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Rewelacje Вигсема. 
Znany polityk resyjski i publicy- : 

sta Włodzimierz Burcew ogłosił nie- WARSZAWA, 12 X (żel. wł. Słowa). Po wczorajszej nadzwy- 

dawno na łamach tygodnika emigra- czajnej Radze M nistróv w Belwederze vcepremjer Bartel pu: 
cyjnego „Rosja Ilustrowana“ sensa: bl cznie wobec kiku d.ienn karsy oświadczył, že rząd zdecydowa* 

cyjny artykuł p. t. „W sieciach G ny jest n1 podpis:n e aktu pożyczki wobec przyjęcia przez kon- 
P. U.* W artykule tym Burcew sze- sorcjum banków, mających emit>wać połyczkę wszystk ch jego 

roko opowiada o prowokatorskiej warunków. W nocy jeszcze tego samego dnia Minster Czecho- 

robocie czre-wyczajek. Między innemi wicz wystosował psmo do pp. F.schera i Monneta, powiadamia- 
twierdzi, że przed kilku laty przy po- jąc 'ch ofcjalnie o zgodzie rzędu poisk'ego na podpisanie uxładu 

mocy niejakiego Jakuszewa-Fiodoro- pożyczkowego i zwą”anych z tem aktów. 

wa powstała organizacja, której zada- D is rano pp. Fscher i Monnet po porozumenu sę ze 
niem było mawiązari: kcntaktu z swoimi mocodawcami za pomocą radjotelegrafu przesłali na ręce 

emigracją rosyjską. Fiodorow, jak i min. Skarbu odpow edź pot» erdzają ą ofcjalne warunki przed. 
cała organizacja pod nazwą „trusi* staw'one w lisce Minstra Skarbu p. C echowicza i zaw adom li, 

działał w ścisłem porozumieniu z G. że są upoważnieni do podp'sania całego układu pożyczkowego. 
P. U. W dług Burcewa głośny wojaż Wobec uskutecznienia tych formalności podp sanie pożyczki 
do Resji b. gubernatora kijowskiego nastąpło w części w ciągu dnia dzsejs'ego a sakońc'one zosta- 
Szulgina, który potem napisał książkę ne w dniu jurzejszym. Ze strony polskej uklady podp sze 
p. t. «Trzy stolici», zorganizowany Min ster Skarbu p. Czechow cz, upoważn ony przez Pana Prezy- 

był przez tajemniczy „trust* Fiodoro- denta ze strony konsorcjum pp. F scher i Monnet. 
wa. W głośnej sprawie kapiiana wy. O godzinie Il-.ej dnia dzsejszego w Min'sterstwe Skarbu 

wiadu angielskiego Sydney i Reyili podp sano kontrakt sprzedaży pożyczki, ze strony polskiej kontr- 
tajemniczy <irust» odegrał niemałą asygnował akt mn. C echowicz, ze strony konsorcjum amery- 
rolę. - kańskego pp Fscher i Monnet 

Rewelacje Burcewa O pojaždžce W dnu jutrzejs'ym zostaną podpisane nastrpne dwa akty, 
do Rosji Szuigina są tem ciekawsze, kontrskt požyc-kowy oraz kontrakt gestj. W dniu jutr ejszym 
że istotnie w swojej książce Szulgin ró» nież ukaze sę dekret Prerydentą Rzeczypospolitej o stab lizacji 
opisuje szczegółowo droge jaką prze- złotego, którego kurs zaokrągiono do 9 złotych za dolara oraz 
dostał się do Bolszewji. Granicę zie- dekret o panie stabil z«cyjnym, zawierającym iegalizację kontra- 

loną przeszedł Szu'gin przy pomocy ktu pożyc kowego, podpisanego przez p. Czechowicza. 
organizacji przemytników, składają: W układzie pożyczkowym zawarta jest kl-uzu'a. że umowa 
cych się według Szułgina z b. olice- staje sę ważną po ukazaniu sę dekretu Prezycenta R eczypo- 
rów rosyjskich, a według Burcewa z gpolitej rat;fikującego kontrakt pożyczkowy. Emisja pożyczki 

agentów GPU. Ponadto Burcew twier« nąstąp: w perwszych dniach następnego tygodnia z datą 15 paź- 
dzi, że książka „Trzy stolice* wyszła dz'eruika, 
ne przejrzeniu jej przez tiemniczych 
funkcjonarjuszy „trustu* Fiodorowa. 
Jak wiadomo, Szuigin, ideolog rosyj- 
skiego monarchizmu, pisząc © Rosji 

sowieckiej podniósł niektóre strony 
dodatnie ustroju, a mianowicie: szero- 
ki decentralizm i wyraził przekonanie, 
że z chwilą powrotu Rosji monarchi- 
stycznej nie należy tego usuwać. Ten 

punkt widzenia Szulgina wobec re- 
welacyj Burcewa nabiera / drastycz- 

ności. a 
Podobno Szulgin— pisze paryski 

«Wozrożdenje» — po wydzniu swej 

Podpisanie pożyczki zagranicznej. 
WE 

Warunki pożyczki 
Warunki pożyczki zostały ostatnio sprecyzowane w liście min. Cze- 

chowicza do pp. Fischera i Monneta. Warunki te są następujące: 
Csna emisyjna wynosi 92; 
Obligacje wypuszczone będą z datą emisji 15 peździernika 1927 r.; 

Fundusz amortyzacyjny wystarczający do wycofania całej emisji w 

terminie jej pła'ności będzie wynosił w ciągu pierwszych 4 lat 4 procent 

od sumy wykupu pożyczki, wynoszącej 103 proc. jej sumy nominalnej i 

będzie wzrastał o pół proc. co każde 4 lata. 
Ponadte Polsce zostało zarezerwowane prawo przedterminowego 

ę skupu po 10 latach po kursie 103, 
Naležy ża: że Ay ciej a a. | * 

iedzi i i państw europejskich, np. Niemcy i Belgja mają po . Jednocześnie trze: 

a man Kas in ha podkreślić fakt, że nikt nie uzyskał dotąd prawa przedterminowego 

tem kilka artykułów w jakiej] gazecie, skupu, : ; 

jednakowoż owe pismo nie zgodziło lle wynosi suma pożyczki? 

się ich zamieścić. Jakie io było pismo Ogólna suma pożyczki wynosi: 62 milj. dolarów i 2 milj. funtów 
o rai ani «Woezrożdenic» NIE tępjjngów razem okeło 72 milj. dolarów brutto. 

wyjaśniają. в 

Niestety, nie mamy przed sobą w Gielda berliūsk> zareagowala zwyžką ziotego. 
całości artykułu Burcewa, uwagi zaś 7 е 

«Wozrożdenia», z których można wy- BERLIN, 12.X. PAT Wadomość o zakończeniu rokowań w 

czuć pewną niechęć do Szulgina trze. Sprawie pożyczki amerykańskiej dla Polski wywarła na gieldzie 

ba brać z pewnem  zastrzeżeni:m tutejszej korzystne wrażenie dla kursu złotego. O ile w ponie- 

przedewszystkiem dlatego, że nie tak działek i wtorek wpłaty na Warszawę notowano 4677 i pól— 

dawno jeszcze Szułgin był czynnym 4697 i pół, > 54 i. E przekazy S , m 15. 
iki w denia* j Waluta polska. rą notowano we wtore —40, uzy- 

współpracownikiem_ „w ozrozdenia* i ара i 46.67 1 pól 4717 | pół. ‚ 

opuścł je wraz z Piottem Siruwe na 

оЦЕ ВОИ ННЕ ОНЧЕ Zadowolenia w kołach niemieckich. . 

Z drugiej strony jednak Burcew BERLIN, 12—X, Pat. „B:riner Tageblatt" podając z Warszawy wia- 

jest autorytetem jeżeli chodzi o demas- 0 3 : p PCE : : 
kowanie prewokacyj. J:mu przeciež zakończenie tych rokowań powinno być z niemieckiego punktu widzenia 

trzeba zawdzięczać zdemaskowanie powiiane z zadowoleniem. gdyż przez ię sanację finansową stworzona zo- 
Azefa, tego największego órowokatora Stanie spokojna atmosfera gospodarcza, mogąca korzystnie wpłynąć na 

wśród prowekatorów. Należy przy: dalsze przyjazne prowadzeri: niemiecko-polskich rokowań handlowych. 

puszczać, że rewelacje Burcewa Wy- 
wołają głośną polemikę, z której da 
się wyłusknąć mie jeden ciekawy 
szczegół, dziś należący do historji 

temniemniej wysoce pouczający, jeżeli No 
chodzi o zrozumienie istoty potęgi że na całej Litwie panuje 
bolszewików. niepowc dzeniem ataku 8 : 8 

uu pzeciw Polsce. Obiegają pogłoski, że pozycja prezydenta mini- 

Bratianu 0 Rakowskim i ks, strów Woldemarasa jest zachwiana W łonie rządu Woldema- 

Karolu. rasa mzją nastąpić zmiany. Prezydentem ministrów ma zostać 

igaro“ i С iona. Nowy rząd 
PARYŽ. 12X „Figaro“ publikuje SET: Daukantas Dyktatura ma byč wzmocnion )' 

sensacyjny wywiad Swego aa zaniechać ma plebiscytu w sprawie zwołania konstytucji Z dru- 

wiciela z rumuńskim premjerem Bra- giej strony donoszą. że gdyby między Woldemarasem, a chrz- 

tianu, ktory oświadczył, že ambasa- demokracją doszło do porozumienia, prezydentem ministrów 

ay py vy 4 A: woah zostałby Galwanauskas Dzienniki łotewskie podkreślają że 

I majorem Mrioji rumuńskiej, przyczera powyższe pogłoski dają do poznania. jak krytyczną stała się 

jest jednym z najzegorzalszych wro- sytuacja na Litwie. 

gów Rumunji. Rakowskij stara się . _ RYGA. „Jaunakas Zinas* donosi z Kowna, iż w tamtejszych kołach 

szkodzić Rymunji na każdym kroku. politycznych krążą pogłoski o szeregu zmian, jakie mają zajsć w. rządzie 

Pod licznemi dokumentami trzeciej |jtewskim. Mówi się o możliwości ustąpienia Wołdemarasa, którego miej 

międzynarodówki  przemycanemi dO sce zająłby obecny minister wojny, gen. Daukantas. Wołdemaras przy 

Rumunji znaleziono podpis Rakow- tej kombinacji zachowałby tekę ministra spraw zagranicznych. Obięcie 

skiego, „który popiera finansowo kierownictwa rządu przez Daukantasa oznaczałoby zwycięstwo kół wój- 

wszystkich rozpowszechpiających ulot- skowych, ostateczne ustalenie dyktatury i zaniechanie referendum w spra- 

ki, pisma „lub książki o rzekomych wie konstytucji. > + : 

okrucieństwach rumuńskich. Rakow- W razie, gdyby Waldemaras i inni przywódcy teutininków zdołali 

skij otrzymuje pieniądze na propa- dojść do porozumienia z chadecją, wówczas na czele rządu stanąłby 

gandę nietylko od rządu Sowietów Galwanaukas. Na stanowisko ministra spraw wewnętrznych byłby powoła 

lecz także i od towarzystw żydow- ннн 
. 

: e e „Jansukas Zinas“—šwiadezą, iž sytuacja wewnęt- 
skich. : .. Pogłoski te—pisze 2 > 

Gdy podczas wywiadu zagadnię: rzna na i ie jest nadzwyczaj krytyczną i że wszelkie możliwości zacho- 
Gabinet wojskowy to premjera o sprawę ks. Karola ru- wania choćby pozorów legalizmu zostały wyczerpane. 1 

muńskiego, Bratianu cŚwiadczył, że ną ski pa Dzukantasem bylby właściwie początkiem końca obcego 

zdaniem jego ks, Karol nie zgodził regimetu. 
się na propo.ycję swych doradców, 
którzy namawiali go do zrewolucjo- 

mizowania Rumunjį, Bratianu pod: Likwidacja kwestji komitadżów. 

: kN) sA s Biało: rodu, iż wedlug 
eślił, & : l PARYŻ, 12.y PAT. „Journal* donosi z S 

= jest S bien 12 2 gą wiadomości uzyskanych z oficjalnych źr Biało - 

mieszkać zagranicą Ka. Karol czyni gród i Sofja porozumiały się co do przyjaznej współpracy celem 

zresztą dobrze, nie podkopując po- 98 tatecznego ziikwidowania kwestji komitadżów. 

aa = RM Sukces wojsk północnych pcd Pekinem, 
LONDYN, 12.X PAT: Z Pekinu donoszą © dalszych walkach mię- 

Dr J Burak dzy wojskami północnemi, a wojskami prowincji Shan-Si, toczących SiĘ W 

akuszerja choroby kobiece pobilu Ting-Czeu, wzdiuž | nji kolciowej Pekin-Henkou. weouz tychże 

9 POWROCIE. УНЕ ЕЕЕ 

Pogłoski o przesiieniu na Litwie. 
GDAŃSK. 12 X PAT „Baltische Presse" donosi via Ryga 

wielkie niezadowolenie wywołane 

rządu Woldemarasa, skierowanego 

wiademcści wojska północne miały csągnąć nowy znaczny SUKCEŚ Stralė“ 

giczny. 

  

Opłata pocztowa miszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych Ele zwraca. 

S Is I I I I I AC ZOO I i III IS III si, 

w sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

domość o zakończeniu rokoweń w sprawie pożyczki, pisze, że pomyślne . 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plsec Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zlemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — ul 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznyc| 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiowe o 25proc. dro: 

Nu margizesie pożyczki amerykańskiej. 
W dniu dzisiejszym ma nastąpić 

zakończenie rokow: f pożyczkowych. 
Urzędowa wiadomość O tem ujęta 

jest w ten sposób, że ewentual- 

ncść dalszego odręczenia zdaje się 

być wykluczona. Zresztą © korzyst- 

nym dla nas przebiegu pertraktacyj 

z konsercjum emeiykeńskiem świad- 

czyła poniekąd zdecydowana postawa 

iządu względem: tych odłamów prasy» 

które na tle pożyczki snuły swe kno- 
wania przeciwrządowe, nie cofając się 

przed obniżeniem prestjgeu Państwa 

w oczach zagranicy: nie miała by 

miejsca konfiskata za musowanie po- 

głosek o zerwaniu rokowań, gdyby 

rząd nie miał pewności, że te roko- 

wania dadzą pożądany wynik. 

Czy zaciągana pożyczka jest dla 

nas korzystna i czy jej przeznaczenie 

odpowiada istotnym wymogom życia 

gospodarczego i polityki skarbowej? 

Odpowiedź na pisrwsze pytanie 

zależna jest od bezstronnej oceny 

konkretnych stosunków  gospedar- 

czych i politycznych, przy których 

pożyczka następuje. Pojęcie „korzyśći* 

jest względne i od tych stosunków 
nie może być odseparowane. 

Subjektywna ocena konjunktury 

wewnętrznej prowadzi do mylnych 

wniosków. Poseł Diamand pisa na 
łamach „Naprzodu*, że „amerykanie 

przyjeżdżają i przedewszystkiem 24- 

dają od swego rzecznika aby im 

przedstawił konstytucyjne warunki po- 

życzki, stosunek rządu do sejmu i 

odwrotni”, uzasadnienie kenstylucyj- 
ne niedopuszczenia przez, rząd do 

obrad sejmu i senatu". Iniencja przej- 

rzysta: wpoić myśl, że pożyczka by» 

łaby zaciągnięta na bardziej korzysi- 

nych warunkach, gdyby rząd w 

dalszym ciągu pozostał picnkiem w 

ręku klubów; sejmowych. 

