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Antykatolickie tezy p, Dmowskiego. 
Niedawno pan Roman Dmowski 

we wskazaniach programowych Obo- 
zu Wielkiej Polski wydał pracę pod 

tyiułem „Kościół, Naród i Państwo”. 

Ciekawa ta książeczka pod wielu 

względami zasługuje na uwagę i za- 

wiera wiele słusznych twierdzeń i wy- 
wodów, a jednak są w niej zasadnie 

cze zamilczenia i błędy wywołujące 

krytykę. 
Na samym wstępie rozważając 

prądy XVIII i XIX wieków autor mó- 
wi: „Zapanowało dążenie do zdo- 

bycia dla jednostki jaknajwiększych 

praw przy jaknajmniejszych obo- 

wiązkach, do możliwego usunięcia z 

jej drogi wszystkiego, co ją krępuje 
w używaniu życia. Największy w tym 

względzie widziano hamulec, nie bez 

słuszności zresztą, w religji, i znisz- 
czenie tego hamulea stało się jednym 

z głównych celów wieku XIX". 
Dałej auter mówi o „fakcie kon- 

fliktu między religją a nauką, kon- 
fliktu, który w tej walce ogromną 

rolę odegrał, a którego ostrość wyni- 
kała z jednej strony ze zbytnich na- 

dziei pokładanych na naukę, z Ocze» 
kiwania, że rozstrzygnie ena człowie- 
kowi wszystkie zagadki bytu, z dru- 

giej strony zaś z mylnego pojmowa- 
nia przez wiełu obrońców religii ich 
zadań, z wkraczania ich w dziedzinę 

dostępną dla myśli ludzkiej, dla ba- 

dań naukowych i przeciwstawienia 

tradycji religijnej, nie doktrynom i 
łekkomyślnym teorjom, ale wytrzymu» 

jącym najsurowszą krytykę wynikom 

badań*. 
Słusznie twierdząc, že rellgja sta- 

nowi największy hamulec utrudniający 

usunięcie wszystkiego, co krępuje 

jednostkę w używaniu życia bez 
awzględnienia jakichkolwiek cbowiąz- 

ków, pan Dmowski zamilcza co tej 
religji nadaje taką siłę, hamującą dąż- 

ności rozkładowe leżące w naturze 
ludzkiej. W ujęciu autora zostaje tu 

zagadka, która się jeszcze. potęguje 
przez dalsze rozwijanie w broszurze 
dziejów i działalności Kościoła, skąd- 
inąd obrazowo i trafnie opisanych. 
Skąd bowiem się wzięli ci ludzie ze 
społeczeństwa dość nisko stojącego, 
którzy je uszłachetniali i widocznie 
stali na poziomie niepomiernie wyż 
szym, a jednak, jak to historja stwier- 
dza, mieli sami wszystkie słabości, 

nieraz i nałogi Swego czasu i otacza: 

jącego ich świata, ałbo skąd czerpa- 
li siłę ci święci, którzy rzeczywiście 

na niełatwo dosięgłej stali wyso- 
kości? 

O religji katolickiej bowiem mó» 
wić nie można, zamilczając jej nad- 
przyrodzone źródło, a tem samem jej 
obowiązkowość, trwałość, niezmien- 

ność, a równocześnie jej zdolność do 
wchłaniania w siebie, a często i tło” 
maczenia tych danych, które umysł 

ludzki; zdobywa i które rzeczywiście 

okazują się «wynikami badań wytrzy- 
mujących najsurowszą krytykę». 

Taką krytykę zacytowane słowa 

pana Dmowskiego o „fakcie sprzecz- 

ności między religją a wiedzą* wy- 
trzymać nie mogą. 

Religja, właśnie dlatego, że jest 
nadprzyrodzoną, na Objawieniu Be- 

żem oparta, wiedzy prawdziwej prze», 

czyć nie może, inaczej byłaby zabo- 
bonem i siły wychowawczej i uszla- 

chetniającej mieć by nie mogła. Gdzie 

fiktywna sprzeczność się zaznacza, 
musi ona pochedzić od pseudowie- 
dzy, albo od nienależycie zgłębionych 

zrezumianych prawd wiary. Na tem 
tle bywały konflikty, których równie 
wiedzy jako takiej, jak i religji przy- 
pisywać byloby niesprawiedliwe. 

Faktu zaś konfliktu między religią 
a nauką nie było i być nie może. 

Bywały, a zapewne i w przyszłości 
zdarzą się konflikty między objawioną, 
a zatem nieomylną i niezmienną praw. 

dą Bożą a mniemaniami pojedyń- 

czych uczonych, którzy te swoje mnie- 
tnania chętnie jako stwierdzone praw- 

dy ogłaszają i wielu ludzi niedouczo» 
nych, albo złej woli za sobą pociąy- 
nąć mogą, szczególnie zaś tych, o 

których tak wymownie mówi pan 

Dmowski, udowodniając ich dążność 

do zniszczenia wiary. To nie przeczy 

iemu że nieraz broniono wiary nie- 

udolnie, z czego wymienieni przeciw- 

nicy korzystali, ale z tego zarzutu 

Kościcłowi robić nie należy, gdyż po- 
jedyńczy pisarz „Kościoła* nie stano- 

wi, rownis jak pojedyńczy uczony nie 
stanowi „nauk:”. 

Dalsze wymownie przeprowadzo- 

ne twierdzenia autora, również cierpią 

na brak tego, coby im dało racjona!- 
ne tłómaczenie, bo nigdzie nie znaj- 
Gujemy wzmianki o: nadprzyrodzono. 
ści wiary, która jedynie tłomaczy do- 

skonałe w broszurze uwydatniony 

fakt walki masonerji wyłącznie z Ko- 
ściołem katolickim w sojuszu z wszy- 
stkiemi odszczepieństwami religijnemi. 

Skutkiem świadomego, należy pizy* 
puścić, zamilczenia o nadprzyrodzo- 
ność wiary, jest nieuwzględnienie obo- 
wiłązkowości wiary, z czego znowu wy: 

nika że staje się ona ważnym wpraw- 

dzie, ale tylko ludzkim czynnikiem nie 

stojącym nad polityką i narodem, ale w 

nie wpiątanym i od nich zależnym. 

Strąconą jest przeto wiara ze swego 
górującego stanowiska Bożej /prawdy 
i znajduje się na tym samym pozio- 

mie co i masonerja.- Z takiego trak- 
towania wiary może się cieszyć nie 

katolik, a chyba tylko mason. Wolna 

dla niego walka równego z równym 
a wobec słabości ludzkich, które 
zwalcza religja, a którym folguje ma* 

sonerja, pewna wygranal 
My zaś katolicy możemy walczyć 

naukowo i politycznie z wszelkiego 

rodzaju przeciwnikami, ale mamy w 

stosunku do nich przewagę w niena- 

ruszainości cpoki na której stoimy i 
przeciw której w najrozmaitszych for- 

mach zawsze walczono i nie przesta- 

ną walczyć póki będą ludzie ułomni 

moralnie i umysłowo, to jest póki 

świat nasz trwać będzie. 

Z tego również katolickiego punk- 

tu widzenia muszę zaprzeczyć Ерапи 

Dmowskiemu zgdy twierdzi że: „nie 

trzeba dowodzić, że upadek narodów 

katolickich pociągnąłby za sobą upa- 

dek roli i wpływów Kościeła katolic- 
kiego*. "Przeczy temu przecież obec: 
ny wpływ pozbawionej wszelkiej siły 

państwowej Stolicy Świętej, większy 

może w państwach o mniejszości ka* 

tolickiej niż w tych, św których więk- 

szość się do katolickiej wiary zalicza. 

W dalszych wywodach autora 
znajdujemy określenie słowa „społe- 

czeństwo*, mianowicie „rozumiem 

przez społeczeństwo zorganizowaty 

naród, zorganizowany morałnie w Ssil- 

ną opinję publiczną i fizycznie, bo 

bez tego nawet nadanie epinji pub: 

licznej właściwego kierunku i zapew- 

nienie posłuchu dla niej w dzisiej- 

szych warunkach jest niemożliwe” 

Drugą część (ej definicji, jako czyste 

polityczną, omijam zostawiając jej 

krytykę powołanym ds tego polity- 

kom, pierwszą natomiast część uwa: 

žam za słuszną, pie megę jednak 

zrozumieć, jak autor w dałszych ro- 
zumowaniach może identyfikować na- 

ród polski z polskiem społeczeństwem 

w myśł własnej definicji społeczeń- 

stwa. Sądzę, że w całej Europie, mo* 

że tylko w Szwajcarji znalazłby się 

naród, któryby mniej więcej odpowia- 
dał temu określeniu „społeczeństwa”. 

Mówiąc o narodzie polskim jako 

katolickim, pan Dmowski wyciąga lo- 

giczne wnioski ale nie zwraca uwagi 

na smutny fakt wielkiej rozbieżności 

między katolickim narodem polskim a 

polskiem społeczeństwem tak pojętem 

jak je autor określił. O narodzie pol- 
skim jako katolickim mówić słusznie 

można, tego zaś © społeczeństwie 
polskiem twierdzić jeszcze nie można. 

Ogromna ilość, może nawet więk- 

szość tak zwanej „inteligencji* w 

Polsce, przynajmniej mężczyzn, jest 
katolicką jedynie z dokumentów 

chrzestnych, zasad zaś wiary nie pil- 
nuje, często nawet nie zna i ulega 
wpływom, które można nazwać rów- 

nie pseudofilozeficznemi, pseudowol- 

nościewemi, liberalnemi albo naresz- 

ce świadomie albo nieświadomie ma- 
sońskiemi, ktorych jednak rdzeń tkwi 

w zasadzie [protestanckiej, stawiające 

własne widzimisię, własny rozum, czę- 

sto lenistwo albo egsizm wyżeł niż 
obowiązek religijny, nie rozumiejąc 

nadgrzyrodzonego pierwiastku w rt- 

ligii i jej przeto obowiązkowości; jed« 
nem słowem zasadzie stawiającej swe 

ja, jednostkę jako najwyższego i je- 

dynego arbitra działania i, często nie- 

świadomie, ponad Bcga nauczającega 

przez Kościół. 
Takie jednostki zgrupowane раг- 

tyjnie starają się działać na nie- 

uśwładomiony naród, stąd rozpow- 

szechniona u mas bęzzasadność, о- 
portunizm, szukanis popułarności i 

wszelka demagogja, która już tyle 

nam szkody wyrządziła. 
Naród nasz, szczerze wierzący 

może dopiero stać się zspołeczeńst* 

wem świadomie katolickiem;dążąc do 

tego nie należy zamilczać nadprzyro- 
dzoność wiary, ale cwszem ją pod- 
kreślać i tem samem podkreślać jel 
obowiązkowość i to nie słowem tylko, 

ale czynami i życiem. 

Nareszcie wyciągając, jak tego się 
domaga pan Dmowski, ze stanu ; fa 
ktycznego uczciwie logiczne konstk- 

wencje, należy dążyć do wytworzenia 

elity uświadomionej, dającej dowady 
swej wiary przez sumienne spełnianie 
obowiązków religijnych i dobry przy: 

kład katolickiemu ludowi. Tę zaś eli- 
tę należy pchnąć, nie do jakichś ©- 
bezów politycznych, ale do mrówczej 
pracy nad ludem iz ludem, pracy 
któraby otworzyła oczy dziś jeszcze 
nieuświademionym na falsze wszelkiej 
demagegii, zachęcała do lokalnie po- 

trzebnych społecznych zaczynań i 
wskazywała jedyną zbawczą platformę 

dla działalności prywalnej, spełecz- 

nej i politycznej, mianowicie: etykę 

chrześcijańska-katolieką, Aby zaś de 
tego dojść, każdy świadomy katolik 

powinien sobie powiedzieć „chcę”, a 
nie słabe polskie „chciałbym* i na 
tle tej jasnej i czynnej woli gdzie 
można i kogo można zachęcać, wcią- 

gźć i dopomagać mu w poznaniu i 
praktyce wiary opartej na miłości Bo- 
ga i bliźniego a zatem i na miłości 
opartej pracy dla dobra ogółu 

abstrahującej od wszelkiej polityki o 
ile ta się nie sprzeciwia zasadom wia- 

ry objawionej. Byłaby to praca mrów- 
cza, nie dająca narazie widzialnych 
wyników, ale jedyna, któraby z cza: 

sem dała rezultaty trwałe, na mocy 

Bożej oparte, prawdziwie katolickie a 

co za tem idzie zbawienne. 

EDWARD ROPP 
Arcybiskup Metropolita Mohylewski, 

<Dziepnik Wileński» cburza się w spo- 

sób niewybredny na ogłoszenie treści Listu 
p. Ministra Wyznań do J.E, Arcybiskupa 
Metropolity Wileńskiego w sprawie X Boro- 
dzicza. Stanowisko tego pisma wywołuje 

powszechne zdziwienie. Umieszczono bowiem 
niecficjalne wzmianki o fakcie wykonania 
przez właściwego Ministra praws, przyzna- 
nego mu przez artykuł XX Konkordatu. 
Rzecz zwykła i normalna, «Dziennik Wileń- 
ski> jednak w demegogiczny sposób chce 

wywcłeć wrażenie ujemne wśród swych 

czytelników dla faktu wykonania tego pra- 

wa. Przypomnieć więc wypada, że twórcą 

Konkordatu ratówno, jak i tego artykułu 
XX, z którego skorzystał p. Minister, jest 
nie kto inny, jak mąż sztandarowy endecji 

prof. Stanisław Grabski. Sapienfi sat! 
A co do pouczania przez <Dziennik Wi- 

leński> о konieczności poszanowania dla 

godności Księcia kościcła, nie wolno tego 
robić pismu, które przez pięć długich lat 
prowadziło zorganizowarą nagonkę w spo- 
sób brutelny i oszczerczy na poprzednika 
obecnego Metropolity, a ostatniego Biskupa 

Wileńskiego. I któż, zreszią, jeśli nie <Dzien- 

nik> domag:ł się w swoim czasie publicznie 

od p. ministra wyzn=ń wykonania artykułu 
XX Konkordatu w stosunku do osoby X 
Godlewskiego? Któż jeśli nie «Dziennik» 
żądał publicznie od Biekupa Wileńskiego 
usunięcia z parafji X Godlewskiego? 

Dziwna, podstawowa zaszła tu zmiana 

zasad, lub zawiodła krótsa pamięć. I jedna 
I druga źle świadczy o obliczu ideowem 
pisma. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWIGCZE — ui, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-90 Maja 64 
DUKSZTY — ul Qen, Berbeckiego 16 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO | — Piae Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BSDA — @!, Majora Mackiewicza 63 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 
zwraca. 

(II sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. 
Otwarcie. 

GENEWA, 51X.PAT. Dziś po południu została otwarta VIII 
zwyczajna sesja Zgromadzenia Ligi Narodów. Przemówienie inau- 
guracyjne wygłosił przewodniczący Rady Ligi Narodów Villegas. 
Wszystkie trybuny były szczelnie zapełnione. Zgórą 400 dzienni: 
karzy przybyłych ze wszystkich części świata przysłuchuje się 
obradom. Z pośród wybitnych mężów stanu i dyplomatów, 
którzy byli obecni na posiedzeniu inauguracyjnem Zgromadzenia w 
charakterze Kierowników lub członków delegacji należy wymienić 
Brianda, sir Austena Chamberlaina, Stresemanna, Scialoię, Adat- 
chiego, Venderveldeego, Titulescu, hr. Aponyiego, Politisa, Mottę, 
Benesza, hr. Bernstorfa. Arak zato wysokiej pochyłonej postac 
lorda Cecila, którego dymisja omawiana jest powszechnie W prze- 
mówieniu inauguracyjnem Villegas powitał szczególnie serdecznie 
prezydenta związkowego Mottę, który jako jedyna głowa państwa 
uczestniczy w obradach i ktorego zasługi dia Ligi Narodów winny 
być głośno podkreślone. 

