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„Monarchistyczna intryga". 
Paryż, 7 września 

Prasa europejska miała dzięki pol- 
skiej dyplomacji wiel'ą sensację zaraz 
na początku genewskiej sesji. Zaw- 
cześnie jest jeszcze aby osądzić czy 

Niedoszły zamach na Litoje. ЭРг 
RYGA, 10 IX. PAT. Według doniesień dzienników z 

Kowna, Taurogi znajdowały 
godz. 

się w dniu wczorajszym do 

5 po południu w rękach rewolucjonistów, którzy za- 

sensacja ta wyjdzie nam na zdrowie, atakowali komendę policji i rozbroili ją. Rewolucjoniści zra- 

bowali z oddziału Banku Państwowego znaczną sumę pie” 

niężną. Wieczorem kompania 7 pułku piechoty z Kłajpedy 

przywróciła porządek. Aresztowano około 100 rewolucjo- 

nistów. Główni sprawcy zaburzeń zbiegli. Celem przeszko- 

czy byla dobrze przygotowana i prze- 
myślana. Dziś możemy się tylko o- 
graniczyć do poinformowania opinji 
polskiej o tem, jak polska propozycja 
w przedmiocie rozszerzenia gwarancji 
bezpieczeństwa przyjęta została we 
Francji. 

Odnosi się wrażenie, że Quai d' 
Orsay dowiedziało się a niej dosłow= 
nie w przeddżień wyjazdu p. Briand'a 
do Ganswy, že francuski minister 
spraw zagranicznych wcale nie przy« 
jął tej niespodzianki z miną rozpro- 
mienioną, a przeciwnie; dopatrywał 
się w nie] pewnego poderwania swej 
tezy o korzyściąch, jakie Polska już 
osiągnęła w układach locarneńskich. 

Oto suche zestawienie faktów: 
Dnia 2 września p. Albert Jullien, 

referent dyplomatyczny Petit Pari- 
"sien'a, donosi z Genewy, że p. Fran- 
ciszek Sokal, nasz stały delegat przy 
Lidze Narodów, przygotowuje w po- 
rozumieniu ze swym rządem projekć 
ogólnego paktu o  nienavadaniu. 
P. Julien, który pierwszy tę „bombę* 
puścił, oświetlił ją na łamach najpo' 
czytniejszego dziennika francuskiego 
(1,400,000 nakładu) w sposób bardzo 
przychylny, 

Przez dwa dni prasa francuska 
nie na ten temat nie pisała, nie bar- 
dzo wiedząc o to chódzi i co o tem 
myśli Quai d'Orsay, Dnia 4 września 
zabrał głos w artykule wsiępnym p. 
Engenjusz Lautier, redaktor naczelny 
wźiennika Flomme Libre, poseł rady- 
kalny, człenek komisji spraw zagra* 
nicznych i wierny przyjaciel p. Brian- 
da. Jego artykuł jest pośrednią pole- 
miką z propozycją polską: „Niema 
mowy o tem, pisze, aby Polska mia- 
ła być pozestawiona samej sobie w 
dzisiejszych czy futrzejszych rokowa- 
ułach dyplomatycznych, ale' rzeczą 
niesłychanie  niesprawiedliwą jest 
twierdzenie, że w układach Iocar- 

, meńskich niema nic dla Polski". 

‚ 
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Wykazuje p. Lautier, że Niemcy 
zupelnie wyreźnie się zobowiązały te 
nieużywania siły w sprawie granic 
pelsko-niemieckich. Ma w tym punkcie 
p. Lautier zupełną rację. Tym Pola- 
kom, którzy o tem nie wiedzą, radzimy 
przeczytać chećby tylko wstęp do 
konwencji  arbitrażowej polsko-nie- 
mieckiej z dnia 16 peździernika 1925 
roku. Nie oznacza On oczywiście u- 
znania przez Niemcy naszych granic 
za nienaruszalce, ale oznacza, że 
Niemcy uroczyście przyrzekły, iż nie 
naruszą tych granic drogą gwałtu. 
Więc czego chtą Niemcy? Powiedział 
to wyraźnie p. Lotbz, przewodniczący 
Reichstagu, w wywiadzie jakiego u- 

„dzielił Petit Parisien'owi dnia 31-go 
sierpn a: 

— Wszyscy Niemcy jednomyślnie 
pragną zmiany obecnych granic z 
Polską, ale jeśli zmiany tej nie usią- 
gniemy drogą pokojową, to pozosta- 
w.my tę sprawę na boku... 