Od chwili gdy rząd nawiązał kon: 

takt ze sftrami gospodarczemi, odbie- 

rając Scjmowi głos decydujący i ko- 

rygując swój program gospodarczy 

i finansowy przez zaciągnięcie opinii 

czynników miarodajnych, stale obser- 

wowaliśmy poprawę sytuacji i wzmo- 

żenie zdołności płatniczej Państwa i 

społeczeństwa. Na łamach jednego 

z pism fachowych wypowiedziana 

była myśl, że warunki podane przez 

konsorcjum  amerykzńskie zawierają 

premję za nieustalone stosunki we- 

wnętrzne Polski. Całkiem słusznie. 

Lecz słusznem i nie poddającem się 

obaleniu jest przypuszczenie, że prem- 

ja ta byłaby o wiele większa, gdyby 

dalszy rozwój Polski uzależniony był 

od  kombinacyj  kompromisowych 

stronuictw sejmowych, — kombina- 

cyj, które nas zbliżały do Wschodu, 

oddalając od Zachodu. 

Przyjmując pożyczkę, Rząd zgo: 

dził się na emisję polskiej pożyczki 

stabilizacyjnej po kursie 92 w 6bli- 

gacjach z datą 15 go października br. 

z tem, że Rząd ma prawo pożyczkę 

tę po 10 latach skonwertować po 

kursie 103. Amerykanie oznaczali pier- 

wotnie kurs wykupna na 105, kurs emi- 

syjny na poziomie 90—91. Przyjęcie 

warunków polskich przez kapitał zą- 

graniczny, przy stosunkach  politycz- 

nych zaostrzónych kwestją litewską, 

wybitnie świadczy © zaufaniu zagra- 

nicy do zewnętrznej i wewnętrznej 

polityki rządu polskiego. Nie omyli- 

my się twierdząc. że zdecydowana 

postawa rządu, wewnątrz kraju, wzglę= 

dem sejmu, nazewnątrz zaś — wzglę« 

dem Litwy Kowieńskiej, sprawę po- 

życzki amerykańskiej przesądziła na 

naszą kcrzyść powodując ustępstwa 

na korzyść naszych warunków. 
Zgoda kapiiau zagranicznego ra 

warunki, od których. Marszałek Pił- 

sudski stanowczo odstąpić nie chciał, 

mie obawiając się zerwania rokowań i 

nie ulegając sugestji dość rozpowszech- 
nionej opinji, która w  zaciągnięciu 

pożyczki upatrywała jedyny sposób 
odrodzenia gospodarczego Polski, 
podnosi i utrwala prestige Państwa, 
torując drogę dalszemu ; napływoówi 
kapitału zagranicznego. 

Prestige ten jednak podważyć łate 

wo przez. nigwłaściwe zużycie po- 

życzki. 

Jeszcze przed uzyskaniem pew- 

ności, że pertraktacje zakończone bę- 

dą pedpisaniem pożyczki, minister 

skarbu p. Czechowicz nakreślił na- 

stępujący program zużycia pożyczki: 

1, Waluta zostanie ustabilizowana 

na poziomie zbliżonym do obecnego; 

2. Wycofane zostaną z obiegu 
bilety zdawkowe na ogólną sumę 280 

miljonów złotych, przyczem w poło: 

wie zostaną zastąpione banknotami 

Banku Polskiego, w połówie moneta- 

mi srebróemi. W związku z tem bi- 

lety zdawkowe zupełnie znikuą z o* 

biegu, a ilość monet srebrnych i bi- 

lonu zredukowana zostanie do 1а67- 

nej kwoty 320 miljonów; к 

3. Kapitał zakładowy Banku Pol- 
skiego zostanie powiększony o 50 

proc, przzczem narazie rząd wejdzie 

w posiadanie aktyj nowej emisji do 

czasu wyprzedania ich; 

4. Wykupione zostaną i wycofa* 

ne z obiegu 6 proc. bilety skarbowe; 

5. Stworzona zostanieżelazna Re- 
zerwa Skarbowa, zdeponewana w 

Banku Polskim w wysokości 75 mi- 

Ijonow złotych; 

6. Pozostała część pożyczki w 

kwocie 135 miljonów złotych przez- 

naczona zostanie na cele kredytowe 

dła rolnictwa i przedsiębiorstw pań- 

stwowych. 

Według urzędowych doniesień 

niezwłocznie po podpiszniu kontraktu 

pożyczkowego ogłoszony zostanie 

dekret Prezydenta Rzeczypospolitej do- 

tyczący stabilizacji złotego oraz planu 

gospodarczego. Byłoby to już czę- 

ściową realizacją programu wysunięte- 

go przez Ministra Skarbu. 

Pożyczka w zasadzie jest stabili- 

zacyjną i rzecz prosta w lwiej swej 

Części na ten cel musi być zużyta. 

Przypuszczać należy, że zapowiedzia- 

ny plan stabiłizacji złotego i plan 

gospodarczy, —opracowany po poro- 
zumieniu się z wybitnymi znawcami 

skarbowošci i naszego życia ekona- 

micznego—nie uczyni kwestji właści- 
wego zużycia pożyczki przedmiotem 

schadenfreude zawołanych opozycjo- 

nistów naszego rządu. Nawet p. Stroń: 

ski, pisząc © požyczce, musiał 

stwierdzić, że „unas w kraju wszyscy 

ludzie trzeźwi, rozumiejący, jak. nam 

potrzeba dopływu pieniądza z zagra- 

nicy, jak za pierwszą pożyczką stabi- 

lizacyjną pójdą dalsze gospodarcze, 

jak musi te pociągnąć za sobą obni- 

żenie stopy procentowej, czyli otwar- 

cie oddechu życiu gospodarczemu, 

powitają dojście do skutku pożyczki, 

w oczekiwaniu szczegółów układu, 

jako bardzo pomyślne zdarzenie". W, 

zdaniu tem mieści się już uznanie 

że pożyczka stabilizacyjna będzie zu- 

żyła właściwie. 3 

T<k więc pożyczka, która w. dniu 

dzisiejszym dochodzi do skutku, jest 

etapem do dopływu do Polski kapi- 

tałów obcych, które zużyte już będą 

dla celów ściśle inwestycyjnych. 

Harski- 

(ESTE SARS TSRS 

Narady finansowe. 

WARSZAWA, 12 X (żel, wł.SZowa) 
W związku z zaciągnięciem przez 
Rząd Polski w dniu dzisiejszym po- 
"życzki, w łonie rządu odbyło się sze- 
reg ważnych narad nad sytuacją fi- 
nansową i gospodarczą Państwa. 

Z samego rana p. marszałek Pił- 
sudski edbył konferencję z Prezyden- 
tem Rzeczypospolitej, a następnie w 
prezydjum rady ministrów  konfero- 
wał z wice premjerem Bartlem. Jedno- 
cześnie w godzinach południowych. 
przijęty został przez Prezydenta Rze- 
czypospolitej miaister Czechowicz dla 
zreferowania panu Prezydentowi sze” 

regu Spraw związanych z pożyczką. 
О 5 po poł. w prezydjum rady 

ministrów odbyły się marady mini- 
strów resortów gospodarczych. Nara- 
dom tym przewodniczył wice-premjer 

Bartel, a udział wzięli ministrowie: 

Czechowicz, Kwiatkowski, Remocki i 
Miedziński. 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW :—ul Mickiewicza 24 

1 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
h oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 

żej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20. gr. 

Sejm i Rząd: 

Pan Prezydent na wystawie 
czeskiej w Zachęcie. 

WARSZAWA, 12—X, Pat. W dniu 
dzisiejszym o godz. 12 min. 30 przy: 
był do Zachęty Pan Prezydent Rze» 
czypospolitej wraz z adjutantem Na- 
górnym, pułk. Zshorskim, szefem kan- 
celarji cywilnej Dzięciołowskim, jego 
zastępcą p. Siefanem  Markowskim i 
całą świtą. Pana Prezydenta powitali 
w westibulu prezes Zachęty o. St. 
Drzewiński wraz z całym komitetem 
wystawy oraz p. poseł czechosło* 
wacki Grsa wraz z attache Viszkiem. 
Pan Prezydent przeszedł całą wysta» 
wę czeską interesując się wystawio- 
nemi dziełami sztuki. 

Poseł C. Davila na grobie Nie. 
znanego Żołnierza. 

WARSZAWA. 12X, PAT, Pierw- 
szym gestem nowomianowanego po: 
sła nadzwyczajnego i pełnomocnego 
miaistra Rumunji p. Carola Dzvila po 
przedstawieniu listów uwierzytelniają* 
cych było złożenie wieńca na grobie 
Nisznanego Żołnierza. O godz, 12 
min. 40 p. Pose! Davla w oteczeniu 
członków poselstwa i attache wojsko- 
wego udał się na plac Saski, gdzie w 
imieniu króla rumuńskego złożył na 
grobie wspaniały wieniec, 

Tworzenie bloku mniejszości. 

Onegdaj odbyły się obrady naczej. 
nej rady sjonistycznej, które przeciąg- 
nęły się do godziny 5ej nad ranem. 
Jak nas infarmują, narady te doty- 
czyły przyszłych wyborów do- ciał 
ustawodawczych. 

Stwierdzono konieczność utworze- 
nia wspólnego mieszczeńskiego bloku 
żydówskiego, w skład którego mają 
we: = z kupcy i rze” 
mieślnicy oraz owska partja pra 
(H tach-Duih). . ET 

Odnośnie do ortodoksów rekowa: 
nia nie doprowadziły narazie do po- 
żądanego rezultatu, albowiem zdaniem 
sjonistów, ortodoksi nie przedstawia- 
ją faktycznych wartości dla żydow= 
skiego bloku mieszczańskiego, a wyma» 
gania ortodoksów są, zdaniem sjoni- 
stów, nieproporcjonalne wielkie w 
stosunku do ich znaczenia i wpływu. 
W takim razie nałeży Się liczyć z: tem, 
że ortodoksi poszliby do wyborów - 
osobno. : 

\ ten sposób skonstruowany 
mieszczeński blok żydowski ma wejść 
do wspólnego bioku mniejszości na- 
rodowych. Do bloku tego zgłosiły 
już swój akces wszystkie ugrupowa- 
nia niemieckie, łącznie ze socjalista: 
mi, tworzące . zw. „Deutscher Ein- 
heitsblok*. Do bloku mniejszości 
miałyby wejść nadte  burżuazyjne 
ugrupowania ukraińskie, białoruskie 
i rosyjskie, 

Podczas wtorkowych nocnych na- 
rad otrzymano zawiadomienie od po- 

sła SO A ze Lwewa, że zawarł 
„on przer wstępną umowę z przywód. я 
Ukraińców, d-rem Lewiekida A OGR. s 
stawie której „Undo* poszłoby we 
Wschodniej Małopolsce do wyborów 
wspólnie z mieszczaūskim blokiem 
żydowskim. Co się tyczy lewicowych 
ugrupowań ukraińskich, to miałyby 
onz pójść do wyborów oddzielnie, 
ewentualnie utworzyć wspólny front z 
niektóremi komunizującemi grupami. 

Wzrost wpływów skarbowych. 

WARSZAWA, 12X (żel, wł, Słoway 
Wpływy z d nn publicznych i mo» 
nopolów za czas od początku bieżąe 
cego roku budżetowego 1927 | 28 tj. 
od pitrwszego kwietnia rb do 30 
wrześria wynosiły ogółem 983 miljo- 
ny złotych tj. o 2159 mil. więcej niż 
za ten Sam okres czasu w ubiegłym 
roku budżetowym. Wpływy z danin 
pubiicznych wynosiły 6245 mil. zł. 
wobec 485 7 mil. zł., wpływy zaś z 
monopolów 3855 mi). wobec 281,4 
mil. zł. za tenże okres czasu r, ubiege 
łego. Dzniny publiczne dały . przeto 
w okresie od 1 kwietnia do 80 wrześ- 
nia r. b. o 1388 mil. monopole o 
77,1 więcej, : 

Podziekowanie. 
Wszystkim tym, którzy wzięli 

udział w oddaniu ostątniej posługi 
ś p Marji z Wendorffow Bukow- 
skiej Przewielebnemu księdzu Вапо- 
nikowi Miłkowskiemu wraz z Du: 
chowieństwem, p. wice-wojewodzie 
Malinowskiemu przedstawicielom 
prasy oraz przyjacielom i znajomym 
zmarłej tą drogą składamy serdecz- 
ne podziękowanie. 

MĄŻ i RODZINA.



ECHA KRAJOWE 
  

Święto przysposobienia wojskowego. 
— Korespondencja Słowa — 

Staraniem Powiatowego Komitetu 
PW.i WF. paw. Postawskiego zo- 
stało zorganizowane w Postawach w 
dniu i i 2 Xrb. jesienne święto 
PW. i WF., które wypełnił obszerny 
program. 

Oi rana dnia 2 X. przed košcio- 
łem parafjalnym w Postawach zaczę- 
ły się gromadzić tłumy publiczności 
w oczekiwaniu na przybycie - oddzia- 
łów PW. O godz. 10ej kościół był 
już przepełniony oddziałami P W. 

oraz publicznością i ksiądz proboszcz 
Nurkowski przystąpił do odprawienia 
nabożeństwa, a po nabożeństwie wy 

głosił podniosłe kazanie, w  ktorem 
omówił znaczenie dla Polski PW. i 

WF., wskazał na grożące Państwu 
Polskiemu niebezpieczeństwo ze stro- 

ny wrogów, oraz nawoływał, aby mło- | 

dzież, ćwicząc i szkoląc mięśnie, nie 

zapominała też o szkoleniu ducha. 

Wraz ze zdrowem ciałem czlowisk 

musi mieć wielką i zdrową duszę, 

dla której wzniosłe hasła i cele mu- 

szą służyć za podstawę  działalneści. 

Po kazaniu oddziały uszykowały się 

przed kościołem i ruszyły w kierunku 

rynku, gdzie przedeilowaty przed 

przewodniczącym powiatowego komi: 

tetu PW, i WF. p. starostą Niedź- 

wieckim oraz oficerem PW. 85 pp. 

majorem Siedieckim. Przedstawiciele 

władz administracyjnych i ludność 
miejscowa witała z zadowoleniem 

dziarskich strzelców na czele z ich 

komendantem p. Hoffmanem, oraz 

dobrze wyszkolone i sprawne hufce 

szkolne Szkoły Rołniczej w Łuczaju 

i Powszechnej w Postawach. 
Po defiladzie oddziały PW. z or- 

kiestrą wejskową wzięły udział w od- 

prowadzeniu na dworzec kolejowy 

zwłok zabitego podczas wojny świa- 

towej żołnierza francuskiego. Przyby- 

ły specjalnie po te zwłoki oficer fran- 

cuski był niezmiernie uszczęśliwiony 

z serdeczności, jakiej doznał w Po: 

stawach i gorąco dziękował p. Sta- 

roście za nadzwyczajną gościnność, 

szczerość, za honorv, jakie były oa- 

dans zwłokom pol'głego > żołnierza 

' francuskiego, eraz przyjeźń, Z jaką 

ludność polska go tutaj witała, obie- 
cując zarazem, że pobyt w Postawach 

głęboko odczuł i zachowa go w pa- 

mięci na zawsze. O godz. 1330 
'61 zawodników przystąpiło do zawo - 

dów iekkoatletycznych. Na placu spor 

towym zgromadzili się niemal wszyscy 

urzędnicy państwowi i samorządowi 

powiatu oraz niezliczona ilość widzów 

postronnych.  Zawodami kierowali 

członkowie powiatowego komitetu 

PW.i WF. z przewodniczącym na 

czele. Ostateczny wynik zawodów na- 

stępujący: 
1) Bieg 100 mtr: nagrody zdobyli: pierw- 

szą » Iwiński — 12i pół sek, drugą p. 