Wybór przewodniczącego, 
GENEWA. 5IX. PAT. Po przerwie Zgromadzenie Ligi Narodów 

wysłuchało szrawozdania komisji dla sprawdzenia pełnomocnictw. W imie- 
niu komisji przewodniczący jej Aguero Bethancourt (Kuba) oświadczył, że 
z pośród 55 państw należących do Ligi 49 wysłało delegacje na obecną 
VIII sesję Zgromadzenia. Sprawozdanie komisji do sprawdzenia pełnomoc= 
miectw zostało bez dyskusji jednomyślnie przyjęte. 

Z kolei Zgromadzenie przystąpiło do wyboru przewodniczącego. 
Wysuwany na to stanowiska przewodniczący delegacji japońskiej Adatchi 
oświadczył, że kandydatury przyjąć nie może. Po tem oświadczeniu przy- 
stąpiono do głosowania, którego wynik był nastęaujący: z 47 głesów 
oddanych 24 otrzymał szef delegacji Urugwaju dr. Guani. Przewodniczący 
delegacji austrjackiej hr. Mensdorff otrzymał 21 głosów. Po głosowaniu 
zabr:1 głos nowowybrany przewodniczący Zgromadzenia dr. Guani dzię- 
kułąc za zaszczyt, jaki go spotkał i podkreślając, że już po raz trzeci 
Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego reprezentanta Ameryki Po- 
W Po przerwie obrady Zgromadzenia trwać będą w dalszym 
ciągu. 

> Sprzeciw Niemiec wobec kandydatury Finlandii. 

BERLIN, 5 IX PAT. „Germanja“, „Tagesztg“ i „Kreutzig“ 
podają zgodnie, że Niemcy zachowują się negatywnie w stosunku 
do kandydatury Finiandji. 

Kandydatura Belgji do Rady Ligi, 
GENEWA 5IX PAT. (Szwajcarska agencja telegraficzna), W ponie- 

działek przed południem delegacja belgijska wystąpiła oficjalnie do Zgro- 
madzenia Ligi Narodów o ponowny natychmiastowy wybór Belgji do Ra- 
dy Ligi w charakterze członka niestałego. W kołach Zgromadzenia uważae 
ja ponowny wybór Belgji za zapewniony, gdyż obecność Bzigji w Radzie 
uznawana jest powszechnie za rzecz potrzebną ze względu na szczególny 
interes łączący ją z pozostałymi sygnatarjuszami traktatów  locarneńskich. 

Polski projekt pakiu o niengresji. 
GENEWA, 5.1X Tel. wł. (Szwajcarska agencja telegraficzna). 

Przedmiotem żywych komentarzy za kulisami Zgromadzenia Li. 
gi Narodów jest w chwili obecnej rzekomy polski projekt paktu 
o nieagresji, który ma być ewentuainie przedstawiony Zgroma- 
czeniu Lig. Projekt ten ma być swego rodzaju uzupełnieniem 
traktatu locarneńskiego. Został on juź podobno przedstawiony 
rządom francuskiemu i angie'skiemu. Jest rzeczą jasną, że fran- 
cuskie i angielskie koła w Genewie zachowują w sprawie po- 
wyższego projektu o ile wogóe on istnieje, jak najścśiejszą re- 
zerwę i odmawiają jakichkoiwiek wyjaśnień, czekając, aż rządy 
francuski i angielski zapozneją sę z tym proiektem. 

„Wojna poza prawem*. 
PARYZ. 5,X1 PAT. Jak donosi „Echo de Paris« z Genewy 

polski projekt paktu o nieagresji przewiduje oświadczenie 
stawiające wojnę poza prawem, Każde państwo będzie miało 
swobodę podpisania paktu, wszystkie zaś państwa, które pakt 
podpisały będą wzajemnie wobec siebie związane umową. 

GENEWA, 5—XI, PAT (Szwajcarska Agencja Telegreficznat, W 
związku z propozycjami polskiemi, dotyėzącemi zawarzia powszechnego 
paktu o nieagresji, który zwiększyłby bezpieczeństwo we wschodniej Euro- 
pie, szwajcarska agencja telegraficzna dowiaduje się, że w ostatnich cza- 
sach odbywały się rokowania posła polskiego w Paryżu z Briandem w 
kwestji całego kompleksu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i sądow- 
nictwa rozjemczego. Natomiast żadnego opracowanego projektu w tej 
sprawie dotychczas niema. Istniejące plany nie przewidują ani obowiązko« 
wego arbitrażu ani też określonych sankcyj, łecz dążą jedynie do wypel 
nienia luk paktu Ligi Narodów w kwestji depuszczenia pod pewnemi wa- 
runkami wojny. Plany te mianowicie zmierzają do tego, aby państwa, 
które podpiszą nowy pakt, zobowiązały się da zrezygnowania z wojny na- 
wet w wypadkach, w których pakt Ligi Narodów uznaje ją za legalną. 
Projekty powyższe spotykają się w kołach Ligi Narodów z najwyžszem 
zainteresowaniem. 

* Min, Sokal u Brianda i Chamberlaina. 
PARYŻ, 5 IX. Tel. Wł. Agencja Havasa donosząc z Gznewy, że 

Chamberlain i Briand przyjęli w dniu dzisiejszym delegata polskiego 
Sokala, zaznacza. że przedmiotem rozinów polskiego delegata z  francu- 
skim i angielskim ministrem Spraw zagranicznych były projekty polskie, 
'dotyczące sprawy bezpieczeństwa. 

Niemcy wobec projektu, 
BERLIN, 5 9. Tel. wł. „Boersen Zig." pisząc О rozmowie genew- 

skiej Brianda ze Stresemannem zaznacza, że poruszyli oni również sprawę 
polskiego projektu paktu o nieagresji. Potwierdza te „Taegliche Rundschau* 
która zaznacza, że w rozmowie na temat projekiu polskiego ze strony 
Francji uchylone się od dokładnych odpowiedzi, tak, że sprawa nie była 
dotychczas oficjalnie przedmiotem wyczerpujących rozmów. Ze strony nie- 
mieckiej wskazać należy z naciskiem fakt, że już pakt locarneński ustalił 
pewne gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i że formalna gwarancja istnie- 
jącej niemiecko-poelskiej granicy nie może wchodzić w rachubę. 

Polska linja postępowania, 
GENEWA, 5—1X. PAT. W ciągu dzisiejszego pierwszego dnia Zgro 

madzenia Ligi przeważającym (ematem rozmów były krążące coraz to inne 
wieści © zamierzonej linji postępowania delegacji polskiej w sprawie za- 
gadnienia arbitrażu bezpieczeństwa i rozbrojenia. Wczorajsze rozmowy mi- 
nistra S5kala z Chamberlainem i Briandem komeniowane są jako poczy- 
nania uzgadniajęce po'ską linię postępowania. 

Prasa paryska przyniosła szereg korespondencyj z Gznewy, w kio- 
rych sprecyzowane są nawet formy polskiego wystąpienia. Dzisiejsza pra* 
sa genewska bardziej wstrzemięźliwa jest bliższa prawdy, podając, że żad- 

(Koniec na stronie drugiej) 

„rosyjskim „Za Swobodu* 
pod tytułem: „Dlaczego został zabity 

NIEŚWIEŻ == ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 0 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—u! Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
п . W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 0 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
| A 4 

Bajm i Rząd. 
Delegacja Chemików z zagra- 
nicy u p. Prezydenta Rzplitej. 

> WARSZAWA, 5.9. (żel. wł, Słowa) 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
dziś przed otwarciem Kongresu 
Chemicznego na audjencji przedstawi- 
cieli delegacyj zagranicznych kióre 
przybyły na Kougres. 

Otwarcie Międzynarodowego 
Zjazdu Chemików. 

WARSZAWA, 5. 9. fżel. wł „Słowa) 
Dziś w gmachu Politechniki o godz. 
1i-tej nastąpiło uroczyste otwarcie 
Pierwszego Międzynarodowego Zjaz- 
du Chemików. Na otwarcie przybył 
p. Prezydent  Rzeczypospeiitej. Prze- 
mówienie powitalne wygłosił prezes 
Uaji Chemicznej p. Kochen poczem 
wygłoszone został referaty. 

Konferencja w sprawie taryfy 
polsko-adryjatyckiej, 

WARSZAWA, 5.9. (żel. wł, Słowa) 
W dniu 9 go b. m. odbędzie się w 
Krakowie z udziałem Polski konfs- 
rencja w sprawach utworzenia taryfy 
związkowej polsko-adryjatyckiej, W 
konferencji wezmą udział przedstawi: 

ciele „zarządów kolejowych Czech, 
Austrji, Węgier, Jugosławii, Bawarji i 
Włoch oraz przedstawiciele adryjatyc= 
kich linji okrętowych. Podkreślić na- 
leży ważność konferencji ze względu 
na ekspert naszego węgla na połud- 
nie. 

Powrót z urlopu. 
WARSZAWA, 5, 9. (żel, wł, Słowa) 

W dniu dzisiejszym powrócił z urlo- 
pu « cbjął urzędewanie Minister 
Spraw Wewnętrznynh gen. Skład: 
kowski. 

Wzrost kosztów utrzymania. 
_ WARSZAWA. 5 9. (Zel.wł.Słowa) 

Komisja do badania kosziów utrzy» 
mania odbyła dziś po południu po- 
siedzenie, na którem ustałono wzrost 
kosztów utrzymania za miesiąc sier- 
pień, Keszta te w porównaniu do 
miesiąca iipca wzresły o 7 proc, 

Zamówienie na łodzie pod- 
wodne i kontrtorpedowce we 

Francji. 
WARSZAWA, 59. (tel.wł.Słowa). 

Kierownictwo Marynarki Wojennej 
zamówiło we Francji 3 łodzie pod- 
wodne i 2 kontrtorpedowce. Koszt 
tego zamówienia wynosi 55 mili. zł. 
1 będzie wykonany w roku 

Powrót z lotu Małej Ententy. 

WARSZAWA, 5 9, (£el.wżł Słowa), 
Lotnicy polscy kpt. Zwirko, kpt. Kwie- 
ciński, kpt. Popiel, kpt, Woroniecki i 
por. Orosz na trzech samolotach o- 
puściii dziś Belgrad udając się przez 
Budapeszt, Pragę do Warszawy, po 
skończonym łocie Małej Ententy, 

Polska Flota Handlowa rośnie. 
WARSZAWA, 3.X (tel, wł. Słowa). 

Polska Flota Handlowa ulegnie w 
najbliższym czasie znacznemu powięk* 
szeniu. Konsorcjum finansowe złożo- 
ne z polaków amerykańskich zamie* 
rza uruchomić pierwszą polską linię 
transatłantycką i w tym celu zaku- 
puje 4 statki pasażersko-towarowe. 
Polskie przedsiębiorstwo Okrętowe 
Wisła—Bałtyk zakupuje jeden okręt 
T-wo Robur i 4 statki e pojemności 
10.000 ton. 

Konfiskata «Za Swobodnuw». 

WARSZAWA. 5 9. Pat, Dała 5 
bm. zajęte zostało pismo w języku 

za artykuł 

Trajkowicz*, w którym to artykule 
końcowy ustęp zawiera inkryminację, 
iż przedstawicielstwo Sowietów upra 
wią ma terytorjum obcego państwa 
prowokację. 

Przed wylewem Wisły. 
WARSZAWA, 5 9. (żel, wł. Słowa), 

W dniu jutrzejszym spodziewany jest 
na terenie województwa Warszaw. 
skiego wylew Wisły. W związku z 
tem poczynione zostały kroki zmie- 
rzające do zabezpieczenia przed kata- 
strofą. Od Czerska do Tomaszowa 
wybudowany wał ochronny po obu 
brzegach Wisły © wysokości 4 mtr. 
30 cm, Poziem wody w dniu jutrzej- 
szym wedlug przywidywań będzie 
prawdopodobnie wynosił 4 mir. { 50 
emt. 

Groźny pożar w Czersku. 

WARSZAWA, 5 9, (tel wł.Słowa) 
W Czersku pod Warszawą wybuchł 
nocy dzisiejszej oibrzymi pożar. Past. 
wą płomieni padły zabudowania 5-ciu 
gospodarstw. ;Szereg osób doznało 
ciężkiego poparzenia.
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ECHA KRAJOWE 
Niepokój w Leonpolu. 

— Korespondencja Słowa — 

Leonpol, 4 września. 

W zburzenie wywołane wśród lud- 
ności parafji Leonpolskiej przez dzia- 
łalność ks. Borodzicza, o której już 
donosiliśmy, trwa nadał. , Mimo inge- 
rencji władz stan podekscytowania 
nastrojów ludności katolickiej i pra- 
wosławnej nie uległ znaczniejszemu 
edprężeniu. Przyczynia się do tego 
stale niepohamowana działalność ks. 
Borodzicza, który usiłuje samowolnie 
wymierzyć sprawiedliwość, nie czeka- 
jąc prawnego załatwienia Sprawy re- 
windykacji. : 

Wystąpienia ks, Borodzicza w u- 
biegłą sobotę przybrały tak groźne 

ЭОМО 

(Roczątek na stronie pierwszej) 

nego konkretnego projektu co do przedłożenia sformułowanego paktu 
nieagresji i bezpieczeństwa w delegacji polskiej dotąd niema, jest nato- 

ю R miast zdecydowana wola zabrania glosu w ogolnej debacie rozbrojen'o wej 
przybyć w dniu 7-go b. m. i który, ; czynnej współprzcy przy ustalaniu treści doro:znej rezolucji Zgromadze- 
jak temu wszyscy ufają, położy kres nią w sprawie rozbrejeniowej. Rezolucja taka wyraża aktualny stan poglą- 
zajściom i przywróci swym taktem i gów zgremadzenia na możliwości przeprowadzenia zasadniczego zagadnie- 
Pasterski słowem tę harmonię I nią Ligi, jakiem jest zapewnienie pokoju. Zrozumiałem jest przeto, że de- 
spokój jaki doniedawna był udziałem jęgącja polska w myśl dotychczasowego stosunku do tej sprawy podnosić 
naszych stron. będzie tezę, która jest również tezą francuską, mianowicie łączności za- 

° gadnienia rozbrojenia z zagadnieniem bezpieczeństwa i zgodnie z wielo- 
Wystawa rolnicza, krotnie podkreślaną zasadą, że rozbrojenie jest funkcją bezpieczeństwa. 

KLECK. Zazwyczaj dobrze poinformowany redaktor szwajcarskiej agencji Fi. 
ю "  liol podaje w dzienniku „Suisse“, że propozycje polskie zmierzają do 

Staraniem Kleckiego Okręgowego przedłużenia Zgromadzeniu odnešaej rezolucji i projektu pows .echnego Związku Kółek Rolniczych, Przy po- pakiu o nieagresji, zaznaczając, że niema dotąd gotowej redakcji paktu. parciu Sejmiku i Okr. Towarzystwa Nie ma on zawierać postanowień dotyczących obowiązkowego arbitrażu 
Rolniczego odbyła się w Klecku trzy+ į sprawy sankcyj, jak również nie ma on zawierać określenia napastnika. 
dniowa Wystawa Rolnicza. Organiza- Wedlug Filiola propozycja polska zimierzając do uzupełnienia pewnych 
torzy włożyli dużo pracy, to też i re- luk Locarna mogłaby być przyjęta życzliwie wobec ogólnego rozgorycze- 
zultaty były weałe pomyślue. 

