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PRERUBMERATA miesięczna z odniesieniem do domu iub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. 

2 W sprzedaży detalicznej cena 
przesyłką pocztową 4 zł. 

Nr 8029. > 3 

"Na drodze dalszych reforsiji. 
Rudziszki, 14-go października, 

Onegdaj w nocy udało się nam 
uzyskać wiadomość, że wczoraj rano 
ma być wysiedlony szereg działaczy 

m litewskich, nie posiadających obywa- 
telstwa polskiege. Na miejsce wyde- 
legowaliśmy swego korespendenta, 
który donosi nam z Rudziszek: 

O tej porze, a było to o godzinie 
4 rano, dworzec wileński zalegała 
głucha cisza. W poczekalni para za- 
łedwie postaci, a tuż i funkcjonarjusz 
pelicj. Z pośród innych poznajemy 
ks. Nikodema Rasziutisa, przeznaczo- 
nego na wysiedlenie z granic Rzeczy- 
pospsliiej Polskiej. —Pociąg idzie za- 
łedwie de Landwarowa. Ażeby na 
czas zdążyć do Rudziszek bierzemy 
zute.—Wiatr hula pe epustoszałych 
polach, przenika ubranie, ziębi do 
kości, a auto mkne z nieubłeganą 
szybkością po doskonałej w tem 
miejscu drodze. ; 

Zajeżdżamy w Rudziszkach wprost 
przed posterunek policji, gdzie już 
Starosta Łukaszewicz wydaje rozkazy 
przygotowawcze ds akcji wymiany, 
którą też sam osobiście kieruje. Tuż 
i podkomisarz Dubewski, komendant 
policjj powiatowej. Wypada nam 
jeszcze prosić p. Sierostę o zezwolenie 
na udanie się w pas graniczny. Tymcza- 
sem czekamy wszyscy ni warszawski 
pociąg pośpieszny, którym przybędą 
z Białegostoku tamtejsi wysiedlsni 
Litwini, W posterunku jest ciepło. 
Grzejemy się tu razem z kilku do- 
starczonymi już działaczami litewskie 
mi. Rozmowa się nie klei, Lecz eto 
ciszę ogólią poczynają przerywać 
słowa poruszające temat dziś tak ak- 
tualnych wypadków. Pelska i Litwa: 3 
Znów milkuą głosy. Naraz jeden 

„z wybitniejszch litewskich działaczy 
"jakby z zadumy się ecknąwszy rzekł 
prosto: «źle zrobił Piłsudski, że w 
roku 20tym mie zabiał Kownale— 
Giucha zapadła po tych słowach ci: 
sza, —spólrzeliśmy po sobie i niki 
nic_nie powiedział... 

Daleki turkat zwiastuje przybycie 
pociągu pośpiesznego. Przybywa ro- 
wa parija do wysiedienia przeznaczs- 
nych pod eskorią policji na czele z 
komendantem powiatu Suwalskiego 
podkomisarzem Musiałem. Starosta 
Łukaszewicz osobiście przegląda do- 
kumenty, sprawdza personalja; po- 
czem następuje akt wręczenia gotów. 
ki, która się w depożycie policyjnym 
dotychczas znajdowała. Procedura się 
nieco przeciąga, bo oto ks. Dwora- 
nowski mia zapas gotówki nie naj- 
mniejszy: duże złotych, dolarów i... 
liiów kowieńskich. Jeszcze jakieś tor- 
malności, telefan do Wilna, przycho- 
dzi wiadomość о przybyciu na po- 
granicze komendanta |liiewskiego i 
wyruszamy furmankami na pogra- 
nicze, > 

Dziwna ta  kawalkata sunie 
wśród maszej swojskiej ziemi, tak 
znanej debrze, tak smutn'e jednostajt 
nej, a jednak tak drogiej zawsze, 
wśród lzsów i równin, Wiatr dmie 
jak uprzednio. — Oto już pierwsze 
placówki KOP. Gospodarz terenu, 
porucznik Baranowski informuje nas 
© pałożeniu na granicy. Stajemy na 
skrzyżowaniu dróg. 

Doksła pustka, tylko widoczne są 
patrole graniczne. Oio przed nami 
linja kowieńskiej graniey. Dziwnie 
jakiś nieszmowity, przygnębizjący za- 

panował nastrój, Nagle. z tamtej stru- 
ny, szmyrgrął zając i wyciągając sko- 
ki, nie zatrzymany przez nikogo, jakby 
sobie kp ł z niedawnej granicy, której tu 

„ nigdy przedtem nie byłe, przeskoczył 
z litewskiej na pelską stronę, prze- 
skoczył swobodnie jak to przed laty, 
jak to od wieków bywało, jakby prze- 
konač chciał tu wszystkich stojących 
że prawa (tradycji tych minionyc 
sfuleci silniejsze są ©d urejonej |sepa- 
racji tych ziem i wszystkiego co na 
niej mieszka... 

- Z widocznej z tego miejsca 
wsi Užuluje po stronie Kowieńs iej, 
zbliża strażnik Htewski. Wzdrega się 
on od przyjęcia wysiedianych, iłóma* 
cząc brakiem kenkretnych dyrektyw, 
bo Jakoby lej enant. komendant od- 

=
=
 

cinku czekał tu 2 godziny i 
poszedł sobie. Niewyreźna  sy- 
tuacja nie trwa jednak _ długo, 
a to zawdzięczając zwykłej energji 
i stanowcześci starosty Łukaszewicza. 
Strażnik ustąpił. Grupa wysiedlanych 
żegna się z nami i przekracza kor- 
den gran'czny. Księża zapytują p. £u- 

= kaszewicza © tryb uzyskania prawa na 
przybycie de Poiski celem uregulewa- 
mia interesów majątkowych, a uzy 
skawszy wyczerpujące informacje 0d- 
chodzą jakby pskrzepieni na duchu. 
Strażnik zdaje komendantowi Dubow- 
skiemu rodziaę wysiedłaną z Litwy 
(dwcje dorosłych i sześcioro drob- 
nych dzieci, u. b. nędznię ubranych) 
i oddala się. 

Dn. 14 b. m wys'edlone zostały do Ltwy Koweńskij na 
mocy decyzji p, Wojewody Wieńskiego nast:pujące osoby z te- 
renu Województwa Wileńskiego, nieposiadające obywatelstwa 
polsk'ego: ks. Nkodem Rasztuts i ks. Jan Korw el- Koiwielis. 

Z terenu Województwa Białostockiego na mocy decyzji p. 
wojewody Bałostockiego wysied'one zostały z tych samych pa. 
wodów nestępujące osoby: ks Stanisław Wieńc'us, ks P'otr Dwo- 
ranowski, Juljan Panganis, Stanisław Panganis, S'eel Blacharo- 
wicz, Nerman Rydzewski, Antonna Moż:jka, Szmul Josach, An- 
tomi Tarut's i Marjan Barbakajte. 

wys edlena dokonał zastępca starosty powiatu Wileńsko- 
Trockiego p. Micha! Łukss:ewicz, w obecności komendanta po- 
wiatowego P.P., podkomisarza Dubowskiego. por. KOP. B.ra- 
nowskiego i 4 ch funkcjonarjuszy policji i KOP. Wysedlena do- 
konano na odcnku granicznym na trakce między Markow: 
siczyzną 'po stronie polskiej) i Użuleami (po stronie I tewskiej) 
o godz, 10 min. 30 rano. 

EKT TSS 

Wielkie manewry szaulisów na granicy 
polskiej 

Ze źródeł urzędowych kowieńskich donoszą, że w nadchodzącą 
niedzielę nad granicą polską odbędą się wielkie manewry szau- 
lisów. Centrem manewrów będzie Merecz i Przełaje. Oddziały 
wyruszą prawdopodobnie z Olity, : 

Według krążących pogłosek, charakter manewrów ma być 
wysoce demonstracyjno antypolski. 

Rząd kowieński jako burzyciel pokoju. 
Głosy prasy francuskiej, 

PARYŻ, 14 X. PAT. Prasa w dalszym ciągu komentuje sprawę 
itewską. L, O:uvre zaznacze: Woldemaras i jego rząd, o ile wogóle za- 
sługuje na to miano, postanowili widocznie mieć cały świat przeciwko 
sobie. Wiadomości otrzymaas z Kowna donoszą, że więzienia litewskie są 
przepełajone elementami podejrzanemi o życzliwość dla aljantów. Gdyby 
tu szło jedynie o Litwinów, możnaby było ograniczyć się de wyrażenia 
politowania dla nich. Każdy lud ma ostatecznia taki rząd, na jaki 

zasługuje. Nizstety jednak nie wchodzł tu w grę jedna tylko Litwa, Za- 
grożony jest pokój całej Europy Wschodniej. Żałować należy, że Wolde- 

marasowj, w czasie jego pobylu w Berlinie, nie doradzono więcej umiar- 

kowania. 

Le Jowtnal, poruszając kwestję zamykania na Litwie szkół polskich, 

pisze: Liga Narodów będzie mogła bez trudności uczynić Litwinom odpo» 
wiednie uwagi, między irnzmi przypomnieć im, iż przez ogłoszenie stanu 
wojny z pokojowym sąsiadem, gwałcą zasady Ligi Narodów, oraz, że 

przez zamknięcis spławu na Nietnnie, stają w sprzeczności z prawem mię” 

dzynarodowem. Pozatem Litwa uporczywie odmawia wykenania przyjętych 

zobowiązań w Sprawie Kłajpedy. Dziennik zauważa wreszcie, iż jest rzeczą 

zmamienną, že właśnie o powrocie premiera litewskiego z Niemiec, gdzie 

Woldemeras spotkał się ze Sireszmennem, rząd litewski zarządził zam- 

knięcie szkół polskich. 

Porażka Rządu Rzeszy Niemieckiej 
BERLIN, 14. X. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Państwa 

Rzeszy, rząd Rzeszy poniósł niespodziewaną i doikiwą porażkę, która mo- 
że wywołać poważne komspiikacje w calej sytuacji politycznej, Projekt ue 
stawy szkolnej, który dla centrum jest decydującym argumentem dO pozo- 
stania w obecnej koalicji z prawicą, uła ł w czasie obrad komisyjnych 
Rady Państwa bardze poważnym zmianem, dzięki całemu szeregowi po- 
prawtk, wprowadzonych do projektu na wniesek rządu pruskiego. Na dzi» 
siejszem posiedzeniu Rada Państwa odrzuciła ostatecznie 37 głosami prze- 
ciwko 31 cały projskt wraz ze wszystkiemi poprawkami. Przeciwko pro- 
jzktoewi głosowali zarówno ci przedstawiciele, którzy popierają polilykę o- 
becnego rządu Rzeszy, z Bawarją na czele, jak również przedstawiciele 
tych E które zasadniczo wypowiadają się przeciwko Szkole wyzna: 
uiowej. 

Cała prasa berlińska omawia dzisiejsze głosowanie na Radzie Państ- 
wa w obszernych artykułach i komentarzach.  D_ienniki demokratyczne 
stwierdzają, że odrzucenie całego projektu stwarza dla rządu trudną sytua- 
cję. Rząd nie spodziswał się odrzucenia projektu. Gabinet Rzeszy, który 
dziś po południu zbiera się na naradę, zdecyduje co w dalszym ciągu z 
ustawą szkoiną uczynić. 

Pożyczki amerykańskie dla Niemiec. 
BERLIN, 14—X, PAT, Jik donesi prasa niemiecka, dwie dałsze 

instytucje finansowe niemieckie uzyskały nowe pożyczki arrerykańskim?. 
Mianowicie: zakłady kredylu ziemskiego uzyskały irzecią z rzędu w ciągu 
ostatnich 20 lat pożyczkę, w wysokości 50 miij. dołarów. Siąski zakład 
rolny otrzymał pożyczkę 6 milj. dularów' 

Ofenzywa wojsk północnych 
PARYŻ. 14—X. Pat. Agencja Reutera dowiaduje się, że według cfi- 

cjalnych doniesień z Chin, otrzymanych w Londynie, Sztab generalny 
woįsk północnych w Mukdenie komunikuje, iż wojska te zajęły Huailu na 
południe od Pekinu. Korsunikat dodaje, że wejska Shan-Si miały ewaku- 
ować Kałgan, Wiadomości te każą przypuszczać, že armįa Shan-Si ponios- 
ła poważną klęskę. 

Nowa afera fałszerska w Katowicach. 
KATOWICE 14 X (fel. wł. Słowa). Niewykryty sprawca podjął w dniu dzi- 

siejszym ma podstawie stałszowanego czeku 22 tysiące w -miejscowym oddziale 

Banku Gospodarstwa Krajowego. Czek był wycięty z autentycznej książeczki 

państwowych xakładów wodociągowych, jednakże podpis był sfałszowany., 
Śledztwo w toku. : 

Jak pochowane prochy Vanzettiego. 
RZYM 14 X PAT. Luizą Vanzetti po sprowadzeniu prochów swego brąta do 

Włoch, pragnęła, aby przewieziono je na Cmentarz do rodzinaego miasteczka z zacho- 
waniem ceremoniału religijnego. Jednazże biskup Cuneo sprzeciwił się temu, twierdząc, 
iż Vanzeiti był jawnym atejsią, odmówił przyjęcia pociechy religijnej i umarł z okrzy- 
klem «Niech żyje anarchja>. 

Pies policyjny wykrył: znanego kosiarza. 
KRAKÓW 14 X PAT. Celem wyśledzenia sprawcy włamania do spółdzie|- 

ni «Piast» i mieszczącego się tamże Banku Ludowego, dokonanego wczoraj w 
nocy, przybyła do Oświęcimia policja krakowska z psem policyjnym. Pomimo 
odbywającego się w mieście targu, pies wpadł natychmiast na trop włamywa: 
czy i zaprowadził wywiadowców na cmentarz żydowski, gdzie odkryto kr; jówkę 
znanego kasiarza Kowalczyka, którego aresztowano. 

EBS TEST ISEM 

+2 „| czysto pszczelny w bla: | 
Miod szanych _ koneweczkach 
brutto 5 kg.—15 zł, 10 kg. brutto— 
28:t. wraz z opakowaniem i opłatą 

pocztową wysyła za zaliczką 

Pen Starosta Łukaszewicz poleca 
por. Baranowskiemu „zwiększyć czuj. 
ność, aby Lituini nie rrogli odrzucć 
wysiedlonych. Akt wysiedlenia skcń     

ledyńczego n—ru 20 » 
Opłata pocztowa a ryczaliewi. W 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca. 

  D. HOCH, Tarnopol, ui. Rynek 11.     czony. W. T. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Wie! 

Konflikt węgiersko-rumuński. 
Dokonanie reformy agrarnej prze- 

widywała, a raczej nakazywała już 
kenstytucja rumuńska. To też zaraz 
w 1917 roku, pedczas gdy wojna 
jeszcze wrzała w najlepsze, dokona- 
no, na mocy dekretu króla Ferdynan- 
da, reformy agrarnej. Przelała Gna 

ziemię latyfundjów rolnych z rąk ich 

właścicieli — za wy nadgrodze niem— 

w ręce chłepów. Po ustaniu wojny, 
rozszerzono  rzeczoną  teformę na 
przyłączone de «starej» Rumunji 
prowincje, w szczególności na t. zw. 
Transylwanję. Wszelako artykuł 232 gi 

Traktatu zawartego w Trianon za- 
strzegł, że posiadłości ziemskie паГе= 

żące w Transylwanji do Węgrów, 
którzy by przy węgierskiem obywa- 
telstwie pozosteli, nie mają podlegać 
likwidacji na zasadzie rumuńskiej 
reformy rolaej. Są . jeszcze artykuły 
250-ty i 63-ci, które — zdaniem np. 
rządu węgierskiego gwarantują 
wogóle nietykalność fortuny ziem- 
skiej Węgrów, obywateli Węgier, pe- 
mimo, iż stałe przebywają w grani- 

cach Rumunji p owojennej. 
° @у ргхею — jak już mowa O 

tem była w „Sławis* — pomimo ze- 
strzeżeń Traktatu Trianońskiego, rząd 
rutmuński dokonał t. zw. «reformy 
rolnej» na gruntach Węgrów transyl- 
wańskich, czyli «zlikwidował» ich po- 
siadłości ziemskie nawet, jak dotąd, 

nie płacąc żadnej indemnizacji, rząd 
węgierski ujął Się za węgierskich 0- 

bywateli dotkniętych rumuńską re- 
formą rolną w Transylwanji i zażądał 
od rządu rumuńskiego aby — zgode 

nie z postanowieniami Traktatu Tria- 

neńskiego — sprawa była przedłoe 

żena mięszznemu, rumuńsko-wegier- 
skiemu trybunzlowi. Rząd węgierski 
przytem nie ebstaje przy „nietykal- 

neści* ziem węgierskich obywateli w 
Transylwanii. Żąda tylko aby ich co 
do reformy rolnej traktowzć na rów- 
ni z cbywatelami rumuńskimi to jest, 
aby wyplecona im była raz przęcie— 
słuszna i sprawiedliwa indemnizacja 
pieniężna za odebrane im ziemie. 