Kulesz — 13 sek. : 

2) Skok wdal: nagrody zdobyli: pierw- 

szą p. Garbatowicz — 4,35, drugą p. Mali- 

nowicz — 4,6. , 
3) Skok wzwyż: nagrody zdobyli: pierw- 

szą p, Malinowicz 1,55, drugą p. Wiłkojć 1,50. 
4) Skok o tyczce: nagrody zdobyli: pierw- 

szą p. Wiłkojć 2,20, drugą p. Marcinkiewicz 2. 
5) Raut oszczepem: nagrody zdobyli: 

„ pierwszą p. Malinowicz 31, drugą p. Iwiń: 

ski 29,20. ю . 

6) Rzut dyskiem: nagrody zdobyli: 

pierwszą p Wiłkojć 23, drugą p. Kazuro 21. 
7) Pchnięcie kulą: nagrody zdobyli: 

pierwszą p. Wiłkojć 8,30, drugą p. Garba- 
towicz 7. 

Po zawodach lekko + atle tycznych 

przystąpiono do rozegrania meczu | 

piłki nożnej pomiędzy drużyną Spor: 

tową „Woropajewo” i drużyną „Zwią- 

zku Strzeleckiego w  Postawźch*. 
Wynik meczu 5:1. 
został „ woropajewski Klub Sn 

   

Perspebtywy teatralne. 
Na tle naszkicowanego wczoraj 

ma tem miejscu życia i ruchu teatral- 

nego w Rzeczypospolitej jakże pre- 

zentuje Się otwierający się właśnie 

nowy sezon teatralny wileński? 
Blask wielkiego imienia rozsiewa 

po całej Pelsce „wileńska” Reduta, 

niestety, jednak nas tu w Wilnie ar- 

cymało grzeje i — mało grzać obie- 
-euje. 

Pięknie wyraził się niedawno temu 

p. Łopalewski pisząc — słusznie — 

wręcz z uniesieniem о ogromnych 

zasługach Reduty jako teatru objaz- 
dowego, że „Wilno może być dumne 

iż w tej pracy ono to było bazą 

gdzie doniosłe Remy spo- 
Sobiły się do akcji". szelako, co 
do mnie osobiście, wolałbym aby 

Wilno było nie „punktem wyjścia” 
dla ekskursyj Redutowych, jeno: wy: 
łączną areną działalności i popisów 

Reduty, czemś w rodzaju Bayreuthu 

dla p. Osterwy i jego paladynów, 

jakąś Mekką dokąd bv ściągały tłu- 

my pątników spragnionych zobacze” 
nia jedynych w Polsce misterjów te- 
atralnych, wyłącznie i li tylko w Wil- 

nie pokazywanych 
Posizdzą mi: Trzeba być dopraw» 

dy zakutym Wileńczukiem aby odez- 
wać się z czemś podobnem! Jakto? 

Więc my tu nie mamy cieszyć się i 
' Bogu dziękować, że stąd, od nas 

"wyrusza Reduta na sweje głośne na 

całą Polskę objazdy? Ależ to piekiel- 
ny egoizm: chcieć zagarnąć wyłącznie 

dla siebie to, czem można i należy 
całą Ojczyznę obdzielićl 

SŁOWO 

Locarno Wschodnie bez udziału Anglii. 
BERLIN, 12 X PAT. Korespondent loadyński „Frarńkfurter Zig.“ 

twierdzi, że mimo milczenia ze strony prasy angielskiej koła angielskie z 
największą uwagą śledzą rozwój wypadków w stosunkach francusko-so- 
wieckich i polsko:sowieckich. Dyplomacja angielska uważa za główną 
kwestję nie sprawę zerwania stosunków między Anglją a Rosją, lecz spra: 

IŁOWICZE: wę możliweści zbliżenia między Francją a Sowietami. 
OWE Z zerwania stosunków dyplomatycznych między Anglją i Sowietami 

O godz. 20 w sali P. M. S. odbyło nie należy wyciągać wniosku, jakoby dypłomacja angielska nieprzychylnie 
się uroczyste wręczenie negród przez lub wrogo adnosić się miała do paktów wschodni:h w ogólności. Angija 
p. starostę Niedźwieckiego i p. ma- wprawdzi: nie chce udzielać gwarancji w sprawach wschodnich, ale mimo 
jra Siedleckiego. Ogółem wręczono to, jak się zdaje, pewni dyplomaci angielscy nie mieliby nic przeciwko te- 
16 nagród indywidualnych za zawo- mu, gdyby zapanował pokój na wschodzie opariy na porozumieniu fran- 
dy lekko-atletyczne i jedną nagrodę cusko-polske-sowieckism. Nie ulega również wątpliwości, że Anglja dzisiaj 
przechodnią za mecz płki nożnej. w przeciwieństwie do dawnego stanowiska wierzy bsz zastrzeżeń w trwa« 
Osiemnasta nagroda—pług, przezna- łość państwa polskiego i w tym też kierunku pracuje. 

Chambsrlain zresztą, jak wskazuje korespondent, oświadczył w G: 
miku Postawskiego jako nagroda dla newi? przedstawisielom prasy, iż bszwarunkowo godzi się na to, aby coś 
czoity przez wydział powiatowy Sej* 

najlepszego 
została grana i pozostaje do następ: 
nego święta na przęchowznu w wy- 
dziale powiatowym, Po _ wręczeniu 

tańce aż do rana. 

zawodnika-rolnika, nie w rodzaju Locarna wschodniego przyszła do skutku bez udziału Angiji. 

Hiszpańskie zgromadzenie narodowe, 
PARYŻ. Pierwsze posiedzenie hiszpańskiego zgromadzenia narodo- 

nagród zespół amatorski Szkoły Rsl- wego trwalo tylko 20 minut. G nach otoczony był rrzez kilkuset policjan- 
niczej w Łuczaju odegrał nad pro- tów i silne oddziały wojskowe. Z pośród 400 członków zgromadzenia zja: 
gramowo komedy|kę: „Pokój do wy* wiło się tylko 303. Nieobecni byli przedstawiciele związków zawodowych, 
najęcia". Paczem nastąpiły ochocze socjalistów i liberałów, Prasę reprezentowało zaledwie dwuch dziennikarzy. 

Zgromadzenie powitało entuzjastycznis przybycie króla, poczem Pri- 
Podczas nabożeństwa, zawodów mo de Riv:ra otworzył sesję, oświadczając, iż zgromadzenie narodowe jest 

i zabaw przygrywała orkiestra 85p.p. etapem na drodze do restauracji normalnych stosunków parlamentarnych 
bezinteresownie udzielona przez do- w Hiszpanji. — Powszechne prawo głosowania dało Hiszpanji nieszczęsne 
wódcę 85 p. p. p. pułkownika Wci- rezultaty i wprowadziło do parlamentu niegodnych ludzi. Przewodniczący 

zgromadzenia oświadczył, iż Hiszpanja wstępuje obecnie na drogę nor- 
Święto przysposobienia wojskowe- malnych stosunków parlamentarnych, które muszą zakończyć się zniesie: 

go wykazała nadzwyczajną sprawność niem dyktatury. Przemówienie swe zakończył cytując słowa Wilsona o 

šlaka. 

oddziałów P. W. i zawodników eraz 
dowiodło, że przy dobrych chęciach 
i ideowości personelu instruktorski2- 
go oraz należytego traktowania spra- 

najtrudniejszych nawet 
pracy. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali ca: 
łodzienne wyżywienie oraz pomie- 
szczenie na czas zawodów z fundu- *€ termin podróży dą Wiednia kanclerza Rzeszy dr. 

wartości wolności obywateli. 

Unja łacińska. 
RZYM, — „Tribuna* zamieszcza wywiad z ministrem spraw  zagra- 

wy P. W. i W. F. przez miejscowe nicznych Argentyny, p. Galardo, który przybywa ebecnie we Włoszech. 
władze administracyjne i społeczeń- Minister argentyński wypowiedział się za polityką, zmierzającą do utwo- 
stwo można dużo bardzo zrobic w rzena wielkiego bloku narodów rasy łacińskiej. Zdaniem ministra pierwszy 

warunkach zaczątkowy ośrodek bloku łaciński:go powstanie w Ameryce południowe(. 

Podróż do Wiednia min. Stresemanna. 
BERLIN, 12—X. PAT. Biuro Wolffa donosi za „Nzue freie Presse” 

Marxa ji ministra 
szów Powiatowego Komitetu P. W. S»raw zagranicznych dr. Stresemanna, projektowanej początkowo na pzź- 

dziern k, ustalony zost:ł cbecnie na połowę listopada. 

Nadmien'ć należy, że obecne Świę- PROTOK SA SUS S TAS ATARI SAS TNS TY ARS TRALARENPIISES 

Echa likwidacji Hramady. 
Aresztowanie A. Łuckiewicza, 

1 М. Е 

to P. W. i W. F. w powiecie Po- 
stawskim jest pierwszem tego rodzaju 
świętem, gdyż praca P. W. i WF. 
prowadzi się na terenie powiatu za- 
ledwie od roku. Powiatowy Komitet 

trudności materjalne i techniczne. 
Brakowało gotówki na zakup nie- 
zbędnego sprzętu lekko-atletycznego 
i na najniszbędniejsze wydatki bieżą: 
ce. Dopiero teraz z chwi'ą uchwale- 

dzon 
Z nakazu władz prokuratorskich w dniu wczorajszym aresztowano i osa- 

o w więzieniu znanezo w kołach białoruskich działacza politycznego An: 
Ё toniego Łuckiewicza. Aresztowanie jego pozostaje w związku z będącem na 

P. W. i W.F. jak i persenel instruk- ukończeniu śledztwem sądowem Eo wa E ki Wiosclaiskic Robotai, 
torski mieli do pokonania ogromne czej Hromady i spowodowane zostało wykryciem ścisłego związku i współpra- 

cy Antoniego Łuckiewicza z akcją antypaństwową przywódców Hromady, prze- 
bywających, jak wiadomo, od dłuższego czasu w areszcie prewencyjnym w 
więzieniu we Wronkach pod Poznaniem. 

Ciekawy wyrok sądu amerykańskiego. 
NOWY YORK, 12.X —Sąd federalny wydał wyrok, skazujący 

„nia specjałnego budżetu na cele P. high Valley Rairoad Company” na zapłacenie rządowi rosyjskiemu 200 000 
„Le- 

W.i W. F, oraz wpływania podat- dołarów udszkodowania za straty poniesione w roku 1916 w pamiętnym 
ków do Kasy Sejmikowej, przyszedł wybuchu magazynów zakupionej przez aljantów amunicji w «Black Tom» 

pod N. Yorkiem. W wyroku zaznaczono, że skoro rząd Sianów Zjedno- okres pozwalający Powiatowemu Ko- 
mitetowi P. W.i W.F. na zrealizo- czon;ch nie uznaje rządu Sowietów, pieniądze mają być wypłacone na 
wanie swoich planów pracy, a plany ręce rosyjskiego aj:nta finansowego, uznanego przez Waszyngtona w 
te są bardzo obszerne, 6 czem na- roku 1917, a manowanego przez Kiereńskiego. 

Szalona burza nad Portugalją i Włochami. 
piszę później. K. P. 

SUWAŁKI. 

— Wyniki wyborów do Rad 
Miejskiej. Rezultaty wyborów do 
Rady Miejskiej przedstawiają się na- 
nastęcująco. Uaoważnionych do gło- 
sowania było 9000 osób, głosowało 
6747, 

Lisia Nr. 1. — żydzi, kuney i 
właściciele domów — głosów 385 — 
1 mandat. 

Lista Nr. 2. P. P. S. * 2.185 gło- 
sów — 9 mandatów. 

Lista Nr. 3.—Rolnicy — 720 gło- 
sów — 2 mandaty. 

LONDYN, 12.10 — Z Lizbony 

wiele 
nie па росгаме рсводу. 

donoszą O silnych burzach, które 
Y przechodzą na wybrzeżu portugalskiem. O:rgty nie opuszczają portów, 

łodzi rybackich zatonęło. Lotnik niemiecki Loose oczekuje w Lizbo- 

RZYM, 1210. — Oi paru dni nad poładniowemi Włochami szaleje 
gwałtowna burza szczególnie w okolicach Bri, Reggio i Kalabrji. W Ma: 
nopoli zerwały się z kotwicy dwa psrowce i roztrzaskały się o nadbrzeżne 
skały. W wielu miejscowościach barki rybackie uniosło morze. 

Ludendori przeszedł na pogaństwo 
mańskie 

staro*ger> 

MONACHJUM, 12.10 — Ludendorf motywuje obecnie ' wystąpienie 
swoje z kościoła ewangizlickiego tem, że uczynił to pod wpływem żony, 

Lista Nr. 4 — Zjednoczenie Pol. która jest zwolenniczką religji staro-germańskiej i należy do t.zw: Związku 
Druidów, da którego również ma przystąpić I udenderff. 
KOSTIUMAI KET ET ATIKA ET EPR 

Skie — 1.910 glosėw — 7 mandatow 
Lista Nr. 5 — L. żydowska po- 

stępowa — 340 głosów — 1 mandat 
Lista Nr. 6. — Żydowska ogólna 

— 1.297 głosów — 4 mandaty. 

BARANOWICZE. 

— Defraudacja na poczcie, Od 
dłuższego czasu krążyły  'ędzy spo- 
łeczeństwem wieści, jakob Ta pocz- 

Odpowiem: Taki już jestem. Biję 
się jedną ręką w piersi,a drugą prag- 
nąłbym swojemu Wilnu choćby całe 
niebo przychylić, ze wszystkiemi jego 
gwiazdami... nawet teatralnemi, 

Tymczasem zaś obiecuje nam dyr. 
Osterwa grać w Reducie najwyżej 
dni jakich sześć na miesiąc, a i to 
jeszcze uprawiając tylko repertuar, 
ściśle przystosowany nie do potrzeb 
Wilna lecz do potrzeb — objazdo: 
wych, to znaczy: wystawiać nam tu 
będzie na Pohulance sztuki, z które- 
mi mu będzie najporęczniej i najsto- 

1. O. KGP. i to co -znalazła, było 
gorsze, niż się spodziewano. Otóżod 
dłuższego czasu urzędnik pocztowy 
Wasilewski (kierownik działu pocz- 
towego, zdegradowany już ze stano- 
wiska naczelnika poczty za nadużycia), 
systematycznie zabierał listy warto- 
ściowe. Ogółem zdefraudował około 

Mistrzem Powiatu cie głównej nie wszystko jest w po- 30 tysięcy złotych. Wasilewski zbiegł 
"wy.rządku. 

nej pokazać istotnego Fredrę, istotne- 
£0 Korzeniowskiego, a nie jakąs tam.,. 
antazję eksperymentalną. Nasza zaś 

wileńska publiczność teatralna niema 
ochoty siedzieć wobec sp:ktaklu Re: 
dutowego... jakby na szkoln:j ławie. 
Gusty i wymagania teraźaiejszej pu- 
bliczności wileńsk ei idą po linji: no- 
wości aktualnych. Chce ona widzieć 
na scenie: mocno pulsujące nowe ży: 
cie, z człą jego dolą i miedolą, z je- 
go specyficznemi cechami i osobli- 
wościami. 