Takie wystawy prowincjonalne ma- ] 
nia, panującego w związku z niepowodzeniem ostatnich genewskich prac 
rozbrojeniowych. Według ,,Suisse* Briand miał rozmawiać na ten temat ze 

ją duże zaaczenie, bo są jakby rewją › sił gospodarczych danej okolicy, a DO 
rozmiary, 26 gdyby nie pełne taktu przytem dają sposobność dobrym EET R WEZWIE TAI O ERERYCA WORKORZETKENTE WEED TARTOTES 

Zabójstwo Trajkowicza—prowokacją? 
Według pogłosek jakie sę ro:eszły ostatnio w sprawie za: 

zachowanie się władz, doszłoby nie- 
chybnie do starcia pomiędzy ludnoś- 
cią katolicką a prawosławną. Rzecz 
cała 

gospodarzom dać przykład sąsiadom, 
jak należy gospodarzyć, by praca rol- 
nicza dawała naserjo dobre rezultaty. 

przedstawia się „następująco: Tę też z uznaniem należy podkreślić bójstwa Józefa Trajkowicza, pojechał on do Warszawy nie sam, 
mimo wezwania ks. Borodzicza przez dobrą wolę inicjatorów urządzenia A w towarzystwie pewnej osobistości. Te same źródła twierdzą, 
czynniki kompetentne do spokoju i Wystawy z niestrudzonym prezesem że <sobistością tą był ajent sowiecki, 

" wyczekania, aż Sprawa rewindy- Kieckiego Okręg. 
Szpliegujący działalność tu- 

Związku Kółek tejszej emigracji rosyjskiej. Podobno Trajkowicz został przez nie- 
kacji zostanie załatwiona w ramach Rolniczych, p. Jeleńskim na czele. go namówiony do zżodróżły i podstępnie wcągnięty przez tego 
prawa, ks. Boredzicz wraz z grupą Tak pożytecznem dziełem wyświad- prowokatora do lokaiu poselstwa sowieckiego 
rozagitowanej ludności katolickiej usi- 

łował ponownie postawić ma cmenta- 

rzu katolicko-prawosławnym, bądącym 

we władaniu prawosławnych, kaplicę 
iw tym celu rozpoczął wznosić pierw- 

sze jej zręby. Ludność prawosławna, 

wśród której również znajdują się jed- 

" nostki niepohammowane, namawiające 

do czynnego odpierania gwałtów, prze- 
ciwstawiła się zamierzeniom ks. Bo- 

rodzicza. Spokój i ład, jak już zazna- 

czyliśmy, przywróciła jedynie energicz- 

ma interwencja miejscowej policji. A- 

czyli oni swej okolicy prawdziwe 
dobrodziejstwo. 

A trzeba przyznać, że pracę mieli 
nielada, gdyż musieli przezwyciężyć 
dużo obojętności lub niszrozumienia 
płynących z ciemnoty ludzkiej. 
widać było z eksponatów wystawo- 
wych w niektórych działach bardzo 
nielicznych, w wystawie nie wzięło 
udziału wiele osób, któręby to uczy- 
nić mogły; to teź widoczne były luki, 
a całość bądź co Kądź nie przedsia- 
wiała dokładnie całoksziałłu gospo- 

Potwierdzen'a 
"maliśmy. 

Nadzwyczajne z 

tych pogłosek narazie jeszcze nie otrzy- 

brojenia Rosji. 
WIEDEŃ, 5,1X PAT. „Wiener Aligemeine Ztg* donosi, że do 

Jak Londynu doszły wiadomości © nadzwyczajnych zbrojeniach Rosji. 
Rosja produkuje szczególnie gazy trujące. Program lotniczy Rosji 
obejmuje rzekomo budowę trzech tysięcy samolotów. 

Wydalanie Niemców z Kłajpedy. 
BERLIN, 5—1IX. PAT. Z grona redaktorów, którzy otrzymali 

osuszczenia teryorjum kłaijpedzkiego dwóch zo3t:to wydałońych w dniu 
malogiczny wypadek miał miejsce ma- darczegó stanu Kiecczyzny, znanej ze dzisiejszym. 
stępnego dnia w położonym o 20zgó- swego wysoko stojącego rolnictwa. = 
rą klm. od Leonpola Czeresiu, gdzie N.p. cały dział hodowlany był bardzo ** 
ks. Borodzicz ua placu  cerkiewnym 

zamierzał postawić kaplicę. Podczas 
przywracania naruszonego porządku 

władze bezpieczeństwa zmuszone by- 

ły. przytrzymać. trzech  najbar- 
dziej  awanturujących się  osob- 

ników. Są to  miejaki  Korzeniow- 
ski, u którego zamieszkał ks. Boro- 

dzicz a jak powszechnie wiadomo, 

piastujący w swe] przeszłości stano- 

wisko komisarza bolszewickiego, za- 

niec Drui—jeden z najbliższych współ- 

pracowników ks. Borodzicza, również 

b. hurikowiec. Aresztowani mają być 
pociągnięci do odpowiedzialności za 

stawianie opóru władzy. || 
Wszystko to bynajuiej nie działa 

otrzeźwiająco na głównego winowajcę 

tych wysoce gorszących zajść w po- 

łożenym o miedzę od granicy Sa- 

wieckiej Leonpolu. Ks. Borodzicz nie 

skutkiem jest rozpalanie antagoniz- 

mów paaknią wowaodowaściawych, 

mile jedynie widziana jest z tamtej 

strony granicy, a tu u nas wywołuje 

niesmak i ubolewanie, że harmonja 

panująca dotychszas została zakłóco- 
ną—trwa w swym uporze. To też 

wszyscy z niecierpliwością oczekują 

przyjazdu J. E. Najdostojniejszego 
Arcybiskupa Metropolity, który ma 

Doktor hewin 
(choroby dzieci) 

ił przyjęcia chorych od 8—91 pół 
Az: 1 awalna 28. Tel. 585. 
  

  

Dr J. Burak 
akuszerją i choroby kobiece 

POWRÓCIŁ Zawalna 16. tel. 564. 

Dr SzabadeGawronska 
(choroby dzieci) POWRÓCIŁA 

ul. Słoweckiezo 1, róg W. Pohulanki, 

Administtacją «Słowa» poleca zreduko* 

wanego pracownika kolejowego, chorego na 

płuca niezdojnego do pracy, obarczonego 

rodziną. Nie posiada żadnych Środsów do 

cia. Łaskave ofiary przyjmuje administr 
«Słowa» dia <Zredukowanego pracownikz« 

  

      

słabo reprezentowany. Można 
zwłaszcza powiedzieć o bydle 
tem i nierogaciznie; 

to 
roga- 

gdyby nie udział 

nakaz 

Kownu zagrażą niebezpieczeństwo epidemii; 
tyfusu brzusznego, 

Z Kowna donoszą: Zarząd Miejski otrzymał ostatuio wiadomość, iż w szeregu wsi 
pow. Kowieńskiego wybuchła epidemja tyfisu brzusznego. Choroba stopniowo rozsze- 

w wystawie kilku większych folwar. Tza się w całym powiecie, wobec czego Kownu również zagraża niebezpieczeństwo epi- 
ków tak ważny dział naszych gospo- 
darek nie byłby prawie wcale repre- 
zentowany, ; 

Zato na specjalne podkreślenie 
zasługują działy robót kobiecych, do- 
świadczalnictwa  zbożowego, oraz 
ogrodnictwa. Te były i dobrze urzą: 

opatrzone. 

Dział maszyn rozumie się z na. 
tury rzeczy był bardzo słaby, jak 
zawsze na małych wystawach. Na 
specjalną uwagę zasługiwały narzę- 
dzia rolnicze wyrobione przez miej. 
scowych majstrów. ` 

Przyzwolcie wygląda! dzia! cemen- 

demji, zwtaszcza naskutek dowozu artykulėw spožywczych z pobliskich wsi, 
sanitarny Zarządu Miejskiego przedsięwziął w związku z tem ostre zarządzenia, by nie 
dopuścić wybuchu epidemji w Kownie. Dowożone produkty poddaje się Ścisłej kontroli, 
W wielu dziedzińcach dokonano sanitąrnych oględzin. Ludności zaleca się 
przegotowanej wody i mleka, owoce przed spożyciem przepłukać w wodzie. 

Wydział 

nie pić nie- 

Wilki koło Kowna. 
Kowieūska «<Lieiuva> odaje, že w okolicach Kowna, koto Poniemunia, ukazały 

krystjan—były hurtkowiec, i mieszka- dzone i wcale obflcie i ciekawie za. Się wilki w zastraszającej ilości, Wilki czynią wielkie spustoszenia. W ostatnim czasie | 
wilki zagryzły 6 koni i bardzo dużo drobniejszego bydła i ptactwa. 

Powodzenia nacjonalistów w Chinach, 
SZANGHAJ, 5. IX. PAT. Według otrzymanych tu doniesień, 10.000 

jeńców wziętych do niewoli przez wojska nacjonalistyczae w czasie walk 

pod Nankinem będzie odesłanych do Szanghaju i Hang-Ctou i wcielonych 
do armji nacjonali tycznej. Czterej generałowie wojsk północnych zostali 

towni, gałęzi przemysłu rozwijającego Podobno rozstrzelani przez nacjonalistów. Generał Sun-Czaun-Fang miał 
bacząc, że la jego działalność, której ta > naszym powiecie bardzo do- ewakuować Pu-Kou i zgrupowač swe wojska kolo Tung-Czou na północ- 

Ciekawy, choć nie ściśle związa: 
ny z rolnictwem, był dział psi. 9 
Baon KOP. mający dużą szkołg psów 
policyjnych wystawił 
okazy, nagrodzone na specjalnych Deutch 
wystawach w szeregu dużych miast. niemieck 

Tak przedstawia się wystawa pod 
względem eksponatów. —Ogólny wy- 
gląd tracił na tem, że wskutek braku 
odpowiedniego placu wszystko rozrzu- 
cone było w trzech 
miejscach: targowicę zajmował dział 
hodewlany, plac przed bankiem 
mieścił narzędzia rolnicze, żaś cała 
reszta działów grupowała się koło 
szkeły powszechnej. 

W dziale końskim przyznano 
nagród w sutmie 500 zł., w dziale 
bydlęcym 310 zł., w rolnym 145, w 
maszynowym 110, w robotach ręcz- 
nych 438, w  ogrodniczo-pszczelni: 
czym 125 zł. ma łączną sumę 
1628 zł. 

Otwarcie Wystawy zaszczycił swą 
obecnością p. wojewoda Beczkowicz 
zawsze żywo interesujący Się rozwo- 
jem życia gospodarczego, oraz pani 
Wojewodzina. ZD. 

nym brzegu rzeki jang-Tse. 

Szpieg niemiecki w Nancy. 

przyzaąt się, że działał z ramie 
ej służby wywiadowczej. 

iciek PARYŻ 5 IX PAT. «Le Matin» donosi Nancy, że aresztowano tam Niemca 
NajcIEKaWSZE nazwiskiem Deutscha w chwili, gdy obserwował ruchy wojsk francuskich. 

nia dr. Schneidera z Kassel, szefa 

Gorączka wyborcza w: Serbji. 
WIEDEŃ, 5—1X. PAT. „Neue fre 

panja wyborcza ostatniej niedzieli osiągnęła punkt kulminacyjny. 
odrębnych "iu wyborczem w Danlłogrodzie (Czarnogórze) w czasie przemówienia kandydata 

le Prese" donosi z Białogrodu, że kam- 
a zgromadze- 

demokkratycznego, do trybany podeszła pewna kobieta i ostrym nożem odcięła 
mówcy kawałek nosa. Kandydat Saviczevicz wydobył rewolwer i zastrzelił ową 
kobietę. Saviczevicz został aresztowany. 

Uspakajające wiadomości z Małopolski 
WARSZAWA, 5—IX PAT. Wiadomości nadchodzące z dotkniętych 

powodzią okręgów dyrekcy]j kolejowych brzmią ostatnio naogół uspakaja- 

faco zwłaszcza, że wezbrane wody wszędzie opadają. Dżięki temu polep- 

szeniu się sytuacji w dyrekcji lwowskiej wznowiono ruch pociągów oso: 
bowych na linji Sambor-Sianki, jakko! 

przesiadaniem, 
wiek komunikacja jest utrzymana z 

Prócz tego wzrowiono komunikację osobową utrzymywa- 

ną tylko podczas dnia na linjach Stryj —Diohobycz i Stryj—Lubieńce. Na- 
tomiast ze względu na zły stan podtorza, zamknięty został ruch towaro* 
му па szlaku Stary Sambor—Sianki, 
oraz ruch fowarowo osobowy na linji 

Stryj—Ławoczno i Stryj— Drohobycz 
Drotobycz—Sambot: 

TAJEMNICA ZABÓJSTWA TRAJKOWICZA, 
Rewelacyjne zeznania świadka zajścia — Szlecer zranił się sam 

— Zagadka noża fńskiego. 
Zagadkowe okoliczneści towarzy- 

szące zamordowaniu młodego 20 let- 
niego chłopca, Rosjanina, obywatela 
polskiego, przez funkcjonarjusza po- 
seistwa sowieckiego madal pozostają 
niewyjaśnione. W sprawie tej w mia- 
rę toczącego się śledztwa wychodzą 
na jaw coraz to nowe motnenty rzue 
cające ponure światło na zajście w 
poselstwie sowieckiem, 

Według relacji jednego z pism, 
którego współpracownik rozmawiał z 
jednym ze Świadków krwawego wy- 
padku, zabójstwo Trajkowicza przed- 
stawia się zgoła inaczej, niż te opisy- 
wał komunikat poselstwa sowieckiego. 
Świadek ten przedstawia zajście na- 
stępująco: 

Około godz. 10 rano — było naś 
trzech interesantów. Po chwili wszedł 
Trajkowicz. Szybkim krokiem pod- 
szedł do wcźnego Szlecera i o coś 
go zapytał. 

Szlecer, siedząc, zaczął zadawać 
mu pytania dotyczące danych perso- 
nalnych, 

Kiedy Trajkowicz powiedział, iz 
jest Rosjaninem — obywatelem pol- 
skim, Szlecer rzekł: 

— Polskaja šwinja! 
Wówczas dopiero Trajkowicz za- 

czął wymyślać na bolszewików i So- 
wiety. 

Szlecer siedzący dotąd przy sto- 
liku zerwał się nagle, podskoczył do 
Trajkowicza i zaczął go szarpać. 

Szlecer jest mężczyzną barczystym 
i silnvm. Górował widocznie nad wąt- 
łym Trajkowiczem. 

Po krótkiem szamotaniu Szlecer 
od$koczył ad Trajkowicza i wyciąg- 
nął z kleszeni rewolwer, 

Widząc broń w ręku bolszewika, 
Trajkowicz zawrócił i usiłował zbiec 
przez drzwi. Tu jednak czekał nań 
Gusiew. Nim Trajkowicz zdążył zro- 
bić krok naprzód padł strzał. 

„Wówczas to—opowiada świadek 
—instynktownie zakryłem twarz połą 
marynarki — jakbym chciał uchronić 
się od strzałów. 

W chwilę późaiej spojrzałam na 
salę. Gusiew wlešaie zbłiżał się do 
leżącego w poczekalni kolo biurka 
Trajkowicza. W ręku miał rewolwer. 
Przekiinając okropnie Gusiew pochy- 
Mł się nad leżącym i strzelił doń  je- 
szczę 4 razy. 

Ną odgłos strzałów do poczekal- 
ni wpadło jeszcze kilku «kurjerów», 
Rozmawiali że sobą urywanemi sło- 
wami, 

Dwu z pośród przybyłych wzięło 
żyjącego jeszcze Trajkowicza za gło» 
wę i nogi i zaniosło do korytarzyka. 
Tam rzucono go za oszklone drzwi. 

Po wyniesieniu Trajkowicza—opał 
włada dalej świadek—Szlecer porwo- 
kij i kilkakrotnie próbował zbić szklo 
w portrecie Lenina, co mu się jednak 
nie udało, następnie zaś widocznie 
przerażony, wyciągnął z kieszeni nóż 
składany i zadał sobie lekki cios pra- 
wą ręką w lewy policzek... 

To zeznanie świadka potwierdza 
oświadczenie lekarza, który został 
wezwany zaraz po wypadku do po- 
selsiwa w celu opatrzenia rannego 
Szlecera. Z rany Szłęcera zadanej 
przed zabiciem  Trajkowicza, jak to 
opisywał komunikat poselstwa sączy” 
ła się jeszcze krew. Kiedy po nałoże- 
niu opatrunku lekarzowi powiedziano 
że jest jeszcze trug Trajkowicza udał 
się om do przedsionka i tam zaba- 
Czył skuloną postać zabitego, krew 
którego zdołała już zaskrzepnąć. Rów- 
nież zagadkowem jest pochodzenie 
noża fińskiego jakim miał zranić Traj- 
kowicz Szlęcera. 

