na wokandzie Sądu 
Pokoju m. Wilna 1 zapowiada się bardzo 
interesująco. '(0) 

Uczestnicy awantur przedmajo- £ 
wych skazani na areszt. 
W dniu 22 kwietnia 1925 r., a więc za-' 

ledwie na tydzień przed pamiętnem rozbi- 
ciem przez młodzież narodową wiecu komu- 
nistycznego trzej żydzi Efroim Bol, jego 0j- 

lecz urządzony z komfortem, Okna 
były otwarte, gdyż dzień był bardzo 
piękny. Na oknie stały doniczki z nar- 
cyzami, na które padały ukośne pro- 
mienie słońca. Beckerson zbliżył się 
do półek z książkami i odczyt wzć 
zaczął tytuły. Poczem obejrzał swemi 
spostrzegawczemi oczyma ceły pokój. 

Widocznie Ralf, wróciwszy nad 
ranem do domu, zaczął rozbierać się 
tutaj, gdyż palto jego leżało na krze» 
śle, jeden lakierek stał pod stołem, 
a drugi pod krzesłem, z którego zwie» 
szała się poła palta. 

Bsz wahania, inspektor wsunął 
rękę do kieszeni palta, kieszenie były 
puste. - 

Nagle coś specjalnego zwróciło 
uwagę jego, podniósł palto do okna. 
Na jednym z rękawów uczuł coś 
twardego, jakiś zgęszczony płyn. Od- 
wrócił rękaw: na jaśniejszej podszewce 
dostrzegł wyraźne krwawe plamy. 

Krew? 
Obejrzał drugi rękaw, tutaj plamy 

były jeszcze większe i wyraźniejsze. 
Na lakierkach również widniały takie 
same ślady, gdy potarł je palcem—na 

> pezostał ciemno - czerwony 
ślad. 

Na schodach rozległy się kroki 
Ralfa, inspektor zostawił więc w spo- 
koju ubranie jego i czekał, 

— Dzień dobry, inspektorze! — 
głos Raifa był bezbarwny, a twarz 
jego nieruchoma. Odrazu zauważył 

ciec Izaak i Dawid Gorfsjn aresztowani zo* 
stali za awantury robione na ulicy. Awan* 
turnicza ta irójka usiłowała pobić szereg 

osób na ul Zarzecznej i Sawicz oraz zde- 
mołować sklepy. Aresztowani i prowadzeni 
do Komisarjitu zachowywali się wobec po- 
licjantów aiogancko grożąc: «my wam damy 
pierwszego maja, bij Polaków» it. p. W, 
Komisarjacie sceny te powtórzyły się Awan- 

turnicy oddani zostali pod sąd, a po rozpra- 
wie, na kiórą Izzak Bol nie stawił się, ska- 
zani zostali ma miesiąc aresztu każdy. Nie 
ulega wątpliwości, że wszyscy oskarżeni 

zwolnieni w dniu 23 kwietnia z aresztu, w 
plerwszomajowym pochodzie, a następnie 
bijatyce brali udział. Kara obecna jest więc 
podwójnie zasłużona. 

Pół roku więzienia za bigamię. 

W roku 1922 w Niemenczynie odbył 
się ślub 19-to letniego Józefa Prokcpowicza 
z Anną Czernikówną. 

Tak się jakoś stało, że «młody» nie 
otrzymał obiecanego poszgu w postaci zie- 

mi i porzucił żonę. We wrześniu 1925 r. 
trawiony tęsknotą do ciepła gniazdka ro- 
dzinnego ożenił się po raz wtóry, a pewne 
wabanie swoj j wybranki—Malwiny S.letis 
przełamał zapewnieniem, žė z žoną pierw- 
51а nie żył wcale i że ślub z nią jako z 
prawosławrą nie jest ważny. Z małżeństwa 
drugiego przyszło na świat dziecko, a w 
tym samym prawie czasie Prokopowicz po* 
ciągnięty został do odpowiedzialności sądo- 
wej. 

: W dniu wczorajszym Sędzia Sądu Okrę- 
owego p. Strzałko po zbadaniu spawy 

skazał imahometanina z przekonań na pół 
roku więrienia, Pierwsza +ona odmówiła są- 
dowi zeznań, do czego uprawnia ją fskt, że 
cskarżonym jest jej mąż. Druga małżonka 
oskarżonego pociągniętą zostanie do ci * 

wiedzialności sądowej. 

S Z AO O i i i i i i i i i ODA ACCO KA ZPA. 

rozrzucone ubranie i spokojnie czekał 
dalszego biegu wypadków. 

— Dzień dobry doktorze. Przy- 
szedłem, by zadać panu kilka pytań, 
tyczących Tepperwilla. Pan wie, że 
bank zbankrutował? 