Gdyby każdy Niemiec w duszy 
takie zajmował stanawisko, to właści- 
wie nie mielibyśmy żadnych zastrze» 
żeń w tym względzie. Mamy je prze- 
cież, bo jutro czy pojuirze jakiś 
ząd niemiecki może i układy locar= 

meńskie uznać za «skrawek papieru», 
— lamiąc swe zobowiązania— uciec 

się do siły. I ta zresztą ewentualność 
jest w układach locarneńskich prze- 
widziana. Na podstawie art. I-go 
traktatu gwarancyjnego francusko-po!- 
skiego, Francja interwenjuje wówczas 
zb ojnie nie czekając na orzeczenie 
Radv Ligi, 

To wszystko jest w układach lo- 
carneńskich. Są one oczywiście nie- 
wystarczające, ale niezręcznością jest 
takie stawianie sprawy, jakby zawar« 
tość Locarna żadnego nie przedsta- 
wiała dła nas znaczenia. Uwaga ta, 
rzecz jasna, nie odnosi się wcale do 
autorów najnowszej propozycji poł 
skiej, ale do niektórych wystąpień 
publicystycznych. 

P. Franciszek Sokal, z przyjem- 
nością to stwierdzamy, ma mocną w 
genewskich kołach pozycję. Dzięki 
niemu w dużym stopniu przeprowa” 

dził p. Skrzyński w latach 1923 | 24 
retablissement naszej sytuacji w Li- 
dze. Propozytją swoją p. Sokal wy- 
sunął w porozumieniu z M.S. Z. 
Tekstu ostatecznego przecież jeszcze 

nie posiadał, kiedy zawiadamiał o za- 
_ miarze Rządu polskiego dziennikarzy 
zagranicznych. Dopiero po  puszcze- 
niu w Świat wiadomości o polskim 
projekcie paktu o nieagresji przybyli 

«do Genewy tak wybitai polscy znaw* 
cy prawa międzynarodowego jak prof. 
Michał Rostworowski i p. Szymon 
eT” radca prawny aaszega 

dzenia ucieczce ich z kraju zamknięto granicę. 

Zinas“ donosi, że zarówno w Kownie, jak 
„Jaunakas 

i w wielu pro- 

wincjonalnych miastach przeprowadzono rewizje domowe 

i dokonano aresztowań. W Kownie aresztowano między 

innemi b. deputowanego do sejmu, Schigelisa Oraz członka 

rady miejskiej Cezara Petrauskasa. 

Zamachu dokonali socjaledemokraci 

(Telefonem z Rygi od własnego korespondenta). 

Według ostatnich wiadomości jakie nadeszły z Kowna, 

rzecz definitywnie ustaloną, że zamachu 

demokraci, przy poparciu częściowo stronnictwa ludowego 

cenie w całym kraju panuje spokój. 
Miasto Taurogi znajdowało się w 

12 godzin. Pierwsze uderzenie powstańców z 

Owładnęli oni kancelarją naczelnika powia- 
60 ludzi na czele z kpt. Majusem. 

towego i komendaturą wojskową. Następ: 

strzelanina pomiędzy rewolucjonistami i oddziałem wojska. 

jucjonistów zabity został 1 a rannych dwóch. Ku wieczoro 

stało się panem sytuacji, Rewolucjoniści 

z nich przekroczyła granicę niemiecką, 

Jurburgu, znaczna zaś część zwróciła 

ścigana przez oddziały wojska. Cały las 

donem wojska. 

należy uważać za 

dokonali nie komuniści, lecz socjal- 

<laudininków», Obe- 

rękach rewolucjonistów w przeciągu 

wykonane było przem oddział w sile 

nie w przeciągu całego dnia trwała 

Po stronie rewo- 

wi wojsko rządowe 

rozdzielili się na trzy części. Jedna 

druga część zapadła w iasach koło 

się ku granicy polskiej i jest obecnie 

jurburski otoczony został Ścisłym kor. 