Wszystkie okoliczności śledztwa 
wskazułą na to, że nóż fiński znale- 
ziony przy trupie Trajkowicza nie byt 
jego własnością, a został na miejsce 
zabójstwa podrzucony. 

Rozumując logicznie, nie można 
sobie przecież wyobrazić, aby ktoś 
mógł chodzić z możem fińskim bez 
pochwy. Tymczasem pochwy przy za* 
bitym mie znalszieno. Na ostrzu no- 
ża żadnych krawych plam nie było. 
Jed na i to bardzo maleńka krwawa 
plamka była tglko na trzenku noża. 

Czy zabójca podlega sądom polskim? 
Sprawa odpowiedzialności karnej 

w wypadku w poselstwie sowieckim 
nasuwa niektóre wątpliwości, 

Chocjaż przestępstwo popełnione 
było na terytorjum Polski, jednakże 
w myśl przepisów p awa międzyna- 
rodowego, nie podlega ono, jako po- 
pełnione na gruncie eksterytorjalnym, 
sądown.ctwu polskiemu karaemu. 

Jeżeli przedstawiciel obcego pań- 
stwa, według opiaji prof. J. Makow- 
skiego, popelni za granicą przestęp- 
stwo, ałbo zbrodnię, władze miejsco- 
we, po przeprowadzeniu śledztwa, 
powinny wyniki śledztwa zakomuni- 
kować jego rządowi, zanieść skargę i 
zażądać odwolania posła, ewentualnie 
zadośćuczynienia i odszkodowania. 

Taka jest teorja większości pisa= 
rzów, jak Grocjusza, Pradier-Fodėre, 
Philimore, oraz instytutu prawa mię- 
dzynarodowego, który w artykule 12 
swego regulaminu (Annuaire XIV, str. 
243) pisze: Poseł rezydujący za gra- 
nicą, urzędnicy oficjafnie akredytowa- 
ni w poselstwie i członkowie ich ro- 
dzin z mimi zamieszkali, są wyłączeni 

przez funkcjonarjusza tegoż poselstwa, 
podiega ono jurysdycji sowieckiej, © 
ile zabójca jest obywatelem sowiec- 
kim, rząd nasz zaś ma prawo żądać 
w drodze dyplomatycznej satysfakcji 
wobec pozbawienia życia obywatela 
polskiego. 

СЕНЕН 

Powództwo cywilne "rodziny 
Trajkowicza; 

WARSZAWA. 5 |X (£el.wł.Słowa) 
Znany adwokat Mieczysław  Ettinger 
wystąpił w imieniu rodziny zabitego 
Trajkowicza z akcją cywilną przeciw= 
ko poselstwu sowieckiem © odszko- 
dowanie. Wytoczenie tej akcji pociąg: 
nie za sobą przeprowadzenie śledztwa 
sądowego, które niewątpliwie wyjaśni 
zagadkowe szczegóły zabójstwa. 

Śledztwo zakończone będzie 
we środę, 

WARSZAWA 5 [X (żel. @# Słowa). 
Šiedztwo w sprawie zabójstwa Traj- 
kowicza w poselstwie sowieckim ma 

(sont cxempis) z wszelkiej jurysdykcji Się ku końcowi. Szdzia śledczy prze- 
cywilnej i karnej pańsiwa, przy któ- 
rem są akredytowani, 

Z tego wynika, iż od odpowie- 
dzialności karnej w państwie, przy 
którym jest akredyliawany poseł, wy= 
łączeni są i fuokcjonarjusze „oficjalni*; 
w danym przypadku nie wiemy do- 
kładnie, jakie stanowisko zajmował 
zabójca. 

D:ugim czynnikiem w danej spra« 
wie jest eksterytorjalność lokalu po- 
szlstwa, które nie dopuszcza w po- 
dobnych przypadkach interwencji po- 
licyjnej, bądź też sądowej. 

W każdym razie wobec popełnie- 
nia zabójstwa w obrębie poselstwa 

słuchał już szereg świadków i otrzy- 
mał zeznania dwóch kurjerów sowiec- 
kich Szlecera i Gusiewa. Zakończenie 
śledztwa spodziewane jest w nadcho- 
azącą środę, 3 

Pogrzeb Trajkowicza. 
WARSZAWA 5.X (żel mł Słowa) 

Dziś o 4-tej popołudniu aasiacito 
wyprowadzenie zwłok zabitego Traj- 
kowiczą z kaplicy prawosławnej przy 
ul. Oczki. Trajkowicz został pochowany 
na cmentarzu prawesławnym na Wo- 
li, Organizacją pogrzebu zajęła się 
a> po zmarłym pisarzu Arcyba- 

szewie. 

  

W polskim dworze na 
Białorusi. 

II. 

Patrząc trwożnie w niepewną przy- 

| szłość gromadziliśmy żywność: całe 

worki sucharów, wędiin, . cukru, her- 

baty. Grono panów, bawiących we 
dworze, pracowało nocami w Skie- 

pionych piwnicach pałacowych, butel- 

/ kując beczki ze starką, pakując w 

skrzynie wina węgierskie i francuskie. 

Bzczki zakopywano w mocy w ogro- 

dzię oraz na łąkach pod. stoszm ce- 
gielek torfowych. lub wywożono do 
odległego o 8 mił majątku do leśni: 

czówki. Czterdzieści skrzyń wina prze- 
więziono w nocy w głąb lasu i tam 
zakopano. Część zaś zakopano na 

podwórzu leśniczówki. Ale baczne na 

wszystko oczy żołnierzy i chłopów 

wyśledziły kryjówki. Grožąc karabi- 

nami odkopano skrzynie i drogocenne 

specjały stały się pastwą rozhulauej 
tłuszczy. . 

Władza wojskowa była bezsilną, 

a my widząc wzrastający wokoło za- 
męt, prawie radośnie witaliśmy wieści 

o zbliżającym się froncie niemieckim, 
o przerwaniu się oddziału niemiec- 

kiego pod Borysowem, : 
ostanowilišmy mnie  „uchodzič“, 

odesłać tylko za Daiepr starsze oso- 
by, niezdolne do zniesienia trudów i 

- niewygód, a ewentualne bitwy prze- 
czekać w okopach w lesie. : 

W wielkiej okrągłej sali pałacowej, 

przed ołtarzem tonącym w kwiatach i 
światłach elektrycznych, codziennie 
gromadziły się tłumy i płynęła pieśń 
skargi i błagania: 

Boże patrz, my na kolana 
Ścielem Ci się dziś w pokorze 
Polska łzami, krwią zalana 
Krwią i łzami wskrześ Ją Bożet... 

Nadeszła mroźaa zima, przycichł 
huk armat, ałe serca nasze  zaległ 
smutek, Byliśmy odcięci od Warszawy: 
mur nieprzebyty oddzielał nas od 
serca Polski. Krewnych naszych, pod- 
danych niemieckich, wysłane w głąb 
Rosji, ubyła część osób w pałacu. 
ima płynęła spokojnie, zapełniona 

pracą kuliuralno-oświatową dla wy- 
gnańców i dziatwy w ochronkach i 
szkołach, Oprócz dwóch ochron z 
internatami, mieszczącymi około 200 
dzieci, w dwóch naszych majątkach i 
szkoły rolniczej dla chłopców, było 
w powiecie pod opieką uaszego Pol. 
Tew. Pomocy Ofiarem Wojny jeszcze 
10 szkółek, ochronek. 

Zarząd nasz zbierał się często w 
miasteczku powiatowem na długie 
godziny narad. 

Drożyzna wzrastała i trudności a« 
prowizacyjne dawały się fuż odczu- 
wać. Wiosną 1916 r., kiedy z powo- 
du zarazy skasowano 6borę, zabrakło 
mleka dla ludności dworskiej i dzieci, 
cukier wydzielano w ograniczonej i- 
lości na kartki. W czasie Świąt Wiel- 
kanocnych mieliśmy po raz ostatni 
40 osób na święconem, wśród nich 
wiele młodzieży z frontu, ale odczue 

trudności 
przyjmowaniu 

waliśmy już coraz większe 
w niesieniu pomocy i 
gości. 

Dzięki bardzo intensywnej ciągle 
uprawie roli, zasilanej wagonami 
sztucznych nawozów, urodzajs w r. 
1916 zapowiadały się świetnie. Dzier= 
żawcy z powodu trudnošci wojen- 
nych porzucałi felwarki, które | trzeba 
była obejmować w administrację, — 
W czasie żniw rozpoczęły się ulewne 
deszcze i trwały do jesieni, niszcząc 
część urodzaju, przysparzając pracy i 
zmuszając do pośpiesznego młócenia 
wilgotnych stogów. 

W tak trudnych chwilach nowo 
ogłoszona mobilizacja powełała do 
wojska adminisiratora i buchaltera 
majątkowego, na których w tym cza- 
sie opierała się cała praca gospodar: 
cza w braku młodszych  oficjalistów, 
dawniej zmobilizowanych. W wielkiem 
skomplikowanem gospodarstwie roz- 
przęgło się wszystko z zastraszającą 
szybkością. Maszyny w braku specja” 
listów źle funkcjonowały, tartaku nie 
zdołane uruchomić, w gorzelni mróz 
rozsadził nie opróżnieny z wody ko 
ciół Ruboty włokły się leniwie, obfi- 
ty sprzęt zboża zmniejszał się z nie- 
pokojącą szybkością przez wydziela- 
nie coraz większych deputatów robot- 
nikom i żołnierkom. Stan był ciężki 
i kłopotliwy. 

Ja sam, od wielu miesięcy zmobi» 
lizowany, w niczem nie mogłem być 
pomocą. W dodatku przechorowałem 

bardzo ciężko w szpitalu wojskowym 
w Smoleńsku. 

W całym kraju dawało się odczu* 
wać przytłumione wrzenie. Duch re- 
wolucyjny szerzył się w artnji, podsy- 
cany klęskami na froncie. Przyszedł 
wybuch rewolucji. Car abdykował. 
Zaczęło się aresztowanie urzędników 
carskich, otwieranie więzień dawnym 
przestępcom politycznym. Zaędzniali, 
na pół obłąkani wracali oni do Świa« 
ta po długoletniej męce, czczeni jak 
bohaterowie przez rewolucję. 

Przybył wtedy i do nas kolega 
mój, skazany na katorgę za to, że 
nie chciał ma wojnie zabijać, bo jak 
utrzymywał mie zgadzało się to z je- 
go zasadami, Umysł jego zaciemnio- 
ny był długoletniem więzieniem i wy* 
kołejony ideami komunistyczaemi, Zye 
skał sobie szybko popularność wśród 
robotników, rozagitowanych i wiecu- 
jących, a zcozumiawszy dążenia tłu- 
mów wolał opuścić dwór, aniżeli pła- 
cić niewdzięcznością zą gościnę. 

Po pierwszych tygodniach wznio- 
słego nastroju rewolucji ogólnej ra- 
dości z osągniętej wolności, zaczął 
się horyzont zaciemniać oznakami 
zbiiżającej się burzy. Dwór nasz, jako 
jeden z większych w okolicy, wybrali 
sobie komuniści za cel agitacji. Już 
w maju 1917 r. zaczęli zjeżdżać z 
Petersburga jacyś nieznani mówcy i 
w imię wolności zebrań i słowa od- 
woływał od pracy naszych robotni- 
ków, ażeby ma dziedzińcu całemi ge- 
dzinami wpajać w nich idee przewro- 

towe i nienawiść do właścicieli ziem- 
skich. Lud narazie sceptycznie przy- 
słuchiwać się tym gwałtownym wy: 
wodom, niejednokrotnie protestował i 
bronił słuszności. Było jednak wielu, 
którzy z entuzjazmem przyjmowali za” 
powiedź podziału ziemi, dobrobytu, 
zniesienia władzy dotychczasowej 
„buržujow“ i „krwiopijcow“, a pano- 
wania ludu, Zaczęły się ciągłe wieco- 
wania, zaprzestawano regularnej pra- 
cy w polu, zboża nięzwiezione i nie- 
młócone lsżały na polach, a rozdraż- 
nione grómady przed pustym śpich- 
rzem domagały się krzykiem wydzie- 
lania deputatów. Administrator, w tym 
czasie właśnie zwolniony 'z wojska, 
usiłował logicznemi wywadami skło- 
nić do pracy gromadę, która nie 
chciała uznawać już żadnej władzy. 
Rządca, spełniający swe obowiązki 
wśród zgrai rozkrzyczanego chłopstwa, 
prawdziwym był męczennikiem, Roz- 
kradano narzędzia i warsztaty gospo- 
darcze, zbierano siano z łąk, zbęże z 
pól i drzewo z lasów, a sprawiedli- 
wości mie można było się doczekać, 
bo władze gminne i powiatowe roz- 

strzygały wszystko na niekorzyść wła- 
ścicieli majątków, schlebiając chłopom. 
Trzeba było być bardzo ostrożnym, 
bo za niebacznie wypowiedziane sło- 
wo potępienia zaskarżano natychmiast 
do sądu chłopskiego rewolucyjnego. 

Każdy poranek przynosił wiado- 
mość o coraz zučhwaiszych kradzie- 
żach, a ciche dawniej wiejskie wie- 
czory pełae były krzycliwych burd i 

pijackich hałasów obradującego w są- 
siedniej oficynie pod czerwoną cho- 
rągwią komitetu robotniczego. W pa- 
łacu gościło jeszcze kilkanaście osób, 
przytem żywiono większą ilość słu- 
żby i 75 dzieci echronkowych, a nie- 
dostatek żywności zaczął sią dawać 
we znaki. Ż trudnością zbierane zbo- 
że i przerabiane na mąkę w dwor- 
skim młynie rozchwytywali terorysty- 
cznie robotnicy na deputaty, warzy- 
wniki i sady pod zarządem  zbolsze- 
wiczałego ogrodnika nie zaspakajaly 
potrzeb, z powodu zaniedbania i roz- 
kradania. Mleko przy udoju zabierała 
gromada, zostawiając dla pałacu mini: 
malną ilość. Doszło wreszcie do tego, 
że komitet robotniczy zamknął nam 
spichrz i postanowił wydzielać depu- 
iat w mące tylko właścicielom, nie 
uwzględniając goszczących w pałacu 
uchodźców i dzieci ochronkowych. 
Pieniędzy nie można było z niczego 
wydobyć, bo z nowego urodzaju ro. 
botnicy anl puda sprzedać nie dali, 
jak również żadnej sztuki inwentarza, 
stado krów przypędzonych z za Dnie- 
pru uważając również za swoj:. Do- 
szło do tego, że z rewoiwerem w rę- 
ku towarzyszyłem służbie domowej, 
zabierającej mleko z obory, lub mąkę 
ze spichrza. 

Kto takich czasów nie przeżył 
nie pojmie jaką męką duchową jest 
bezsilne patrzenie na powolne zni« 
szczenie owoców długoletniej pracy, 
па rozpadanie się mozolnie stworzo- 
nego ładu i porządku. Przytem im
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PRZYJACIELE POLSKI W WILNIE. 
Wycieczka do Wilna szesnastu 

osób  maieżących do zwiedzającej 
Polskę licznej grupy Towarzystwa 
Przyjaciół Polski przybyła do nasze- 
go miasta wczoraj, w niedzielę, po- 
witana ma dekorowany dworcu 
kolejowym przez komitet przyjęcia, 
przez przedstawicieli władz rządo- 
wych cywilnych i generalicji wojsko- 
wej, przez licznych członków _wileń- 

skiego oddziału Tewarzystwa Przyja- 
ciół Francji tudzież przez liczną dele- 
gację uczenie żeńskich zakładów wy- 
chowawczych. Przybyło na dworzec 
bardzo dużo pań. Gdy pociąg pod- 
jeżdżał muzyka wojskowa zagrała 
Marsyljankę. 

Wysiadającym z wagonu paniom 
wręczono bukiety. Prezentował goś- 
ciom panów i panie w imieniu komi- 
etu przyjęcia p. radca wojewódzki 

Raue. 
Żwłaszcza obecność żeńskiej mło- 

dzieży szkołnej, kióra powitała wy: 
cieczkę kwiatami i krótkiemi. przemó- 
wleniami we wzorowej francuszczyžnie, 
wywarła na naszych przyjaciołach z 
Francji bardzo miłe wrażenis — cze- 
mu dał wyraz w obiadowem swojem 
przemówieniu p. prof. dr, Barot. 