Rząd rumuński początkowo zgo- 

dził się na to, aby trybuneł mięsza- 
ny rozstrzygnął sprawę; potem  jed- 

nak rozmyślił się, zakwestjonował 
kompetencją takiego trybunału i od- 
wołał już zasiadającego w mięszanym 

trybunale swego delegata. © 
Wówczas rząd węgierski odwołał 

się do Rady Ligi Narodów. Niech c- 
rzeknie: czy trybunał mięszany jest 

kompeientnym dla rozsądzenia kon: 

fiiktu czyli też istotnie kompetentnym 
nie jest? I niech zniewoli Rumunię do 
penownege desygnowania delegata, 

Rada Ligi Naredów zajęła się 

sprawą. Ustanowila komisję złoże- 
ną z trzech członków pod przewod- 

nictwem p. Chamberlaina. Kemisja 
miała wygotować swoją Opinję na 

czerwćową sesję Ligi. Nie zdążyła 
tego uczynić; tedy edroczono do 

września załatwienie konfliktu węgier- 
sko-rumuńskiego. 

Ale — i w Czechosłowacji, to jest 
w dzielnicach odłączonych od Wę- 

gier i przyłączonych do powojennej 
Czechosłowacji, ziemie obywateli wę: 
gierskich padły cfiarą reformy agrar- 

nej pomimo zastrzeżeń Traktatu Tria- 

nońskiego. Kampanję przeciwko te. 
miesprawiedliwości prowadził przez! 
ate całe tegoroczne łord Rothermere 
zwłaszcza na  szpaltach dziennika 
„Daiły Mail*, Telegrafował do mini- 
stra Benesza, domagając się aby cze- 
ski minister spraw zagranicznych... 
skorygował niesprawiedliwości, które 

wkradły się do Trakłatu Trianeńskie" 
go dzięki ignorancji (ignorance) 
przedstawicieli wielkich mecarstw. P. 

Benesz wymówił się ed odpowiedzi 
koniecznaścią dotknięcia krzywd, któ- 
re doznają Słowacy... |na Węgrzech, 
co by nie przyczyniło się do zlago- 

dzenia rumuńsko-węgierskiego konfli- 
kitu. Lord Rothermere nie przestał do- 
wedzić, że Traktat z Trianon jest 
dziełem dyplomatycznem i politycz- 

nem arey-słabem, że zawarty był nie. 
. przebaczalnie pośpiesznie, że zostawił 

w granicach Rumunji 1.750.000 Wę- 
grów, miljen w Czechosłowacji, pół 
miljona м państwie Serbów i Chor- 

watów, że należy Traktat Trianońzki 

psddać gruntownej rewizji. Zaś pan 
Benesz — już ws wrześniu r. b. — 
złożył Radzie Ligi Narodów obszerny 

metmorjal broniący rełormy rolnej 

czeske:słowackiej a osobliwie je] za- 

stosowania do obywateli węgierskich 
przebywających w granicach Czechc« 

słowacji. Wykazał w swojem expose, 
że co do reformy rolnej, to obywatele 

obcego państwa są w Czechosłowacji 
traktewani najkompletniej za równi z 

obywatelami czechosowackimi. O- 

świadczył wreszcie, że Czechosłowacja 
nię uznaję kompetencji mięszanego 

trybunału w sprawie rumuńsko-wę- 

gierskiej; jeżeli by Liga Narodów 
przyznała tę kompetencję, oirzymałyby 
Węgry przywilej — niczem nieuspra- 
wiedliwiony. 

Solidarność rządu czeskoslowac- 
kiego z rządem rumuńskim ukazała 
się w całej pelni. 

Nastała wrześniowa sesja Ligi 
Narodów. Sprawa kenfliktu wegiersko- 

rumuńskiego pochłonęła sporo czasu 

i energji. Nic dziwnego. Najpoważniej- 
sze ergany prasy europejskiej ' nie 
wahały się jej nazwzė jedną ze spraw 
największej wagi dla konselidacji po- 

wojennej Europy. Reforma agrarna 
rumuńska i czechosłowacka to prze- 
cis jakby kamień węgielny ewolucji so- 
cjalnej w centralnej Europie. Po nad to 
specjalnie dla polskich obywateli po- 
siadających posiadłsść ziemską w 
ebcem państwie, nie trzeba tłuma- 

czyć jak wysoce interesułącą jest 

zarówno istota konfliktu węgiersko- 

rumuńskiego jak jego losy i ksleje, 

Wobec Rady Ligi bronił węgier- 
skiego punktu widzenia delegat Wę- 

gier, sędziwy hrabia Albert Apponyi. 
Rada Ligi — mówił — jest instytu- 
cją pelityczną, a konflikt jest in me- 
rito kwestją prawną. Tedy powinien 
być wniesiony albo przed trybunał 
węgiersko-rumuński w Paryżu albo 
przed trybunał międzynarodowy w 

Hadze. Mienie obcokrajowców — wy- 
wodził hr. Apponyi — nie meże w 
żadnem państwie ulegać €ksproptja- 
cji bez sprawiedliwego odszkodowa- 

nia. Natomiast delegat Rumunji, mi- 
nister spraw zagranicznych Titulescu 
obstawał przy tem, że konflikt ma w 
swej istecie problemat nie jurydyczny 

lecz właśnie polityczny. Rumunja — 
mówił — była zmuszoną dokonać 
conajśpieszniej reformy rolnej pod 
groźbą napierającego na Rumunję 
bolszewizmu, Dlatego też niech Rada 
Ligi Narodów rozstrzyga  wynikłą 
kwestję — nie żaden trybunał jury- 
dycznej natury. 

Punkt widzenia rumuńskiego de- 
legata podzielił p. Paul-Boncour, na- 
tomiast dr. Stresemann stanął po 

stronie hr. Appanyi'ego głosując za 
wniesieniem Sprawy całej przed try- 

bunał międzynarodowy w Hadze, 

Wówczas min. Tifulescu raz jeszcze 
podkreśliwszy w swem przemówieniu, 

że aczkolwiek 400 miljonów franków 

w złocie, których żądają więgierscy 
obywatele Transylwanii jako odszka- 
dowania za ziemie jm odebrane, jest 
dla rządu rumvńskiego sumą wgrost 
bejsczną, wszelako nie 0 piznlądze 
chodzi rządówi rumuńskiemu, tylko 

o moralną wygranę, podkreśliwszy 
okoliczność, że rząd węgierski nie 
uczynił ani jednego kompromisowe- 
go kroku, — zgodził się ostatecznie 
w imieniu rządu rumuńskiego na 
oddanie konfliktu do rozstrzygnięcia 
mięszanemu trybunałowi węgiersko- 
rumuńskiemu i oświadczył, że Rumu- 
nja delegata swego desygnuje, 

Lada dzień ma ów trybunał roz- 
pecząć w Paryżu swoje narady, Wy- 

soce ciekawy będzie rezultat — któ. 

remu nie omieszkamy poświęcić jak» 

najpilniejszej uwagi, Jacz, 

A rsz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej, Zagraniczne 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Sejm i Rząd. 

Narada ministrów. 

WARSZAWA, 14, X (tel wł Słowa) 
W Prezydjum Rady Ministrów odby- 
ła się narada pod przewodnictwem 
vies-premjera Bartla, w której wzięli 
udział ministrowie: Czechowicz, Kwiat- 
kowski, Knoil i Niezabytowski. Te- 
maiem narad było omówienie szere- 
gu spraw małących się znaleźć па 
ZEE posiedzeniu Rady Mini- 
strów. 

Obrady stronnictwa Ch.-N. 
Daia 13 go października b.r. przez 

cały dzień toczyły się obrady Zarządu 
Głównege Siron. Chrz.-Nar., w icka- 
lu Strennictwa w Warszawie, Wiejska 
11, god przewodn'ctwem Prezesa Za- 
rządu Głównego pref. Adama 76 
towski: ge. Obecni byli wszyscy człon- 
kewie Zarzącu. Po sprawozdaniach 
Prezydjum Zarządu Giównego oraz 
Oddziałów toczyła się obszerna roz- 
prawa o całokształcie polityki Stron- 
nictwa. Po pierwszym dniu obrad 
przerwane rozprawę i wybrano Ko- 
misję do rozpatrzenia wniosków i 
przygotowania uchwał, która pracę 
swą zączyna jutro. Dałszy ciąg roz- 
prawy w pelnym Zarządzie odbędzie 
się na następnem posiedzeniu w 
bliskim czasie, które zarazem przy. 
go'uje przedmiety obrad Rady Na» 
czelnej. 

KRRZKAGI 
Rada N. Org, Ziemiaūskich. 
Dnia12bm. odbylo sig posiedzenie 

Rady Naczelnej Organizacji Ziemiań- 
skich. Prezes Rady ordynat Maurycy 
hr. Zamoyski, po dwuletniej pracy 
na tem stanowisku, zgłesił ustąpienie 
jako nieodwołalne, co wśród ególne- . 
go żalu Rada musiała przyjąć do 
wiadomości. Prezesem wybrany zo- 
stał Kazimierz ke. Lubomirski, po- 
przednik p. Maurycego Zamoyskiego 
na tem stanowisku, a następnie w 
ciągu dwu ostatnich lat jeden z wice- 
prezesów. Obecnie tworzą prezydjum 
Kazimierz ks. Lubomirski i wiee-pre- 
zesi pp. sen. Stecki, Antoni hr. Jun 
dził, August Popławski i wybrany w 
miejsce ks. Lubomirskiego p. Konrad 
Łuszczewski. 
БЕРНЕЛЕНЕЧНЫСРТИ УЕЕЕ ИЕОВЗИЕЩНЙ 
Amerykański sekretarjat sta- 
nu, a pożyczki zagraniczne, 

WASZYNGTON, 14X. PAT. Sz- 
nator G:ass, b. sekretarz Skarbu, wy- 
stępuje osiro przeciwko stanowisku 
zajątemu przez Departament Stanu, 
który aprobuje, lub odmawia swej a* 
probaty w sprawie zagranicznych po- 
życzek rządowych i prywatnych, okre- 
ślając powyższe stanowisko, jako nie- 
dopuszczałne ustawowo przywłaszcze- 
nie sobie władzy. Senator Glass za- 
znacza, że Departament Stanu niema 
prawa mięszać się do pożyczek za- 
granicznych, Te.o rodzaju polilyka 
wywrze zdaniem senatora złe wraże- 
nie zagranicą i może być powodem 
nacużyć ze streny sekretarza stanu, 
któryby nis posiadał głębokiego po- 
czucia uczciwości. ; 

Poco Tituleścu pojechał do 
Włoch. 

LONDYN. 14 Х. РАТ, Według 
Daily Telegrazh koła polityczne Lcn- 
dynu przypisują wizycie rumuńskiego 
ministra spraw zagranicznych Titu- 
łescu u Mussoliniego wizlkie znacze” 
nie i sądzą, że Titulescu będzie się 
starał przyciągnąć Włochy w sporze 
RE ną stronę Ru= 
munji. 

13 partja Alechin- ;Capabianca. 
BUENOS AIRES 14 X PAT, Trzy- 

пав(а рагЦа meczu szachowego © mi- 
strzestwo Świata pomiędzy Capablancą 
a Alechinem zakc ńczyła się na remis. 
Sten meczu: Alechin — 3, Capablan- 
ca—2. Ośm partyj nie rozegranych, ; 

Chaos na Bałkanach, 
BIAŁOGROD, 14—X. PAT. Ko- 

respondent dziennika „Politika“ do- 
nosi z Tirany, że władze zibańskie 
aresztowały moasignera Wissariona 
który przebywał długi czas w Jugo- 
sławji, gdzie prowadził rokowania ca 
do szeregu spraw, ebchodzących kg 
ściół prawosławny. Mrs. Wissarion 
zatrzymany został przez policję abafń- 
ską niezwłocznie po przekroczeniu 
granicy. 

  

$ WALKA ZE SZCZURAMI! 
4 Naiskuteczniejsza trucizna z cebuli 

morskiej nagrodzona wielkiemi meda- © 
lami złotemi na wystawach w Wied- : 

® niu i Częstochowie, oraz medaiem $ 
srebrnym na Wystawie Sanitarno- 

ę Hygjenicznej w Warszawie pod , 
nazwą: Pasta na szczury i myszy ; 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa 
Zalewskiego w .awie Mazowieckiej, 
Od 1-go stycznia cena zniżona 0 | 

proc. A 

  

 



- dziła 

W. Brytanja, Polska i Rosja Sowiecka. 

Od kilku dni siedzę w stolicy 
Angiji, cdnawiam siare znajomešci 
zadzierzgnięte w czasie poprzednich 
tu wizyt, lub nawiązane na kontynen- 
cie. Interesują mię przedewszystkiem 
zagadnienia polityki zagranicznej. Co 
w tej dziedzinie W. Brytanja robi i 
zamierza — można poznać względnie 
łatwo, albowiem W. Brytanja jest 
demokracją, a w każdej demokracji 
politykę zagraniczną uprawia bardzo 
egraniczone liczbowo greno ludzi. 
Rzecz w tem aby trafóć na kilku 
dobrze pociuformowanych członków 
tego grona. Mam wrażenie, że to mi 
się udało. Postaram się tedy eddać 
tu nastroje angielskie w stosunku 
do Rosji, zobrazować przewidywania 
Anglikow co do przyszłości Rosji i 
naszkicować rolę, jaką „Polska miala- 
by odegrać w partji politycznej za- 
wiązującej się dokoła Rosji. 

Anglicy niewątpliwie nie lekcewa- 
żą sobie Moskwy i uważają obećną 
władzę tam urzędującą, jako główne- 

o swego na świecie przeciwnika. 
ie jest on tak groźny, aby zacho- 

potrzeba wypowiadania mu 
wejny zaraz lub organizowania jakiej 
innej zbrojaej w Rosji interwewncji. 
Eweniualności te w perspektywie lat 
kilkunasiu nie są wykluczone; dziś 
wszakże polityka angielska, dobrz: 
sobie zdając sprawę ze słabości 
wewnętrznej Sowietów, uważa za wy- 
starczające dążenie de ich zupełnego 
odosobnienia. Dlatego Londyn zer- 
wał stosunki z Sowietami, Oficjałnie 
„zawiesił* ja tylko, ale w gruncie 
rzeczy ludzi: odpowiedzialni uważają 
futaj, że utajony stan wrogich sto- 
sunków już istnieje pomiędzy W. 
Brytanją a Z. S. S. R. 

7” Wewnątrz W. Brytanji Sowiety nie 
„mogą liczyć na żadną zmianę nastro- 

jów. Rząd konserwatywny, który do 
zerwania doprowadził, jest bardzo 
mocny, a wybory odbędą się dopie- 

ro za rok. Ponieważ socjaliści są 

słabi (dzięki ostatniemu niefor(tunne- 

mu strajkowi węglowemu), a libera- 

łowie rozbici — konserwatyści mogą 
znów zwyciężyć. Nawet gdyby byli 
pobici i gdyby do władzy doszli so- 
cjaltści (Labour Party) — Sowiety 
nicby na tem nie wygrały, bo nowy 

Londyn, 10 października. 

w miemmiecką w tej sprawie współpra” 
cę. Podkreślamy mimochodem, że 
prawie nikt nis zamierza współpracy 
niemieckiej na wschodzie kupić za 
poświęcanie żywotnych interesów 
Polski. 