Tczeba przecie pamiętać, że na- 
sowniej występować po różnych Li- wet takie «Wyzwoleni:> zieje zwie- 
dach, Kobryniach, Łuckach i Puckach. trzałą ideologją. « Wesela» też nikt już 

Weźmy aajaktualniejszy przykład. z nas dzis-sluchač nis jest w stanie 
Jak słychać, mają iść na Pohulance pod takism wrażeniem, w takim na- 
na pierwszy ogień w bieżącym sezo- Siroju ducha, z tak targniętemi ner- 
nie... „Zemsta* Fredry i „Wąsy i wami—jak przed wojną, przed nasta* 
peruka” Korzeniowskiego. Obie sztu* niem w rzeczywistości «chwili oso- 
ki zacne, piękne, zasłużone ale retro- bliwej» . Takie—a jakże wspaniałe— 
spektywnego, klasycznego repertuaru, dzieła kunszłu dramatycznego nie 
Nie przypuszczamy aby p. Osterwa inaczej dziś sią podaje jak podlane 
chciał <Zemstę» lub sztukę Korze- sosem jakiejś arcyci:"«wej, osobliwej 
niowskiego, wybierając się z niemi innowacji reżyserskiej lub „aktorskiej 
w objazd po głębakiej prewincji, interpretacji. «Wesele» próbował dyr. 
zainscenizować,.. eksperymentalnie, Osterwa galwanizować „pierwszym 
niebywale, pikantnie, aby nie wyrazić planem— wielkim i drugim planem— 
się cudacko, co by nas Wilnian mo- małym”, nad czem się tak unosił 
że ogromnie zainteresowało łecz by: swojego czasu prof. Śrebrny, a co z 
łoby wielkim błędem dydaktycznym kretesem chybiło zaraz w momencie 
w stosunku do publiczności głęboko przewędrowania Wernyhory z jedne- 
prowincjonalnej, wobec której wybie- go planu na drugi... 
ra się Reduta występować z obu Dość, że mamy mieć w bieżącym 
wymienionemi klasycznemi sztuka- sszoni: Redutę przystosowaną do... 

mi. objazdów daleko za Wilno. Bardzo 
Żarówno „Zemsta* jak «Wąsy i wobec tego ciekawie brzmi informa: 

peruka» mają już swój styl, swój cja najświeższa nowego kierownika 
typ me varietur od którego nie wol- literackiego Reduty, p. Michała Ori- 
no odsiępowač, jeśli się chce no- cza: przygotowywana jest na scenę 
wemu pokoleniu publiczności teatral- nader, jakoby, niepespolita sztuka p. 

czas nie został aresztowany, 
podało jedno z pism. 

1 O. K.P. bada inae działy po- 
czty, oprócz tego dochodzenie pro- 
wadzi sędzia śledczy. 

W związku z tem zawieszono w 
czynnośriach naczelnika poczty To- 
polnickiego, a na jego miejsce przy» 
slano zastępcę z Dyrekcji Poczt i Te- 

jak ta 

Wreszcie zjechała kontrola w niewiadomym kierunku i dotych- legrafów w Wilnie. 

Rybickiego, dopiero debiutującego na 
arenie lueratury dramatycznej. H., 
jeżeli p. Osterwa nie zawahał się ob- 
jsżdżać Lidy, Mołodeczna i inne Ва- 
ranowicze z „Siostrą Beatryks* Maę- 
terlincka, mad której symbo'ami 
mali sobie głowy najtężsi europejscy 
recenzenci teatralni, to być może, 
puści się w objazd z <Kostjumem 
arlekina», choćby był niewiedzieć jak 
osobliwie, or Aalnie a nawet dzi- 
wacznie © ony. 

w ie trzeba nie pierwszy raz 
pou „eślić, że o ile nad fnansowemi 
interesami Reduty czuwa cały szereg 
osób, © tyle znowuż żadnej, abso- 
lutnie żadnej nie podlega kontroli ze 
strony „sfer miarodajnych* reperiuar 
objazdowy Reduty. A należałoby jed- 
nak wglądać pilniej w to, co otrzymu- 
je do oglądania ze sceny publiczność 
glęboko-prowinejonalna i co jej daje 
wojażułąca Reduta do przetrawienia 
w duchu. 

Tydzień temu miejska Podkomisja 
Komisji Kulturalno-Oświatowej zło- 
żona z pp. prof praw. i nauk spo- 
łecznych Ehrenkreutza, dyrektora gim- 
nazjum Federowicza i dyrektora se- 
minarjum nauczycielskiego Mlodkow- 
skiego. sformułowała szereg wnios- 
„ków, dotyczących warunków, na ja- 
kich by było pożądane aby Magistrat 
zawarł umowę z dvr. Osterwą, co do 
korzystania z gmachu na Pohułance. 
B» kontrakt dotąd nie istnie[el 

Z tych pobożnych życzeń Podke* 
misji dowiadujemy się, że za całe 
subsydjum da Magistrat Reducie: ko- 
rzystanie z gmachu bezpłatne, opał, 
światło (znaczy: elektryczność), wodę 
tudzież używalność miejskiego perso- 

Z CALEJ POLSKI. 

Jak już w swoim czasie donosiliśmy, 
poseł Paszczuk, który należał do ko- 
munistyczuej frakcji parlamentarnej, 
opuścił szeregi komunistyczne i prze- 
szedł do grupy ukraińskiej. a 

Po ogłoszeniu w prasie ukraiń- 
skiej motywów swego kroku i po 
zapowiedzi rewelacyjnych doniesień 
6 pracy parlamentarnej frakcji komu- 
mistycznej, poseł jPaszczuk nagle 
gdzieś znikł. Już z górą od tygodnia 
nikt (ani rodzina, ani przyjaciele po- 
słs) nie wiedzą gdzie on się znajduje. 

W sprawie zaglnięcia posła Pa- 
szczuka krążą  majfantystyczniejsze 
wersj:. Według tych pogłosek poseł 
Paszczuk rzekomo został porwany 
przez komunistów, którzy wymusili 
na nim list, odwołujący swoje wy- 
stąpienie z parłamentarnego klubu 
komunistycznego, a następnie хатог- 
dowali go. lana, podobna wersja 
głosi, że komuniści wymusili na po- 
śle Paszczuku list, który ogłasza i 
pokazuje na wiecach postł Wojtruk, 
a następnie wywieźli go na teryto- 
rjum Rosji sowieckiej i osadzili w 
więzieniu, 

Czy pogłoski te odpowiadają pra- 
wdzie, trudno to stwterdzić, fakt 
jednak pozostaje faktem, że poseł 
Paszczuk znikł i od dziesięciu dni 
nie daj* o sobie znaku życia. 

— Próby zlotonošnych pia- 
sków Polesia trwają. Z Warsza- 
wy donoszą: Wślad za ukończeniem 
prób jakościowych nad złotonośnym 
piaskiem z dorzecza Łani, które —jak 
podawaliśmy swego czasu —wykazały 
pewną obecność kruszczów szlachet- 
nych, Instytut geologiczay, po za- 
opatrzeniu się w Berlinie w odpo: 
wiednie przyrządy, rozpoczął próby 
ilościowe. 

Metody analizy ilościowej są nie- 
ztmiernie mozolne i długie, szczegól- 
mie jeśli sę weźmie pod uwagę uba- 
gie warunki naszych pracowni che- 
micznych. Jak nas informuje prof. 
Morozewicz, dyrektor Instytutu, jedna 
próba ilościowa trwa okcło tygodnia. 
Dotychczas dokonano takich prób 
trzy, pozostaje zaś jeszcze cały Sze- 
reg. Analiza ilošciowa ma trwać je- 
szcze kilka tygodni. 5 

Do tego czasu prof. Morozewicz 
nie chce wyciągnąć žadnych . wnio- 
sków o ostatecznych wynikach  ana* 
lizy i snuć przepuszczeń co do wan: 
tualnej złotonośnej rzeki. 

Poseł Paszczuk zniknął? 

Ta, która leci przez Atlantyk, 
Panna Ruth Eder, która nietawno 

przeleciała bsz lądowania 1100 mil 
angielskich z Datroit do Татру, 
jak doniosły depęsze, wyruszyła we 
wtorek o g. 17 m. 45 z Rooseveitf.etd 
w Ameryce do P:ryża. 

Panna Ruih Eider leci w towa- 
rzystwie kapitana H:ldemana. Przy- 

  

  

  

bycie jej do Paryża spodziewane jest 
we czwartek w godziaach rannych. 

Dotychczas sygnalizowano co na- 
stępuje: 

LONDYN, 12X PAT. Brak wiae 
domości o monoplanie miss Elder 
od chwili jej odlotu t. j. od wczaraj 
wieczorem wzbudza newisn niepokój 
zwłaszcza, że miss Elder zamierzała 
lecieć szlakiem. odwiedzanym obecnie 
przez zgórą 20 statków. 

NOWY YORK. 12X PAT. Apa- 
rat miss Elder widziany był pod 410 
szerokości i 650 długości, gdy posu- 
wał się szybko naprzód przy ideał- 
nych warunkach lotu 

© „lała Niewolnica". 2 
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JEŻELI PANI | 
Ś) dotąd jeszcze nie miała okazji kupić 4 › 

herbaty F p 
8 e e 

nałeży uczynić to jaknajrychlej, S 4 
a wyjdzie na dobre gospodarstwu. 

Ekonomiczna w zaparzaniu. ' 

Żądać wszędzie. 
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uregulowanie 
wnoszenie przedpła 

nelu technicznego «1a wypadek po- 
treeby». Jest to nizwątpiiwie... coś, 
ale — bynajmniej nie ostatnie słowa 

tego, czem magistrat wileński powi- 
nien (wcześniej iub później) przyczy- 
nić się do tego, aby *' 10 miało 
możliwie najlepszy i r./'„xazalszy te- 
atr nolski. 

To tylko nawiasem. 
W poslulatach Podkomisji czyta- 

my: „Postanowiono prosić Magistrat 
o zapewnienie strony Reduty, że 
w wykonaniu swego repertuaru u- 
względni potrzeby kulturalne  szero* 
kich warstw mieszkańców miasta*. 

C:yliż potrzeba uzyskiwać taki: za- 
pewnienię? Przecież Reduta zamier a 
grać w Wilnie te sztuki, które poja- 
dą w objazd pe głębokiej prowincji 
Rzeczypospolitej? Z tego samego wy- 
pływa, że będziemy oglądali na Por 
hulance sztuki przystosowane do po- 
uzeb kultu'alnych szerokich mas. О 
to domniemanie sam dyr. O:terwa 
troszczyć się będzie jaknajbardziej. 

Byłby jeszcze jeden i drugi ko" 
mentarz do dorzucenia do postula- 
fów i wniosków Podkomisji, zaakcep- 
towanych już — jak dowiadujemy 
się—przez Komisję magistracką F ule 
turalno-Oświatową. Lecz — czekajmy 
cerpliwie na zawarcie przez Magistrat 
umowy z dyr. Osterwą, Dopóki nie 
podpisana—wszystko jeszcze jest w 
stanie płynaym i nie zdecydowanym 
ostatecznie. a 

Natomiast fizjogaomja sezonowa 
Teatru Polskiego w  Lutni zdaje się, 
że jest uż ostatecznie i definitywnie 
ustalona. 

Jeszcze się nam trupa oficjalnie 
nie zaprezentowała; jeszcze tradycyj- 

najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 

Konto Czekowe Słowa P KO 

Nr. 80259 

nie przeczytać 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 
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nej iazuguracji sezonu nie było, lecz 
w paru już sztukach ukazali się ci i 
owi nowi artyści, te i owe nowe 
artystki, których dyr. Rychłowski . 
świeżo zaangażował. Olo już ogląda. 
liśmy grande prómićre rozpeczynają- 
cego się sezonu, p. Marję Makarczy- 
kównę (jeśli się nie mylę, z Lublina) 
w odpowiedzialnej roli margrabiny. 
Pp. Kawczyński, Dąbrowsk;, Relski... 
satme nieznane nazwiska. P. Ludwika 
Śniadecka obzjmie, jak się zdaje, role 
w kiórych zwykliśmy oglądać p. 
Kuszłównę lub Pilatti. Lecz—oddaw- 
Szy sprawiedliwość poprawności wy- 
konania komedji Hsenguia'a i Collu- 
sa i zwróciwszy uwagę na nieco za 
powolne tempo, wstrzymajmy się Z 
sądem krytycznym, co do nowych 
sił akterskich, do następnej okazji. 
Aktor to ne książka, po za której 
sironicam, nc już niema. |Jak daiece 
artysta dramatyczny potrafi albo wy- 
prowadzić w pole nawet recenzenta 
albo nic mu z siebie (w danym dniu 
kiedy jest „nie usposobiony“) nis 
pokazać, wiedzą doskonale stali by- 
wa'cy teatralni. 

Niech się panie i panowie z 
Lutni—rozegrają. Grunt obcy; publicz- 
ność nowa. Winniśmy im życzliwą 
rezerwę. Nie będziemy łamali lodów 
między sceną a widownią; niech so- 
bie spokojnie w ciepłej atmosferze 
szczerej życzliwości  stopnieją i 
spłyną ! 

Wśród nowych koleżanek i kole- 
gów dreptał po plaży w Biarritz i po 
wcale eleganckich willowych przybyt- 
kach zawsze nieoceniony, zawsze ten 
sam p. Karol Wyrwicz- Wichrowski— 
l jest nadzieja, że jeszcze i w biežą- 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

O programie gospom 
„darczym Polski. 

skie z Wołyniem, rozpoczęła się sa- zanalizować warunki, umożliwiające 
morzutna kolonizacja Wołynia przez i 
chłopów z Królestwa i byja tak znacz- wowi. 
ną, że wywołała specjalną uchwałę 

przeciwdziałające owemu  dopły- 

Tu występują prawa osobowe cu- 

(potrz „Słowo' Nr.2822 dn, 11 i Nr. Kgmitelu Ministrów, zakazującą Po dzoziemców w Polsce w zakresie 
233 z dn. 12 b. m). 

byli pozbawieni 

lakom z Królestwa kupowania idzier- przemysłu i handlu. 

i Najlepszą analizę statystyczną rol- żawienia gruntów. w innych guber- 

mej produkcji w Polsce znajdujemy njach ziem wschodnich Polacy włoś: wagę, 
w pracy p. p. Brunona Balukiewicza cianie nie 

Dr. Battaglia słusznie zwraca u- 
że niedopuszczanie fachow= 

prawa ców lub wykwalifikewanych robotni- 

i p. Piekałkiewicza „O programie go- dzieržawienia i kupowania drobnych ków do pracy w naszym przemyśle, 

spodarcžym Polski“. 