Autami i powozami udano się do 
Ostrejbramy, skąd po złożeniu u 
progu Wilna pokłonu cudownemu 
obrazowi Patronki Polski rozpoczęto, 
trwające z przerwami do wieczora 
zwiedzanie miasta. Śniadanie między 
„l-szą a 2 gą spożyto w Kołe Polek 
w Bernardyńskim ogrodzie. 

Przewodniczył zwiedzaniu miasta 
i nafbliższych okolic niestrudzony 
prof. Ferdynand Ruszczyc. Goście 
fraacuscy wpisali się w księgę hono- 
tową uniwersytetu Siefana Batorego. 
jak następuje: 

La dćlegatlon francaise des Amis 
de la Pologne en visite A Vilno le 4 
Septembre 1927 tient 4 temoigner A la 
fois de son admiratlon pour la renai- 
ssance admirable de W'Universitė et de 

- son atłachement fraternel A la Polo- 
e restitutče dans son patrimoine na- 

onal et dans son Gėnie occidental. 
Następują podpisy z nazwiskiem 

prof. dr. Barot'a na czele. 
Specyficzny charakter Wilna «nie- 

podobnego do żadnych z miast» 
4jak się często odzywano) niezmiernie 
zainteresował gości naszych, mniej 
Oczywiście wrażliwych na szczegóły 
historyczne związane z pamiątkami i 
zabytkami Wilna. Położenie też prze- 
śliczne Wilna nie uszło uwagi przy” 
byszów z tak malowniczego kraju 
jak Francja. Tak się zresztą akurat 
złożyło, że gościmy w Wilnie obye 
wateli Francji ze wszystkich jej dziel- 
mic, z najrozmaitszych jej miast pro- 
winejonalnych, północnych, południe- 
wych i esniralnych, z Cherbourga i 
Marsylj, z Bordeaux, z Angers, z 
Sevres, z Verdun. Wrażenia wileńskie 
padały ma dóskonale przygotowany 
i nader wdzięczny grunt. My zaś гпо- 
wuż  tmiellśmy miłą sposobność 
zetknięcia się tym razem nie wyłącz” 
nie z przedstawicielami wysokich sfer 
Paryża (lak to najczęściej przy przyj: 
«mowaniu dotychczasowych z Francji 
wycieczek bywało) lecz właśnie z 
prowincją Ftancji, z ludźmi tak ujmu- 
jąco  mówiącymi o sobie „nous, 
simples gitoyens francais". 

Całe też zwiedzanie Wilna, które- 
mu towarzyszyło wiele pań i panów 
z komitetu przyjęcia, było jakby jedną 
smajówką pełną swobodnego, niewy” 
muszonego, miłego nastroju. 

Wieczorem o 8-mej całe towa- 
Tzystwe w liczbie około pięćdziesięciu 
osób zasiadło do obiadu w jednej 
z sał Hotelu St. G:orges. Tu już 
objął przewodnictwo z ramienia ko- 
mitetu przyjęcia p. Stanisław Wańko- 
wicz, który specjalnie dia powitania 
Przyłaciół Polski przerwał swoje wiej: 
skie wywczasy. 

Za stolem biesiadniczym  przema- 
wiali kolejao: p. St. Wańkowicz oraz 
w imieniu wojska francuskiego i pol- 
skiego pp pułkownik Han i generał 
Verillon, zaś w imieniu wycieczki: pa: 
ni Cormier członek izby adwokackiej 

w Bordeaux Oraz prof. Barot prezes 
Tewarzystwa Geograficznego z Ап- 
gers (Bretanja); przemawiali p. Hele- 
na Ramer-Ochenkowska na cześć pani 
Róży Bailly, z którą miała niedawno 
sposobność peznajomić się osobiście 
w Paryżu; przemawiał mec. Boleslaw 
Szyszkowski biorąc z epizodu wojen- 
nego i własnych wspomnień asumpt 
do gorącego przypomnienia francusko- 
polskiego braterstwa broni; zaś pre- 
zes syndykatu dziennikarzy wileńskich 
red. Cz, Jankowski powitał wicieczkę 
w imieniu wiłeńskiej prasy polskiej. 

Do obiadu przygrywała orkiestra. 
Rozlegaly się cźwięki Marsyljanki i 
naszego hymnu narodowego. Uzzto- 
wano wesoło w serdecznym nastroju. 

Pe obiedzie, póź tym już wieczo= 
rem odbył się w górnej balowej sali 
Żorża raut. 

Dzień wczorajszy, poniedziałkowy, 
spędzili goście nesi niemal cały, do 
wieczera, w puszczy Rudniekiej na 
tmajówce połączonej z zaimprowizo- 
wanem polowaniem. 

* 

Wśród członków wycieczki jest 
para osób z rodzin hugonockich, któ- 
re zainteresowały się zabytkami Sy- 
modu ewangelicko-rtfarmowanego w 
Wilsie i mają nadprogramowo zwie- 
dzić archiwum i bibijotekę Synodu 
wiłeńskiego dla obejrzenia tam cen- 
nych zabytków, do których, pomie- 
dzy innemi, zaliczają się list orygi- 
nalny Kaiwina, pisany do zboru wie 
leūskiego, i Biblja Brzeska, której 
współoracownikami byli m. in. wy: 
bitni Francuzi: Jan Thenautus z Bour- 
ges i Piotr Statorjus z Thionville. 
Oitatni zasłynął w Polsce pod па- 
zwiskiem Stojeńskiego i był autorem 
pierwszej gramatyki polskiej. Niewą* 
tpliwie zainteresuje Francuzów, że 
bibljoteka syaodu wileńskiego posia- 
da wiele bardzo cennych i rzadkich 
dzieł francuskich, świadczących o bli» 
skich stosunkach kulturalnych Połski 
i Francji. Na zwiedzenie tych zabyt- 
ków została odnaleziona wolna go- 
dzina dzisiaj, we wtorek, po powro- 
cie wycieczki z Trok. 

Silne iotnictwo—to sil 
na Polska 

Każdy grosz na lotnictwo—to ce- 
giełka pod gmach potęgi Rze- 

czypospolitej Polskiej. 

Pod tem hasłem organizujemy pod 
protektoratem p. Wojewody Wileń- 
skiego, JE. ks. Arcybiskupa Metropo- 
lity Wileńskiego, laspektora Armji i 
p. Prezydenta miasta IV Tydzień Lot- 
niczy. 

Cel Tygodnia — zdobycie įaknaj- 
większych środków finaasowych dla 
dalszej twórczej pracy na polu rozwo- 
ju rodzimego lotnictwa. Fakt, že L. 
O. P. P., ściśle współprecując z Rzą- 
dem faktycznie zaspakaja pierwsza- 
rzędne potrzeby Pafistwa w dziedzi- 
mie łotnictwa i że naczelie hasła 
«Obrony Powietrznej Państwa» nie 
łest tylko pustym dźwiękiem, lecz głę- 
boką treścią wewnętrzną; fakt, że 
LO.P.P. jest organizacją ściśle apoli- 
tyczną, umożliwiającą współpracę iu- 
dzi najrozmajtszych przekanań poli: 
tycznych, dążących jedynie do wspól- 
nego celu—rozwoju potęgi lotniczej 
Państwa, nie mającej nic wspólnego 
z militaryzmem,—pozwalają nam šmias 
ło zwrócić się z apelem do całego 
społeczeństwa Wileńskiego o jaknaj: 
wydatniejsze poparcie L'gi O. P. P. i 
wierzyć, żej w rozpoczynającym się 
Tygodniu Lotniczym każdy abywateł 
Polski spełni swój ebowiązsk  skła- 
dając na jaką go stać ofiarę na roz- 
budowę lotnictwa polskiego. 

Zarząd Komitetu Wojewódzkiego 
Wileńskiego L. O. P. P. 

2 

5 # 

KRONIKA 
     WTOREK 

6 Das 
Zacharjasza 

jutro 

Jana M. 

Spostrzeżenia meteorologiczna Zatłąć 
Meteo: rolozji U. $. B. 
z dnia 5—1IX. 1027 r. 

J 768 

Wsch, si. o g, 4 m, 54 

Zach. sł o g.18 m. 14 

Cišnienia 
średnie 

Temperature л średnia j 1-170 € 

e) 
Wiatr j Północny 
przeważający 

U wa gi: Pogodnie, 
Minimum za dobę -1-80C 
Maximum za dobę -|-210C ś 
Tendencia barometryczna stały spadek ci- 
śnienia. 

URZĘDOWA. 
— (t) Zmiany na stanowiskach 

w policji. Zastępca kier. | komisa- 
rjatu asp. Rożdzeński przeniesiony 
został przez Komendę Główną do 
Krakowa. Wakujące po mim stano- 
wisko obsadzone zostanie po powro- 
cie z urlopu Komendanta Reszczyń- 
skiego, co nastąpi 7 bm, 

— (i) Bank Polski wycofuje 
stare banknoty 20 i 10 złotowe. 
Z dniem 1 bm. Bank Polski począł 
wycafywać banknoty wartości 10 i 20 
złotych z datą 28 lutego 1919 i 15 
lipca 1924 r. Banknoty te będą miały 
wartość do 29 lutego 1928 r., poczem 
zostaną całkowicie' wycofane z obiegu. 

— (x) Termin wywozu otrąb 
zagranicę bez cła. W myśl ostat- 
шеро powiadomienia Ministerstwa 
Skarbu wszelkie otręby mogą być wy- 
wożone zagranicę bez cła do dnia 
9 b. m. 

Odpowiednie rozporządzenie © od- 
roczemu terminu wejścia w życie roz- 
porządzenia z dnia 11 sierpnia r. b. 
Dz. U. R. Nr. 74 poz. 652 o ustano- 
wiemiu ceł wywożowych na otręby 
zostało podpisane przez .p. p. mini- 
strów Skarbu, Przemysłu i Handlu, 
oraz Rolnictwa w dniu 31 sierpnia 
r.b. i ukaże się w najbliższym Dzien- 
niku Ustaw Rzplitej. 

— Powrót z urlopu. Prokura- 
tor przy Sądzie Okręgowym p. Stein- 
man powrócił z urlopu wypoczynko- 
wego w dniu 5 września 1927 r. i 
objął urzędowanie. 

MIEJSKA. 

— (x) Rozpoczęcie robót kana- 
lizacyjnych przy u. Ad. Mickiewi: 
cza. Siosownie do uchwały powziętej 
na Radzie Miejskiej, Magistrat m. Wił- 
na przystąpił z dniem wczorajszym 
do robót kanalizacyjaych przy uł. Ad. 
Mickiewicza. 

Da robót tych Magistrat zaanga- 
żował 60-ciu robotników, którzy ostate 
nio zwolnieni zostali z robót mieje 
skich z powodu ich zakończenia, 

— (x) Otwarcie spółdzie!ni ko!- 
portażu gazet. W niedzielę, dnia 11 
b. m. odbędzie się przy ul. Želigow- 
skiego Nr. 1 otwarcie zorganizowanej 
przez poszczególnych sprzedawców 
gazet własnej spółdzielni, połączonej 
z kolportażem gazet i czasopism. 

Kierownictwo spółdzielni objął 
prezes zarzędu mjr. rez, p. Eug. Ko- 
złowski. 

— (t) Wartown'a policyjna w 
Kolonj. Kolejowej. Władze policyj- 
ne m. Wilna mając na uwadze ko- 
nieczność zapewnienia mieszkańcom 
Kolenji Kolejswej bezpieczeństwa, u- 
staliły przy ul. Dalekiej w domu p. 
Pikieiskich wartownię z załogą trzech 
posterunkowych. 

Wartownia ta zorganizowana zo- 
stanie na wzór już istniejących w Ku- 
prianiszkach, Jerozolimce i t. p. 

Przewidywane jest przeprowadze* 
nie połączenia telefonicznego, aby w 
wypadku potrzeby  funkcjonarjusze 
mogli zawszwać pomoc. 

Opadu niema 

doskonalej postawiony był warsztat 
ospodarczy, tem straszniejszem zda- 

je się być rozprzężenie. Nic dziwnego, 
że ziemianie w tych czasach popadali 
w obłęd lub rozstrój nerwowy i od- 
bierali sobie życie. 

W końcu lata ogłoszono wybory 
do samorządów i konstytuanty z po- 
wszęchnem głosowaniem, Mimo szy= 
kan chłopskich, obrzucania kamienia- 
mi i pijatyk przy wyberach, czuliśmy 
się w obowiązku wziąć udział w gło- 
sowan'u i całem towarzystwem  dra- 
biniastym wozem pojechaliśmy do 
włości. Brak porządku i silnej wła- 
dzy w kraju. uniemożliwiał . przepro- 
wadzenie prawidłowe wyborów. Nie- 
ład w kraju wzrastał, słabe rządy 
Kiereńskiego chyliły się do upadku, 
bezkarność po pierwszych . krwa- 
wych rozruchach i okrucieństwach 
ośmicjiła sprzyjała anarchji. 

Dla nas Polaków, pogrążonych w 
burzliwem morzu rosyjskiej rewolucji, 
jasnem światłem otuchy zabłysły dwie 
chwile, Pierwsza to sławna szarża 
pod Krechowcami ułanów polskich, 
'tworzących osobnę jednostkę w armji 
rosyjskiej, z pułkownikiem  Bolesla- 
wem Mościckim, Druga, to pierwsze 
ma wolności obchody Kościuszkow» 
skie w Starym Bychowie i w Mińsku, 
Bychów, mała mieścina, ' wsławiona 
uwięzieniem w niej pod strażą Tekiń- 
ców generała Kornilowa, byla šwiad- 
kiem wspaniałej uroczystości polskiej. 
Przy udziale wojska polskiego odbyła 
się tam na specjalnie usypanym kop- 

cu Msza polowa, następnie pochód i 
odtworzenie bitwy Racławickiej na 
polach pod miasteczkiem, Chcąc 
podtrzymać ducha narodowego w 
otaczającym nas ludzie polskim i 
dzieciach, urządziłiśmy również we 
dworze uroczystość Kościuszkowską 
z odczytem i przedstawieniem, W 
Mińsku na płacu katedralnym była 
rewja wojska polskiego, które w tym 
czasie па тоёу Umowy nowo po- 
wstałego Naczeluego Polskiego Ko- 
mitetu z dyktatorem Rosji Kiereńskim 
wyłączone zostało z rozpadającej się 
armji rosyjskiej. Coraz liczniej wy- 
stępowali oficerowie i żołnierze Pola* 
cy z wojska rosyjskiego, tworząc sa- 
modzielne oddziałki, zarejestrowane w 
Naczelnem Dowództwie Rosyjskiem. 
Setci wzbierały otuchą i wiarą w 
przyszłość na widok dziarskiej posta: 
wy, pięknego umundurowania i wy- 
ćwiczenia tych pierwszych polskich 
żołnierzy, przeciągających ulicami Miń- 
ska z pieśnią „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. 

W październiku 1917 r. na mocy 
Tozkazu Kiereńskiego tworzyła się w 
Biełgorodzie, t. zw. Pierwsza Dywizja 
polska, która jednocząc formacje pol: 
skie miała stworzyć kadry zdyscypii- 
nowanego żołnierza dła przykładu i 
obudzenia ducha w  „sołdacie” do 
dalszej walki z Niemcami. Wkrótce 
w miasteczku tym na kresach Ukrainy, 
dzięki usilnej agitacji pattjatycznej pol- 
skiej, zebrało się kilka tysięcy Pola- 
ków; przyłączyli się do nich Ukraiń- 

cy, Rusini, Litwini i Łotysze, a nawet 
Żydzi. Generałowie Korniłow i Kale- 
Gin pragnęli użyć ten ciągle wzrasta- 
jący t. zw. „Polski Pułk* dla swoich 
celów. 