Na iwarzy Challama nie odbiło się 
najmniejsze zdziwienie. 

— Nie wiedziałem o tem. Kiedyż 
to się stałe? 

— Dziś rano. Tepperwill wyjechał. 
Pan go znał dobrze? 

— Owszem, dobrze, — brzmiała 
spokojna odpowiedź. 

— Może pan domyśla się, gdzie 
on teraz może się ukrywać? 

— Nie. Nie mam pojęcia. Widy- 
wałem się z nim tylko w domu, jeśli 
go tam nierra obecnie, to absolutnie 
nie wiem, gdzie możnaby go szukać. 

— Ale może pan przypadkowo 
wie, gdzie jest major Emery? 

Cień uśmiechu przemknął po śći- 
śniętych ustach doktora. 

—Nie zaliczam się do konfidentów 
tego człowieka. Czy i on zginął? 

— Tak, zniknął, odrzekł Bzcker- 
son i nachylając się zwolna, podniósł 
palto Ralfa. — Czy to panu zdarzyła 
się jakaś przygoda dzisiejszej mocy? 

— Pan ma na myśli ślady krwi 
na/rękawach,—zapytał chłodno Ralf— 
Takie same ślady znajdzie pan na 
podszewce. 

— Czy pan się zranił w palec? 
Challam uśmiechnął się. 

8 -Ł003W0 

  1 Dzi Polonja“ BP: Teatr 55 
Kino: 

& 
ś! Superfilm obecnego sezonu, 
który oczaruje całe Wilno! „Wieża Miłości* bo w prze- 

ul. A, Mickiewicza 22, gą ciwnym razie one będą bez litości « la ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poematu Lorda Byton:$) 

Motto: Mężczyzna! Bądz bez 
litości dla kobiet, s 

p. t. Don-Juan. w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet John Berrymore 5 
pełna wzdzięku Mary Astor. Obraz ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztroskliwym życiem 
oweg 

Miejski Kinematograt 

Kulturalno-Oświatowy 

(ui. Ostrobramska 5) 

wiekń, muzyką, 
Ilustracje muzyczne wykona огК1 еега konceriowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja Salnickiego, 

Początek seansów o g. 4, 6, 815 i 1020. 

Wśród bestyi i ludz 
komedja w 2-:ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni 
koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Cena bile ów: parter 60 gr. 
seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. 

Dziś będą 
wyświetlane filmy: 99 

šmieche m, Sszalonymi igraszkami, lubieznymi tancami i bachanaljami 

44 dramat w 10-ciu aktach. Nad pro“ 
gram: <CZY PAN ZNA LIPKA» 

balkon 30 gr. Początek 

  Kino= i 66 

teatr „Helios 
ul. Wileūska 38. 

Sala Miejska 

„Niewinne Grzesznice“ 
Tancerka. Najpiękniejsze kobiet 

Premjeial Nowa Sensacj:! Największy Sukces Kin Europy 1 Ameryki! 
Stręszycielstwo i handel żywym towarem. W rol. gł. 
genjalny Werner Krauss i Vivian Gibson jako Naga 

3! Nnjrozkoszniejsze tancerki. Szalony rozmach reżyserki, Cudowne 

& 
& 

  

  

KANTOR WYMIANY 
JULJANA 

efekta. Seansy o godz. 4 6. 8, 10.30. z 

duktė ud, L : Lekcyj za 5 
rancuskiego i 

G : : LANGERA ;horoby angielskiego 
na dworcu Głównym (odjazdowym) 

W WARSZAWIE. 

Czynny odziennie nie w; łączejąc Niedziel i Swiąt od 8 rano do 12 w nocy- 
Kun 

gietdogo T 

1 spi2edaž walut i įapierėw procentowych ścisle według kursu 
Spizedaż losów Loierji Państwowej. 

  

>< REKLAMA SWIETLNA © 
ė jest dzwignią handlu z 
e w dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 2 

"8 „Reklamie Świetlnej* „gym, © 
  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm uowe i używrne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

Gimnastyczka 
z 7-mio letnią prakty- 
ką ma jeszcze wolne 
godziny. Reflektuje 
także na szkoły męskie. 
Zgłoszenia do Adm» 
«Słowa» dla <Gim nas 

tyczki». 

  

TOMEK Z 

Drzewka 1 Kizewy OWocoWę 
oraz ozdobne 

aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon jesłenny SZKÓŁKI MAZELEWSKIE 

Wilno, Zawalna 6, m. 2. 
Ceny przystępne. 