Rozumowanie Anglików we współe 
pracę niemiecką nie wierzących jest 
bardzo interesujące. Właściwie, mó- 
wią oni, są w Europie dwie tylko 
polityki wobec Rosji: Londyn pracuje 
nad osłabieniem wszelkiej państwo* 
wości rosyjskiej i nad wepchnięciem 
tego kraju w stan zupełnego 
chaosu; Berlin chce Rosję wzmacniać 
i organizować ale pod swoją egidą 
polityczną i gospodarczą. Pomiędzy 
temi dwoma politykami niema żadne: 
go kompromisu: jedna musi zwycię- 
żyć. Anglicy są pewni, žė Zwy- 
cięży polityka angisiska, bo nie: 
ma żadnego porównania pomiędzy 
siłą wpłvwów Londynu i Berlina. Ta 
pewność ciebie jest zastanawiająca. 
Nieraz zresztą spotkałem się na grun- 
cie londyńskim z uwagą, że Polska 
wprawdzie ma jednego tylko prze- 
ciwnika (t. j. Niemcy) ale politycy 
polscy wagą tego przeciwnika prze- 
ceniają. 

Co jednak ma Polska uczynić, 
aby w tej grze nie tylko nie być 
kozłem oflarnym, ale jeszcze wygrać? 
Na to pytanie wyżej wymienieni An- 
glicy odpowiadzją tak: 

a Rosja się rozpadnie, te 
dla nas nie ulega żadnej wątpliwości. 
Nikt tylko napewno nis wie kiedy. 
Kiedy w Moskwie przeżyje się i wy* 
czerpie zupełnis ustrój obecny—wów- 
czas mogą się zdarzyć rzeczy bar- 
dzo dla Polski interesujące. Ochotni- 
cy fińscy mogą np. zająć Wschodnią 
Karelję i edciąć zupełnie Rosię od 
Europy drogą na półaoc; Ukraina 
może się usamodzielnić. Czy Polska 
tę ewentua!nośćj przewiduje? Pomię- 
dzy Kijowem a Lwowem zachodzą 
wielkie bardzo różnice cywilizacji i 
kultury, jeśli chedzi o tamecznych 
Ukraińców, 
łatwą zapobi:c temu, 
Wschodni nigdy nie byla ukreiū- 
skim Piemoutem, Trzeba jednak wy- 

względnie Jest rzeczą 
aby Galicja 

padki uprzedzać, a nie iść za niemi. 
Polska jest dziś wislkiem Państwem, 
ma w sobie zadatki na wielke mo- 

s L O т 

Po podpisaniu požyczki, 
Zwołanie komisji parlamentarnej długów państwowych. 

WARSZAWA 14-X (żel. wł. Słowa) We wiorek zostanie zwołane po: 
siedzenie komisji parlamentarnej długów państwowych pod przewodnic- 
twem marszałka Senatu p. Trąmpczyńskiego na żądanis min. Czechowi- 
cza na podstawie odpowiednich ustaw. 

Minister Czechowicz przedstawi 
ciągniętej pożyczki. 

komisji kontrakt peżyczkowy za: 

Wyjazd delegatów amerykańskich nastąpi dziś. 
WARSZAWA, 14,X (żel. wł, Słowa) Wyjazd delegatów konsorcjum 

amerykańskiego został odroczony o 
miar wyjechać dziś przed południem, 

jeden dzień. Pierwotnie mieli oni za« 
wskutek jednak niepodpisania kil- 

ku aneksów do kontraktu pożyczki które wymagały większego nakładu 
pracy, wyjazd delegatów zestał odłsżony do dnia jutrzejszego, 

W dniu dzisiejszym zostały załatwione i podpisane wszystkie for- 
malności, związane z podpisaniem w dniu wczorajszym kentraktu pożyczki. 

Robota ciemnych sił... 
WARSZAWA, 14X (el wł. Słowa) Dzisiaj wskutek braku oficjalnej 

wiadomości ze strony rządu stwi:rdzajątej dokładnie czas i godzinę о 
której podpisan: zostały wczoraj umawy pożyczkowe, pewne koła zarow- 
no w prasis jak i cichym Sejmie starają się z tegopowodu wysnuć wnio- 
sek, iż podpisanie kontraktów zostało odwleczone. Należy stwierdzić na 
podstawie wiadomości ze źródeł najmiarodajniejszych, że wszystkie kont- 
rakty i umowy zostały podpisane w ciągu dnii wczorajszego i onegdaj- 
szego i o przedłużaniu się podpisywania i finalizowania pożyczki 
mowy. 

niema 

Stabilizacja złotego. 
Dekret prezydenta. 

W Nr. 88 «Dziennika Ustaw» ogłoszono następujący dekret Prezydenta o stabili- 
zacj! złotego. 

<Art. 1, Waluta Rzeczypospolitej Polskiej oparta jest na złocie. Jednostką rachun: 
wą waluty polskiej jest złoty (zł.). Złoty dzieli się na 100 groszy (gr.): 

Art. 2. Z jednego kilograma czystego złota wybija się 5924,44 złotych. 
Art 3, Jedynie monety złote, wybijane na podstawie niniejszego rozporządzenia, 

oraz bilety banku polskiego są środkami płatniczemi, msjącemi moc umarzania zobowią- 
zań przez zapłatę bez ograniczenia kwoty o ile w myśl obowiązujących przepisów za- 
płata w inny sposób nie jest przewidziana. 

Art. 4. Wysokość emisji monet złotych jest nieograniczona. 
Art. 5. Monety złote wybijane są na rachunek skarbu państwa, jak również I na 

rachunek osób prywatnych, zgłaszających do przebicia na monety złote ilości złota nie 
mniejsze niż 100 gramów czystego złota, 

Art. 6, Poza monetami złotemi będą na rachunek skarbu państwa wybijane i 
puszczane w obieg monety z inych metali na zasadach, ustalonych w osobnem гозро- 
154dzeniu. 

Wysokość emisji tych monet, wliczając w tę emisję składające się z tychże monet 
rezerwy kasowe skarbu państwa, nie może przekroczyć kwoty 320,000,000 zł, o ile w 
tym względzie nie nastąpi porozumienie z bankiem Polskim. 

Art. 7. Wykonanie niniejszego rozporzą izenia porucza się m'nistrowi skarbu». 

Kurs stabilizacyjny. 
„Juž z wczorajszych posunięć Banku Polskiego na giełdzie warszawskiej, t. zn. z 

podniesienia kursu złotego w czeku na Nowy Jork z 8,93 na 8,90 należało przewidy- 
wać, że ten zaokrąglony kurs — 8,90 za dolara bęlzie odpowiadał nowej waitości zło- 
tego w złocie. 

Wczorajszy <Dziennik Ustaw» ustalił cenę 1 klgr. złota na 5.924 zł. 44 gr. W ten 
sposób kurs dolara kształtuje się na 891,40. Faktyczny kurs dolara przedstawia się na- 

sięp ijąco: Bank Polski płaci za czeki na Nowy Jork 8.90, za banknoty dolarowe 8.88, 
Jest to treść nowej reformy walutowej, opartej nietylko aa zasadach samowystarczalno- 
Ści ale zaasekurowanej potężnym zapasem złota i dewiz, osiągniętych z pożyczki stabi+ 
łizacyjnej Ułatwi to ponadto stały dopływ ożywczy kapitałów zagranicznych na coraz 

„zycję konserwatywną na piętach, sto- gabinet Mac-Donald'a, mając epo- carstwo, ale nie jest jeszcze narodem 
politycznym. Kiedy dyplomacja ап- 
glelska postawiła ustrój (jauhomicze 
ny jako warunek przyznania Polsce 
Galicji Wschodnie— miała ona na 
względzie przedewszystkiem interesy 
Pelski. Trzeba jednak, żeby Polska 

sowałby wobec Moskwy politykę 

równie surową. 
Nazewnątrz W. Brytanja chętaem 

oczywiście widziałaby okiem zerwanie 

stosunków z Sowietami przez Francję 
i Włochy, choć specjalnie nad tem уе lityki 

i ąpiła ua drogę polityki 

an gro") pa graj mocarstwowej i wyzbyła się tego co 
э jest w życiu narodów najstraszniejsze, 

a mianowicie obawy przed widzia- 
dłami. ' 

płacić za to nie chce. Bardzo iej 

oczywiście zależy na tem, co uczynią 

Nismcy. Co do Niemieć, zdania w 

Londynie są podzielone. Jedni twier- 

dzą, że trzeba je pozyskać dla poli- 

tyki antyrosyjskiej ustępstwami na 

zachodzie. Drudzy wogóle nie wierzą 

Kazimierz Smogorzewski. 

  

11! Sensacja !! 

Włodzimierz Gajdarow 
i Liana Haid 

w fascynującym filmie miłości 
i żądzy na egzotycznem tle wschodu 

„Biała Niedolnicy”. 
w tych dniach w kinie «<POLONJA», 

O OT EE 

  

Warszawski Oddział Fabryczny 
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MICKIEWICZA 4. 

dia JADWIGI „icz „ou wybór pięknych 

BONBONiEREK 
jedyne zródło czekoladek. 

Dobry towar 
8 to najlepsza reklama 
| otem wiedzą ci,którzy piją 

tańszych i dogodniejszych warunkach. 

KZ EZUIZZOS ZATOR ZE AOC ZZE CO WIEOROZOOOZERE OAZIE RZE RC AZ OE TORZESKĆ 

Przed wyborami do Sejmu Gdańskiego. 
Odezwa socjalistów, 

GDANSK, 14 X PAT. Parija socjalistyczno-demokratyczna ogłosiła 
dziś odezwę wyborczą w związku z wyborami do Sejmu Gdeńskiego, 
które odbędą się w dniu 13 listopada r.b, Odezwa podkreśla na wstępie 
konieczność przeciwdziałania katastrofalnej polityce nacjonalistów niemiec- 
kich. W dalszym ciągu odezwa krytykuje ostro niepowodzenie wolnego: 
miasta Gdańska zarówno w dziedzinie pslityki zewnętrznej, jak wewnę- 
trznej, spowodowane przez rządy nacjonalistyczne i w przeciwieństwie 
wskazując na sukces odniesiony przez wolne miasto, w czasie, w którym 
socjaliści uczestniczyli w Senacie wolnego miasta. Z chwilą wejścia socja- 
listów do Sznatu, stosunki zewnętrzne-polityczne znacznie się uspokoiły. 
Naprężenie stosunków między Gdańskiem a Polską ustąpiło miejsca nastro- 
jom przyjaznym. Gdańsk uzyskał większy udział w polskich dechodach 
celnych, Przemysł gdański otrzymał cały szereg zamówień polskich, ce 
pozwoliło na znaczne zmniejszenie bezrobocia. Odezwa podaje na końcu 
program wyborczy pariji secjalno-demokratycznej, który ma pierwszem 
miejscu głosi konieczneść powrotu do zainicjowanej przez socjai-demo. 
krację polityki porozumienia z Polską na gruncie obowiązujących traktatów 

ACE przestrzeganiu samodzielności i niemieckiej kultury 
ańska. 

Zbliża s'ę proces Schwarzbarda. 
PARYŻ 14 X PAT. W koł:ch sądowych i wśród szerszej publiczności 

wielkie zainteresowanie wzbudza rozpoczynający się 18 bm. proces Schwarz 
barda, zabójcy Petlury. Wezwano około 100 świadków. Rozprawa potrwa 10 
dni. Broni oskarżonego zuany z bolszewickich procesów adwokat Torres. Po- 
wództwo cywilne ze strony brata Petlury wnosi b. deputowany socjalistyczny 
Willm. ze strony wdowy po Petlurze — znany obrońca kryminalny Campinchi 

DUŻO NOWOŚCI. 
Sklep otwarty do godz. 10-ej wiecz. 
ANN U
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Wśród książek. 

Wacława Sieroszewskiego: „Miłość 

samuraja" i Ewy Szelburg: „Do- 

kąd?* . : 

Legenda japońska z w. XVIII o 

o kochankach, zmarłych młodo 

stanowi motto do powitści Siero- 

szewskiego «Młość samuraja». 
Tłem historycznem est upadek 

feodalizmu w w. XVIII. Treścią—dzie- 

je młodego «ronina» —szlachcica, ści- 
ganego przez prawo Za zabójstwo w 

chwii parywczości, pozbawionego 

społecznego stanowiska, 

Prześladowanego przez policję, 

ścigają prócz tego bandyci w celach 

zemsty osobistej. 
Ucieczka p — naka, toś 

czerpanego głodem poprzez śniegi, 

wśród as, walka ze zbójami w Sta« 

rym zajeździe wśród olbrzymiego la- 

su, wędrówka bocznemi szlakami 

dróg ku dalekiemu Yeddo, w celu 

zmieszania się z różnobarwną falą 

ludzką wielkiego miasta, wielekrotna 

groza sytuacji— trzymają ciągle uwa- 

ga czytelnika w rosnącem napięciu. 

Napastowanemu reninowi ratują 

życie kolejno: książe Goto Sikibu je- 

den z przywódców bractwa (Oto-ko- 

date) „Panów* i ojciec Czobei na- 

czelnik bractwa mieszczan. > 

W ebawie nowych. prześladowań 

i.grożące] nędzy młody samuraj za- 

pisujs się do tych ostatnich, : 

Walka sironniciw szlacheckiego 

i mieszczańskiego oraz przygody ro- 

ninów, ściganych przez mścicieli, lub 

szukających zemsty, zapasy i fechtun- 

ki—oto życie stelicy Veddo. 
Dłoń bohatera powieści Goinpa- 

ciego spoczywa nieustannie i czyn:   

nie i czujaie na rękojeściach dwóch 
cudnych szabeł samurajskich, któ- 
rych wydrzeć mu nikt mie zdoła— 
chyba z życiem. 

Poprzez grozę tego życia pełne- 
go zasadzek, niebezpieczeństw i nie- 
pewności, snuje się niby delikatny 
kwiat wiśni miłość kobiety japon- 
skiej cicha, słodka i wierna. Kwit- 
nie ona na tle przedmieścia Veddo— 
Ysszuwary—siedliska japońskich kur- 
tyzan znaczącego się przešlicznemi 
opisami flory japońskiej. 

Egzotyzm powieści jest jak zwy- 
kle u Sieroszewskiego tylko tłem do 
przedstawienia zagadnień  ogólno- 
łudzkich; 

Mec twórcza autora porusza in- 
stynkty natury ludzkiej silne, proste, 
odwieczne, w każdym narodzie jed- 
nakowe« 

Podstawą ih istnienia są właści- 
wości kosmiczne, które wywiodły czła- 
wieka z łona potężnej przyrody i łą- 
czą go z nią węzłem nierozerwalnym. 

Potęga kosmosu jest jednak tylko 
odbiciem, realnym widomym znakiem 
innej potęgi, wyższej—potęgi ducha. 

Na wierze w wyższość ducha nad. 
materją zbudowany jest metafizyczny 
zrąb utworu, charakteryzujący prze- 
wagę ducha mad materją. 3 

Życie kochanki Gompaciego—Ko- 
murazaki, z chwilą śmierci ukocha- 
nego, nie przedstawia dla- niej žad- 
nej wartości. Prócz zabójczej tęakno; 
ty za kształłem cielesaym istnieje 
wiara w połączenie się z ukochanym 
po śmierci w innych cielesnych by- 
tach, gdyż oboje sa dla siebie prze- 
zaaczeni na wieki. Ta wiara w predy- 
stynację wraz z tęsknotą każe mło- 
dej Japonce odebrać sobie życe na 
świeżym grobie kochanka — jako cel 

i mec. Czesław Poznański x Warszawy. Wedle teź oskarżenia Schwarzbard 
był agentem bolszewickim, który pozorował jedynie swój czyn zemstą za po- 
gromy na Ukrainie. 

najszybszege z nim połączenia. Fakt 
popełnienia samobójstwa na grobie 
Gompaciego oświetla charakter wiary 
Japończyków w predystynację, wiary, 
którą cechuje maiwność i zespo- 
lenie pierwiastka  materjalnego z 
nadprzyrodzenym świadczy o tem 
jeszcze epizod z pogrzebu Komura- 
zaki, kiedy kapłani japońscy składa- 
ja ciała Gompaciego i Komurazaki 
do jednej trumny „aby nic nie dzie 
lito kochankėow“. 

Miłość Japonki i jej czyn wzbu- 
dza ogólną cześć i współczucie. Mi- 
łość kobiety jest zawsze przedstawio- 
na u Sieroszewskiego w sposób ide- 
alny i szlachetny. Góruje też w tej 
mierze nad miłością męską, 

W chwilach niepokoju o les ko- 
chanka, nawpół umierająca z trwegi 
rozpacznej Kemurazaki. — czaruje in- 
nych nieziemskością i obcością wyra- 
zu, nieznaną zwykłym kurłyzanom, 

Nastrój ten prześlicznie ztspslił 
autor z nadchodzącę w przysodzie je 
sienią «kiedy rdzewieją dęby, buki i 
kasztany, kiedy klony zmieniają zie- 
leń swych liści na złoto i purpurę, 
kiedy długie kędziory sumaków czere 
wienią się jak krew, a z warkoczy 
złotych wierzb płaczących spływają 
łzy złotego ich listowia». 