Rozsadziła go jednak agitacja bol- 
szewicka. O dezorganizacji przekona- 
łem się sam, pojechawszy na ochot- 
nika do tej Pierwszej Polskiej Dywi- 
zi. Pod wpływem sprytnego agitatora 
Czyżewskiego, przekonywających mów 
žydka Walca i warszawskiego bandy- 
ty Rękawka, „polski pułk" się zre- 
woltował, uwięził swoje dowództwo i 
obrał pułkownikiem swym awanturni: 
ka Jackiewicza, (później zamordowa- 
nego przez bolszewików). Smutna by- 
ła historja tego pułku. Opierał się 
rozkazom  Kiereńskiego wyjścia na 
front przeciw Niemcom, nie dał się 
użyć przez bolszewików jako „pierw- 
szy rewolucyjny pułk polski“ do wal- 
ki z ckontrrewolucją> i został przez 
bolszewików rozbrojony i uwięziony. 
W tych czasach został generał Dow- 
bor Muśnicki naczelnym dowódcą 
Pierwszego Polskiego _ Korpusu 
Wschodniego, koncentrującego się na 
terenie: Bobrujsk, Mohylew, Mińsk. 
Zaciągnąłem się wtedy do pułku for. 
mującego się w Dorchobużu nad 
Dnieprem jako wywiadowca konny. 
Wysyłano mnie kilkakrotnie jako kur- 
jera do Sztabu Korpusu. Polecenie 
miałem prowadzić zbiórkę koni i u 
przęży wśród ziemiaństwa mohilew- 
skiego. St. Swiacki, 

(D. N.) 

owo 

W ubiegłą soboię przy końcu 
e WORA dowódca 2 RP. 
[baonu ‚ wywołany zosta: 

SZKOLNA. przez straż graniczną litewską Spec- 
— Egzaminy dojrzałości dla jalnym, omówionym przez straże gra- 

eksternów przy tut. Okręgu Szkoł- niczne sygnałem. Kiedy oficer ten w 
nym w terminie jesiennym rozpoczną towarzystwie kilku żołnierzy zbliżył 
slę dnia 10 go września 1927 r. Eqza- się do granicy, dowodzący patrolem 
min wstępny odbędzie się dnia 17-g0 litewskim oświadczył, że ma rezkaz 
września. władz swoich wydać władzom. pol- 

Termin składania podań o dopu- skim szeregowca KOP Franciszka Ko- 
szczenie do egzaminów upływa z 
dniem 10-:m września. Do podania 
dołączyć należy: 

metrykę urodzenia, życiorys napi- 

sany własnoręcznie, posiadane šwia- Klęska powadzi, która w. olbrzy- 
dectwo szkelne, dwie fotografje, WY- mich rozmiarach dotknęła Małopol- 
kaz lektury, przerobionej z języka gkę Wschodnią, poruszyła do głębi 
polskiego i obcego, świadectwo mo- całe  społeczeńsiwo. Konieczność 
ralności oraz kwit Kasy Skarbowej przyjścia z pomocą nieszczęśliwym o- 

па 60 zł., tytułem opłaty egzamina- fiarom katastrofy odczuwaną jest 
cyjne. | przez wszystkich. Z inicjatywy Urzę- 

Podania nie odpowiadające powyż- gu Wojewódzkiego, który w _ tej 
szym warunkom uwzgłędniane Mie sprawie porozumiewa się z innymi 
będą. © deja Ledas Sino io iczynnikami, jak rządowemi, tak i 

Зя - społecznemi, odbędzie się w połowie 
wego S. Pietraszkiewiczėwny za- m > 5 
wiadamia, że rok szkolny rozpecznie 
się dnia 8 września nabożeństwem w 
kościele św. Katarzyny o godz. 9-ej i 
poświęceniem lokalu o godz. 10i 
pół rano. Udział rodziców i opieku- 
nów bardzo pożądany. 

— W trosce o młodzież. 
rząd Centralny Polskiej Macierzy 
Szkolnej Z. W. uruchomił księgarnię 
przy ulicy Benedyktyńskiej 2—3, z 
której dochód -przeznaczony jest na 
oświałę pozaszkolną, a więc: na kursy 
dla dorosłych, czytelnie, Domy Lu- 
dowe i bursy dla młodzieży, których 
sześć staraniem Macierzy powstaje įesz- 
cze w bieżącym „niesiąću na terenie 
ziemi Wileńskiej. Komu więc drogą 
jest przyszłość kraju, kto odczuwał 
troskę © męodzież naszą, ten niech 
nabywa książki w księgarni Polskiej 
Macierzy. 

— Egzaminy z kursu sześciu 
klas dla eksternów przy tut, Okrę- 
gu Szkolnym w terminie jesiennym 
rozpoczną się dnia 24-go września 
1927 r. w lokalu Gimnazjum im. Kr. 
Z. Augusta. 

Podania i załączniki: życiorys, me- 

ski Wsch 

Przewidywane przez władze bezpie- 
czeństwa manifestacyjne wystąpienia 
młodzieży kemunistycznej, jakkolwiek 
likwidowane ratychmist przez oddzia* 

Za. ty policji, w jednym wypadku zakoń- 
czyły się incydentem wskazującym na 
rozzuchwalenie się elementu komuni- 
stycznego oraz na odwagę osobistą 
komendanta miasta komisarza Suzań* 
skiego. Po wiełokrotnych, nieudanych 
próbach zorganizowania pochodu ko- 
munistycznego, dopiero © godz. 1 po 
poł. krzątającym się energicznie ko- 
munistom udało się zebrać na ul. 
Nowogródzkiej tłum około 120 osób, 
przeważnie niedorostków, żydów, któ- 
rzy z transparentem © napisach anty+ 
państwowych ruszył w stronę ul. Za- 
walnej, Tu na ryneczku naprzeciw 
szpitała żydowskiego do tłumu mani- 
festantów _ podszedł - fuakcjonarjusz 
policji chcąc wyrwać transparent, 
Bojówka komunistyczna idąca w po- 
bliżu grupy z transparentem rzuciła 
Się na policjanta, powaliła go na zie- 
mię i poczęła bić laskami oraz ko- 

Szer. Kociuszewski wrócił z Kowna 
ciuszewskiego przytrzymanego na te- 
rytorjum litewskim. 

Wydany przez Litwę szeregowiec 
zeznał, że po przytrzymaniu go ode- 
słany został de „Kowna, gdzie wiezio- 
ny był przez cały czas w warunkach 
b. ciężkich. Wilgotna cela i złe od. 
żywianie sprawiły, że pełen zdrowia 
żołnierz wrócił blady, ze śladami znu- 
żenia i złego odżywiania. 

W.leńska akcja pomocy powodzjanom z Małopol= 
odniej, 
bieżącego tygodnia zebranie przed- 
stawicieli społeczeństwa i władz @а 
omówienia sposobu niesienia pomo: 
cy powodzianom i zorganizowania | 
kemitetu pomocy. Wybitne powodze- 
nie, jakie miała analogiczna akcja 
dwa leta temu, pozwała mieć nadzie- 
ję, że i w tym roku Wilno pośpieszy 
ofiarom powodzi z szybką i skutecz- 
ną pomocą. ; 

Nieudane demonstracje Komsomołu. 
pać nogami w głowę. Przejeżdźający 
ulicą komendant Suzański skoczył na 
pomoc napadniętemu lecz wobec wy 
bitaie wrogiej postawy bojówki, zmu- 
szony był obnażyć szablę. Napadnię- 
ty w swoją kolej przez bojowców 
kom. Suzański ciął najbardziej nacie- 
rającego na niego w głowę. Na wi 
dok krwi, oraz uadbiegającej pomocy 
bojówka uciekła, pozostawiając ran- 
nego oraz dwóch przytrzymanych 
przez. kom. Suzańskiego i drugiego 
oficera policji. Natychmiast areszto- 
wano jeszcze dwunastu mnajniesfor< 
niejszych demonstrantów. 

Jak się wyjaśniło ranny bojowiec 
komunistyczny mazywa się Dawid 
Fełczer (ul. Szklana), pozostali dwaj 
Kalman Fejszelman oraz Josel Ofman, 
znani na terenie Wilna komuniści. 

Rannego odesłano do szpitala Św. 
Jakóba. Funkcjonarjusz policji pobity 
dotkliwie przez komunistów, przewiee 
ziony został do mieszkania w stanie 
ciężkim. 

tryka urodzenia, Świadectwo szkolne, | 1755775757577 757557 7 S TSS IIA 

świadectwo moralności, dwie foto- 18,35—18,50, Komunikaty <PAT>. 
grafje i trzydzieście złotych, tytułem 18,50—19,15. Odczyt p. t.: «Kobiety w 
opłaty za egzamin, należy składać na aa pe Polski», wygł. prof. 
ręce przewodniczącego Komisji Egza« 19 15. (1935. itości. 
minacyjnej p. Bohdanowicza (Gimn. | 1935-—2000. Tr p. 6: «Uzdrowiska 
Z. Augusta —M. Pohulanka 11), Šiąskio an <Krajoznawstwo»), wygł. 

rof. Al. Janowski, 

(t) Ppl Aa ai Šis > 2015-2030. pah RDA e ° , p .19—: rzerwa. 

da bawią w Wilnie. W dniu wczo- 20.30. Koncert wieczorny, w przerwie 
rajszym przybyli do Wilna ppłk. Pry- biuletyn «Le Messager polonais: w języku 

stor i mir. Wenda, któ dos S . Wenda, którzy jak wiado- 22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 
mo bawią obecnie wraz z . Marszał- komunikat lotniczo-metorologiczny, komuni- 
kiem Piłsudskim w Druskienikach, 

Jak się dowiadujemy przyjazd 
katy <PAT> i nadprogram. 

obydwóch oficerów nosił charakter WYPADKI I KRADZIEZE. 
prywatny. — Wybuch na Zarzeczu. W 

dniu wczorajszym na ulicy Zarzecze 
nej w pobliżu Nr. 21 troje dzieci: J. 

— (t) Uigi taryfowe przy prze- Miklis, G. Fejgelman oraz Janina Wo- 
wozie ziemioplodów. Władze ko- jejszówna, bawiąc się na brzegu Wi- 
lejowe ustaliły ulgową taryfę kolejową lenki znalazło zapalnik od pocisku 
dla przewozu ziemmiopłodów. Taryfa armatniego. ;Dziatwa nie zdając sobie 
ta, obliczona specjalnie: na zniżenie sprawy z niebezpieczeństwa poczęła 
cen na ziemiopłody, których niedo- rozbierać zapalnik, a kiedy jeden z 
statek da się w tym roku odczuć, chłopców uderzył weń mocno młot- 
stosowana będzie od dnia 15 paździer- kiem nastąpiła eksplozja. Siłą eksplo- 
nika rb., aż do odwołania. zji cała trójka została poraniona moce 

— (x) Rychło w czas. Jak już no. Zawezwane natychmiast Pogoto- 
w swoim czasie donosiliśmy, przed wie ratunkowe przewiozło rannych do 
rokiem zawieszony został w czyn- szpitala św. Jakóba. 
nościach naczelnik wydziału drogo: — Właściciel jatki włamywaczem. 
wego P.K.P. w Wilnie p. Bystrza: W Ma wozie o na gorącym 

i „ uczynzu włamywacza, r, rz, оСУ stužbovyci w Įegd pasekė“ 00 Buda аееа В ое 
„Obecnie dowiadujemy się, iż w ad. RAA 

związku z powyższem enegdaj przy” Złodziej nie zdążył jeszcze plądrować, 
była do Wilna specjalną komisja mi- kiedy nadeszła właścicielka mieszkania, Ener- 
misterjalna, w składzie trzech wyż- giczna niewiasta usiłowała przytrzymać 

opryszka za palto, lecz ten rezygnując z pal- 
szych urzędników, w celu ustalenia ta Tanos zrzucił je z e a 1 począł 

kil- prawdziwości poczynionych p.Bystrza- uciekać, przedtem jednak zdążył uderzyć 
nowskiemu zarzutów. ka razy broniącą swego dobytku niewiastę. 

ROZNE. 
Na krzyk jej nadbiegli „c. i przy po- 

zj mocy przechodzącego ulicą wywiadowcy 
OE Wilna nie za- EE PODATKI siame, 8 

wodzi. ie cz ki = z u mieniem Skonsta owano w r lzie 
wanie się Es a als > śledczym, że jest to właściciel skigć: z 

а P У. PO- mięsem M. Przedmiejski dotychczas cieszą- 
wodzian, znany ze swej ofiarności p. cy się dobrą opinją. W kieszeniach znalezio* 
Zygmunt Nagrodzki, już wpłacił do no u niego przybory złodziejskie najnowszej 
Urzędu Wojewódzkiego 100 złotych konstrukcji, co Świadczy, że włamanie te nie 
na powyższy cel było debiutem. Być może, że obecnie wyja- 

y cel. « śniona zostanie zagadka kilku niewykrytych 
TEATR i MUZYKA, włamań. 

— Czyj zegarek? W pociągu Warsza- 
— Teair Polski (sala <Lutnia»), wa—Wilno znaleziono zegarek srebrny z 

Dziś i jutro ostatnie dwa rszy Świetna ko- iuicjałami i czarnym rzemykiem na rękę Ze- 
medja Wł. Perzyńskiego <Aszanika», która garek do odebrania u dr. K. Polakiewicza, 
w interpretacji artystów Teatru Polskiego Sejm, Warszawa. 
zachowała wszystkie swe walory artystyczne. — Przejechanie W nocy na 5 b. m. — Czwartkowa premjera. Premjery Na ul. Zawainej taksówka Nr 61, kierowana 
rozgłośnej spółki świetnych pisarzów fran- przez szofera Mieczysława Gulbińskiego (Cho- 

KOLEJOWA. 

cuskich Caillaveta i Flersa cieszą się wy» Cimska 41) najechała na G3detnią Z. Felgel- 
jątkowem zaciekawieniem publicznośći, to man (Zawalna 57), której złamano nogę oraz 
też i na czwartkową premjerę komedji <Mi- rę:ę. Poszkodowaną w stanie ciężkim do- 
a. i jej matka», wybiera się liczny za- Stawiono do żydowskiego szpitala. 
stęp premierowe ubliczności, o czem ° 
świadczy as Fach przy okienku ka- Ofiary. 
s. NA POWODZIAN w Melopol — Koncert-poranek 10 letniej skrzy- „ w Małopolsce 
paczki Marji Bloch, W niedzielę ej - Ba) prof, Stanisław Jastrzębski 10 zł. 

s a 30 pp. m się w ai BRT AE UIA TA SIS BSS 
olskim koncert-poranek skrzypaczki Ma! ® s Bloch. у M "List do Redakcji. 

— Wil. Tow. Filharmoniczne Wielmożny Panie Redaktorze! 
(ogród po-Bernardyński). Dziś 6 wrze. _ Wobec ukazania się w prasle wzmianek 
śnia r.b. v godz. 8 wiecz, po cenach o istnieniu w Wilnie «Nacjonalistyczno-pa- 

PARA odbedzie alk Ones por JG?" zk senis kai sióję TAROTA. pularny Wileńskiej Orkiestry Symio- proszę © łaskawe umieszczenie w Pafiskiem 
nicznej pod dyrekcją: R. Rubinsziejna. poczytnem pismie niniejszego mego oświad- 
W programie: Mozart, Bizeie, Verdi, czenia: di 
Liszt i inni. + 1) Wyżej wymieniona Parija wbrew 

RADJO wzmiankom prasowym nigdy nie była mo- 
* narchistyczną lecz nacjonalistyczną, co u- 

— Program audycji warszawskiej. jawniono w jej programie zlegalizowauym 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo: przez władze. 

meteorclogiczny, komunikaty <PAT», nad 2) Partja ta z dniem l-go marca 1927 
program. roku przestała istnieć. : 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo- 3) Niżejpodpisany od chwili zlikwido- 
rołogiczny, nad program. | wania jej. przestał być zarówno członkiem 

15.20—16,35 Przerwa. „jak i Prezesem Rady, i od tej chwili udzia- 
16,35—17,00. Odczyt p. t.: <Roślina a łu w życiu politycznem nie bierze. 