NETTO 

Po trzyletnim poby- 
cie we Francji 

  

  

SKRUCHA PALĄCEGO 
Odnosząc się z zeulaniem do reklamowanych, przez różnych 
producentów, tutek, p'zekonałem się, jednak, jeko nałogowy 

palacz, że niema LEPSZYCH TUTEK PONAD TUTKI 

„FAVORIT” 
TUTKI «FAVORIT» są zaopatrzone w dwa 
puszczają nikotyny. Są estetyczne i przyjemne przy paeaiu 

TUTKI «FAVORIT» wyrabiane są z materjałów 
najprzedniejszej jakości. 

Polecam przeto wszystkim przyjacielom i znajomym palić tylko 

«FAVORIT» TUTKI 

NO 
Najlepsze słuchawki. 

(NORA BABY Typ. Kc. Cena 20 zły 

NORA 
filtry, nie prze- 

Najlepsze 

  

   

  

       

i rekonwalescentów. 

wYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. 

Paryż, 6 rue de la Tacherie. 

— Cóż za absurdalne pytanie, 
zraniony palec nie zakrwawiłby tak 

palta, : 
— Więc cóż się stało? 
— Gdy się podnosi rannego, — 

zaczął, dobierając starannie słowa, — 
rannego przez kogoś chińczyka, wów 
czas można powalać się krwią. 

Bzckerson był zdumiony. 
— Więc to pan znalazł Feng: Cho? 

— zapytał. 
Challam skinął głową. 
— Byłem jednym z tych, którzy 

odwozili go do szp talu. 
Oczy ich spotkały się, 
— Policjanci nie wspominali mi 

o tem, że pan był obecny przy prze- 
wożeniu chińczyka. | 

— Nie zauważyli mnie zapewne, — 
rzekł Challam, — Zresztą nie dziwi 
mnie to. W obecności policji czuję 
się zawsze tak małym. Poszliśmy szu* 
keč majora Emery, Feng-Cho i ja. 
On tak nagle opuścił Herbert Mens- 
choust. Z opowiadania służącego wie: 
dzłeliśmy, że oboje z p. Marlow zo- 
stali porwani, ale ta ostatnia, na 
szczęście odzyskała już. wolność. 

— Skąd pan wie © tem? — zapy- 
tał porywczo inspektor. 

— Telefonowałem z zapytaniem, 
gdyż wyczytałem w gazecie, że znale- 

ziono młodą pannę, błądzącą po uli- 

cach Londyru. 
— Ach, więc i pan słyszał o tem, 

że oni byli porwani. Zadziwiające 

FALIERA 
NAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 

SMACZNY i WZI4ACNIAJĄCY 

Niezbędny podczas odłaczania od piersi 
iw okresach roźniącia 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój 

Niezastąpiona odżywka dla mamok, matek 

ŻĄDAJCIE SŁYNNE! MARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYNA FALIERA 

NO 

  

   

        

    

    

kości 
   

Wileńska   
zdarzenie. Zapewne będzie pan mógł 
przypomnieć sobie wszystkie zajścia 
wczorajszego wie zoru. 

— Mogę uczynić to z całą dokład- 
nością. 

— O której pan wrócił dzisiaj? 
Ralf zawahał sę chwilę. 
— Zdaje się, że mój służący do- 

brze określił czas mego powrotu, — 
odrzekł wreszcie, — zapewne była już 
czwarta, a może trochę później. 

Co zaś do Tepperwiila, jeśli to 
jest faktycznie cel pańskiej wizyty, to 
rie mogę być panu użytecznym. Nic 
więcej nie mogę powiedzieć, prócz 
tego, że miałem w banku duży dług 
i że kiłka razy jadłem obiad z dy- 
rektorem. O jego zwyczajach i życiu 
osobistem wiem mniej, niż pan, 

Challam obawiał się pytań, doty- 
czących krwawych plam na  palcie, 
ale na szczęście, inspektor nie wspo» 
minał więcej o nich i prędko wyszedł, 

Beckerson nie poszedł ndrazu do 
swego szefa, ze swego gabinetu za- 
telefonował do komisarjatu policji. 

— Kto znalazł rannego chińczy- 
ka? — zapytał. 

— Policjant Simmons. Stał na po- 
sterunku w nocy i usłyszał jęki, do- 
chodzące z pobliskiego ogrodu. Ztia- 
lazł tam rannego chińczyka i odwiózł 
go do szpitala pierwszem napotka- 
nem autem, 

— Kto jeszcze był przy tem obec- 
ny? — zapytał zaciekawiony inspek- 

4 (kiła) radykalnie wy- 

Ślązk. Zełączyć porto 

  

Do wynajęcia 
2 duże jasne pokoje ze 
wspólną kuchnią lub 
każden pokój oadziel- 

  

RR: 
Ś$ pisania na maszynach 

10:cio palc. systemem. 
Kurs 30 
się zniżka. 
raty. Orzeszkowej 11, 
m. 16, iufotm, od godz. 