Zamierające piękno w przyrodzie 
obchodzą Japończycy uroczyście, bar- 
dziej nawet niż święto wiosny—kwiat 
wiśni—świętem chryzantemy, 

W  skolowej pianis czochratych 
koren» jesiennych kwiatów twarzycz- 
ka Komurazaki „ziekka żaledwie na- 
tarta pianą migdałową, Świeciła jak 
lampa alabastrowa, oświetlona wew- 
nętrzaym ogniem nieugaszonego u: 
czucia”, 

Miłość mężczyzny, w tym wypad- 

ku, natrafiająca na trudną przeszko- 
dę—niemożność posiadania kurtyzany 
przez ubogiego ronina—doprowadza 
Gompaciego do rabunków i zbrodni. 
l tutaj znów uczucie kobiety bierze 
górę, idealizując postać kochanka- 
bandyty, właśnie w imię wiary meta- 
fizycznej, w odwieczne ich dla siebie 
przeznaczenie. 

Świetna znajemość kraju i ludzi 
stwarza w powieści wspaniałe opisy 
przyrody i świetnis uchwycone typy 
ZY różnych sfer społecz- 

nych, 
„Sirona egzotyczna — przyroda ja- 

pońska, przedstawiona z malarskim 
przepychem, wraża się głęboko w pa- 
mięć i wyobraźaię czytelnika, 

х * 

Książka Ewy Szelburg przesiąk- 
nięta jest pesymizmem. Jest to pesy- 
mizm zwątpienia, prowadzący w czar- 
ną otchłań beznadziejności. 

Na krawędzi tej otchłani żyją 'о- 
soby nmapozor pospolite, dzieją się 
rzeczy niby codzienne, podniesione 
jednak przez autorkę do potęgi nie* 
samowitości przez charakter napoły 
wizyjny, przez urastanie kształtów 
zwykłych przedmiotów do postaci 
przykrych nieraz olbrzymich kosz: 
tmarów. 

Punktem wyjścia filozofji utworu 
jest pojęcie miłości, utożsari>nej z 
niepokojem. Każde zjawisko w šwies 
cie określone bywa przez swoje imię. 
«Byłażby miłość miłością, gdyby się 
zwałą śłepem słowem spokój?» 

Bszimienne jest na świecie tylko 
to, co tkwi między «mną i tobą», 

W. Elżbiecie, córce Symeona świąt. 
karza tkwi zaródź Owege nispokoju 
miłości. Nie jest to niepokój miłości 

Sowiety a Polska 
Oświadczenie posia Bogomo- 

łowa. 
W czwartek 13 b.m. o godz. 5 ej 

pb. w salonach goselstwa Z.S.S.R. w 
Warszawie odbyło się przyjęcie dla 
przedstawicieli prasy polskiej i zagra- 
nicznej, Nowomianowany poseł ZSSR. 
p. Dymitr Bogomolow w otoczeniu 
pełnego składu dyplomatycznego pBo- 
selstwa i misji handlowej powitał 
przybyłych przedstawicieli prasy i wy- 
głosił w języku francuskim dłuższe 
przemówienie. 

Na wstępie poseł wyraził zadowo- 
lenie, że reprezentuje Z.S.S.R. w Pol- 
sce i że ma prowadzić pracę zmierza: 
{аса Кч zaprowadzeniu stałych sto- 
suaków między obydwoma państwa: 
mi, a także to, iż wraz z jego przy- 
jazdem wyczerpane zostały incydenty, 
które wprewadziły pewne rozdźwięki 
w stosunku między Z, S. S. R, a 
Polską, 

Należy nadmiznić — mówił p. Boe 
gomołow, — iż podczas konfliktów 
ujawniła się dobra wola obydwu rzą- 
dów w kierunku nieczynienia sobie 
wzajemnych utrudnień. 

Rząd sowiecki nigdy nie przeciw- 
działał swobodnemu rozwojowi pań: 
stwa polskiego i nigdy nie nosił sę 
z jakiemikolwiek zamiarami agresyw- 
nemi. Cała polityka Związku Sswiec- 
kiego w stosunku do Polski byla 
zawsze nawskroś pokojową i dąže- 
niem jej było ustalenie istotnie przy- 
jacielskich stosunków wzajemnych, 
niezbędnych dla pokojewej kollabo- 
racji obydwu krajów, tak bardze po- 
szkodewanych w czasie imper]alisty- 
cznej wojny światowej: 

Poseł wyraził nadzieję, że pomimo 
znacznych różnic zdań, układy o pakt 
gwarancyjny, jednakewo konieczny 
dla Polski, jak i dła Z.SS.R. dadzą 
wynik pomyślny, 

Przechodząc do wykonania trakta- 
tu ryskiego, poseł Bogomołow poru- 
szył tylko kwestję zwrotu zabytków 
kulturalnych, które w swoim czasie 
zostały zagrabione przez rządy car- 
skie, jak również dobytku gospodar- 
czego, wywiezionego z Polski, Ree- 
wakuacja dobytku przemysłowego, ka- 
iejowego i t. d. faktycznie zakeńczo- 
na została rok temu, 

Co zaś się tyczy zwrotu dobytku 
kulturalnego, to należy nadmienić, iż 
znaczna część tego dobytku została 
Polsce już zwrócona, a umowę genz- 
ralną, której zawarcie zostało zapo- 
wiedziane w umowie warszawskiej w 
lipcu 1925 r. można uważać w dzie: 
więć dziesiątych za przygstowauą. 

Przechodząc z kolei do stosun- 
ków gospodarczych między Związ- 
kiem Radzieckim a Polską Bogome- 
łow zwraca uwagę polskiej opinji pu- 
blicznej na dodatnie wyniki rozwoju 
tych stosuaków. 

Uważam za kenieczne nadmienić 
— mówi p. Bogomołow — iż zapro- 
įekiowane znaczne powiększenie obro- 
tu towarowego między naszetai kta* 
jami będzie w pierwszym rzędzie się 
tyczyć powiększenia sowieckich za- 
mówień w Polsce. 

Nasze przedstawicielstwo handlo- 
we finalizuje w chwili obecnej per- 
traktacje w sprawie udziełenia znacz. 
nych zamówień i jednocześnie ure- 
gulowania waruaków kredytowych 
przy udziałe organów włądzy pol. 
skiej Ta pomyślna okoliczność, jak 
również wytworzenie nermalnych wa- 
runków dla pracy przedstawicielstwa 
hand'ewego będzie bezsprzecznie 
sprzyjać pomnożeniu naszych zamó- 
wień w Polsce. 

Chciałbym zakończyć swe wywe- 
dy — kończy p. Bogomołow — pod- 
kreśleniem owocnej pracy, wykonanej 
w osiatnim czasie przez posła Rze: 
czypospolitej w Moskwie ministra 
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zmysłowej. Elżbieta pragnie wierzyć 
iż miłość ma duszę Tylko ta wiara 
utrzymuje ją przy życiu. Nadchodzi 
zwątpienie i popycha Elżbietę w ob- 
jęcia śmierci. 

Miłością starego Symeona jest 
wiara, której duszą jest męka i bo: 
leść Chrystusa Ukrzyżowanego. Duch 
wiary ucieleśnia się w kształtach 
świątka, własnemi wyciosanego ręka- 
mi. Ale przychodzi zwątpienie i wiara 
Symeona pęka, choć była zda się 
twarda, jak Ów kloc dębowy, z któ- 
rego ślubował uczynić świątka. Šiu 
bowanie było na intencję wyzdrowie- 
nia córki. 

Po pogrzebie przypomniał sobie 
-. Symeen twardy kloc dębowy. Szorst- 
kiem kopnięciem nógi strącił do je- 
ziora. 

Nadeszła chwila zmagzn/a się cho- 
rego ciała ze śmiercią. 

Dusza Symeona wyrywa się w 
"górę, wzywa Boga, wzywa umarlą 
córkę. Ale wyjście z ciała zagrodziły 
Symeonowej duszy wszystkie Świątki, 
Nie dały wędrować do Boga i córki. 
W śmiertelnym przestrachu wzywał 
ich Symeon. Napróżno. Ciało Syme* 
ona powróciło do zdrowia. Ale duszę, 
zarażoną zwątpieniem, opanował nie- 
pokój obłędu, który każe ISymeonowi 
iść w świat i znaczyć swój ślad zgli- 
szczami palonych świątków z przy” 
drożnych kapliczek. 

Ksiądz „Niewidomy* cierpi nietyl- 
ko na fizyczną ślepołę. Jego wiarę 
šwietlistą, zaczarewaną | dźwiękiem 
skrzypiec, wiarę w Chrystusa Zmart- 
wychwstającego, przyćmi zdradny, 
obły węgorz, przegryzający sieć na- 
pełajoną rybami, a oddaną pieczy ry- 
baka. 

A spowiedź małej wnuczki Syme- 

Manewry sowieckie. 
Przed kiłku dniami zakończyły się 

wielkie manewry armji czerwonej na 
Białorusi sewieckiej i w okręgu odes- 
kim. Prasa sowiecka szeroko rozpi- 
suje się o powrocie wojsk de miast, 
i powitaniu jakie zgotowała im lud- 
ność cywilna. Powitania te w rzeczy- 
wistości wyglądały nieco inaczej niź 
w barwnych opisach siel i rabkorów, 
Milicja sowiecka w dniu powrotu 
wojsk kazała pozawieszać czerwona 
płachty zarządzającym demów, a na 
ulice wyprowadzono z przytułków 

  

  
dzieci i organizacje komsomołu. Po- 
witanie to przypominało dawne gało- 
we manifestacje rosyjskie i nigdzie 
ani krzty entuzjazmu nie można było 
dostrzec. 

Pod względem wojskowym ma- 
newry dały według zapewnień prasy 
sowieckiej rezultat jaknajlepszy. Brały 
w nich udział wszystkie rodzaje wojska: 
piechota, kawalerja, artylerja, czołgi, 
lotnicy. Specjalną uwagę zwrócono 
na wyszkolenie gazowe. Były prze- 
prowadzone specjalne ćwiczenia w 
miasteczkach i wsiach, gdzie informo- 
wano ludność cywilną jak ma się za- 
chowywać podczas ataku gazowego. 

Poza wojskami  regularnemi w 
manewrach wzięły udział oddziały 
terytorjalne powołane specjalnie w о- 
kresie ćwiczeń wojskowych. Jedno- 
cześnie jaczejki komunistyczne  рге- 
wadziły w szeregach armji intensyw- 
ną propagandę pragnąc wykorzystać — 
masowe skupienie młodzieży, Organi- 
zacje komsomołu zarówno chłopców 
jak dziewcząt brały również czynny 
udział, Na ilustracji naszej właśnie 
widzimy „komsomołkę* w stroju 
ćwiczebnym na manswrach. 

  

Film, o którym 
mów świat! 

CAR 
IWAN 
GROŹNY 

z Leonidowem 
i. Kaczałowem 

„Helios“ 
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Patka, który w tej swojej pracy cie- 
szy się najzupełniejszem poparciem 
kół społeczeństwa sowieckiego. Spo- 
dziewam się, że społeczeństwo 
polskie będzie mnie, w mej pracyi 
darzyć takiem samem popa'ciem i, 
że na tej drodze dojdziemy wkrótce 
do rezultatów pomyślnych w dziedzie 
nie rozwoju i pogłębienia stosun- 
ków wzajemnych między maszemi 
krajami. 

RO 

ona, która mówiła Ojcze Nasz do 
ptaszka siedzącego na drzewie, rzuci 
mu na piertl, przygniatający ciężar 
wszystkich ludzkich grzechow, wy- 
znanych na spowiedzi, które on roz: 
wiązał, 

Ale grzechy wytrząśnięte przez lu- 
dzi nie zostały zgładzone, gdyż opade 
ły duszę księdza olbrzymią chmar 
depczą ją i miażdżą: 

l błaga przytłoczona dusza księdza 
przez modlitwę dziccka, aby ją wy- 
słuchał. Zaklęty w bicie dzwonu 
zew księdza zostaje wysłuchany. Bó, 
schodzi na ziemię z majestatu swe 
sawotności i dąży między ludzi. Ale 
tu staje się człowiekiem. Bóg cierpi. 
Bóg płacze. Bóg się modli. 

lota jako konkluzją zostaje przed 
naszemi oczami obraz niepokoju i 
zwątpienia. + 

„Niema już nieba, i niema już 
ziemi. Jest Świat, 

Niema już ludzi i niema już Boga. 
sst tylko jeden Ból*, 
okąd idzie biedna cusza księdza 

„Niewidomego“, zgięta ku ziemi [а> 
rzmem bólu? 

Dskąd idzie dusza  świątkarza 
Symeona, więdąca wnuczkę na gra- 
nicę wszechświata nad czarną otchłań 
nicości? 

D.kąd? pyta zulorka, 
Pytanie to zaciężyło nad ideą po- 

wieści, 
Zwątpienie napoiło ją smakiem 

„octu i żółci”. 
Drogę jej rozwoju przyciemnia 

wizjonerskość i symbolika. Kościec 
powieściowy jest pogmatwany i nig- 
jasny. Ostatnią strenicę wita się z 
uznaniem nieokreślonego przygnębie- 
nia ale też i ulgi.



SŁOWO 
  

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEFA WSCHODNICH. 
mogły bjć także zastępowane przez adwo- 
katów. Zamierzenia Rządu w 

Sądv pracy będą miały prawo wydawa- 

dziedzinie sądownictwa nia tytułów wykonawczych i egzekucyjnych 
oraz wszelkie uprawnienia w zakresie wyko: 

pracy. nywania wyroków, przysługujące sądom 
(h) 1 ® 

Zwrócić musimy uwagę czytelni- 
zwyczajnym. 

ka na artykuł p. a Ga IN FO RMACJ E. 
skiego umieszczony w ostatnim (Baź- 
Z ęcnikowyr) zeszycie „Pracy i Opie: „Podatek majątkowy. 
ki Spełecznej* (wydawnictwo M-stwa Zgodnie z dotychczasowemi za- 

P. i O. S.) rządzeniami Min. Skarbu pobór pe- 
Tytuł artykułu brzmi: „Sprawa datku majątkowego, przypadającego 

sądów pracy w Polsce na tłe rozwo- w myśl ustawy z dn. 11 sierpnia 

ju sądownictwa specjalnego do spraw 1923 r. (Dz. Ust-R. P. Nr. 04, poz. 

pracy w innych krajach“. Autor zza- 746), został ograniczony w rastępu- 
dania swego wywiązał się całkiem jący sposób: 

mależycie, o ile przyjąć pod uwagę a) dla płatników wyższych stopni 
skromną ilość szpali udzielonych do (ponad 10,000 zł. majątku) w Li iil 