'4szeniu intensywności 

gruntów, S>ecjalne prawo dla Woły- ze względu na „ochronę rynku pra- 

Pobyt p. ministra Dobruekiego w Wilne, 
Przyjazd Pana ministra 

religijnych i oświecenia 
dr. Dobruckiego do Wilna miał 

nu położenia, wywołanego ostainie- 
mi zarządzeniami Rządu na tle spra: 
wy litewskiej 

Ponadto pan minister poświęcił 
w ele «czasu na omawianie Spraw 
szkolnych z kuratorem Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego dr. Ryniewiczem, 
w którego towarzystwie odbył wizy- 
tacje niektórych szkół, zwracając tym 

publicznego obu 
na szkoły ogrodniczej 

celu wzięcie udziału 'w uróczystości raził uznanie dla zasług dyrektora 

rocznicy oswobgdzenia Wilna oraz w szkoły p. Romana Krausego nad or- 
konfzrencjach, poświęconych omówi:- ganizacją zakładu i doprowadzeniem 

tych szkół. 

do wzorowego stanu pięknego ogro- 
du szkolnego. 

Równie korzystne wrażenie wywar- 
ło Baństwawe seminarjum nauczycie|- 
sxie żeńskie w Trokach Pan Minister 
zwiedził internat, jadalnię oraz  asłe 
szkolne, przysłuchiwał się lekcjom, 
rozmawiał z gronem nauczycielskiem 
i uczenicami i kilkakrotnie wyrażał się 

Autorzy ciobliczają, że przy zwięk- nia było wywołane tem, że był on cy*, jest błędem, gdyż sprzeciwia się 
gospodarstw naturalnym terenem kolonizacji z Kró+ rozwojowi sił produkcyjnych w na- 

rolnych możliwe zwiększenie zborów lestwa oo przeprowadzeniu pierwszej szym kraju. Da tego należałoby do- 

razem uwagę 
zawodowe. 

głównie na 
Pan minister 

szkoły: techniczną i 

szkoły pochlebnie o działalności wvchowaw- 
zwiedził czej dyrektorki zakładu p. Julji Rut- 

, poszczególnych zbóż dałoby pod po* 
, krycie wewnętrznego spożycia łącznie 

z zasiewem bezsporne nadwyżkiekspor- 
towe w ilości, dla pszenicy 5 milj. q, dla 

kolei. Giy będzie zbudowana kolej dać, że ograniczenia osobowe dla cu- 
Chełm: Włodzimierz, Łack-Równo, ko- dzoziemców przeciwdziałają napływo- 
lonizacja Wołynia otrzyma nowy im wi kapitału obcego, który musi iść 
puls. ze swemi mężami zaufania. 

czą w Wilnie, 
- rzemieślni- kowskiej. 

przyczem za ntereso- 

Pomoc Rządu pogorzeleom i instytucjom opie= 
żyta 15 milj, dla jęczmienia 6 mili. 
i dla owsa 2,5 milį. 

Waru 1kiem u'rzymania się Polski Podatek majątkowy, zbytnie ob- 
któreby by- w międzynarodowej walce o byt, jest ciążenie socjalne—oto czynniki prze: 

В + 
L. £lość łatwo umieścić naa międzyna- rozwój jej dróg żelaznych, wodnych i ciwdzialające przyplywowi obcego ka- 

rodowym rynku, Sz 
f racjonalnej organizacji zaniedbanego 

szczególnie przy bitych. 
Sprawę dróg wodnych poruzzają 

pitału do Polski, 
Kapitał amerykański ostatniemi la- 

ponad wszelką miarę naszego handlu »utorowie nagrodzonych prac. Dr. ty szedł do produkcji Europy, lecz 
| zbożem. Umieszczenie 15 mij. q. żyta Zwejg zapomina o kanałach Kałowi- głównie do Niemiec i przez Niemcy. 

ma międzynarodowym rynku byłsby ce—Toruń i Wisła—Daiestr. 
całkowicie zależne od naszych sto- 

| nie ich rynek mógłby pochłonąć rok ki 

sir.). 

Oi6ž traktat handlowy polsko-niem'ecki 
Znaczenie tych kanałów podnosi- wejście ciężkiego przemysłu polskiego 

sunków z Niemcami, bowiem jedy+ łem w 1924 r. w mej pracy <Stosun- do międzynarodowego kartelu nie: 
polsko-niemieckie» miecko-francuskiego, który już dziś 

rocznie tak znaczne ilości żyta (28 Uznaję też za ważne, choć postawił. obejmuje znaczną część środkowej 
gospodarcze 

bym to na drugiem, w miejscu pogłę. Europy, może ułatwić kredyty nie- 
Jak osiągnąć zwiększenie wydaj- bienia kanałów Królewskiego i Ogiń- zbędne dla wielkich inwestycyj. 

ności naszego rolnictwa? Jest to spra- skiego, ze względu na wagę ich dla na- Datychczasowe pożyczki zagra- 

wa pierwszorzędnej wagi. Poruszają szego wschodu. Główn:mi gałęziami niczne polskie były pożyczkami kon- 
ja p.p. Battaglia i Wł. Diamand, Po- produkcji Polski są produkty rolne, sumpcyjnemi oraz mejącemi służyć 
gorszone warunki produkcji rolnej w drzewn* i węgiel, produkty o znacz. dla utrzymania kursu naszej waluty. 
b. dzielnicy Pruskiej czynią Sprawę nej wadze w stosunku do swej ware Pożyczek inwestycyjnych nie mie- 
intensyfikacji rolnictwa w tej prowin* tości, stąd i tania komunikacja wod- liśmy, bnśmy nie wytworzyli ani pla- 
cji trudną. „Akcja intensyfikacji mogła na jest dla nich odpowiedai:jszą, niż nu naszych inwestycji, ich kosztory- |Eqwarda Kr. 
by stopniowo posuwać się od Za- komunikacja kolejowa. 
chodu ku Wschodowi, gdzie jeszcze 

gospodarka ekstensywna. 

su, ich przybliżonej rentowności, 
Sprawa naszych dróg bitych nie bośmy nie weszli w należyty kontakt 

przez dłuższy czas musi dominować została uwzgłędnioną przez autorów z temi siłami produkcyjnemi, które 
Wszelkie prac konkursu Banku Gospodarstwa są niezbędne dla inwestycji na szęr- 

odpowiednie zagospodarowanie wo- Krajowego, jednak jest ona bo'ączką szą skalę. 
jewództw wschodnich może jeszcze b. zaboru rosyjskiego. Na kongresie 
zwiększyć o kilkadziesiąt procent ob. rolniczym w Polsce w 1924r. sprawa wy pogląd, że nasz przemysł prze- Ciśnionia 
Szar gruntów ornych, podczas gdy ta została gruntownie przedstawiona rósł pojemność naszego rynku, a średnie 
ma zachodzie i w cenirum doszliśmy w odnośnych referatach. 
zdaje się do maksymalnej granicy" — Czynnikiem współczesnego odro- żonej walce ekonomicznej Europy średnia 

W Polsce tuła się obzcnie fałszy- 

zdobycie rynków obcych przy natę- 

powiada p. Battaglia. Mamy w woje- dzenia gospodarczego Euroy powo- powojennej jest dla nas niemożliwo- 
wództwach centralnych około 5 proc. jennej jest postęp elektryfikacji. 

М emcy, Francja, Włochy oraz ine I 
Do grane ne państwa uczyniły po wojnie olbrzy- poglądu znajdujemy w książce p. Wlatr 

nieużytków, mogących być przeobra- 
żonemi w użytki rolne. 
maksymalnych jesteśmy jeszcze tam mie postępy w tej dziedzinie. 
daleko, lecz znacznie bliżej niż na - 
wschodzie. 

„Zwiększenia użycia 

ścią. 
Szereg danych dla obalenia tego 

Battaglii, który podaje szczegółową 
Pod względem elektryf kacji Polska, analizę wszystkich gałęzi naszego 

zacofanych 
z wyjątkiem dawnej dzielnicy pruskiej, przemysłu. 

nawozów należy do najbardziej Polski przemysł bawełniany może 

kuńczym, 
Na wniosek pana Wojewody Wi- 

e ńiskiego Ministerstwo Pracy i Opie- 
ki Ssołecznej przyznało ostatnio zł, 
2000 na pomoc dorzź?ą dla rogo- 
rzelców wsi Ziemcy, gminy Woropa- 
jewo, powiatu Postawskiego oraz zł. 
800 dla najbardziej poszkodowanych 
skutkiem gradobicia mieszkańców wsi 
Klipv. powiatu Brasławskiego i wresz- 
cie 4700 zł. dla najbardziej poszkodo+ 
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Zakład 

Temperatura 1-3 

d m d bw mia, 
P6t.-zachodni 

p'zeważający ) A 
Uwagi: Pogodnie, 

Minimum za dobę *i- 1 
Maximum za dobę —-8 
Tendencją barometryczna stały spadek ci- 

sztucznych —pisze p. Wł. Diamand— państw w Europie. W ciągu kiłku lat znaleźć stałe dostateczne zatrudnienie śnienia 
szukać należy raczej w całym kraju, naszej państwowości w tej dziedzinie i uzyskiwanie swej sprawności tech: 
a 

iej) Dla 
nawozów sztucznych na 
wschodzie należy, wedłu naszej 
nji, przedewszystkiem ustanowić 
fową taryfę kolejową, - dającą znączne 
taryfowe zniżki na dalszych 
głościach. 

Bez elektryfikacji na większą skalę ny, konsumcja bowiem wyrobów ba- 

Bez elekiryfikacji kolei tie będzie- przed wojną wynosząca 1 i pół kg. 
dle- my mogli zmniejszyć w znacznym na głowę, spadła obecnie do pół kg. 

stopniu personeł kolejowy i uczyn'ć na głowę, stąd przeciętnie niski, mniej- 

opi- mniej zdolną do współzawodnictwa 
Stre- nazewnątrz. 

nie tam, gdzie poziom ich użycia uczyniono u nas wyjątkowo mało, nicznej w oparciu o rynek wewnętrz- 
jest wysoki” (tj. w b. dzielnicy prus- ‹ e 

zwiększenia [komsumcji nasza produkcja przemysłowa, a na- wełnianych doszła niemal do normy 
naszym wet rolna, stawać się będzie coraz przedwojennej. 

Gorzeį się ma produkcja wełniana. 
Konsumcja wyrobów wełnianych, 

Jednym z czynników wysokiej pro- eksploatację kolei, a więc taryfy prze. więcej od 40 —50 proc. stan tego prze- 
dukcji rolnej jest gęsta sieć koizjowa wozowe znacznie tańszemi. 
b. dzielaicy pruskiej. O:óż dla inten: Elektryf'kacja, rozbudowa 

mysiu. Nadzieje na wzrost tego prze- 
sieci mysłu są o wiele słabsze, niż ba- 

syfikacji rolnictwa naszego w woje- kolejowej, przeprowadzenie kanałów, wełny. 
wództwach wschodnich potrzebnem wymaga olbrzymich kapitałów. 
jest rozszerzenie sieci kolejowych 
tych województw. 

stulatem 
gospodarczej na Kresach wschodnich 

„Małopolski 
całkiem słuszay. Znajduje 

rolniczej 
Postulat 

Dr. Battaglia zaleca forsowanie: 

: URZĘDOWA, 
— Nominacja sędziego do 

spraw szczególnaj wagi. Sędzia 
śledczy do spraw szczególnej. wagi 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 
p. Leon Kryczyński został ostatnio 
dekretem delegowany na członka ko» 
misji ds walki z nadużyciami w War- 
szawie. | 

SAMORZĄ DOWA 
— Starostowie pow. Mołode- 

czańskiego i Postawskiego w 
Wilnie. W dniu wczorajszym  przy- 
byli do Wilna Siarostowie pow. Mo- 

Rzecz naturalna, że te inwestycje jego eksportu, gdyż jest o przemysł łodeczańskieg» p. Piekutowski i Por 
nie mogą być robione na mocy czy wyjątkowo przerośnięty. 

Dr, Żweig pisze, iż doniosłym po- to oszczędności budżetowych, czy 
jest podniesienie kultury pożyczek wewnętrznych. 

Konsumeja wielu naszych pro- 
duktów, którą z trudnością możemy 

stawskiego p. Niedźwiecki, 
Jak się dowiadujzmy p. Piekutow- 

ski wydelegowany został przez p. 
Inwestycje mogą być dokonane umieścić na obcych rynkach, jak Wojewodę na specjalne, sześcio ty 

‚ id skierowania tam nadmiaru ludncści tylko przez pożyczki inwestycyjne węgla i cukru wzrosłaby do rozmia- godniowe kursy dla Starostów, jakie 
i Królestwa”. zewnętrzne. 

Sędziowie konkursów w swem o- głaby ją przewyžszyč, 
rów obecnej produkcji, a nawet mo: 

gdybyśmy 
odbędą się w Warszawie. 

Przyjazd p. Niedźwieckiego stoi 
© usprawiedliwiznie nietylko w rół- rzeczeniu (w refsracie prof. Krzyża- weszli na drogę polityki inwestycyj- w związku z zamierzonemi pracami 
nicy gęstości zaludnienia naszych nie- nowskiego) uznali, że problem im- nej, o której mówiłem wyżej. 
deludnionych województw wschod- portu kapitału zagranicznego dla Pol. k 
nich, ale przeludnionych województw ski nie wchodzi w zakres właściwego zaną z planem gospodarczym Polski wiska. 
zachodniej Małopołski i Królestwa, tematu pracy konkursowej o „Pro- nie zwrócili uwagi autorowie prac o 
lecz w różnicy gęstości ludności rolni- gramie gospodarczym Polski”... „Na- „Programie gospodarczym Polski“. 

czej w poszczególnych województwach. łeżałoby program ułożyć z uwzględ- Mianowicie 
Lecz zostaje tu pominigiy związek nieniem ewentualności, że narazie do- czenia naszego przemysłu. 
tego postulaju ze sprawą rozwoju pływ zagranicznego kapitału będzie 
sieci kolejowej na naszym wschodzi. mały 
Gdy została wybudowana pierwsza prac 
kolej żelazna, łączącą Królestwo Pol- 

cym sezonie nie napatrzymy mu się 
i nie naklaśkamy do syta. Kto zaś 
będzie wielkim amantem, dotąd ta- 
jemnica. Miał p. Kawczyński sposob: 
mość wyposażyć Swoją rolę rysami 
charakterystycznemi; nie uczynił te- 
gu; czekajmy cierpliwie, może innym 
razem przypomni sobie o tem w 
anałogicznej sytuacji. 

© Oczywiście... oczywiście... nie mógł 
dyr. Rychłowski zaangażować Węgrzy- 
na, osypać złotem Malicką, porwać 

przed sobą drogę wcale 

Jsszcze na jedną ważną kwestję, zwią- 

na sprawę  rozmiesz- 

Nasze województwa wschodnie, 
*. Zdaniem mejem należałoby w produkujące len, posiadające główne wobtc czego przerwał 

y wskazać nie tylko znaczenie zapasy drzewa, mogą być podstawą nie. 
dla nas dopływu obcego kapitału, ale dla szeregu przemysłów. 

jest Brześć, 
leżący ma linji węzłowej dróg wod- 

na zamachnięciu s'ę skończyło! Gdzie nych i kotei żelaznych, będący cent- 
środki na wystawienie takiej sztuki? rem okręgu, obfitujący w las i len. 
W „kubach“... dla oszczędności? Są- 
dzimy też, że pod ciężarem taki:j okręg pierwszorzędny pod względem 
sztuki ugną się barki zespołu. Tak hodowlanym, co też mogłoby być 
też by i było z każdą wycieczką w podłożem dla szeregu przemysłów. 
dziedzinę „wielkiego repertuaru". 