  

Kueharka 

gospodarstwie, i zqa- 

  

Najlepsze radjoaparaty i td. 

Wszędzie do nabycia, 
BSS A UKE T LTA T, DANIS D SS EKT KES A 

różnorodne zakaźne udziela doświadczoną 
nauczycielka, 

Mickiewicza 37 m, 17. lecza Natnralista, p. 
(Wejście od Ciasneżą. Szopienice, Górny 

  40 groszy.   

  POTRZEBNE 
dla lekarza w centrum 
miasta w chrzescijań- 
skiej rodzinie 2 pokoje 
umeblowane z wygo* 
dami lub jeden z 

  

nie. Witoldowa 7—1 używalnością salonu. 
Zgłoszenia z podaniem 

NAUKA warunków do adm. 
«Słowa» dla lekarza». 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ mocz0” 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tei. 1067 
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D, ZELDOWIGZ 
chor.W ENERYCZ-    

     

      

    

    

zna się dobrze na 

udzielam dza się na wyjazd lub NE, ASSET 
lekcii L w miejscu, ma diugo- od 10-1, od 5-8 
k ięzy a |letrie świadectwo i ’ э 

ncuskiego |dobre rekomendacje, OKTÓ 
erty pioszę skła- | W. Pohulanka 31—19. DOKTÓR 

dzć w Administracji S Zaldowiczowa 
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RYCZNE i ebor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

W. Zdr. Nr. 31. 

Akuszerka 

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

46 m. 6. 
W: Z. P. Nr 63. 
  RA 

Dr: Med. 

Adjunkt Kliniki Syfili- 
dologiczno-skórnej 

Uniwersyt. S. B. 
Powrócił i wznowił 
przyjęcie chorych. 

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

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

p 

aginioną _ książ, 
Z wojsk. P. K. U. 

Wilno, oraz 

głośniki. 

RA   

metrykę urodzen a na 
fiimię Grabowsklego 
Józeta unieważnia się. 

  

_ ZOSTAŁA URUCHOMIONA 

w Wilnie, przy ulicy Św. Anny 
(w gmachu drukarni Józefa Zawadzkiego) 

MECHANICZNA PRZĘDZALNIA 
dla wyrobu wszelkich gaturków i grubości 

PRZĘDZY WEŁNIANEJ 

Nr. 3 

pod firmą 

przedzalnie oełnyj 
Sp. z ogr. odp. 

Przędzaln zaopatrzona w maszyny najnowszego systemu 
z napędem elektrycznym, wykonywa sie zo zamówienia 
w ciągu 24 odzin, większe 

wysc 'ego gatunku. 

Przędzalnia nabywa wełnę po cenach rynkowych. 

odług umowy. Wyrabia przędzę 
eny bardzo przystępne. 

tor, — Czy nie było tam niejakiego 
Challama? 

*— O nie, — brzmiała odpowiedź, 
—Obecni byli tylko Simmons i szofer 

— Dziękuję, — rzekł Beckerson, 
wieszając słuchawkę. — Doktorze Chaj- 
lam, dobry z pana łgarz,—mruknął — 
Sądzę że nie omylę się, jeśli posądzę 
pana o coś jeszcze gorszego. 

я ROZDZIAE LII, 
Deem ginie. 

Rozmowa z Wille nie trwała dłu- 
go, zdecydowano bowiem zarządzić 
jaknajszczegółowsze śledztwo w 8рга 
wie dotyczącej zezneń Elzy. 

— Przedewszystkiem należy aresz- 
tować Dzema, — rozkazał Wille. 

Daisy Deem wróciła do domu 
bardzo wcześnie, gdyż taki rozkaz 
wydał jej ojciec. Mgła strachu zasła- 
niała jej oczy, podczas gdy zbliżał: 
się do strasznego domu. ы 

Deem sam otworzył drzwi córce. 
W pierwszej chwili Daisy nie pozna- 
ła go: zgolił bowiem wąsy i cała je- 
go postać wydawała się obcą i nie 
znajomą. 

— Wejdź, — mruknął. — Ty 
ładną historję zaplątałaś mnie, ty ga* 
ma będziesz musiała wypić to piwo, 
którego nawarzyłaś. 

— Czy coś stało się? — /| 
drżąca. 

— Czy stało się, czy Stało s'ę?— 
wrzasnął przeraźliwie ojciec. 

ła 

  

Wyduwo: Biaalsiaw Binokiowiez Radakior w:/ Gzesiaw Karwowokii Odpowiedzialny za ogiossamia Kanon moe Drekaraia «Wyd.wnietwo Wileńskie» Kwaszelna 23 

MarjanMienicki | 

     

    
   

   