Жеро dyspozycji. W jego artykule grupie kontyngentowej—do 100 proc. ! ы 12 4741 ° 
` znajdujemy (w całekształcie) szereg definitywnego podatku bez zwyżki R a ae =, acz Ruble 4.75 4,741/ Ja lowania sprawy mieszkań dozorców wniesek Magistratu poparty przez 

bardzo trafaych a przedewszystkiem kontyngentowej, (brak), jazie żywe 450—480, Śnięte 350— Papiery państwowe. domowych, udzielenia zapomogi sta- radnych 12 10:kę I 14 otrzymał 27 
istetę sądownictwa pracy obrazują: _ b) dla płatników wyższych stopni 350, stynka (brak) płocie 150—250, drobne 8 proc. L. Z. Państ, Banku Rolnego jej w wysekości 1400 zł. miesięcznie głosów. Przeciwko głosowali żydzi, 
cych, uwag, które deją e 4 (ponad 10 000 zł. majątku) w II gru- >= NANO zł, az R żę (93 proc.) į įsūnorazowe) w wysokošci 5000 ži bandetści, komaniša I Bialorusini. 
myślenia. Pomijamy tu kwestję, jakie pie kontyngentewsj—do połowy po- Št sty zastawne. na szkoły bizłoruskie oraz protestu - Następnie wybrano delegację na 
były pa md rozwoju datku ze zwyżką ae: 14 października 1927 i. Wil. В, Ziemsk. 2 „100 55.— „Bundo: powodu zamknięcia szkół oma: zo amore: = = 
rozważanego sądownictwa zagranicą. Cslem osiągrizca wpływów, pre- Dewizy i waluty: cje itewskich. skich w Poznaniu w składzie: pro! 
Dogtatecznem jest stwierdzenie, że liminowanych z tylułu podatku ma- Tram. Sprz. Kupno Bank Polski Zl. 100 156. — Wnioski Komitetu Rozbudowy Staniewicza, posła Pławskiego, lwa: 
sądy sgecjalne do Spraw pracy po* jątkowego w budżecie na rok 1927/28, Dolary 8,98' 8,90 8,86 dotyczące pobizrania opłat od wyda: Szkiewiczowej, Zasztowta, Wygodz-- 
zo. w roku 1806 ke sa zarzafło Mia: a pa pa ARORUNRZWEWE si p w celu zo? s a oi lub wice-pržzyden- 

uż wówczas, a więc prze aty, płatników wyższyci stopni zonai włastego lunduszu ma pokrycie kosz- ; * 

istniała potrzeba, by, jak powiada 10000 zł, majątku) ma poczet zale- tów związanych z pożyczkami jak W końcu przyznano 10 proc. 
autor, z pomiędzy licznych rodzajów głości tego podatku dalszej raty w również w sprawis zaciągnięcia frze- dodatku emerytom miejskim analogi- 
i “i sporów i RY, sx wysokości 0,8 proc. od, szacuaku ciej z kelei požyczki w sans 50 tys, cznie do ug państwowych, 

wyodrębnić spory, w których chodzi majątku, ustałonego w r. 1925 przy zł. ma remonty zagrożonych ddimów Oraz wunieszk w Sprawie aljenacji nie- 
. mie o ustalenie w drodze umowy, wymiarze podatku majątkowego. SOBOTA. K. B. warunków umowy zawartej uchwalono jednomyślaie. Było już których dzialsk ziemi miejskiej dla 

| bądź zbiorowej, bądź indywidualnej, Rata ta płaina jest w dwóch rów- 15 Dziś Wsch, sł. o gi 5 m. 54 iar Magistratem, a Dyrekcją, co dobrze po północy, gdy przystąpiono potrzeb wojskowych i wniosek w 
nowych warunków pracy, ale o Wy: nych częściach: pierwsza — do dnia o korzystania z jezdni pod tor ko- do rozważania pierwszego punktu Sprawis zmiany systemu opłat za 
konanie przez strony obowiązków 15 listepada 1927 r., druga, do dnia | Teresy P. Zach. sł. o g.16 m. 46 lejkl wąskoterowej, kursującej między porządku dziennego w sprawie wy» oględziny weterynaryjne i stemplowa- 
już ustalonych i przyjętych, 15 stycznia 1928 r. S Dworcem, Wilczą Łapą i Dyrekcją, asygnowania nadwyżki dochodów z nie cielęciny, baraniny z tem, iż od- 

Na terenie Polski sądownictwo _ Płatnicy niższych stopni, uie pe- LF" i Magistrat na wczorajszem posiedzeniu kina Miejskiego w wysokości 10000 tąd pobierane będą opłaty nie od kg. 
pracy istnieje w dwuch b. zaborach dlegający zwyżce kontygentowej, ebs- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład odmówił Dyrekcji prawa korzystania zł, na remont sali miejskiej i urządze- lecz od sztuki w wysokości 2 zł. 
—austrjackim i pruskim, oparte na wiązani będą uiścić w tychże termi- Meteorologji U. S. B. z umowy. i nie we atylacji. Z kolei wbrew wnios« Ostatnie trzy. wnioski przyjęto wo- 
dawnem ustawodawstwie ausirjackiem nach resztę przypadającego od nich z dnia 14-—-X. 1927 r. — (x) Magistrat zgodzil się kowi Magistratu głosami całej lewicy beć zmęczenia radnych bez jakiejkol- ' 
A pruskiem. Na największej części podatku majątkowego. Gišnienis na oddanie „Reducie* gmachu uchwaieno przediužyė pobieranis do- wiek dyskusji po zaznajomieniu się 
o Polski, w b. zaborze rosyj- _ Płatnikem, którzy nadpłacili do* średnie j T61 teatru przy W. Pohulance. datkowych opłat za energię elektrycz- z treścią. : : Зя 
kim sądownictwo takie nie istnials tyčhczesowe raly podatku mająiko- i Magistrat m. Wilna na wczorajszem ną na rzecz bezrobotnych. Na tem posiedzenie zakończono. 

i do dziś nie istnieje. _ wego, nadpłacone kwoty zaliczy się średnia las oc posiedzeniu uchwalił zezwolić „Redu- = Wniosek Magistratu w sprawie Następne 27 b. m. 
je ze dk az Žada jas na Ke sai) płatnych w r cie“ R ZARA AZ === 

lalnem. myśl niniejszego zarządzenia. 0,1 przy ul. . Pohulance do czasu ©- > ; 2 
= bę a: do W ine, O o, podlegających = Pea stalecznego žavarcją umowy między Zwalczanie nadużyć na poczcie, 
ytucy pujących prarogatywy gnięciu zaległości i terminach płat- cgpy, > agistratem a Redutą. : : 

Sądu. Zbyt dużo mamy tych instylu- soda A zostaną płatnicy pisem- ke ' zony E. Magist > Icza bezro: W ostatnich dniach, jak już po: który następnie został osadzony w 
cl, które ciężerem swym przegniea: nie zawiadowieni Uwa pl Pomano dee  pocią w Wfiałe W als zarodni: dapanśny, dokonano s urzędie po> więzienia w Słonie. w sprawie tej į ` Ę Mini dobę -i- 1 z 8 * - Je awdopodobnis zamić 
d . Zych poki Wielki dzień oszczędności. Maximum z dobę +6 He MA > bijąc A rook p. >: go nadużycia, sięgającego kilkudzie- kierownik tezo urzędu Edwin Topol- 

dów, nie wchodząc laraie w Kryykę w drogiej połowie września od ułażnie bwowekyama say pałki a piln žamieiza, aja OE SC ot gamą, giktaGMISWY dO czasu zakończenia : dzeni а 2 o ) й c ‚ - ia zosta i 

j dajemy treść jego ku uwadze naszych e. d p LA A OE m Biskup kstollcki z Rus Skie nad układaniem kanalizacji i wO- ki energicznemu zarządzeniu Prezesa czynnościach. maga a 
b czytelników. aldo > Pol =. dy ue. munji zwiedza Wilno. Przybył do dociągów. Wileńskiej Dyrekcji p. Ciemnołońskie. | Podkreślić należy, iż Wasilewski już 

ZW L —(x) Zabezpieczenie rzeźni miej- go na miejsce wysłana komisja wy- w r. 1920 skradł w tymże urzędzie Projekt rozporządzenia Prezydenta R:e- święcone były zgłoszonym popraw- 

parts |Rinisterstmo Pract 1 Opieli Społecy som _ do. „Słałułu_ wzorowego kannu- połecz- c S 
nej w porozumieniu z Ministerstwem Spra- nalnych kas oszczędności i do roz 
wiedliwości, przyjął za podstawę ustawę porządzenia wykonawczego do roz- 

austrjacką z d. 27 listopada 1896 r., o są: porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
Sa ZERA projektus a litej z dnia 13 kwietnia 1927r. W wy- 
now! a ie przekształcenie przepisów i ami ° 

ustawy austrjackiej, mają stworzyć sądow- e. — ad uznano za niezbędne Pas 
nictwo pracy w b. zaborze rosyjskim, a za. WAdZENIE szeregu zmian, które mają 
razem mają obowiązywać w b. zaborze NA celu wzmocnenie kontrołi ze 

} 

+ 

brukiew 10-12, ogórki 30—40 gr. za L dzie- 
siątek, groch 45 — 60 gr. za 1 kg., 
fasola 50 — 70 gr. za 1 kg., kalafiory 40— 
50 gr, za główkę, kapusta świeża 10—15 za 
1 kg. pomidorv 30—50 grzyby suszone 
15.001800 za 1 sg. 

Owoce. Jabłka 40—80, gruszki 50 — 
100 śliwki 70 —120. 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
zk kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

lu). 
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za maty 

kurczęta 150—200, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—500, młode 2.50—4.00, gęsi żywe 
12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki ży- 
we 20,00—22.00, bite 15.00—18.00 zł z 
sztukę. Ą 

Ryby: liny żywe 450-480, śnięte 350-400 
za 1 kg. szczupaki żywe 400—450, Śnięte 
300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 
—380, karasie żywe 300-350, śnięte 200-250, 
karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 
żywe 450-480, śnięte 380-400, sielawa: 280— 

  

  

    
  

Londyn 4342 4353 4331 
Nowy-York 8,90 8,92 858 
Paryż 35,01 35,10 34,53 
Praga 26,41 26,46 _ 2635 

Szwajcarja 171,93 17236 17150 
Wiedeń 125,78 126,09 125,47 
Włochy 4812 4884 _ 4850 

Papiery Procentows 

Dolarówka 63,50—61.—65 50 
poż. kolejowa 10350.— 
5 proc. konwersyjna poż. 65.—66,50 
konwers. kolejowa 62— 
Listy zastawne B-ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln, 92 — 93 : 
Obiig. Banku Komunalnego 92, 
8 proc. ziemskie 83,— 83,50 

4i pół proc. ziemskie 57,50 58,25 
4 proc. ziemskie 53,— 
8 proc. warszawskie  75,75—76—75. 
5 proc. warsz. 64.70 —— 
4 i pół, proc. warsz. 63,50. 
8 proc, łódzkie 59. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 14 października 1927 r. 

Banknoty. 

Dałary St. Zjedn. 8,891/, 8,881/2 
Złoto. 

  

Wilna z Jass JE. ks. Biskup Michał 
Kobu, JE. zwiedził Wilno oraz złożył 
wizytę p. Wejewodzie Wileńskiemu. 

URZĘDOWA. 
— (t) Audjencje u p. Wojewo- 

dy. W dniu wczorajszym p. Woje- AKADEMICKA 
woda Raczkiewicz przyjął Szefa Szta- 
bulnspektoratu Armji ppłk.  Myvsz- — (c) Nowe czapki akade- 
kowskiego oraz delegację właścicieli mickłe. Konkurs na modeł czapki 

skiej od pożaru. W celu zabezpie- 
czenia gmachów rzeźni miejskiej od 
pożaru, Magistrat wydał ostatnio za- 
rządzenie, zaprewadzenia we wszyst- 
kich ubikacjach rzeźni odpowiednich 
środków przeciwpożarowych. 

  

3 Posiedzenie Rady Miejskiej, 
Czwartkowe posiedzenie Rady zwiekszenia sumy zapomogi z 4600 

Miejskiej, które odbyło się pod prze: na 6000 zł. na dożywianie dzieci w 
wodn'c'wem vice-prezydenta p! Czy: szkołach powszechnych wraz ze 
ża,jak i poprzednie było bardzo ha- zmianą systemu podziału procento- 
łaśliwe. lecz mało owocne dla spraw, wego wywołał demagogiczną filipikę 

które stanowią i słahowić powinny radnege pos. Wygodzkiege, który do» 
istotę gespodarki miejskiej. Z obszer- magał się utrzymania dotychczaso- 
nego porządku dziennego liczącego wego „klucza“ stosowanego przez 
26 spraw załatwione załedwie 4 punk- dawną Radę Miejską, 
ty, a posiedzenie ciągnęło się do ga- Dawna Rada, zdaniem posła Wy- 

dziny 2-ej po północy. Cały czas godzkiego, była daleko sprawiedliwszą 
strawiono na łałową dyskusję nad niž obecny lewicowy Magistrat i Ra- 

nagłymi wnioskami PPS. Bundu i ka- da Miejska. Wywody rad. Wygodz- 

munistów, sprawy zaś © pierwszo- kiego poparli radni Szabad, Arono- 
rzędnem znaczenu dla gospodarki wiez, Keźma Kruk, Zasztowł, R-fas i 
miejskiej zostały odłożone do następ- Czernichow. Przemówienia ich były: 

nego posiedzenia. W tych warunkach pełne zjadliwych wycieczek pod ad- 

praca rady miejskiej idzie jak po resem prof. Ehrenkreutza, Piłsudskie- 
grudzie. go i Fedorowicza którzy wypowie- 

Przeważna część nagłych wsies- dzieli się za wnioskiem Magistratu. 
ków lewicy, które tyle czasu pochło- Burzliwatadyskusja na wniosek r. Ja- 
nęły, dotyczyły spraw mastępujących kubczyka została przerwana i przy- 
budowy domów robotn'czych, uregu- siąpiona do głosowania, w którem 

kryła defraudanta w osobie urzędn'- 
ka tegoż urzędu Wasilewskiego Wi: 
tołda. Wasilewski, który uprawiał 
malwersacje w formie okradania iis- 
tów wartościowych i ianych nieuczci: 
wych manipulacj, widząc że został 
zdemaskowany zbiegł. 

Natychmiast zarządzony pościg 
doprowadził do ujęcia defraudanta, 

400 000 mk.. lecz ze względu na nie- 
udolnie wówczas prowadzone docho- 
dzenie, winy. mu nie udowodniono. W 
celu ustalenia wysokości strat Skar- 
bu Państwa na miejsce wyjechała 
specjalna komisja w składzie st. in- 
spektora p. Małochleba i naczelnika 
wydziału pocztowego p. Babickiego. 

znające ge dotychczasowe sądy prze- strony poręczających związków komu 
mysłowe ulegną reorganizacji W ten spo- nalnych, zapewnienia kasom większej drobnych nieruchomości w Sprawie akademickiej został już rozstrzygnięty. CZERNA WWW NW ZWANY OOOO SORO sób narazie na obszarze dwóch b. zaboró z z: az 
osiągnięte będzie ujednostajnienie pod akc: swobody działania oraz polityki lo- 
dem sądownictwa pracy. Po ostaecznem kacyjnej, dającej pewność płynności 
ustaleniu tekstu omawianego rozporządzenia gotówki. Następnie omawiano sprawę 
rozważona będzie sprawa wprowadzenia w „Dnia oszczędności” i postanowiono 
ustawodawstwie b. zaboru pruskiego zmia: E 3 
analogicznych do zmian dokonywanych „ zwrócić się do wszystkich centralnych 
ustawie austrjackiej, a możliwych do zreali- Organizacji oszczędnościowych i spół- 
zowania bez zmiany obecnej podstawy or- dzielczych w kraju, by zerganizowały 
ganizacyjnej sądów przemysłowych ikupiec- w gniu 31 października obchody kich, mianowicie zasady tworzenia tych są- |. ы 
dów przez instytucje saniorządowe. M miejscowe, ma które komitet wyko: 

Główne zmiany, wprowadzone do obec. Nawczy dostarczy odezw — ulotek 
širo ss aa 2.45 bezplatnie, zaš broszur okelicznošcio- 

zporzą- \ i 
AZ. o sądach pracy, są nasiępujące: 8 a a zwrotem kosztów ich przy: 

Sądy tworzone na podstawie rozptrzą- SO'OWADI 1, 
dzenia mają otrzymać nazwę sądów pracy, OQdpowiedzłalność Skarbu Pań- 
co odpowiada idcom przewodnim nowocze: stwa zą przesylki 
snego ustawodawstwa w tej dziedzinie i press: 

W nr. 78 Dziennika Ustaw ukazało uzmysławia zamiar stworzenia w przyszłości | 
całkowitego systemu sądownictwa pracy. się rozporządzenie Prezydenta Rzecz: KARĄ 

afstwa Właściwość sądów ma być znacznie roz. litej o odpowiedzialności Skarbu | 
szerzona w porównaniu - z dotychczasowymi 2a przesyłki pocztowe, telegramy i rozmo- 
sądami przemysłowymi przez objęcie spraw, Wy telegraficzne w obrocie wewnętrznym. 
dotyczących w zasadzie wszystkich pracow* Odpowiedzialność Szarbu Państwa do- 

"ników najemnych, zatrudnionych na podsta- tyczy: 
wie umowy 0 pracę, tak robotników jak i „, |. poleconych przesyłek pocztowych 
pracowników umysłowych, a także chałupni, listowych — w razie zagluięcia tych prze- 
ków oraz uczniów, we wszystkich dziedzi- syłek; | 
nach pracy, z wyjątkiem narazie rolnictwa. 2. listów z podaną wartością, paczek z 
Rozporządzenie mą jednak upoważnić Mini- podaną wartością, paczek bez podanej war- 

| stra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opie- tości, bagażu podróżnych, korzystających z 
ki Społecznej do rozszerzenia właściwości przewozu pocztowemi Środkami , komunika- 

j sądów pracy na spory dotyczące pracy w Cyjnemi — w razie zaginięcia tych przesy- 
rolnictwie. Wyłączone mają być sprawy, do- łek lub w razie ubytku albo uszkodzenia 

į + tyczące urzędnikėw kontraktowych, a takže Zawartości tych przesyłek; 
prywatnych pracowników umysłowych, któ- 3. kwot przesłanych przekazami poczto- 
tych stałe wynagrodzenie przenosi 10.000 zł. wemi i telegraficznemi oraz wpłat na ra- 
rocznie. chunek Pocztowej Kasy Oszczędności; 

Sądy pracy mają być powołane nietylko 4. kwot przyjętych tytułem pobrania; 
4o rozstrzygania spraw spornych cywilnych, 5. kwot przyjętych tytułem ziecenia; 
wynikających ze stosunku pracy i nauki za- 6. telegram. i rozmów telefonicznych. 
wodowej, ale i do rozpoznawania spraw Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
karnych o przekroczenia przepisów prawnych ogłoszenia i z dniem tym straciły moc do- 
© ochronie pracy, ž mienowicie przepisów tychczasowe przepisy w tym przedmiocie. 
© czasie pracy, © urlopzch dlą pracowników, 
o pracy młodocianych i kobiet, o umowie KRONIKA MIEJSCOWA. 
© pracę robotników i pracowników umysło- — (n) Ceny w Wilnie x dnia 14 
wych, 0 kaucjach składanych przez pracow- października r. b. 
tików oraz przepisów, dotyczących higjeny Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. 

bezpieczeństwa pracy. W sprawach kar- zą 100 klg. owies 40—42, jęczmień browa- 
nych orzekać ma jednoosobowo sędzia prze: rowy 45—46, na kaszę 39—41, otręby żytnie 
wodniczący, bez udziału ławników, 24—25, pszenne 26-27, słoma żytnia 6—7, 

Przewodniczący sądów pracy i ich za- siano 8 — 9, ziemniaki 9 — 10. Tendencja 
siępcy mają być mianowani przez Ministra wyczekująca, na owies mocna, Dowóz Średni. 