Teatr Polski ma przecie wytknięłą wych do Brześcia ułatwia ta okolicz- 
gładką i ność, że miasto to posiada tereny, 

wcale zaszczytną. Bieżący reptr'uar które, jako opuszczone przez właści- 
komedjowy, od t. zw. sztuk o silnem cieli, mogą być wywłaszczone przez 

Wrazie osuszenia Polesia, byłby to 

Sciągnięcie zakładów przemysto- 

* przy regulacji jez. Narocz, gdzie pro: 
jzktowane j:st organizowanie uzdro- 

MIEJSKA, 
— (x) Prezydent miasta zanie- 

mógł. W dniu wczorajszym prezy: 
dent m. Wilna p. Folejewski zacho- 
rował prawdopodobnie na influenzę, 

urzędowa- 

Na posiedzeniu Rady Miejskiej, 

wanych mieszkańców gminy Smor- 
gońskiej. 

Z tytułu miesięcznej pomocy dla 
instytucyj opiekuńczych nad dorosły- 
mi, weteranami, inwalidami wojenny- 
mi, zakładnikami i t. p. Ministerstwo 
Pracy i O. S». asygn=wało 2270 zł, 
а @а instytucvį opizkuńczych nad 
dziazkiem — 11.315 zł, 

IKA 
Szym przewodniczyć będzie v.-prezy* 
dent p. inż. Czyż. 

— (x) Nowe kierownictwo ro- 
bót kanalizacyjnych w Wilnie. 
Magistrat m. Wilna powierzył w dniu 
wczorajszym kierownictwo robót ka- 
nalizacyjnych w Wilnie, w miejsce p. 
Zasztowta inż. Dobuszyńskiemu. 

Z dniem 20 b. m. przyjęło na za- 
stępcę kierownika pomienionych ro- 
bót inż. Witorda. 

— (x) W sprawie remontu 
gmachu b. ratusza. W związku z 
projektowanym przez Magistrat re* 
montem gmachu b. ratusza, gdzie się 
będą mieścić pewne biura miejskie, 
oraz sala posiedzeń Rady, we wtorek 
18 b. m. Specjalna komisja złożona 
z przedstawicieli miasta i grupy inży- 

„nierów dokona oględzia gmachu, w 
celu opracowania odpowiednich pla- 
nów i kosztorysów przebudowy tego 
gmachu. 

— (x) Zasypanie <Koczergis. 
Magistrat m. Wilaa na ostatniem 
swem posiedzeniu postanowił przy- 
stąpić w najbliższych daiach do zu- 
pełnego zasypania kanału „Koczergi“ 
i przeprowadzić na tym miejscu od- 
powiednią kanalizację. : 

— (x) Badanie mostów wileń- 
skich. W dniu wczorajszym przybył 
do Wilna, zaproszony przez Magi- 
strat, przedstawiciel frmy budowy 
mostów «K, Rudzki» w. Warszawie 
p. inż, Duchnowski w celu ustalenia 
stopnia wytrzymałości mostów, a 
mianowicie: na Zwierzyńcu, przy ul. 
Kalwaryjskiej, na Wilencz i wszy” 
stkich kolejowych, które w ostatnim 
czasie oddane zostały pod zarząd 
miasta. 

— (x) Kiedy nastąpią wypłaty 
rezerwistom. Wydział wojskowy 
przy Magistracie m. Wilaa przystąpi 
w najbliższych dniach do wypłat na- 
leżności rezerwistom, którzy w roku 
bieżącym odbyli ćwiczenia wojskowe 
i obecnie złożyli w tymże wydziaie 
wymaganńe dokumenty, stwierdzające 
okres odbytych ćwiczeń. 

ы WOJSKOWA. 
, — (c) Zmłana granic D. O. K. 

Ili. Rozkazem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych Nr. 24/27 poz. 292 zo- 
stały zmienione granice okręgu kor- 
pusu Nr. Ill Grodno. Wyłączony zo- 

  

Miastem nadającem się: na centr które się odbędzie w dniu  dzisiej- stał mianowicie obszar powiatu stoł- 

wyznań wał się sianem budow” gmachów dla 
Przy zwiedzan u 
pan Minister wy- 

Dzieei lubią kawę! 

peckiego w granicach  ustalonvch 
w Dz. Ustaw R. P. Nr. 45—46, Ob- 
szar ten włączony został do O. K. 
Nr. IX.—Brzešė nad Bugiem. 

KOLEJOWA. 
— (c) Nowy wykaz odległo- 

ści taryfowych. Władze kolejowe 
wydzly nowoopracowany wykaz od- 
ległości taryfowych. W wykazie tym 
uwzględniono przedewszystkiem świe- 
żo dokonane rewizje pomiarów od- 
ległościowych, oraz przeliczenia od- 
ległości przez nowe linje, skutkiem 
czego znaczna ilość odległości ulega 
skróceniu w stosunku do odległości 
obowiązujących uprzednio. 

Prócz tego przejrzysty układ wy- 
kazu ułatwia znakomicie szybsze zna- 
lezienie najkrótszej odległości —speł- 
niając kardynalny warunek—udogod- 
nienia przy dokonywaniu eporacyį 
taryfowych. 

SZKOLNA. 
— Wyjązd p. Kuratora do 

Nowogródka. Daia 7 X. wyjechał 
p. Kurator Dr. Ryniewicz na dwa dni 
do Lidy i Nowogródka, by, w zwią- 
zku z ostatecznem przejęciem przez 
tutejsze Kuratorjum szkolnictwa no- 
wogródzkiego, złożyć wizytę urzędo- 
wą p. Wojewodzie Bzczkowiczowi. 
Po omówieniu całego szeregu spraw 
aktuałnych, tyczących się potrzeb 
szkolnictwa nowogródzkiego, p. Wo- 
jeweda i p. Kurator zwiedzili wspól- 
nie dwie. szkoły powszechne, szkołę 
zawodową, nadto wzięli udział w u: 
roczystości poświęcenia nowego bu: 
dynku szkolnego w Gieranonach (pow. 
Lidzki). 

ZEBRANIA I ODCZYTYĄJ 
— Walne Zebranie rodziców 

uczni Gimnazjum J. Lelewela wyzna- 
czone na niedzielę 9 paź lziernika 20- 
stało odroczone i odbędzie się w 
piątek 14-go października t. b. o go- 
dzinie 6 wieczorem. 

— Powszechne wykłady uni- 
wersyteckie. We czwartek, dnia 13 
paźiziernika 1927 roku o godz. 7-ej 
wieczorem p. Dr. Władysław Sta: 
szewski wygloei odczyt p. t.: «Zna* 
miona głosu» jako początek cyklu 
wykładów <Q mowie ludzkiej». Ze 
względu na demonstracje wykład ten 
odbędzie się wyjątkowo w Zakładzie 
Fizycznym U. S. B. ul. Nowogrodz- 
ka 22, róg Słowackiego. 

Wsięp 50 gr; dla młodzieży 20 
groszy. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 

Tę rozkosz może Pani 

Swym _ dzieciom zawsze 
sprawić, jeżeli użyje Pani 

zamiast drogiej kawy ziarni- 
ste, doskonałą 

kawę „Enrilo“. 

„Enrilo“, sporządzone z 

najlepszych surowców, jest 
hygieniczne, tanie i znacznie 

pożywniejsze niż kawa ziar- 
nista lub tembardziej herbata. 

Proszę żądać od Swego 
kupca Wyraźnie „Enrilo*. 

ukaże się na przedstawieniu wieczornem po 
raz ostatni «Królowa Biarritz», cieszą się 

  

zebrań kontrolnych w roku 1927 w m. Wilnie. | 
Od dnia 15 X 1927 r. do dnia 26 X11927 r. w m. Wilnie, w świetlicy 3 p.sap ul. Arse- | 
nalska Nr 5 [obok przystani wioślarskiej na Wilji] pod przewodnictwem mjr. Michlera 

Kazimierza odbędą się następujące zebrania kontrolne: 

  

Warszawie Ćwiklińską, przerwać eme- 
tytalne wywczasy Frenkla ofiarowując 
mu w Wilnie pałac na rezydencję i 
tysiąc dolarów za występ. Greblę 
Sypał wedle stawu. I zanosi się na 
to, że w ciągu całego sezonu sypać 
dą będzie. 

Subsydjum znikąd nasz Teatr Pol- 
Ski nie otrzymuje; niema zapewnio- 
nych nawet żadnych „świadczeń in 
natura*, O własnych siłach musi bo- 
rykać się z ciężkim losem. Z punktu 
też zaczął dawać niedzielami trzy 
rzedstawienia! Jest to wysiłek, dla 

względnie nielicznej trupy — nadmier- 
ny. Bal — powiada dyr. Rychłowski 
— jakże inaczej mogę, kiedy publicz- 
ność chodzi akuratnie do teatru tylko 
naprawdę w niedzielę! Tedy muszę 
kuć żelazo póki gorące a nie wów- 
czas gdy ostygło. 

| Na tej też płaszczyznie „grobli 
" wedle stawu* rozstrzygać się będzie 
_ w ciągu bieżącego sezonu kwestja 
> _ repertuaru Teatcu Polskiego. Znów: 

dura necessitas, Sami odradzalibyśmy 
dyr. Rychłowskiemu  „uprawianie* t. 
zw. wielkiego repertuaru. Był już się 
zamachną! „Marją Stuart“ Slewackie- 
go na inaugurację sezonu... Oby tią 

  

napięciu aż do fars włącznie — oto państwo i dane zakładającym większe 
skala wcale chyba rozciągła i wy- przedsiębiorstwa w tem mieście. 
starczająca. A personelu nie przemę- Nie piszemy obecnie rozprawy e 
czać i o teżyserję choćby najsurow- programie gospodarczym — polskim, 
szą i najbardziej wymagającą dbać szkicujemy go tyłko, omawiając pra- 
ustawicznie! Dyr. Rychłowski jest za ce, wydane w tej dziedzinie. 
bardzo „człowiekiem teatru“ i fa- Uznajemy, że zawierają one znacz- 
chowcem zbyt doświadczonym aby ne luki, lecz winny zapoczątkować 
w tych ramach nie doprowadził swo- dyskusję poważną «O programie 
jego teatru de rezultatów kuliuralnych gospodarczym Polski». 
szacownych i do rezultatów kasowych Wł Studnicki 
nawet wcale pokežnych, 

Pozostaje - zajrzeć za sa G.c4DA WARSZAWSKA 
sprawy operowej, która, jak widzę z 2 października 1957 r. szeregu wniosków sformułowanych Dewizy = RA 
przez Podkomisję magistracką, zno* - Trans. — $ргк. — Карпо wu wypłynęła na forum wileńskich pory 888 AO 77.066 
ssraw publicznych. Holandja 357,75 _ 358,65 _ 356,85 

Cz. J. Londyn 43,42 43,53 43,31 
„ Nowy-York 8,90 8,92 888 

Post scriptum. Jak owa matka z bajki 35,02 35,11 34,97 

może korekta wczorajszego odcinka powie- Praga 26,41 26,47 | 2635 
dzieć: Mam na sumieniu jeden tylko błąd Szwajcarja 171,05 — 17238 17252 
ale istnego |wa! Wiedeń 125,82 126,13 125,51 

Stoi we wczorajszym odcinku «jak byk», Włochy 48,70 48,82 
że król spartański Agis zamierzał podzielić 
całą ziemię Sparty na 4500 «różnych» ka- Papiery Procentowe. 

łków. - 6750 —68.—67. 
аы A powinno być na 4500 równych ka- Ka 106,— 

łków. Sa konwersyjna poż. 6450.— 
Jedna tylko przeinaczona litera a tak т konwers. kolejowa 69—61 

ogromna w sensie różnica! i 0 Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln! 92 x 

szeregowi rezerwy i pospol. ruszenia z bronią szeregowi rezerwy i pospol. ruszenia z bronią 

15 X 27 rocznik 1901 na litery A, B, C, 16 XI 27 rocznik 1890 ma litery A, B, C, D, E, Е, 
11 XII b OS B FG E LAS аО. G, H, I, J, K, L, E, M, N, 18 Х 27 „ON оОИ AN, , P, R, S, T, U, W, Ž, Ž, 
19 X27 „ 1901 ® K, którzy nie stawili się do zebrań 
20 X 27 „оа Ody MO ES, kontrolnych w r. 1925 į 1926. 

2 Хя w NW AAA XI 27 ik 1893 na litery ; 22 wz „ » 18 XI roczni na litery A G. D, B B-GH,E 24 X27 aso AŽ a jsf ia . ECH 
19 ” „ E, M, N, O, P, R, S, T, U 

25 X27 | rocznik 1899 „| A, B, R, Ww, Z, Ż, : 26 Х 21 „800 a G DLE EG, którzy ne stawili się do zebrań 
21 Х 21 W CASA Wa J, K, kontrolnych w r. 1925 i 1926, 
28 X 27 ik 0 M 5 L,Z, N,O, U, 
29 X 27 wi 18001 СМ 21 X127 | rocznik 1892 na litery A, B, C, D, E, F, G, H, į 
31 X27 tat AO A ' J, K, L, £, M, N, O, 2 X127 IBO PAMICZ 22 XI 27 no1802. „BS, T, UWSZęŻ 

którzy nie stawij się do zebrań 313.27 rocznik 1887 „„ . A,B,C D,E,l, kontrolnych w r. 1925 i 1926. 4 XI27 w: 1887 +, 6, GH, I, Z, й, > 5 XI27 ° 1887 » K, L, L, T, U, 23 XI 27 rocznik 1897 na wszystkie litery, 
7 3127 AN 0 O, P.S, k którzy nie stawili się do żebrań 
8 XI27 KRZSSTA 5 M, N, R, W. kontrolnych w r. 1925 i 1926. 

g'Xv27 rocznik 1898 $ Ar BC, D, E. FG HL 24 XI 27 rocznik 1896 na wszystkie litery 
10 X 27 4808 15 J, K, L, L M, N, P, którzy nie stawili się do zebrań 
11 XI 27 s 1898 —„ Ок от о kontrolnych w r. 1925 i 1926. | 

którzy nie stawili się do zebrań 
kontrolnych w r. 1925 i 1926 25 XI 27 rocznik 1895 na wszystkie litery, | 

którzy nie stawili się do zebrań 
12 XI 27 rocznik 1891 na litery A, B, C, D, E, F, O, H, K kontrolnych w r. 1925 i 1926. 14 X! 27 w WBOLO Lsd LM MP, O, S 
15 Xi 27 i GABY рели S, T, U, W, Z, Ž, 26 XI 27 tacznik 1594 na wszyslkie litery, 

którzy nie stawili się do zebrań którzy nie stawili się do zebrań . 
kontrolaych w r. 1925 i 1926. kontrolnych w r. 1925 i 1926.      
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na naszej scenie wyjątkowem powodzeniem. 
Codziennie przepełniona 

świadczy o tem dobiinie, jak również nie- 
ustanne wybuchy śmiechu o niektamanym 
humorze sztuki, oraz o dobrej grze zespołu. 

sarz sowiecki» — Czirikowa; sztuka ta jest 
pełna grozy, maluje bowiem męczarnie prze- 
żyć społeczeństwa rosyjskiego, które nie 
idzie na lep idei bolszewickiej, oraz panu- 

— Jutrzejsza premjera. Dla tej części 
publiczności, która szuka w Teatrze moc- 
nych wzruszeń, jutro grany będzie 

jący w Rosji chaos. 

tni 

— Sobotnia popołudniówka. W so- 
botę o g. 4 m. 30 pp. ukaże się po raz osta- 

Świetna komedja Nancy'ego «Wesoła 
spółka». 