środowisko» (dzizł <Przyrodoznawstwo») — Raczy P. Redaktor przyjąć i t. d. 
wygł. prof. Adam Czartkowski. r Michał Myslin. 

17,00—17.15. Nadprogram, komunikaty. Wilno, 
17,15—18,35. Koncert popołudniowy. dn. 4 września 1927 r. 

SPORT. 
Ruch tenisowy w Wilnie. 

Z pośród wszystkich sportów wileńskich 
dotychczas najmniej mówiło się o tenisie. 
Winni temu oczywiście, sami tenisiści, którzy 
zaniedbują ten poważny czynnik propagan+ 
dowy jakim jest prasa. Wiadomości o nich 
zbierać trzeba gdzieś okólnemi drogami, a 
wszak z dziedziny tej da się stwierdzić ogro- 
mny ruch. 

Poruszając sprawę tenisową na gruncie 
wileńskim, niestety można mówić o jedynym 
mniej więcej zorganizowanym Środowisku, 
jakiem jest sekcją tenisowa AZS. Dysponu- 
je ona wprawdzie jednym kortem w Ogro- 
dzie Bernardyńskim lecz jest on ogniskiem 
wszystkich przodujących rakiet wileńskich 
będąc przytem najlepszymi  kortem w 
Wilnie. 

Daszący się w ciasnocie ruch tenisowy 
zyskuje na szczęście poważne i szerokie 
perspektywy. Z końcem bieżącego sezonu, 
a najdalej z początkiem wiosny nrzybędzie 
Wilnu kulturalny tak rys sportowy w posta- 
ci 4-ch nowych kortów w Parku im. gen. 
Żeligowskiego. Cenna ta zdobycz otwiera 
nowe widoki rozwojowe, udostępniając Ко- 
rzystanie szerszym warstwom szkolnym i 
umożliwi zarazem zorganizowanie większych 
przedsięwzięć propagandowych, jakiemi mu- 
szą być turnieje z udziałem przedujących 
sił polskich. Nie wątpimy, że ten właśnie 
cel będzie dążeniem administrującego par 
kiem AZS'u, 

Dotychczasowy stan rywalizacji sporto- 
wej na tem polu przedstawiał się nader 
skromnie. 
AZS'u ijeden czy dwa szkolne, stanowią 

Parę turniejów wewnętrznych 

cały dorobek tej pracy. A mamy przecież 
niezgorsze rakiety wśród starszych przy wca- 
le obiecującym narybku. Brak tylko Żżyw- 
szej inicjatywy i ciągłości pracy. 

Liczniejszy tegoróczny wyjazd na tur- 
nieje polskie wykazał trafność inicjatywy 
prof. Weysenhoffa, który obok weteraną 
Mokrzeckiego wyprowadził w szerszy Świat 
obiecujących młodzików, jakiemi są: Urba- 
nowicz, Pimonowowie i. Kosarski. 

Chociaż nie zblerano „sukcesów przy- 
wieziono z tego turnieju dużo doświadczenia 
i nauki wzrokowej, ktore są fundamentem 
powodzeń. Szkoda, że wieloletni «mistrza wi- 
leński p. K. Achmatowicz przez swą  nało- 
gową abstynencję turmiejową nie może wy- 
płynąć na szersze wody. Posiada wsząk 
pierwazorzędie dane zawodnika, które mu- 
szą przyprowadzić do zwycięstwa, 

Z pobytu „Warszawianki". 

Dwa dni bawiła u nas drużyna Warsza- 
wianki i dwa dni z rzędu mistrz okręgu — 
Makkabi, pomimo łądnej i ambitnej gry 
otrzymał cięgi. Warszawianka, stojąca w 
tabell rozgrywek) Ligi na przedostatniem 
miejscu pomimo niepełnego swego składu 
zwyciężyła bezapelacyjnie. Swiadczy.to wy- 
mownie о karkolomnym spadku formy ną* 
szej, boć przecież ta sama Warszawianka, 
grając w pełnym składzie wyjeżdżała z 
Wilna z wynikiem in minus, 

Goście grający obydwa dni w składzies 
Domański, Walczak, Wróblewski; Fijałkow= 
ski, Zwierz M, Brau II; Miike, Tyrmont, La: 
chowicz, Jung, Hasselbusch pokonali Mak- 
kabi w stosunku 6:1 i 5:1. Trudno wymagać 
od gości, aby drużyną ich, zlepiona z po- 
szczególnych graczy kilku drużyn mogła po 
kazać nadzwyczajną grę kombinacyjną, jed- 
nak ich starty i gra fair wywołały ogólne 
zadowolenie. Najwięcej podobali się; Domań: 
ski, Wróblewski, Źwierz Il i Hasselbusch. 
Jung robił wrażenie niezadowolonego i zmę- 
czonego, pomimo to zdobył 4 bramki w 
pierwszym dniu i 2 w drugim, 

Makskabi b. pracowita i dobra w polu 
w sytnacjach podbramkowych gubi się i 
gracze ataku jej odznaczają się nadmierną 
abstynencją strzałową. W rozmowie z gość- 
mi dowiedzieliśmy slę, że ogólnie podobał 
im się Birnbach i Tewelowicz. Szkóda wiel- 
ka, że Zarząd Makkabi pokierował tak spra- 
wą, że pomimo zapowiedzi w niedzielę nie 
grała reprezentacja. Lepiej dysponowany 
strzałowo atak mózłby wypracować lepszy 
wynik. Sędziowali mecze pp. Wiro:Kiro i 
Leszczyński. Publiczności dużo, co daje pod- 
stawy do przypuszenia, że kluby wijeńskie 
mogą sprowadzać niedrogie drużyny ST 
SCOWE. ‚
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: V "Driš bedzie sz FE 66 przecudowny epos PANIE KONSEĖ JCIE Mieszkanie 
© Miejski Kinematograi wrkwidłgcy blau: „Złodziej z Bagdadu wschodu. © WASZĄ URODĘ. Po tr zebna 7 pokoi, nowo- 
© Kult i Ošwiat W roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szcze- 8 Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- о :шс.…а Piacowi- czesne wygody, 
e u:turaino-Oświatowy pańskiego. W poczekalni koncerty radjo. Ostatni seans o godz. 10:ej wieczór. Początek 31 raty do  samomasażu przeciw 2 z rekomendacjami. | emontowane, 5- 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) || Seansów: w niedzielę, soboty i święta od godz. 4-ej, w dnie powszednie od godz. zmarszczkom, na usunięcie podbródka. | Zgłaszać się w adm. | TSCZNE do wynaje- 
* 5.ej m. 30. Kasa czynna: w niedzielę, soboty i święta od godz. 3 m. 30 i inne dnie od e Aparaty do samomasażu całego ciała, Ё Blówas. *|_cia. Kościuszki 14. | 

godz. 5:ej Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon— 30 gr. odmładzają, uszczuplają bez specjal- ы TTT 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 3 r Я 
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Kino- ing 
teatr. „Helios erotyzmu! panów. Żądajcie bezpłatnych pros- z ukonczoną szkołą blo 

ul. Wileńska 38. dzisiejszych modnych małżeństw w roli gł. urocza, pełna wdzięku LEE PARRY. 38 pektów. D..H. Labor, Bydgoszcz, rosyjską, 18 _ lat wynajęcia dla sa- 

NA SCENIE. Muzyk.-humot.wirtuoz FELIKS AMORS. Nowy repertuar. Ostatni seans o g. 10.30. Gdańska 131. praktyki jako taksator, RE Sa 

оаиа =» eksploator, ostatnio в ž 
ANO: olonia* E Dzis Premiera! Na otwarcie sezonu. Najnowsze arcydzieło produkcji Francuskiej u CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 5 jeśniczy lasów  pań- NE EE 

Teatr 55 Ij E c «« dramat z życia hiszpańskiego w 12 akt, W roli Carmen słynna śpiewaczka Hg g Musisz ukończyć kursa fachowe kore- Z stwowych poszukuje RÓ wiięci 
ul. A. Mickiewicza 22, @ »LATMIEM hiszpańska, utubienica Paryża, przepiękna RAQUEL MELLER. Rzecz dzieje się % и spondencyjne prof.  Sekułowicza, 5 posady. Łaskawe ofer-| „7, „manie.  Do- 

w Hiszpanji. Walka byków! Przepych! Wystawa! Początek seansu o godz. 5-ej. Początek ostatn. ša Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- © ty z warunkami do za = 

seansu_o godz. 10.30. 3 czają listownie: buchalterji, rachunko: 5 adm. «8towas dla S. K.l „4 511 aż 1 
= wości kupieckiej, korespondencji > 5 — гчіе‹логет 
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> 003: " ©: 99990 ® & ® ргажа, Кайста!!, pisania na maszy- m 2 (2 Bleko) 
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Papieru i Materjałów Piśmiennych 

pt „PAPIER” sie «ce 
WILNO, Zawalna 13. 

poleca pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór materjałów szkolnych 
. 1d kancelaryjnych po cenach niskich. 

Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 
Fąbryczna sprzedaż wyrobów Chem. 

i innych fabryk. 

Mieszkania do wynajęcia 
2 pokojowe. 

Informacje w Redakcji „Słowa * od 4 do 5tej po poł. 

  

Telefon 501. 
SZKOLNY 

Fabryki 
Leszczyński 

Papieru. 
Fabr. M. i S-ka 
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PRZETARG 
Urząd Województwa Wileńskiego ogłasza niniejszem w dniu 24 października 1927 

roku o godz 10 ej, plac Magdałeny Nr2, pokój Nr 8, przetarg na wydzierżawienie niżej 

  

wymienionych objektów wodnych 

  

    

  

ŽĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
  

wszystkie podręczniki? 3 

Żądajcie brakujących z Księgarni ! 

M. ARCT 

  

  

Plac6wka Polska 

9 S. MAKOWSKI 
Szafa garderoba 115zł.,łam pocztą nie mniej 

Piękny 
wieloletni mak <Royal 
Scarlet» szkarłatno= 

krwisty. Fianse wysy- 

Meblowa 

Zawalna 15 

  

   

   

  

31/2 mies. za dyplom. 
w dobre ręce tanio 

  

  

  

  

w bardzo pobrym 

  

    

  

Piwna d. Nr 2, m. 2. z 5.cjo kl. wykształ- 
  

umeblowany do 

Perlmuttera Ultramaryda 
Jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
ak farbą do _ bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 
  

      
(rebinet Kosmetyczny 

Z. Zdzienickiej 
Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu- 

Usuwanie zmarszczek. 
Farbowanie włosów. Elektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. 

Mickiewicza ł, m. 8 wejście z placu Ka- 
tedr. W.Z.P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r.1926 
  

  Rezerwista 

ceniem poszukuje 
pracy fizycznej lub 
umysłowej. Oferty pod 
«Bezdomny» do adm. Leśnik 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
Wilnie, PRZY ULICY JAKOBA 
JASIŃSKIEGO Nr 1 m. 3 zamieszka- 
ły, zgodnie z art.1030 UPC podaje 
do wiadomości pubiicznej, że w dniu 
9 września 1927 r. o godz. 10-tej rano 
w Wilnie, przy ul. Rydza-Smigłego 
Nr 34, odbędzie się Sprzedaż z licy: 
tacji należącego do Szymona Kraki- 
nowskiego majątku ruchomego, skła- 
dającego się z umeblowśania mieszka« 
niowego,  oszacowanego na Sumę 
złotych. 2,565,     

: 1. 48 żonaty, 1 dziec- i 
stol jadainy — 85 Zi., 5; t. Tai SSP: 

; Warszawa, Nowy Świat 35. $ gamnitur koszykowy— sk at... Późzta Žano Aa, as LL 
044444 204444 86 zł., toaleta—145 zł., lesie kolo Smorgoń. zamin satówy DOKTÓR 
s salon dębowy—425 zł, Leszczyński. | Ž8 l praktyki zawo- 

= = я salon mahoniowy — s, referencje B, ZELDOWIGZ 

® Zhoże do SIEWU jesiennego 9 690 zł. łóżka żelazne ;ący dobre, skromnych wy- | chor.WENERYCZ- + -45 zł., otomana:160 zł. Lokal radzjący mą ań, energiczny i| NE, MOCZOPEC. 

Pszenicę Wysokolitewską $ Przyjmuje zamówienia LON, „sęua di sumienny poszukoje| ” SKÓRNE. © 
e Ź yto Bieniakonskie salon CACzótkówy —z dużym kzedpikoj ch Paz AE od 10-1, od 5-8 w, 

{ „ Dańkowskie 1,000 zł. 38 lat pracy. wejście frontowe. Do- WH" P cżakniej Sa: 
M $ ński 4 — NA RATY. — minikańska 8 m. 1. Sa- Aiko zgłoszenia z 

» zampanskie Sumiennie i fachowo wieka. Oglądać od nóganiem warunków S Zeldowiczowa 
© Wysokolitewskie wykonane. 9-2 5—1 Bla. W. do admin, KOBIECE, ЕМЕ 

Wierzbieńskie © TT 01 79, ASIOWA>: RYCZNE 1, nor, 
ż, 3 ® ————— @ 4 poleca: $ Francusku Fortepjan_ | Pozyczk "|... ай ж 
% Wileń i dziela lekc. jęz._ ff. mał i. | załatwiamy dogod- || ui ewicza24 
a Wileński SJ ndykai Rolniczy dis: i c jóra wy asai as nie na termin po- tet. 277. 

(8 Zawalna 9, Tel, 323. Bonffałowa RM m. ae kc ul. a Ww. Zdr Nr. ai. $. 

ies Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- Or. 6. Wolfson 

POINTER * PIANINO | "s, && Mickiewi: | weneryczne, mocz. ф 
Sza 21, tel, 152. lpiciowe i skórne. u' 

Wileńska 7, tel. 1067 
  

  

1 do 
sprzedam. Gdańska 6, ouadknia  wodióco, Lokujemy 

m. 8 front. ui. moszna 23 is ae Akuszerka 
m. 24. W. Smialowska dogodnych warun- ° й POSZUKUJĘ pony przyjmuje od godz. 9 

  

  

  

  

Žž Obszar ob: z Wysokość Termin dzierżawy 
z NAZWA JEZIOR GMINA | od których ; wsdjum — 

5 jektu w ha Še ies, w złsiych od do 

Pow, Wilefsko-Trocki. 

6. Gulbiny, Zielone, Ginejciszki, Giłu- 
žany Rzesza: fiska 64,81 200 150 — 1XI27r. | 11V 

Pow. Brastawski. 

35. | Cno, Wojso i Niespisz Bre:tawska 1003 55 2730 1400.— > ь 
SK Snudy i Krewce Plusska 1656,25 2660 1300.— > > 

41. Ostrowile, Plusy i Ižža = 243,60 240 120.— 3 = 

Pow. Dzišnieūski. i 

48. Dołhoje (wstęp) Prozorocka 42,00 15 15.— - » 

Pow. Postawski. 

51. 1 Miastro (wstęp) Miadziolska 1 132500 350 150.— = Ž 

52. | Miadzicł i Syrmierz (wstępy) s i 1169,75 300 150.— ” » 

54, Spory, Switka, Swita, Warwfrowo, Glu- Mańkowicka i | 
boczyca i Swietłość (wstępy) Pestawska 183,33 50 25 — = > 

c. Szwaksziy Wielkie i Małe (wstępy) Kobylnicka 1093,00 274 100.— » 5 

Pow, Šwigciafiski, 

A. Świr (wstępy) Świrska | 350 co 50.— > е             
Wszelkich informacyj dotyczących warunków przetargu ud.iela inspekigrat Majątków 

Państwowych Wydziału Rolnictwa i Weterynarji od godziny 11 ej do 13-ej codziennie, oprócz 

dni świątecznych 

  

«gg 

EDGAR WOLLES 

=sTłowieszczi postać, 
Emery wyjął z kieszeni pudełecz- 

ko, z którego wziął skrawek błękitne- 
go papieru i zanurzył w mleku. Pa- 
pierek po wyjęciu przybrał kolor czer- 
weny. 

— Proszę poczekać, —rzekł, nale- 
wając herbatę do szklanki i wyjmując 
tym razem różowy papierek, 

Elza zajrzała do pudełeczka, były 
tam setki kolorowych papierków. 
Skrawsk różowy zmienił się w herba- 
cie na kolor cytrynowo»żółty. 