) Sprawiedliwości po porozumieniu z Mini- Mąka pszenna krajowa 50 proc. 100 (w 
strem Prący i Opieki Społecznej z pośiód hurcie), 110 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 
sędziów państwowych. 85—05, żytnia 50 proc. 60—65, 60 proc, 55— 

Ławników sądów pracy powoływać ma 60, razowa 35—40, kartoflana 80—%0), gry- 
równej liczbie z każdej z dwóch grup na czana 60—70, į ana 60—65. 

kres dwuletni Minister Pracy i Opieki Spo- Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
łecznej po porozumieniu z Ministrem Spra- stołowy 55—60, razowy 35—40 gr. za 1 klg. 

+ 
: 

wykupu gruntow w dzielnicy Nowe- Z 16 modeli pierwszą nagrodę otrzy- 
Zabudowania. mał projekt p. Znamierowskiego, słu- 

— (1) Zdrowotny urlop p, chacza Wydziału Sztuk Pięknych. 
wojewody Raczkiewicza. W naj. Model zostanie wprowadzony jako 
bliższych dniach p. wojewoda Racz- czapka Bratniej Pomocy P. 
kiewicz rezpocznie krótkoterminowy przedtem jednak w porozumieniu z 
urlop zdrowotay po odbylej niędaw- projektodawcą dokonane zostaną pe- 
no operacji. Dowiadujemy się, że wne drobne zmiany. 
urlop spędzi p. Wojewoda w grzni- Nowa czapka jest koloru szarego 
cach woj. wileńskiego. w kształcie batorówki. Na etoku bę- 

— (() W sprawie rent nie- dzie biało-czerwony pas. Nad dasz- 
mieckich. Min. Pr. i Op. Społecz. kiem umieszczona zostanie odznaka 
komunikuje, że osoby, które mają wydziałowa w postaci odpowiedniej 
prawo do zasiłku w myśl ustawy o barwy trójkąta lub sznurka, Nagro- 
zaslłkach osobom, którym wstrzyma- dzona praca jest do obejrzenia w lo- 
ne zostały renty niemieckie z tytułu kalu Bratniej Pomocy. 
ubezpieczeń społecznych, winny prze« — (t) Konferencja prezydjum 
słać swe dokumenty rentowe do u- wojew. Kom. Pomocy Akademi- 
bezpieczalni krajowej w Poznaniu, kom. Onegdaj w urzędzie wojewódz- 
dołączając do podania, wolnego od kim, pod przewodnictwem p. woje: 
stempla, świadectwo życia eraz osob- wody Raczkiewicza odbyło się posie- 
ne pisemne oświadczenie, że stosun- dzenie  prezydjum _ wojewódzkiego 

ku swego z ubezpieczalnią niemiecką Komitetu Pemocy Akademikom, na 
(wymienić jej nazwę) nie zlikwido+ którem omówiono sprawę organizacji 

wały, - o. ‚ ‚ „Tygodnia Akademickiego" w Wilnie 
— (t) Wice-wojewoda wileń- mającego odbyć się w okresie od 

ski złożył podanie o przeniesie- 4—11 listopada tb. 
nie go na stanowisko starosty. 
Wice-wojewoda wileński p. Olgierd 
Malinowski złożył, jak się dowiaduje- 
my, podanie e przeniesienie go na 
stanowisko starosty. Informują nas, 
że Ministerstwo spraw wewnętrznych 
„aka Ši a. traktuje 
przychylnie. związku z powyższem у 
na organizowany przez Fani. spr. 80 W liczbie 50 
wewnstrznych kurs dla starostėw i na- ROZNE. 
czełników wydziałów, wyjechał na  — Udane polowanie. Przed 
skutek własnej prośby p. wiee-woje- kilkoma dniami w okolicy Rudziszek 
woda. Na wymieniony kurs,który bę- odbyło się polowanie. Zabito dwa 
dzie trwał do 1 go listopada delego- wilki i dwa kezły, Z racji znacznej 
wabi zostali penadto z Województwa ilości wilków dręczących włościan 
Wileńskiego starosta mołodeczański podobne obławy odbywać się będą 
p. Piekutowski i st rosta Święciański częś iej. 
p Mydlarz. — Zarząd Związku Polaków 

SAMORZĄDOWA. Z kresów białoruskich. (Warsza- 
— Lustracja urzędu gminne- "3, WSpólna 40, m. 6) podaje do 

go w Rudziszkach. Korzystając ze wiadomości dłużników związku, 8 
swego pobytu w  Rudziszkach za. 1a posiedzeniu zarządu w dn. 
siępca Starosty pow. Wil.-Trotkiego października postanowiono ogłosić w. 

WOJSKOWA. 
— (c) Licytacja koni wojsko- 

wych. 

koni wojskowych z oddziałów gar: i- 
zonu Wileńskiego i Nowo-Wilejskie- 

W dniu 25 b. m. na glacu ” 
Kalwaryjskim o g. 10 rano odbądzie szło 2 i pół godziny, punktualnie o godz. 
się nubliczna licytacja wybrakowanych 3:ej — <Królowa Biarritz», 

> 

wiedliwošci na podstawie list kandydatów, 

andlowe lub stowarzyszenia zawodowe 
pracodawców j przez stowarzyszenia zawo: dowe pracowników oraz przez zarządy przed- siębiorstw instytucji państwowych i samo- 
rządowych. 

W sprawach cywilnych w sądach pracy przy rozpoznawaniu spraw robotników ław- 
n kiem z grupy pracowników ma być przed- 
stawicięl organizacji zawodowej robotniczej, a przy rozpoznawaniu spraw pracowników umysłowych — przedstawiciel organizacji za- 
wodowej pracowników umysłowych. 

Strony będą mogły być zastępowane przed sądem pracy m. in. przez wyznaczo- lone 600 — 650, solone 550 — 600, desero: 
nych przez stowarzyszenia zawodowe pełno- 
mocników tych stowarzyszeń; w sprawach 
zaś cywilnych o kwoty przekraczające 300 
zł. oaz w sprawach karnych strony będą 

Mięso wołowe 250 — 270 
cielęce 200—220, baranie 200 

Tłuszcze słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmałec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: miego 40—45 gr. za 1 litr, šmię- 
tana 200--220, twaróg 120 — 140 za 1 

вЭг twarogowy 180 — 200, 

we 680—720. 
12—15 gr. 1 kg., ‚ 

Mazzywe. kartofle Ё1 a= wę z Dyrekcją P.K.P. Wobec nie- nym punkcie, podziwiany bjł przez 
buraki 10 — 12, dsirzymania przez Wil. Dyrekcję P. kilku uczniaków ze szkoły powszech- 

cebula 40 — 50, «marchew 10 — 12, 
truszka 5 — 10 (pęczek), 

с Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za rzedstawianych przez izby przemysłowo* 1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
rzecierana 85—05, perłowa 80—95, pęcząk 

50-60 jaglana 70-80. 
gr. za 1 kg., 
— 240 E 

przowe 320—350, schab 350—380, boczek y szynką świeża 350—380, wędzona 

Е i pismach spis dłużników, którzy do 
paz" zlustrował urząd Gu 19 dnia rb. mie niszczą SĘ 

MIEJSKA, ze swych zobawiązań, zaciągniętych 
w 1919 i 1920 r, 

— (x) Maglstrat w poszukiwa — (©) Zamiast butów. Bardzo 
niu płacu pod budowę piekarni. chwalebną rzeczą jest umieszczenie 
W związku z zamierzoną budową przez firmę «M. Mrozowicz i Ska» 
przez Magistrat piekarni mschanicz- w różnych częściach miasta „czyści- 
nej, ostatni jast w poszukiwaniu od- butów» w kolorowych czaskach i 
powiedniego placu pod budową tej kurtkach, zasiadających w  oryginal- 
piekarni. Dawiadujemy się, iż Magi: nych „fotelach*, Gorszą natomiast 

masto nieso- Strat postanowił zakupić plac najchęt- rzeczą test zbytni temperament „pra- 
niej w pobliżu st. towarowej, cowników” szczotki i pasty. O.o je: 

— (x) Magistrat zerwał umo: den z nich zasiadający w pryncypał- 

nej, których zajmowały szybkość i | 17.45, Słuchowisko zespołowe dla mło: 
ztęczne ruchy czyścibuła. Gdy jed- s pt. <Jak spędzijiśmy wakacje». nak jeden z uczniów nieopatrznie  jogo=long, Roger popołudniowy. zbliżył się do czyszczątego buty, zo- 19,15—19,35. Rozmaitości. 7 
stał w mgnieniu oka usmarowany _ 19.35—20.00. Odczyt p.t. «Nauczanie 
pastą na czarno. Powstał momental- hyeieny od lat najmłodszych» (Dział «Ну- 
nie płacz i krzyk. Uczniowie uznali 8000100-—20.50: Boże, Pabecki. za stosowne zniknąć uprowadzając 20,30. Koncert wieczorny. Muzyka lekka. 
ze sobą «czarnego» kolegę. Zwycięz- 22.00. Sygnał czasu i k ikaty: lotni- 
ca bezkaraie tryumfował Należałoby Czometeorologiczny, policji, PAT, pe Amari 
takiego «czyścibnia» przykładnie u- : 

program. 

karač. : 22,30—23,30. Transmisją muzyki tanecz. 
TEATR i MUZYKA. o 

— Teatr Polski (sala <Lutnia). Dziś 

nej z sali Malinowej hotel i 
wykonaniu orkiestry EN Gola. i 

„z gor Polski (osie „eLaitala. Das WYPADKI 1 KRADZIEZE. oda ąca w dobitny sposób ‚ — (с) Dwa samobójstwa. W przeżycia obecnej Rosji. Pierwszy i drugi dniu wczorajszym 14 b, m. zaszły obrazy (w lochach czrezwyczajki) oraz trze- dwa wypadki zamachów Samobój- ci (w wagonie komisarza. sowieckiego) dają czych, O g. 9ej rano w keszaraci le do isu pp. W. Malinowskiemu (Ko- > 
Ilja kowiEok0) SL. Perzanowskiej, H =: św. Piotra i Pawła kapral zawod; 
nin. Rychłowskiej i M. Dąbrowskiemu. Dal. Stanisław Parafj 

R zy MOLE с palet taowy i vs. D IRE usiłował wyslrzałem 2 ke rza w Moskwie) в; ne grozy i stra. i : я # 
chu oczekiwania ziesecięścia. V PiRGdA: naa pod brodę pozbawić się ży: 
wieniu tem bierze udział cały zespół teatru, Cla. Denata w stanie ciętkim  prze- 
oraz liczni statyści i chóry. wiezieno do szpitala wojskowego. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o Tegoż dnia o g. 1030 za maj a. g. 4 m. 30 pp. grana będzie przezabawna zynami Prowjantowemi 5 E 
krotochwila Nancy'ego «Wesoła spółka». zastrzelił się starszy ae o = 

aczyjaszczuk z 19 baonu KO.P-u. 
— Widowiska niedzielne. Jutro w 

niedzielę Teatr Polski czynny będzie trzy ] 

: Zwłoki samobójcy pozostawiono na 
mi :jscu, Ze względu na trwanie widowiska prze- 

dz. 66] — <Komisarz sowieckis i ss Nalydiaoos ,AyBūdkOw his są o godz. 6ej — <Komisarz sowiecki» : ychmiast została wdrożo« 
o godz. 8 m. 30 w. — również <Ko- nę dochodzenie, które trwa. 0žo 

misarz sowiecki»: 

SPORT. jutrzejszy poranek w Teatrze 
Polskim. Jutro o g. 12 m. 30 pp. odbędzie 

Zamknięcie sezonu letniego 
Wil T. W. у 

się w Teatrze Polskim poranek taneczny u- 
talentowanej interpretatorki tańców klasy: 
cznych Lidji Winogradzkiej.Gregor, której 
występy w as i Estonji cieszyły się ol- 
rzymiem powodzeniem. W dniu jutrzejs je si 8 W programie: Bioon, Brahms, Donald- kuiecie sęzOni istalėgo“ Gižas i son, Gance, Grleg, Holst, Kreisler, Schar- rzystwa Wioś arskiego. Tabor zostaje scho- wenka, oraz produkcje z instrumentami per- wany. Przystań zamknięta, Po pracowitem 
a iki objął _W. Szczepański > > ak viošiarze zapadną w sen zimo- anjam "W. Szcz + Wy aby na wio; i Występ Lidji Winogradzkiej-Gregor wywo- w Beli palę wód we =" 

łał zrozumiałe zainteresowanie. Ceny bile- 3 
tów od 30 gr. do 3 zł. w kasie Teatru Pol- 
skiego od g. 11—9 w. bez przerwy. 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

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

15.20—16.00. Przerwa. 
16.00—16.25. Odczyt p. t. «Dziesięć tat 

szkołnictwa powszechnego» (Dział «Рейа- 
gogika 1 szkolnictwo») — wygł. wizyt. Józef 
Stypiński. 

16.25—16 40. Nadprogram, komunikaty. 
16.40—17,05. <Radjokronika»,—wygł. dr. 

Marjan Stępowski. 
17.05—17.20. Przegląd wydawnictw per 

jodycznych omówi prof. Henryk Mościcki. 
17.20—17.45, «Hymny» | Kasprowicza 

(cyki o twórczości Kasprowicza z działu 
«Literatura polska») — wygł. dr. Konrad 
Górski. 

Marsz na przełaj Czarn 
nastki. 

Dorccznym zwyczajem Wileńska Har- 
-cerska drużyna <Czarna Trzynas.ka» urzą: 
dza dn. 16 bm. w niedzielę drużynowy marsz 
na przełaj. Tr.sa marszu obejmuje teren od. 
Burbiszek przez ul. Pofeską, część miasta do 
słupów na W. Pohulance. 

Początek marszu w niedzielę o g. 3 pp 
(c). 