S-Ł-0-W o 

—
 

  

  

  

  

2 : = Po trzyjetnim poby- 
widzownia Z D i Dziś będą ® 346 dramat w 10-ciu aktach. Nad pro- . . Ва ы pody ' SĄ ÓW. „Maso: Kinematograf | „więtlane fimy: , W ŚTÓd bestył i ludzi" mm: :CzY PAN ZNA. LIPKA» M c we Ва 

ulturalno-Oświatowy | komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni „ka | 
Proces na tle zawiedzionej mi- Sala Miejska y koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Cena bile ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Poczatek || Snėika > opr. odp. lekcji języka 

łości. (ut. Ostrobramska 5) seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. Wilno, ul.Tatarska francuskiego 

„Kom „jako motto do sprawy jaką rozpatrywał ke: dom pay ERA > oszę skła- 
, w dniu wczorajszym Sąd Okręgowy pod Kino: | 66 Dziś! Superfilm obecnego sezonu я = Mottoi Мегс I Bądz be stnieje od 1843 r. | | dzć w Administracji ‚ 

przewodnictwem p. Jodzewicza, mogłoby £ Tea „Polon a = : ary oczaruje kala: Wilno! : „Wieża Miłości” litości dla Pobieć Ba. e Fabryka i skład sSłowa> dla K. L 
posłużyć popularne ongiś libreto zaczy- e ui. A. Mickiewicza 22, gą ciwnym razie one będą bez litości dla ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poematu Lorda Byron:(© mebli: Gi t EZ 
nające się od słów: <Q młynarce z pewnej р. & Don Juan. w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet John Bsrrymore '® jadalne, sypialne. | mnastycz 
wsi, młody rybak ciągle śni». Młedy chło- pełoa wzdzięku Mary Astor. Obraz ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztroskiiwym życiem salony, gabinety, ! z 7.mio letnią prakty- 
piec, uczsńń Abram Balszyn zapłonął miło oweg wieku, muzyką, šmiechem, szalonymi igraszkami, lubieznymi tancami i bachanaljami łóżka niklowane i | ką ma 
ścią do swej starszej koleżanki, słuchaczki Ilustracja muzyczne wykona orkiestra konceriowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja Salnickiego, 

  

aagielskie, kreden- 

  

gocziny. 
jeszcze wolne 

Retlektuje | 

— Poranek taneczny w Teatrze Pol- 
skim. W niedzielę najbliższą 16 bm. odbę: 
dzie się w Teatrze Polskim poranek taneczny 
Lidji Winogradzkiej-Grego:, znanej interpre- 
tatorli iańców klasycznych, której występy 
w Łotwie i Estonji cieszyły się olbrzymiem 
Boze” W programie: bloon, Brahms, 
Donaldschn, Ganne, Grieg, Holst, Kreisler, 
Scharwenko, „oraz produkcje z instrumentami 
perkusy jnemi. Akcmpanj: ment 
W. Szczepański. 

Ceny: biletów od 30 gr. do 3 zł. są już 
do nabycia w kasie Teairu Polskiego <co- 
dziennie 11—9 w. 

— Program andycji 
12.00. Sygnał czasu, komunikat łotniczo- skutku, 

meteorviogiczny, komunikaty «РАТ», nad w 

prog! R ram. 

15,00, Komunikat meteorologiczny, go 
spodz:czy, komunikaty PAT, nadprogram. 

15.20— 16.25. Przerwa. 
16 25—16.40. Komunikat harcerski. 
1640—17v5. Odczyt organizowany dla 

Wystawy Radjowej w Warszawie pt, <Pro- 
stowniki anodowe» — wygł. p. Gadkowski. 

17,05—17,20 Komunikaty <PAT>». 
20,10—20,30. <Wśiód książek» —przegląd 

najnowszych wydawnictw omówi prof. Fien- 
ryk Mościcki. 

17.45. Audycja literacka: 

19,15—19,35. Rozmaitości. 
„1935—2U 00. Lekcja kursu elementarne- 

go języka angielskiego. Lektorka p. Memmi 
Gardiner. 

20.0—20.30. Przerwa. 
20,30. Koncert wieczorny. 
22.00. Sygnał czasu i komunikaty: lotni- 

program. 

bm. 

WYPADKI | KRADZIEZE 

— Zastrzelił swego kolegę. Dn. 12 
godz. 19 w domu Nr 16 przy ul. 

Ostrobramskiej został zabity przez swego 
kolegę wystrzałem z strzelby t. zw. <monie- 
Christo» 16 letni Lejba Sziejnberg. Chory 
zmarł w obecności lekarza pogotowia ra- 

0 

tuńkowego. 
Wstępne dochodzenie ustaliło, iż zabój: 

stwo dokonane przez nieostrożne obcho- 
dzenie się. 

— Samobójstwo. Do szpitala dosta- 
wiono M. Kowalewską (Piłsudskiego 15), 
kióra w celu pozbawienia się życia ctruła 
się nieustaloną trucizną. 

Los towarzyszki Połczyńskiego. 
Jak się dowiadujemy, Kożewnikówna | 

Zenaida, b. urzędniczka urzędu pocztowego 
w Wilnie i kochanka defraudanta Połczyń- 
skiego, która po postrzeleniu ostatniego w 
czasie ucieczki do Sowietów, została przy: 
aresztowana i osadzona w więzieniu šied- 
czem w Mołodecznie, po przeprowadzonem 
na miejscu dochodzeniu i 
dzisiejszym przetrańsportowaną do więzie- T 
nia na «Łukiszkach» do d; 
dowych. 

a) Kazimierz 
Tetmajer: Ksiądz Piou; b) Feljeton iteracki; 
c) Gen. Zaruski: Na morzach dalekich. 

19.00—.9.15, Komunikat rolniczy. 

zostanie w dniu 

yspozycji władz są- 

wyjechała na święta do rodziców swoich do 
Równego, napis.ł [ist pełen czułych słów i 
zaklęć. List trafł do rąk ojca, który zabronił 
córce podtrz mywać stosunki z hołyszem. 
Po. powrocie do Wilna piękna Dora powtó 
rzyła to Balszynowi. Zawiedziony w swoich 

  

SKRUCHA PALĄCEGO. 

kiórym «groźny terrorysta» proponuje 
wpłacenie tej sumy na raty, przyczem po- 
dane zostały dwa adresy. | to nie pomogło. 
Tata Sznejder był odwzżny, skąpy i... pie- 
niędzy ne wysłał. Wówczas Baiszyn kupił 
rewolwer systemu <pug Ci>El sztylet 

Tak uzbrojony przybył do Równego i 
przez dwa dni czatował na Sznejdera. Pan 
Sznejder był odważny ale i zapobiegawczy, 
dał znać policji i ta młodziana aresztowała. 
Sprowadzono go do Wilna i osadzono w 
więzieniu. 

Wczoraj na ławie oskarżonych zeznał 
on, że zawód miłosny wvprowadził go z 
1ównowagi duchowej z racji czego nie zda- 
wał sobie sprawy z tego co Czynił. Pienię: 
dzy nie miał zamiaru wyładzić, a jedynie 
chciał nastraszyć sprawcę swojego niepo- 
wodżenia miłosnego. Badana w charakterze 
świadka panna Dora Sznejder, z wrodzoną 
niewiastom skromnością zeznała, że nie po* 

Polecam przeto wszystkim przyjacielom i znajomym palić tylko 

TUTKI FAVORIT» 
  

  

REKLAMA SWIETLNA 
- jest dzwignią handlu 
kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

„Reklamie Swietlnej“ ul. A ae RKA 

0
0
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KANTOR WYMIANY 
JULJANA LANGERA i 

na dworcu Głównym (odjazdowym) а
ш
 

1
0
0
5
0
Ф
 

  

    
   

    

  

   

  

  

  

Tancerka. Najpiękniejsze kobiety! Nnjrozkoszniejsze tancerki. Szalony rozmach reżyserki, Cudowne 
ё efekta. Seansy o godz. 4 6. 8, 1030. 

p. DO ao a w S TEST EI 

  

USB Dory Sznejder. Zaczęło się od tego, Początek seansów o g, 4, 6 815 i 1020. sy, Stoły, szafy, | także na szkoły męskie. 
że B. aa przyjechała do Wilna, które- uiurea, Krzesła | Zgłoszenia do Adm- 
S Sania popsa S PRACĘ w A Kino- Helios" Nowa Sensacji! Największy Sukces Kin Europy i Ameryki! 8 O ZAM i <Słowa» dla <Gimnas | 

уча Ger a OS teatr |» . М Р G 44 Stręszycielstwo i hancel żywym towarem, W rol. sł. 8 O | 
ywsć coraz ozęściej, a kiedy uwielbiana ul. Wileńska 38. „Niewinne rzesznice genjalny Werner Krauss i Vivian Gibson jako Naga REY: | 

Choroby į 
WEWNĘTRZNE 

różnorodne zakaźne 
(kiła) radykalnie wy- 

bd nieważnia się 
książecz'ę 

wojskową Nr 141 
na nazwisko Stanczy- 

    

  

  

| 

dziejach młodzieni łał d l ka Stanisława rocznika e AE, Ę „, nacziejach młodzieniec zapałał zemstą do | Odnosząc się z zaufaniem do reklamowanych, przez różnych : у я Szopienice, órny 
objął dyr. O RSO O ama die se pe straszna biaducentėis tutek, przekonałem się, jednak, jikó ŠdiopoNy LEW d l 126WJ Wi GOWĘ AK: wg e Ślązk. Zsłączyć porto 

ortunnie pomyślana. Zasobny w go- i J > : 4 szy. tówkę, jako że ma iły: P. Szusjder Gian palacz, że niema LEPSZYCH TUTEK PONAD TUTKI ė zagubioną w l-szej groszy: | 

mał exbress polecony, autor btórego wyma- 99 oraz ozdobne kompanji 22, Baonu 
gal ON kary Śmierci wysłania 5 99 aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach K. O, P NAUKĄ 
tys. zł. liście tym napisane było: <Wi- i — — — — —  pisanI h 

RADJO. jęńska dywersja — na propagandę komuni | TUTKI «FAVORIT» są zaopatrzone w dwa filtry. nie mize- Nowy wielki dobry wybór ŁO DA, inteli- IU ab Bile: mioł 
USA GA icz Pw pozdrowieniem | puszczają nikotyny. Są estetyczne i przyjemne przy paienin polecają na sezon jesienny SZKÓŁKI MAZELEWSKIE M gentna "maszy- Kurs 30 zł uczącym 4 

| A. Balszyn». Ponieważ list ten nie odniósł TUTKI «FAVORIT» bi terjałó Ti (Rer © po pewnym czasie nadszedł drugi, < па]рпеате]\:{ел;аі;шеёсз'.ч z materjałów W ilno, Zawalna 6, m. 2; nistka korespon- się zniżka. Opłata na 
dentka względnie bin- 
ralistra _ posiadz jąca 
francuski język poszu- 

raty. Orzeszkowej 11, 
m. 16, iuform, od godz. 
9—ilej, 2ej—8ej 

Ceny przysiępne. 

    

  

BMEERY kuje od zaraz posady 
za średnie _ мупа- 

i : grodzenie. . Zgłosze- < 

A nia do Biura Rekla. Stenografji 
H mowego Grabowskie- wyucza listownie, naj- 

doskonalej: Instytut 
Stenograficzny —W ar- 
szawa, Krucza 26. Żą” 
dajcie prospektów. 

W Kownie 
kupię posiadłość 

choóby obciążorą pro- 

| 
| 

| 
| 

cesem. Zgłaszać się: | 

| 
| 
| 

| 

| 

  

go, Garbarska 1 pod 
©. 5. 
    

Poszukuję 
dzlerżawy folwarku w 
okollcy Wilna lub 
blisko stacji kolejo: 
wej małej lub większej. 
Zgłoszena do adm. 

«Słowa» pod 
«Dzierżawa». 

  

  

NORA 
Najlepsze słuchawki. 

ul. Dąbrowskiego 5, 
m. 4. 1. Giińska 

  

  

   

  

   

    

    

    

     

  

  

  

  

       
   
     

  

  
  

  

    

  

dejrzewała aby st ki koleżeński skar- NORA BABY Typ. Kc. Cena 20 zł. i 
kasa miały się tok askkńcz: ć. Nigdy go a > a : P Solidnemu Or. 6. Wolfson 

i nie kochała i na jego miłość nie czekała Czynnv  odziennie ni łączając Niedziel i Swiąt od 8 do 12 ; wynajmę ро“о]е Z weneryczne,  moczo- 
€20-meteorole giczny, policji, PAT, oraz nad- Prokurator p. Sosnowski domagał się suro- Kas i zbizEdSł GATC | papierów Brateicyja, Sūdia meilus“ Inis, wygodami, można ze glowe i skórne. uł 

wego ukarsnia, a obrońca, mec. Czernichow giełdogo _ Sprzedaż losów Loierji Państwowej. stołowaniem. Dąbrow- %Wijeńska 7, tel. 1067 
uważe, że jest to zwykły wybryk młodego. = skiego 10 m. 3A. 

* zakochanego pouszy chłopca. Zdanie Sędziego : Najlepsze głośniki. Oglądzć: 3.30 — 4.30. ————— 
było nieco odmienne, czego potwierdzeniem DOKTÓR + 
jest wyrok skazujący Balszyna na 6 miesię- Dobrobyt i majątek czeka u Twych drzwi!! Lekcyj języka D ZELDOWIGZ 
cy więzienia. Areszt prewencyjny został mu Otwórz je umiejętnie в f ki ; | Vą 
zaliczony na poczet tej kary. Tak zakończyła = rancus lego ! chor.W ENERYCZ- się sprawa, która wynikła z racji nieszczę: |] kupując LOS do I-szej klasy 16ej Poi. Państw. Loterji w słyn й p NE, MOCZOPŁG 
śliwej miłości «dywersanta» Balszyna do |] nej] z wielkich wygranwch i w najszczęśliwszej kolekturze Kalienć d tvitd angielskiego SKÓRNE | 
pięknej Dory, córki młynarza z Równego. = © ajlepsze radjoaparaty 2 udziela došwiadozona | od 10-1, od 5-8 w, 

“ Saias nauczycielka, zazzozzs j| H. Minkowski | >esema | użżż5| węg, [MLOd. szanych””. koneweczkach © : (Wejšcie od Ciasnej). | S7oldoWiCZOWa 
brutto 5 kg.—15 zł., 10 kg. briutto— Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17 P. K. O. Nr. 80928. KOBIECE WENE. 