— jest to bardzo prosta próba, 
arszenik zabarwia papier mleczny na 
kolor zielony, a w herbacie na liljowy. 
Strychnina zaś i akonit czernią. Cja- 
nek potasu bieli błękitny papier, różo: 
wemu zaś nadaje ciemno-czerwoną 
barwę. 

Elza słuchała z otwartemi ustami. 
— Pan... sprawdza czy niema tam 

trucizny? —zapytała, z trudnością wie- 
rząc własnym oczom, 

— Tak, mniej więcej, — odrzekł 
Emery, chowając pudełeczko i zabie- 
rająe się do picia herbaty.— Właściwie 
jest to jeden z płerwszych objawów 

szaleństwa, gdy w człowieku budzi 
się przekonanie, iż ktoś nastaje na 

jego życie. 
— Ale trucizna tutaj! — zawołała 

niedowierzająco Elza. A 
— Czemużby nie miało to się 

zdarzyć, mam wiełe wrogów, a nawet 
jeden z nich jest medykiem. 

W innym wypadku Elzę eburzy- 
łoby to podejrzenie rzucone na Ralia, 

lecz teraz, świadomość czem  zajmo- 
wał się doktór zmusiła ją do milcze- 
pia. 

W walce dwóch łotrów wszystko 
było możliwe! Trafla kosa na kamień. 
Czyż jednak można było posądzeć 
Ralfa o tak potworne jntencje? Wi- 
docznie, zwyczajem ludzkim, złowiesz- 
czy człowiek sądził innych po sobie. 
A może naprawdę był on warjatem. 
Przecież postępowanie jego nie było 
normalne, lecz również nie było w 
niem wyraźnych oznak błędu. Był 
on zagadką nie do odgadnięcia. Elza 
czytała nieraz ozbrodniarzach niezwykle 
uzdolnionych o wybitnej pomyslowo- 
Ści ! patalogicznym charakterze. Mo- 
że Emery był tego rodzaju człowie- 
kiem? Może godny był pożałowania, 
nie pogardy? Elza westchnęła z ulgą 
na myśl, że już prędko rozstanie się 
ze swym dziwnym szefem. Po her- 
bacie przyniesiono mu kiłka listów i 
paczkę. Elza położyła listy na biurku 
(szefa nie było w biurze) i obok po: 
stawiła paczkę. Przyniósł łą posłaniec, 
cały adres stanowiły słowa wypisane 
ma wierzchu paczki: „Dia majora 
Emery*, dodane były trzy litery, ezna« 
czające iż człowiek ten był kawalerem 
orderu. Elza poraz pierwszy dowiady- 
wała się o tem. Przemknęła przez jej 
głowę myśl, że oto codzień prawie 
dowiaduje się czegoś mowego o tym 
dziwnym człowieku. Przejęta tą myślą, 

  

się zmięszana, na progu stał major 
Emery. 

— Co pani tu robi, do djabła?— 
zawołał. 

Elza przerażona była, oczy jego 
błyszczały dzko i groźnie, głos 
brzmiał ostro, 

— Ile razy zebraniałem pani otwie- 
rać moje paczki!l-—mruknął spokojniej. 

— Bardzo przepraszam, ja... ja 
zapomniałam. : 

Jego bronzowa, opalona twarz stala 
się żółtą, może to była bladość? 

— Proszę pamiętać, co mówię, — 
rzekł podnosząc ostrożnie pudełko, 
chwilę ważył je w ręku i nagłe zer- 
wał pokrywę. | 

W białem gniazdku z waty leżał 
okrągły przedmiot, owinięty w  deli- 
katną bibułkę. Emery nie dotknął do 
tej kulki. Wziął nożyczki, ostrożnie 
przeciął papier i wyjął z pudełka 
okrągły przedmiot. 

— Czy pani lubi jabłka, —zapytał 
zmienionym glosem. 

Było to istotnie maleńkie jabłko, 
nie podobne zupełnie do tych, które 
Elza widziała dotąd, gdyż całe pokry- 
te było małemi stalowemi Igielkami. 

— Ręczę, że to robota medyka — 
rzekł Emery i Elza zsuważyła, że usta 
jego wykrzywiły się drwiąco. Na koń: 
cu każdego z tych zdradliwych  kol- 
ców tai się śmierć. Zuchl 

W głosie jego brzmiał szezery za- 
chwyciła nożyce i przecięła sznur. Za chwyt. 
czasów, gdy żył jeszcze stary Emery, 
otwieranie paczek i listów było jej 
zwykłą czynnością. Rozgniewany głos 
szefa przypomniał jej, że obecnie nie 
miała prawa czynić tego. Odwróciła 

ROZDZIAŁ XXV. 
Laudanum. 

— Zrecznie zrobione! — mówił 
Emery. Nie dosyć ciężkie, by można 

mieszkania 3 — + po- P t b 
kojowego z wygodami 
Ostrobramska—Kolejo- otrzebne 
wa—Beliny. Zgłosze- 
nia do adm. «Słowa» 

  

Wilk 
miesięczny, do sprze- 

  

mieszkanie z 4 ch lub 
3-ch większych pokoi 
z kuchnią w śródrejeś- 
ciu, na Antokolu lub 
w Zwierzyńcu Ciepłe, 

dla Lekarza. 
  

jony dwu- wygodami, 

adm, «Słowa» dla ania. ' 
Stara 22 m. 4, J.Karczewskiego 

cza 21, tel. 152, ———————————— 

leśny oswo- Słoneczne, możliwie z fabr. A. Rauser, kon: 
Oferty certowe, n 

uprasza się składać w w dobrym stanie, do 
sprzedania. 

kach 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

do 19. Mickiewicza 
46 m. 6. 

W: Z. P. Nr 63. 
  

Lekarz- Dentysta 
MARJA Butowicz 

Rymkiewiczowa 
powróciła i wznowiła 

Oz са 4 — 7, 
ul. Garbarska 3 — 14, 

Wydź. Zdr, Nr 111, 

PIANINO 
zagraniczne 

Adres: 
Stara ul. Nr 13. 

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

plerwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

Lekarz-Dentysta 

1299 V1 Komornik (—) Е. Legiecki. 
  

  

1 Spieszcie. Ostatnie 8 dni 

į WYPRZEDAZY 
od 1-g0 do 8 września 

„2 towarėw letnich, obuwia brezentowe- 
3% go, wysortow. konfekcji i galanterji + 

z rabatem od 10 do 50 proc. 

$ w firmie W. Nowieki 

> Wilno, ul. Wieika. 30. 
4 Wielki wybór nowootrzymanych to- 

warów na jesień i zimę. 
$ P.P. wojstowym i urzędnikom 

ы dogodne warunki kupna. 

SIEWKIKI į 
rzędowe fabr. <UNJA>» dawn. Ventzki 

zwyczajne i uproszczone 
ręczne w cenie od zł. 300, 
konne » 540 

4
4
4
4
4
 

   

+
+
 

4
4
4
4
4
4
 

  

  

» 

poleca: 

Lygmini Nagrodzki 

    

— Rejestr Fimdlooy. 
Do Rejestru Handiowego Sądu Okr. w Wilnie w dniu 

26 VI 1927 r, pod Nr. 6574, wcłągnięto: 

R. H. A. 1. 6574. <Fejertag Otton» w Głębokiem pow. 
Dziśnieńskim, apteka. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel 
Fejertag Otton, zam, tamże. 

NU ZYROOOTEIA OBEDOWERZ TT OSZE ARA | 

Poważna reprezentacja pierwszorzędnej szwedzkiej fabry- 
ki wirówek do mleka poszukuje na cały cbszar Polski dla 
poszczególnych województw doświadczonych panów 

Podrėžujacych 
kwalifikujących się do organizacji, sprzedaży i kontroli 
tów na stałą pensję i tantjemę. Ponieważ udzielamy prawo ia- 
kasa, jest stawienie kaucji pożądane. 

Zgłosić się mogą tylko panowie, mogący wykazać odpo- 
wiednie kwalifikacje i dołączyć szczegółowy życiorys z ioto- 

grają, odpisami świadectw i podaniem referencji oraz podać 
wymagania pod «Podróżujący» do Biura Ogłoszeń «Раг» w 
Warszawie, Moniuszki 2. 

było sądzić, że to bomba. A gdy się 
otworzy paczkę, zaraz ma się ochotę 
schwycić do rąk tę zawiniętą w pa- 
pier piłkę. $ 

— Iglv te naprawdę są zatrute? — 
zapytała Elza.—Czem, w jaki sposób? 

— Nie wiem, gdybym to posłał 
do analizy, wyjaśniłoby się to. Za- 
pewne są tam mikroby jakiejś chora: 
by. Zresztą zwyczajny grzechotnik 
mógłby dać dosyć trucizny dla zatru- 
cia tych igieł. 

Ostrożnie schował  zdradzieckie 
jabłko do pudelka i zamknął je w 
szafie. 

— КЮ przysłał to panu? Przecież 
nie Ralf... nie p. Challam? Czyż mo- 
że go pan posądzać o coś podobnego? 

— Challam?—Emery ściągnął brwi 
i zamyślił się. Może być że to nie 
Challam, 

— Pan jest Soioką? --wyrwało się 
Elzie pytanie. : 

Emery zwrócił się ku niej. 
— Czyż jestem podobnym do 

starego japończyka? ` 
Wiem, że pan nie jest japoń- 

czykiem,—odpowiedziała niecierpliwie, 
ale pan jest jego agentem. 

Emery wzruszył ramionami i spoj- 
rzał w stronę szafyś 

— Widocznie sa ludzie, którzy 
tak sądzą. Doktór Challam? Nie są- 
dzę by to uczynił dr. Challam. Gdy- 
bym podejrzewał go 0 to... złowiesz- 
czy uśmiech przemknął po jego twa- 
rzy. Widząc to Elza wzdrygnęła się. 

— Pam jest straszny. 
Znów słowa te wypowiedziała mi- 

mowcii tak Samo, jak zapytanie, czy 
Emery nie jest Soioką. : 

  

  

  

0' 'МКАПУА Wilno, Zawalna Па 
- UWAGA: Siewnik rzędowy jest ma- żyńska-Smolska reg mA 

Choroby jamy ustne, opłscającą się, zaoszczędza 
Plombowanie i usu- bowem 25 proc, ziama i 
wanie zębów bez bólu. zapewnia równoczesne 
Porcejanowe 1 złote dojrzewanie, 
korony, Sztuczne zęby. 

Wojskowyzn, urzgdni, | USS 
A 1 uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m3 DARMO ъ . Wydz. Zdr, Nr 3 pokój i utrzymanie Ochmistr zynt 

R całodzienne kto poży- z 2000 zł poszukuje posady Dr med. „Czy 2000 zł przy nraktyczna, pracowita 
„ inteligentnej rodzinie, uczci о 260. 

Informacji = udziela io E 4 Wasowski Makowski, Zawajna 15 wać samodzielnie 

powrócił. SIA Mist. ul. Szkapierna 58—6. 
Choroby uszu, gardła > cc 

i nosa. 
Wileńska 12 m. 3, 

przyjmuje od 4 do 5. 
  

Do wynajęcia 

  

Lekcyj języka 

pokój umeblowany francuskiego i 

  

    

  

KAN dła solidnego . * 
jako  „POKTÓR, /_ Mostowa5m.s. angielskiego 

Witold Kiežun udziela doświadczona 

powrócił. Choroby WSPANIAŁE i A > 
wnetrzne, Našwiet ickiewicza 37 m, 17. 

ima Mapa kwarco „Kotki Angory (Wejście od Ciasnej). 
SET. Cena przystępna, 

Garbarska 5 m. 3, oglądać po czwartej, - 

agen- Tel. 12—19. Pańska 4, m. 1. aświadczenie za 
Nr 87 z dnia 

Rittl 4 drej bioną książecztę wyd, 2 S U. - gu ZŁĘ wyd. przez P. K. U+ 
MUET-AN TEjeWa 7 wojskową, _wyd. Wilno, inwalidy wojsk 

Lekarz-Dentysta przez P. K. U. polskich  sierżania 
powróciła Święciany, rocznik Piotra Gporczaka, zo- 

Mickiewicza 4, 1704, "4, imię Jana stało zgubione, unie- 
za 3, Czyżewskiego, _ unie- waźnia się, 

ważnia Się, 

Przestraszyła się, że uwaga fej 
rozgnięwa go, lecz nie obraził sę by- 
najmniei. 

— Tak, jestem siraszny,—„zupeł- 
nie okropny”, jek nani sama określiła 
jeśli się nie mylę dzieją się na (ym 
świecie straszne rzeczy, panno Mar 
low, rzeczy których istnienia nie „0- 
myśla się pani nawst i mam nadzieję 
nigdy się nie dowie o nich. Nie nale" 
ży nazywać okropnym zwykłego kup- 
ca, handlującego kokainą, a nawet 
mordercą. O prawdziwych okropno- 
ściach nie piszą w gazetach. 

Po raz pierwszy Emery mówił tak 
dużo, Elzę ogarnęło uczucie radości, 
zdawało się jej, że uchylił przed nią 
rąbka zasłeny, która kryła przed nią 
jego życie. 

— Nie chciałbym by pani myślała, 
że morderstwo lub handel narkotv- 
kami jest przyjemnem zajęciem. Te 
rzeczy, które matka mauczyła panią 
uważać za złe, gą istotnie złe, i żad- 

ne złoto nie zdoła nadać im czystego 
blasku, żadna filozofja nie nada im 
innego charakteru. Zapewne dziwnem 
się wyda pani to zdanie, wypowie- 
dziane przez „prawą rękę Śoioki*? 

W oczach jego dostrzegła Eliza 
jakiś błysk, który wydał się jej gro- 
źnym. . 

* 

Elza nostanowila jeszcze odłożyć 
swą wizytę u pani Challam, Z tonu 
tej ostatniej, gdy telefonowała z za- 
pytaniem do niej, peznała Elza, że i 
jej nie uśmiecha się zbytnio towarzy- 
stwo nieznajomej dziewczyny. Tej 
nocy Elza spała doskonale i z Iek- 

  

kiem sercem udała się rano de biura: 
Zaledwie zabrała się do roboty, 

gdy wpadła do pokoju pana Dzem; 
po jej purpurowej twarzy i zdumio- 
nych eczach, Elza poznała, że stało 
się coś niezwykłego. 2 

— Czy slyszala pani nowinę? me- 
lodramatycznym szeptem zapytała 
Daisy. 

Elza słyszała w ostatnich czasach 
zbyt duże nadzwyczajnych nowin, by 
miała się wzruszyć tą zapowiedzią. 

— Jak pani myśli, kio będzie na 
miejscu pani wuja? ' 

Funkcje głównego zarządzającego 
pełnił czasowa jeden z jego pomo- 
cników. Elza dopiero teraz dowiedzia- 
la się, Że była to czasowa nomi: 
nacja. 

— On już siedzi w biurze we wła» 
snej osobie i rozkazuje białym 
chrześcijanom. 

— Czyżby Feng.Cho?.; — zapy- 
tała Elza. 

— Feng-Cho! zawołała z oburze- 
niem p. Deem. Jest to ostatnia kropla. 
Jeśli Emery ma nadzieję, że porządne 
1 wykształcone dziewczyny będą siu- 
chać rozkazów tego... tego dzikusa..= 
to się roczaruje. Znam chińczyków 
z ich spelunkami, palarniami opium, 

z ich <fontannami» i innemi narzę- 
dzłami tortur. Nie, moja droga panil— 
krzyczała, drżąc z gniewu. ja mu po- 
wiem! ; 

— Proszę mu powiedzieć to za» 
razl — rozległ się zimny głes majora 
Emecy. 

  

Wydawca Binalaław Mackiewica Redaktor wż/ Gzasiaw Karwowsk. Odpowiedzialny za ogłoszpaja Жолоз Ławiósk Drukarnia «Wydzwnictwo Wileńskiee Kwaszelna 23   

4 

  
  

' 

  

m
 
f
 

m
 
—
 

AA 
"
=