Herbafa 

F. D. 
Sprzedaż wszędzie. 

ej Trzy- 

  

   



x 

Proces Szwarcbarda. (schronisko nad jeziorem Narocz. 
W Paryżu rozpoczyna Się głośny 

proces żyda Szwarcbarda, oskarżone- 
o zabójstwo atamana Petlury. 

zwarcbzrd, jak twierdzi, popełnił 
czyn ten z pobudek ideowych, gdyż 
jego zdaniem Petlura był głównym 
winowajcą szalejących w latach 1919 
—20 na Ukrainie pogromów żydow- 

“10 WD 

  

ŽE ŠWIATA, 
— Sensacyjna kradziež mikro- 

skop'jnej fotografji w Londynie, 
Policja londyńska trudzi się od 2 go 
bm. wykryciem zagadkowej kradzieży 
która i w łondyńskiej kronice poli- 
cyjnej, obfilującej w niezwykłe wy- 
padki, jest unikatem. 

Królewskie Towarzystwo Fotegra- 

Kino: P 16 M Dziś! Superfilm obecnego sezonu, 4c6 Motto; Mężczyzna! Bądz bczęą 
Teatr > olonja a który oczaruje całe Wilnol + „Wieża Miłości litości dla” kobiete i e 
ul. A, Mioklewicza 22, gg ciwnym razie one będą bez litości dla ciebie. Dramat w 12 aktach w/g znanego poematu Lorda Byrona(© 

ы Pala 3 ь- m. o godz. 18-ej w Urzędzie p. t. Don-Juan. w rolach tytułowych rywal Jwana Mozżuchina ulubienic kobiet John Barrymore B 
е 

д…‘;';‚“рёі\х]‘зе:„д; Ъ:Ё‚?ы:%&пе':[';'т; омжеро wieku, muzyką, Śmiechem, szalonymi igraszkami, lubieznymi tancami i bachanaljami 
posiedzenie w sprawie budowy schroniska Ilustracje muzyczne wykona orkiestra koneerlowa z 24 osób pod batutą Mikcłaja Salnickiego ay 
turystycznego nad jeziorem Narocz, W ро- 
AS, = = udział „pe B 
rekcji Kolejowej inż. Staszewski, rektor Dziś będ: ё 
%_3ь:;г&::еёо&‘;'д?…%;'пё'в?і" 1.;'::;: wyświetlane flimy: „Wśród bestyi i ludzi gram: <CZY” PAN ZNA LIPKA» 
T-siwa Wioślarskiego p. Wsńkowicz, wież komedja w 2-ch aktach. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W poczekalni 

pełna wzdzięku Mary Astor. Obraz ten zachwyca widza swoem bogactwem, beztroskiiwym życiem 

._ Początek seansów o g. 4, 6, 8.15 i 10.20. 

dramat w 10-ciu aktach. Nad pro- Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
skich. Rzecz jasna, że oskarżony stał 
się żydowskim bohaterem narodo- 
wym i pistha żydowskie zapełniają 

prezes Ligi Morskiej i Rzecznej p. Rocho- 
wicz, Przedstawiciel Bratniej Pomocy U.S.B. 
i Akademickiego Związku Sportowego p. Sa- 

ficzne w Londynie urządziło w tych 
dniach w swym pałacu przy Russel 
Square wystawę, W kilku salach zgro- 

Saia Miejska 

  

  

(ut. Ostrobramska 5) 
koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10. Cena bileiów: parter 60 gr. balkon 30 gr. Początek 
seansów: w niedziele, soboty i święta o godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. 
  

  

  

  

    

  

  

! le kelumn mi mowicz, > M a т Tera, а : > = - 
Specjalnych korespondentów... Zebranie zagaił p. Wojewoda, zaznaja- Madzono wszystko, co w dziedzinie SĄ ii, „Helios“ | PT o ua „Karuzela Udręczen“ pwp Tune wama IR 

. miając zebranych z ideą budowy schroniska fotografji od samych jej początków, ul. Wileńska 38. Lau £ la Plante, bohaterka filmu «Białe Nocec. °° 8 
je e o wali "a nad. Naroczą, która to budowa będzie pierw- ape = okresierozwoju i w koń- : ! ° szym krokiem do ožywienia tego zapozna- cu w latach ostatnich arobiono i wy- ; w > pa M Par neo do ask niezwykłego cieka. naleziono | co zasługuje na uwagę, Z CAŁEJ POLSKI. > REKLAMA SWIETLNA 2 | 

> = ch t ł Obok najdawniejszych aparatów, któ: ; S 2 
ss A „Kam sko zaj wętze a anas mę remi jeszcze rai 4 Daguerre sporzą- sx DO nagród sai e jest dzwignią handlu © į 

- wszelkie warunki do rozwinięcia nad nim dzał pierwsze fotografje, oglądzė moż- com konkursu awionetek. ® to dbi i i : 
ZE > 2 w ostatnich = PY O i Audi na najcenniejsze + Las aparaty, czwartek w Warszawie © godz. 12 w s kto dba 2 rozwój "p EE reklamuje > w z 

8 E i no Ą 3. K. ilni e epai aja = pary lizycznego. Trudności komunikacyjne, które któremi się poszczycić może opłyka poł. odbyło się w gmachu lnstytuiu S „Reklamie Swietlnej“ „ZA аКО Rx 9 
ю „A w ее “Ė Obecnie w szybkim tempie są usuwane oraz angielska. Wystawiono na poksz setki Atrodynamicznego w Warszawiefuro- 

szpadi. Torres dotychczas miał więcej kl, day Ga przeziodać w wrkazyta da jgrad w tem, pierytze,| midaus yła kod wikia 40042000664%0-+000000000000008 |nieligentna 
szczęścia, więc obecnie Kamnenky tych warunków. Obecnie okoliczności skła- niejsze, wywołane przez D:gu'rre'a | go Krajowegi PCE: ! n g    

   

   który odbył sę w ub'egłą jsobotę i 
niedzielę na lotnisku Mokotowskiem, 

Na uroczysiość tę przybyli: pre- 
zes zarządu giówargo LOPP. p. 
Ponikowski, wicegrezes dr. Vactqu*reł, 
gen. Michae s, Sekr. kom. stoł. inż. 

i Niepce'a. Obsk prymitywnych już 
pożółkłych fotografji, zawieszono no- 
we najrozmaitsze zdjęcia o wspania- 
łych barwach, 

Największy zachwyt, przynajmniej 
w kołach zawodowych, budziły mi- 

| KUPUJĘ 

słomę inianą ) nauczyc elki do dzieci | 
niższych klas gim. 

: Warunki skromne. 

w każdej ilości, płacę najwyższe ceny. { 
j Upraszam o oferty opróbkowane z podaniem ceny franko ® 

dają się tak szczęśliwie, że projekt budowy 
obszernego schroniska turystycznego może 
być zrealizowany w najbliższej przyszłcści. 
P. Wojewoda pragnąłby zainteresować tym 
pau przedewszystkiem te instytucje, w 
tórych interesie leży posiadanie nad Naro- 

Czą własnej ubikacji, a więc Ligę M. i Rz, 
T-stwo Krajoznawcze, T-wo Wiueślarskie i 

młoda panna przyjmiet” 
szuka odwetu... posedę etspedjen kilub 4 

Badanie świadków obrony zacznie 
się zaraz po odczytaniu aktu Oskar- 
żenia i po złożeniu przez Szwacbarda 
oświadczenia osobistego, 

Jednym ze świadków jest wydaw 

Miejscowość obojętna. 
więciany, 

min. komu- Strunojsta 3a A. Z. 
са pisma ukraińskiego „Trizuba“, 
wychodzącego w Paryżu, lljano Ro- 
zenka. Świadek ten zamachu nie wi- 
dział, ale zgłosił się by rzucić na 

zorganizowaną Młodzież Akademicką. 
Następnie zabrął głos p. Dyrektor Siła- 

Nowioki, który przedstawił zebranym  goto- 
we już szkice projektowanego schroniska, 

kroskopijne zdjęcia. Mikrofotografja 
twerzy najmłodszą gałęź sztuki fota- 
graficznej, która dopiero w estatnich 
dziesiątkach lat ad chwili rozkwitu 

docznych dla cka normalnego, lecz 

Rudnicki, przedstawiciel 
nikacji inż. F lipowski, reprezentant 
lotnictwa wojskowego „mjr. Wieden, 
przedstawiciele komit. stoł Warsz. 
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5 | MA opracowane przez inż. arch. Wojciechowskie- optyki zyskała praktyczni Kom. Woj. LO,P.P., delegaci Tow. ge. s оее > niemieckiego i francu= 
sprawę  światłe polityczne. Oświad- go „oraz zteleroweł stronę finausową tego Saris w m z: a sės Ochrony a a oficero- д . as a 2229000000 skiego adzieja absol- i 

czył om, że ma wizle powodów do zamierzenia, szereg miniaturowych zdjęć, niewi- wie, konstruktorzy i piloci etc. s w Wielkich Q went zagranicznego 
twierdzenia, że SzwarCbard popełnił __ Przybliżony kosztorys budowy wynosi , , ; ©WBEI uniwersytetu, Ceny 

* 
zabójstwo pod wpływem bolszewików 
rosyjskich. Dowody mają złożyć 
współpracownicy redagowznej przezeń 
gazety, w szczególności pewien ge- 
nerał. 

Pozatem zgłosili się liczni Świad- 
kowie ukraińcy, którzy stali blisko 
Petlury, uczestnicząc w jego rządzie, 
wojsku i wególe w jego działalności 
politycznej. W pierwszej linji stoi b. 
minister spraw zagranicznych prof. 

75.000 zł. Dzięki ofiarności pewnych osób i 
firm uzyskano obecnie w naturze (pod po- 
stacią gruntów, budulca i materjałów budo- 
wlanych) około 30,000 zł. Pan Dyrektor pro- 
ponuje, aby brakującą sumę zebrały zainte. 
resowane instytucje, lub też wyjednały pos 
trzebne środki w swych centralach. 

Po dłuższej, ożywionej dyskusji, zebrani 
przychylnie ustosnnkowując się zasadniczo 
do projektu, postanowili w najbliższą nie- 
dzielę udać się nad Narocz w celu wyboru 
najdogodniejszego miejsca na budowę a 
sprawę udziału finansowego w projektowa: 
nym dziele przedstawić na ogólnych zebra- 

widziałnych tylko pod Шшра. 

Ozdobą zbioru była mikrofoto- 
grafja, którą zarządowi Wystawy od- 
dał de rozporządzenia prof. Goldberg 
z Drezna. Zdjęcie to, arcydzieło w 
swoim rodzaju jest tak malutkie, że 
nie widać go nawet ped lupą. Trze« 
ba posłużyć się silnie powiększają” 
cym mikroskopem, by móc rozpoz: 
nać fotografję. Nadesłane z Drezna 
zdjęcie jest mi' roskopijnym  portre- 

Przed wręczeniem nagród zabrał 
głos prezes L O.P.P. p. Pozikowski, | 
który w przemówieniu swem Gzięko- 
wał biorącym udział w konkursie za” 
wodnikom i konstruktorom za do- © 
skonałe wyniki, przyczem zaznaczył, 

pod wzg'ę- : że konkurs warszawski 
dem liczby zgłosonych @сй maszyn 
stanął na europejskim poziomie, cze- 
go najlepszym dowodem jest, że u- 
częstniczyło w zawodach 6 sła- 
towców, przybyło zaś ogółem 8 а- 

sprzedaje 
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maciorki i knurki 
10 cio tygcdniowe i starsze, rasy Wielkiej Białej Angielskiej. 

Zarząd Dóbr, poczta Wielkie Soleczniki, 4 
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; przystępne. Piwna 2, 

Pokój | 
dla 2 jub 1 osoby, 

ч gnacy Wiłuń za- 
2 i i ły w m. 

Aleksander Szulgin, późniejszy przed- niach swych organizacyj. : „tem wynalazcy fotegrafji, Francuza wionetek, Tymczasem podczas mię- **% em Lekcyj języka | I Eos po- 
stawiciel rządu ukraińskiego w Pary- dušas ais R dia. Kalna Jana Nicefora Śiógeca,. który pierw: dzynarodowego kankursu w Paryżu wije e zat z „ w. Wilnie francuskiego | wiatu Święcłańskieg: 
żu. Szulgin nakreślił ogólny stan U- tum zreasumowane wyniki iai i powzię: szy wynala.! czulą na šwiatlo plytę i było tylko 9 maszyn, w Baelgji zaś ców: Komisja Złemekę” w Wilnie” na KE AN ielskieao z ae o 
krainy i scharakteryzował osebistość te dalsze decyzje w sprawie omawianej. -  wgpólniz z  Daguerr'em wywołał na konkursie krajowym tylko 3 awic» siedzeniu w dniu 4 kwietnia 1927 roku g е KU: w Śwłeisnaxi, 
Petlury. Zdaniem jego Petlura był ® pierwszą fotografję, Miniatura prof, netki. z postanowiła  zatw'erdzić projekt Balana sea ie patent na konia i 
człowiekiem mężnym i przyzwoitym, — — Goldberga jest tak drobniutka, że na _ Następnie wręczone nagrody: |-- gruntów wsi Koleśniki gminy Mikcłajew= iekiewicja 37 a, 17, przemysłowe | šwia- 

oraz wszelkie inne ZbO- niezdolnym do _ niesprawiedliwości, 
wielką więc krzywdą byłoby posądzić 

o pogromy. Petłura był paca 
leo mniejsześci narodowych, dzieki 

Jąkanie 
akałów S. ZyłkiewiCZa, 

czenia mowy radykalnie 
usuwa Zakł. Lecz. dla 

Warszawa, 
Chłodna 22.     

główce gwoździa zmieściłoby się 110 
takich partretów. 

Nic więc dziwnego, że ten unikat 
budził ogólny zachwyt. Dwa dni te- 

5000 zł. stud. p J. Drzevizcklemu, II 
—3000 zł. inż. Cywińskiemu, il— 
2000 zł. maturz. p. Kozławskiemu z 
Kalisza, oraz 1V—1500 zł p. sierż, 

skiej, powiatu Daiśnieńskiego. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 

27 V 1927 roku. 
„ Wobec powyższego Okręgowy Urząd 

Ziemski komunikuje o zamknięciu postępo- 

(Wejście od Ciasnej). dectwo na handel to- 

  mi, dewocyjnemi i 
spożywczemi na rok 
1927. Or. 6. Wolison 
  

  

  

    

  

  

  

        
    

  
  

warami galanteryjnes 

  niemu powstala autononomja žydow- rospekty bezpłatnie w kanc.g. 45 pp. | mu urzędnik Towarzystwa Fotogra- Dzialowskiemu. wania sz” w powyższej sprawie. acz, gr 

ska i ministerstwo żydowskie. ficznege pełniący nadzór w salach _ Nagrody „pocieszenia* dla sa- OOKUOGSTDRYGYGGGG OWI Wileńska 7, tel. 1067 Pożyczki | 
Drugi świadek, minister pracy,Bez- 279772: styjerdził, że mikropertret  Nicefola molocików, które zajęły dalsze | Z ZE — | 11 пр e 

pałko nie przeczy, że pogromy miały przy zapatrywaniu, że Petlura jest Niepce'a znikł. Daremnie przeszuka- mi:jsca, ofiarowało min. komuni- DOKTÓR _ | arów załatwiamy 
miejsce, ale utrzymuje, że Petlura nie winien pogromów, Szwarcbard odpo: No tałą gablotkę, w której mieściły kącji w sumie 1.000 zł. każda. Na- HEC ESET AA 0. ZELDOWISZ ma niską stopę “| 4 
ponosi za to winy, bo był on noto- wiada, że tak. Petlura winien jest Się mikrołotogrefje. Policja rozpoczę- grody te otrzymały płatewce p. p. $ z = procentową 
rycznym ich przeciwnikiem, zwalczał osobiście, gdyż jeżeli nawet sam po- ła poszukiwania. Z góry przyjąć na: Skarby, Wigury, Medweckiego i Za- Obwieszczenie. NE, = a ПЫ 4 
je, a jeżeli nie czynił wszystkiego, co gromów nie urządzał, ponosi on też leżało, że złodziejem może być tylko |eskiego. Aukcjonista Wileńsi i * SKÓRNE || we Ad. Mickiewi- ||| 
było potrzebne dla ich powsirzyma- winęg za to, że ich nie pows'rzymał jakiś zbieracz, gdyż portret, chociaź Aczkolwiek maszyny konsirukto- |, r Chasień $ "'".“_"Ёг Izby Skar:| og 10-1, od 5-8 w, | | cza 21. tel. 152. 
nia i zapebieżenia im, to tylko prze- czyli tolerował je i pragnął ich. przedstawia wielkąj wartość naukową rów inż. Zsieskiego i Medweckiego gaje 'l-'1027 | 1030 UPC UzA]  poKiÓ „angis ii 
to, że więcej robić nie mógł. Zdaniem Świadek obrony Reginald Smith, i artystyczną, tie ma  warlości pie- w konkursie udziełu nie brały, gdyż 53 : іп'в gi T R Foiwśćk 