ZE e pt Centrala: Warszawa „aiewki 40, Tel. 29635 i 195.81. P. K. O. Nr. 3553. FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE RYCZNE "i enor, 
p. HOCH, Tarnopol, ul. Rynek 11. A ZNAJ' ZIESZ DROGĘ DO SZCZĘŚC - A ę LA „DRGG MOCZ, Ё 

a m nnn || Główna wygrana :: 650.000 "żę"? igre KD BRO SKA AM ma Nic tak nie działa 2 po 75000, 2 po 6000013 po 5(00), 2 po 40000, 2 po 3.000, 6 p> 25000, 18 po а W = — 
dodatnio na usposobienie człowieka, $ || 15000, 30 po 10000, 54 po 75000, 90 po 3000, 180 Do. 2000, 422 18 1000 i mielės) Ą W. Źdr. Nr. 31- 
jak szklanka dobrze  zaparzonej $ wiele in, Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. Ia 

herbaty F p : 
м losu: ЗЫ o) Eh „a W. Smiałowska marki 5 © E. osu: |I/4—zł 1 1/2—21 20] |1/1—21 40) ł srzyjżmie od. ad 

«Feliks Pavlowski i S ka». Go drugi los wygrywa!!! ` = 2 do 19. koci 
Sprzedaż we wszystkich  handlach Najlepsza okazja wzbogacenia się!!! Niebywałe szansel!! : © = W: ZP. NEOL. 1 

RÓŻ kolonjalnych. amiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówienia i należności: Ty х $ 

J kanie oraz wszelkie inne s: WYTNIJ i ZACHOWAJ! PASZCZY SC ORO PREM ĖS fee SD Ą mai 

nia mo adykalnie i j ino, Niemiecka 35. tel, 13-17. ze Е t ° 
( madwi ZAM. „Lega. dia H. Minkowski P. K. ©. Nr. 80.928. 7а га © Marjan Mienicki 

$ Żyłki Я Warszawa, Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 20635 i 10581. P. K. O. Nr. 3553, Adjankt Kliniki Syfili- 
jąkałów O» J [EWICZA,chłodna 22, SPORT. 

Ligowcy oduieśli nieznaczne zwy- 
cęstwo. 

Rewanżowe spotkanie ligowej drużyny 
Hasmonea z mistrzem okręgu Makkabi znów 
wykazało, że Hasmonea nie stanowi extra- 
klasy, jak o tem mówi w ostatnim wywia- 
dzie swoim jej kierownik. * Wynik 2:0 uzy- 
skany wczoraj jest tego potwierdzeniem, a 
niewysoki poziom gry nad wyraz przekony- 
wującym argumentem. Wyniki 2:2 uzyskane 
z Pogonią |lwowską w zestawieniu z osta* 
tniemi, uzyskanemi w Wilnie, świadczą że 
Hasmonea albo jest drużyrą nierówną, a 
więc nie <cxtra», albo też nie chciała wy- 
grać, co by źle świadczyło o niej. 

Ofiary. 
— Bezimiennie dla wdowy z synem su- 

chotnikiem zł. 2, 

    

EDGAR WOLLES 

6° Tłowieszczi postać. 
twarzy jego mogła wyczytać, jak bar: że? — zapytał z chytrym uśmie. hem któr.—Popełnił zapewne samobójstwo, 
dzo poważną była sytuacja. Ojciec Beckerson. — Doprawdy nie powinna w obawie przed sprawiedliwością. 
wepchnął ją prawie do jadalnego. Na panienka opowiadzć nam takich hi- 
stole leżały spakowane walizki, 

— Wyjeżdżam natychmiast z Lon- 
dynu. 

— Dokąd jedziesz ojcze? 

dzisz, że powiem, — krzyknął znów wszedł do pokoju. Sposirzegłszy spa- 

rozzłoszczony. — Oto picnądze. — kowzne rzeczy, uśmiechnął się. 
Rzucił paczkę bankiiotów na stół. — 
ldź nzjmij pokój dia siebie. Możesz taj, —rozkazał swemu towarzyszowi.— 
być pewną, że cię odnajdę, gdy bę- Sądzę, że trzfę do kuchni. 
dziesz mi potrzebną, przyślę po cie- pilnować schodów. 
bie i przyjedziesz do mnie — rozu- : ) 

miesz? Nie powiesz nikomu, gdzie sząc skrzypnięcie drzwi kuchennych. ciaż żałowała z całego Serca nie. czuł, że obecność jego Sprawia Elzie Grek. 

Nie potrzebowała pytać 

— Za kogo mnie masz, 

jestem. 
— Ale ojcze, co się stało? Czy wystrzału. 

coś złego? Czy to dotyczy panny 
Marlow? 

— Wszystko jedno, wkażdym ra- schodach w dół ku niemu. 
zie nie dotyczy ciebie. Wyjeżdżam 
natychmiast. Jeśli kto przyjdzie, po- nawznak Deem. Rewolwer leżał przy гагу. 
wiedz, że powrócę wieczorem, ale je- nim. 

żeli powiesz, że ogoliłemt się,—zabiję 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? "Znany na całej kuli ziemskiej 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 

patentowany 

Ка Elektrowciqg „DEMAG” 
8 A. 

arszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

jest najtańszym i najpraktyczniejszym przyrządem  elek- 
1гусгпут do podnoszenia i przesuwania ciężarów, nie- 
zbędnym w każdej fabryce, składzie etc. Elektrowciąg 
<Demag» amortyzuje się w ciąąu 2—3 miesięcy. Udzie: 

prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 
nach, towaroznawstwa, angielskiego, 

lamy chętnie fachowych objaśnień i demonstrujemy 
elektrowciąg i przy pracy. 

francuskiego, niemieckiego. Po ukoń- 

Generalna Reprezentacja na Polskę 

czeniu świadectwo. 

ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

Warszawska Fabryka Dźwigów , FLOHR" 
Warszawa, Emilji Plater 10, tel. 18 20. 
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rzy ulicy 
Do sprzedana N'ieświeskie 
Nr. 4 dwa domy, murowany i drewnian: 
z wolnym placem do budowy, razem 1 
mieszkań. Dowiedzieć się w francuskiej 
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cukierni W. Pohulanka 9. 

Z zamierającem w piersi sercem, nie, rozrzucone na stole kuchennym nie, Poznała odrazu głos. ; 
dziewczyna otworzyła drzwi i powtó- rzeczy, które wyjęto z kieszeni zmar- Ralf Challam stał w pobliżu. ; 

rzyła to, co jej ojciec nakazał. łego. . — ]а nie wrócę do fnieszkania 
— Ach, niema go? Czyż być mo- — Nie żyje już, zdecydował do- twojej żony— zekła spokojnie. 

— ja wiem o tem,—odrzekł, Na: 
jałem dla -ciebie pokój w Palace-ho- 

Bzckerson skinął głową, tel, Lu odwiozła już tam twoje rzeczy. 
storyj. Muszę go zobaczyć na chwilę. . — Nie wiem sam, jak sę to stało, _ Dziewczyna zawahała się. Uważa» 

Doprawdy, ojciec wyszedł z — rzekł. — Nie mogłem wybadać tej ła ona obecnie Ralfa za swego wro- 
domu,— powtarzała Daisy, tracąc pra- dziewczyny, sądzę, że zobaczył nas ga. Wiedziała, że doktór nienawidzieł 
wie ze strachu przytomność. przez okno: zauważyłem, żegdy pod- majora i przykro jej było przyjmować 

Beckersen odsunął ją na bok i chodziliśmy, firanka poruszyła się. ed niego usługi. 
Zamyślił się na chwilę i dodał: — Dziękuję. Czy słyszałeś o ojcu 
— Był to szczęśliwy wysirzał dla Daisy? ; : 

— Proszę poczekać na mnie ш- tej nieszczęsnej dziewczyny. — Огет!:? Tak, zapiątał się on w 
Elza dowiedziała się o tem zda- jakąś awanturę skandaliczną i zastrze- 

Proszę rzeniu z ostatniego wydania gazet lił się, gdy policja przyszła, by go 
wieczornych. Wiadomiość ta zrobiła aresztować. W e 

Daisy zamarła z przerażenia, Sły« na niej wstrząsające wrażenie. Cho- Szli zwolna obok siebie, doktór 

dalej, z 

jeśli są- 

Nagle rozległ się ogłuszający huk szczęsną dziewczynę, która uratowała przykrość. ) ° 
ją w okropnem nieszczęściu, lecz — Obawiam się, że uważasz mnie 

— Prędzej do mnitl — krzyknął czuła pewne zadowolenie, że Deema za bardzo niedobrego czławieka. 

Beckerson, pomocnik jego pobiegł po spotkała słuszna kara. Oto człowiek, W zruszyła ramionami. 
który dla nieznanych jej powodów — Nie wiem, czy jesteś dobry, 

leżał skrzywdził Pawła Emery, został uka- czy zły właściwie nie obchodzi mnie 
to wcale. 

— W każdym razie nie wierzysz mi. 
— A dlaczego miałym ci wierzyć? 

W kuchni na podłodze 

Elza starała się wmówić w siebie, 
Emery żyje. Siedziała przy swoim Proszę zatelefonować, czy jest że 

cię. Gdybyś potrzebowała pieniędzy, tutaj telefon? Proszę wezwać karetkę stoliku ze złożonemi rękami i modliła — zapytała spokojnie. 

będziesz mogła sprzedać rzeczy i... pogotowia i doktora, chociaż nie są- się, by dzwonek nad jej głową za- 

k 

— Czy możesz mi wyświadczyć 
W tej chwili rozległo się silne stu. dzę, by mógł on się tu przydać. lpro- dzwonił, lecz gdy znalazła się wieczo- wielką przysługę? 

anie do drzwi. 

chwili cofnął się, 
—Dvaj pclcjanci,—rzekł ponuro, — kim jękiem rzuciła się ku otwartym * 

Beckerson i ktoś jeszcze. Mój Boże! drzw om, ale policjant porwał ją na ły ją, a serce przepełniał bszgranicz- prawdę 
Jeszcze chwila, a byłbym ocalony! 

Znów rozległo się stukanie. 
— Pójdę do kuchni, powiedz im, 

e mnie niema, — szepnął, schodząc chała karetka pogotow'a. 
žicho ze schodów. 

Dzem skoczył ku szę zabrać stąd tę dziewczynęl— roz- rem sama w domu, przestała pano 
oknu i odsunął firankę, lecz w tejże kazał stanowczo. 

Zatrzymała się i spojrzała a nie- 
wzć nad sobą i rozpłakała się gorz- go; w oczach jej mignęła nieufność. 

Daisy nie czękała wyjaśnień. Z dzi- kiemi łzami. Czy pojedziesz ze mną na uli- 

* Czuła silny ból głowy, oczy pali- cę Półksiężyca. Opowiem ci tam całą 
o sobie i prawdę o Enery, 

ręce i wyniósł Sprzeciwiającą się, ny smutek. którą słyszałem niedawno. 

oszalałą dziewczynę. Chcąc zrzucić z siebie tę zmorę Elza wiedziała całą prawdę o Eme- 
Wkrótce zjawił się doktór i nadje- rozpaczy, wymyła się i wyszła z do- ry—była nią miłość do niej. Była to 

mu bez celu. prawda  trymfująca,  zaćmiewająca 
— Elzo—rozległo się nagle woła: wszystko inne. Beckerson uważnie obejrzał ubra- 

  

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. 

FALIERA 
NAJLEPSZY POKARM dla DZIECI 

SMACZNY i WZMACNIAJĄCY ||| 

Niezbędny podczas odłączania od piersi 
iw okresach rośniącia 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój kości 

Niezastąpiona odżywka dla mamok, matek 
i rekonwalescentów. 

  

Lekarz-Dentysta 
MARYA $ 

Ożyńska-Śmolska 
Choroby. jamy ustne. 

= Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 

ej ię 
om i uczącym & 

zniżka, Ofiara 4 m. 3 
Wydz. Zdr, Nr 3 

        

    

ŻĄDAJCIE, SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYNA FALIERA 
WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. 

į Puryž, 6 ruo de la Tacheria. į     

  

— Wolałabym nie įrchač,—powie- — Poladę, ale nie pozostanę tam 
działa. Nic nowego o Emery się nie. długo. Czuję, że postępuje nieo- 
dowiem. Wiem już wszystko. patrznie, ale chcę zaryzykować. 

— Czy wiesz, że był agentem po- = Nie dostrzegła uśmiechu, który 
licji, to jest, chciałem powiedzieć, jest przemknął po jego ustach, gdy po- 
agentem, — poprawił się szybko, wi- magał jej wsiąść do auta. Przez. całą 
dząc ci:ń smutku na jej twarzy. Zo- drogę Ralf rozmawiał z wielkiem oży- 
stał on sprowadzony z Indyj dla wal- wieniem. 
ki z handlem narkotykami. Nigdy- — Tepperwill @а jakichś .powo- 
bym nie przypuszczał, że on pracuje dów chcia! zatrzymač cizbis jako za- 
wspólnie z Beckersonem. Powiedział kładniczkę, może dlatego, że podobe- 
mi o tem wczóraj Feng-Cho. Po- łaś mu się, a może domyślał się u- 
dobno jest om _ najzdolniejszym czyć majora. 
agentem śledczym, jaki kiedykol- — Wzywa! kiedyś : ciebie , po- 
wiek istniał w ladjach. W sposób dobno spotykałaś się z nim? 
nadzwyczajny waiczył tam z bandą — Tak, — potwierdziła ze zdu- 
Soioki, agentów swych miał wszędzie mieniem. 
Udawali oni czasami, że pracują dła. — Ale najpierw zapytał czy file 
jakiejś szajki. Takim był naprzykład nie byłaś w biurze twego szefa. A ty 

: wychodząc spotkalaš majora i powie- 
Moropulos, ktory zniszczy! moją dzialaš mu, gdzie idziesz. Tepperwill 

pracę. Połowa moich wspólników jest miał wtedy porwzč ciebie. Mieli cię 
już aresztowana i mnie oczekuje ten ukryć na owym tajemniczym dziedziń: | 
sam los z dnia na dzień. To Emery cu, a nocą 'wywitźć dalej. Ale w | 
wprowadził pelicję do banku Stebbin- chwili, gdy samochód miał wiechać 
ga. Tepperwill był głównym agentem go bramy, powiedziałaś, że Emery 
Soioki, zebrał en olbrzymie kapitały wje gdzie poszłaś i Tepperwill mu 
na tym handlu, ale Emery stanął ua sjał zmienić zamiar. Pa miętasz? 
jego drodze. Elzo droga, niewiem co Tak, to doskonale iłomaczyło ca- 
się ze mną stanie, może już nigdy łe zajście. Feng-Cho śledził ich za- 
nie będę mógł zaprosić cię na obiad. pewne. Dopiero teraz Elza zrozumia- 

Nie odmawiaj mi więc. Lu będzie z la, jak czujną opieką otaczał ją zło- 

nami. wieszczy, człowiek. Na tę myśl usta 
— Dobrze, pójdę, — odrzekła El- jej zadržaly“ 

za po chwili wahania, — ale pierwiej W tej chwii wjechali na ulicę 
zajdę do hotelu i rozpakuję swoje Półksiężyca. Ralf pierwszy wyskoczył, - 
rzeczy. L ` gdy Elza wysiadła z samochodu, zo- 

— Możesz to zrobić później, — stała prawie wepchnięta do domu. 
nastawał doktór. 

DIE 

  
   

   

    

   
   
   

        

    

  

   

mogła zrozumieć, jakaś nutka, która 
nie wzbudzała zaufania do niego. 
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W jego tonie było coś, czego nie 
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