Bezpałki żydzi ukraińscy sami wiedzą Anglik, profesor języka angielskiego "iżnej, ponieważ nie da Się оп przybyły nań z opóźnieniem, jednakże By ' państwowych podatków i St $.Zeldowiczowe kolo 30 65 
że Peilura osobiście nie jest winien, jest tym, który pierwszy ukazał się SPrZEdAĆ. - dobre wyniki, jakie samołeciki te od- Gia 17 V 1026 žalą D "uz Mix, | KOBIECE, WENE. | | gnie położony |/ 
lecz w żydowskiej fantazji ludowej ną chodniku i zatrzymał Szwarcbarda. _ Wszystko przemawia za tem, ŻE niosły podczas lotów pozakonkurso- Skarbu Nr. 15) god ( A akiai k EA 
zrodziło się przekonanie, że Petlura Wycaje mu się, że Petlura zmarł po portrecik zabrał jakiś amater. Podej- wych, zdecydowały o przyznaniu im Go ólnej, ® ’шрзп?"'ед х“і';г.?ш“' rm. 12- lod 4.6| | 21 2.500 dolarów 
był wszechmocny i wszechwładny. W trzecim wystrzale i że Szwarcbard da- TZĘnie Zwraca się przeciw jednemu nagród pocieszenia. © 5‹'1: bia. 30 AR roku| „Mickiewicza 24 Wilefskie Biuro 

końcu Bezpałka oświadczył, że wino- jej strzelał, gdy om, Śmith, ujął go ZNanemu uczonemu angielskiemu, Ponadto wszyscy konstruktorzy i O. przy ul. Wielkiej Nr ld ogyg Z | Komisomvošlandio: 
wajca pogromu płoskirowskiego, ata« za rękę, Gdy Petlura leżal już bez Protesorowi Uniwersytetu, który po- piloci awionetek otrzymali artystycz- Śoie a 2 eisi ej a Ar £- W. Zdr Nr. Si. | "cza 21, tel. 152. 
man Semostnko siedział przes 8mie- życja, Szwarcbard zawołał: o o migr- SIAda Zbiór mikrofotografji i uchodzi pje wykonane żetony srebrne. mieso © koi pb ej af" lać : › 
sięcy w więzieniu, uwolniony został derca, zabiłem zbrodniarza, Smi'h za- 22 namiętnego miłośnika ciekawych do firmy. Syrkin* celem pukrycia za W. Smialowska | DO MEK] 
przez polaków, następnie znewu а- raz zrozumiał, że nie jest to zabójca PKAZÓW fotograficznych. StwierdzONO TIE TAI IRT leslókci podatkowych: Й = ы ‘Ё” przyjmuje od godz. 9| murowany resztowany przez ukralńców i róz* kryminalny, lecz polityczny. już, że tea uczony codzień od dnia adis 37 000 . в.“ :Ё‘а"'„ Ёза do 19. Mickiewicza | z ogródkiem, w 
strzelany w r. 1920. Inny Świadek u- | Obrona zamierza także powołać otwarcia bywał na wystawie i godzi- nych badaniach policja zgodziła się k Pda Gybnia: 25 s 5 я „z jóm.6. | dobrym punkcie kraiūski Dowczenko twierdzi, ŻE OU na świadka pewną młodą pannę z nami całemi ogląd:I portret Nictfora па przeprowadzenie badania drogą 200 tablic sola 4 Ž 5 = usów W: Z.P. Nr 63. | sprzedamy za go- 

osobiście otrzymał polecenie od PE+ |ondynu. Podczas pogromu w Felsz. МНерсе'а pod mikroskopem. hypnozy, co te » łatwiej poszło, ŻE mę 5000 złot EZM . SL 
tlury w kierucku zapobiegania pogro- tynie, w Iutym 1919 r., gdy panienka _ „ Przesłuchanie pod hypno- stwierdzono, iż Neumasm nadaje się A k Ochmistrzyni Komisowo-Handlo- 
mom i że winowajcy byli ukarani. W ta miała zaledwie lat 13 pełlurowcy 24: Znany psychiatra berliński radca jąko medium, a w dodatku oskarże- ukcjonista Wil. Izby Skarbowej praktyczna, uczciwa, | we ui. Mickiewicza 
tym samym duchu wypowiedzieli się zamordowali jej ojca matkę; dwóch Sanitarny dr. Flatau poddał przed ną nie tylko nie sprzeciwiała się ba- (—) Chas'eń Smajk'ewic”. pracowita” poszakuje | 21, tel. 152. 
pozos.ałi świadkowie oskarżenia. braci i siostrę, Jej samej zaś zadano Daroma dnlami hypnozie niejaką Neu- daniu, ale Sama na to nalegała. 1638 | VI Po anno Z 

Szwarcbard przeczy jakeby Się gjępgkie rany w głowę i kilka ran man, gospodynię zamordowanego Dr. Flatau zadał uśpionej SZETEg nan nnn ATE 
znajdywał pod czyimkolwiek wpły: na cjele. Odcięto jej także rękę po- przed rokiem y górą wrocławskiego pyłeń, na które Neumatn Odpowie: AEAEE BB BENZERBCZGEA — Solidnemu 
wem. Żadna partja nie podyktowała niżej łokcia. profesera Rosena. Gdy Neuman za- działa, nie zeznała jednak więcej po- Stenografji wynajmę 2 pokoje z 

mo jego gestu. Jest on coprawda | Ostainie trzy dni Szwarcbard spę- S"4ł2 lekarz zadał jej szereg pyleń, nad to, co już powiedziała na śledz- Adainistacja «Słowa poleca |dgskonsiej <lniyma wygodami, mołsa ze rewolucjonistą z temperamentu ale dził w więzieniu pod bardzo suro- dotyczących pewnych szczegółów i twie. ОНа Sz. p į: Instytut tolowaniem, Dąbrow- 
nie nałeży do żadnego stronnictwa. 
Szwercbard także nadmienil, że tw 
„Trizubie” zamieszczony był artykuł 
z tendencjami pogromowe ni. Wobec 
twierdzenia świadków, jakoby Petlura 
walczył z pogromami, Szwarcbard 
zaznacza, że po pogromie żytomier- 
skim Petlura wypędził delegację ży- 
dowską, proszącą go o opiekę i c- 
bronę: 

Na pytanie sędziego, czy trwa 

  

EDGAR WOLLES 

°° 110015270 postać, | 
ztał Beckerson, —szczerze mówiąc nie będziecie kopać tak głęboko, jak tyl- ku garażowi. ‹ Żapanowała długa i krzygniatająca wal? 

ROZDZIAŁ LV. zrozutniałem tej sprawy jak należy. ko zdołacie. ; — Znalržlišmy trupa ludzkiego,— cisza. A > — Doprawdy cudem prawie zdo- 
Jama. — Pan miał inne sprawy, — wtrą- Wszyscy, prócz pracujących robót- rzekł robotnik. — Mam nadzieję, że już nie żył łałem się im wymknąć, gdyż Bzcket- 

O dziewiątej rano następnego dnia 

do domu Dzema weszło kiiku cywil- 

nych agentów. Wszyscy zebrani w 
jadalni eczekiweli szefa policji. Wilie 
ukazał się ostaini w towarzystwie 

dwuch robetników z łopatami w rę- 
kach. 

Bzckersón, który już od pół go- 

dziny rewidował górne piętro, słysząc 
rumor na dole, ukazał się wę drzwiach 
jadal: i. : 

— Pan nie znalaz! ni.? — zapytał 
Wil'e. й : 

— Nie, prėcz starych ubran. Wi. 

dacznie dom ten był punktem zbor: 
nym dła całej szajki, ; 

Wille wszedł do kuchni. 

Na podłodze widniały ciemne pla- 
my krwi, 

— Olo składzik, o którym mówiła 
dziewczyna, — zauważył etwierając 
drzwi na rozciež. — Įsst i łóżko. 

Obejrzał raz jeszcze drzwi, zamek, 
podniósł z podłogi klucz, który był 

wym rygorem. Znaleziomo u niego 
nutmer gazety, a za tak ciężkie „prze- 
stępstwo* administracja więzienna u: 
karała go pozastawieniem na 'chlebie 
i wedzie. Zamiast obiadów z restau- 
racji, jakie dotychczas otrzymywał od 
żony, Szwarcbard w ciągu trzech dni 
otrzymywał pół kilo chleba i dzban 
wody: To było jęgo strawą cało- 
dzienną. 

pomocą stałowego pierścienia. 
— Teraz widzę, że słowa panny 

Marlow znajdują potwierdzenie, —przy: 

cił Wille ponuro, — nie twierdzą też, 
by ta zagadka była łatwą do rozwią- 
zania, Przeciwnie, od początku była 
prawdziwą chińską zagadką. 

To mówiąc otworzył drzwi, 
dące do ogrodu i wyszedł. 

— Olo garaż na końcu ogrodu. 
Czy pan ma klucz Gd niego? 

Beckerson Skiriął głową i wyjął z 
kieszeni dwa klucze, związane czer- 
woną tasiemką, 

Wille wziął klucze, otworzył cięż- 
ką bramę garażu | wszedł do Środka. 

Obejrzał ściany i zasypaną jamę. 
— A oto jest łeńcuch i kajdanki 

ręczne — rzekł. —Pan widział to. Czy 
nie pamięta pan, jak panna Marlow 
opawiadała 6 tym kńcuchu? 

Wtem zamilkł i zaczął oglądać 
ścianę nad łańcuchem. | 

— Czy pan widzi te? 
Na murze były widoczne cztery 

duże piamy, 
— To może być krew? | na po- 

wie- 

złączony z całym pękiem innych, za dłodze są podobne plamy. 

wypadków z dnia, w którym mor- 
derstwo dokonane zostało. 

Doświadczenie te odbyło się w 
mieszkaniu d-ra Flatau w obecności 
obrońcy posądzonej Neuman oraz 
szefa berlińskiej policji kryminalnej 
Hagemanna. 

Neumann jest oskarżona „0 Za- 
mordowanie lub o namówienie do 
mordu nad prof. Rosenemi majstrem 
szewckim Stockiem. Po wielu darem- 

Zbliżył się do drzwi i zawołał ro- 
botników, 

— Rozkopać jamę, — rozkazał, — 

ników, wyszli do ogrodu. 
— Czy pan przypuszcza, że Eme- 

ry został zabity? — zapytał Beckerson. 
— Wczoraj przypuszczałem, ża 

tak, ale dzisiaj nie jestem tego pe- 
wien,—odrzekł Willie. — Czy pan do- 
brze rozkopał tę jamę? : 

— Ależ tak. Dotarliśmy do rur 
kanalizacyjnych, dalej cie można było 
już kopać. 

— Kiedy pan to zrobił? 
— Wczoraj rano przed ósmą, 
— | pan nie nie zaałazł? 
— Absolutnie nic, 
— Czy potem pan jamę zasypal? 
— Tak, ale czemu pano to pyta? 
— | pan zamknął obie bramy. 

Czy są inne jeszcze klucze od nich? 
— O ile wiem niema, ale może 

istnieją inne klucze, 
— Powinien był pan bramy opie- 

czętoweć, mruknął Wille. 
Szedł dróżką, zatrzymując się co 

chwila: obejrzał klomb z kwiatami, 
rozrzucił laską pagórek mokrej ziemi. 

Szef policji kryminalnej Hagemann, 
który przy iym eksperymencie asy- 
stowal nie w charakterze urzędnika, 
lecz prywatnie, orzekł, iż tego ro- 
dzaju doświadczenia są bezwartościa- 
we i na zeznaniach podczas snu hy- 
pnotycznego nie można polegać. Nie 
uważa en hypnozy za środek .pe- 
mocniczy w kryminalistyce. 

Zdawał się być bardzo tem zajęty. 
Gdy jeden z kopiących rabotników 
wezwał go, Wilie zwrócił się szybko 

Wszyscy skupili s'ę przy drzwiach, 
by zobaczyć ten okropny widok. 

W tej chwili Beckerson spojrzał 
p'zypadkowo w bok i destrzegł ja- 
kiegoś człowieka, wychedzącego z ku- 
chni. Był to człowiek wysoki, szczup- 
ły, zbiałym bandażem na głowie, ną 
ustach jego błądził dziwny, cyniczny 
uśmiech. 

— Emeryl=krzyknął inspektor. 
Emery nie odrzekł nic, dopóki nie 

zbliżył się do nich, 
— Zualeźliście trupa? —zapytał. 
Wille skinął głową. 
— Wiedziałem o tem. To Tepper 

will, zabiłem go. Był to istny nie- 
szczęśliwy wypadek. On przykuł mnie 
do ściany i uderzył, lecz w tej chwili 
zdołałem zwo nić ręce z kajdan i ude- 
rzyłem go z kolei. Lecz znów jego 
przeklęta pałka spadła na mołą gło- 
wę i e małe co nie zbiła mnie z nóg. 
Gdybym był upadł, nie Tepperwilia 
znaleźiibyście tutaj, ale mnie. Jakimś 
nadzwyczajnym spesobem udało mi 

zytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, rodzice su- 
chotnicy i troje dzieci. 
Schorowaną RA wdowę, 

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

Zredukowanego pracownika 
kolejowego, suchotnika, mającego na 
utrzymaniu rodzinę. ° 

Zaskawe ofiary przyjmuje Admi- 
nistracja' <Słowa».   

się uniknąć następnego ciosu i zaa: 
takować. Tepperwił, upadając, uderzył 
sę głową © mur. 

—rzekł cicho Emery,—mam nadzieję, 
że nie żył, powtórzył. 

Wszyscy wzdrygnęli się na myśl 
o okroonej możliwości, którą miał na 
myśli Emery. 

— Pan dokcnał niezwykłego od- 
krycia, majorze Emery, — rzekł Becker- 
son, czy mógłby pan wyjaśnić... 

— Mogę dać jedno tylko wyjaś- 
nienie: 

Ręce do góry, Stiłmani 
Ręce Beckerscna podniosły się, a 

twarz zbladła jak płótno, 
— W jego wewnętrznej kieszeni 

znajdziecie panowie deskonzłą brodę; 
W banku Stilmaca znajdziecie jego 
olbrzymie kapitały, których cyfra za- 
dziwi was, panowie, Jest to loir, w 
którego życiu nie znajdziecie ani jed- 
nego jasnego punktu, 

Zimnę kajdany etoczyły dlonie 
inspektora policji, a dwóch jego ko- 
legów zaprowadziło go do oczekują: 
cego przed bramą auta. 

Wilie ujął pod rękę złowieszcze- 

Stenograficzny —War- 
Szawa, Krncza 26. WE 
dajcie prospektów. 

| Perlmuttera Ultramaryna 
Jest bezwzględnie najlepszą i naj. 
aiste, Nią sin bielizai 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędzie do nabycia. 

10 m. ЗА, 
ą- Oglądać: 3.30 — 4.30. 

go człowieka i odprowadził na bok. 
— Dostałem pińską kartkę wczom 

raj wieczorem, jakże się pan urato- 

son pozostał w ogredzie, ja zaś po 
utracie krwi osłabłem całkowicie. Ма 
szczęście udało mi się otworzyć bra- 
mę, wiodącą na ulicę, mógłby mnie 
jeszcze złapeć tutaj Stilman, ale zna- 
łazłem pomocnika. Muszę wyznać, 
że najmniej spodziewałem SĘ, ŻE | 
właśnie ten człowiek mnie uratuje. 

— Czy aby nie Challam?—zapy- 
tał Wille. * 

‚ — Tak, był to Challam, — pod- | 
twierdził Emery, a po twarzy jego 
przemknął jakiś cień—To też chytra' 
sztuka, ale niece innej kategorji. 

Pan Bóg stwarza iak rozmaitych 
łudzi, Otóż Chalłam odwiózł mnie 
do swego domu i epatrzył me rany. 
Nie jest on coprawda zdolnym le- 
karzem! Dla mnie był dobry i opić» 
kował się mną zupełnie bezinteresow= 
nie, nie megąc mitć nadziej, że mu 
pomcgę wykręcć się od odpowie: 
dzialności. 

(Dskończen'e nastąpi). 
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