Kto stał na czele spisku. 

Jak wykazało pierwiastkowe śledztw! 

socjal-demokratycznej Mikulski, nauczyciel gimnaz, 
o na czele spisku stał członek frakcji 

jum Szałdonas i kpt Majus. 

Kpt. Majns został ujęty w lesie. Broniąc się do ostatku został ciężko ran- 

ny, tak że wypadło mu amputować rękę. 

Nieudany zamach w Olicie, 

Późno w nocy nadszedła doda 

miał być dokonany również w innych m 

przygotowywany był głównie w m. Olita, 

tkowa wiadomość, że podobny przewrót 

iejscowościach. Zamach na wielką skalę 

gózie na czele spisku stał sccjal de 

mokrata Pleczkajtis. Spisek został w czas wykryty i zlikwidowany przez władze. 

Organ półurzędowy <Lietuvis» pisze w tej sprawie, 

najlepiej dowodzi, że istnieje wspólny front pomiędzy socjal- 

wcami i komunistami, 

Rewolacjoniści uc 

Z tych samych źródeł podają, że ucieczka dwuch 

iż nieudany przewrót 

deinokratami ludo- 

iekają do Polski. 
sccjalistów do Wilna 

stoi w związku z nieudanym zamachem. Należy się spodziewać, że granicę poł: 

ską przekroczy jeszcze wielu, gdyż uważ: sją oni Polskę, jako nieutrzymującą 

stosunków dypl. z Kownem za najbezpieczniejsze schronienie. 

Przybycie deputowanych kowieńskich do Wilna. 

W dniu 9 b. m. na odcinku 

Olkienik, przekroczyli kordon graniczny, ) 

dla placówek obydwuch stron, posłowie na sejm litewski: 

granicy poisko:litewskiej kolo“ 

zupełnie niepostrzezenie 

józef 

Popłauskas i Józef Kiedys. Obadwaj posłowie należą do frakcji 

socjai-demokratycznej. 

W, dnm wczorajszym posłowie Htewscy zgłosili sę do ur:ę- 

du wojewódzkiego i oświadczyli, 

przed n.ezwykłemi 

sunku do socjalistów. Pros li oni 

że zbegi!i z Litwy uchodząc 

represjami obecnych władz rtewsk ch w sto- 

o udzielenie im prawa azylu. 

Urząd wojewódzki przychylając sę do prośby udzielił m odnoś- 

nych kart na prawo pobytu. 

Charakterystycznem jest, że obaj Litw ni 

nikogo z tutejszych działaczy lite 

ne zwróci: się do 

wskich, ani też do Tymczasowego 

Komitetu Litewskiej lub innej organ'zacj litewskiej Natom ast ja- 

ko socjal- demokraci zgłosli sę do tutejs ego kom tetu okręgo” 

wego P.P.S., który się też niemi zaop' ekowal. 

Oświadczyli oni jednocześn e,iż nic nie wiedzą o wypadkach 

w Taurogach i przygotowywanym putschu komunistycznym na 

Litwie. Naogół same przyczyny ucieczki posłów wydsją sę b,ć 

narazie oslon'ęte tajemn cą. 
* 

Obaj posłowie do Sejmu Ntewskiego, kičizy schronili się na terytorjum Rzeczypo- 

spolitej Polskiej, należą do lewicy sejmu kowieńskiego. Józef Popłauskas jest prezesem 

(Dafszy ciąg na stronie drugiej) 

PZERKSZO TYT WRKOTZETZUKZIWZEI OORRSAORA SZEWC OWE ZZOZ EDO IIA 

P. Briand przybył do Genewy 3 

września rano. Nazajutrz miał rozmo- 

wę z p. Sokalem. Tego samego dnia 

delegat polski rozmawiał z_ sir'em 

Austenem Chamberlain'em.  Wieczo- 

rem p. Briand nie krył swego złego 
humoru w rozmowie z kilkoma ko- 

respondentami  genewskimi prasy 

francuskiej. Echem tej rozmowy był 

artykuł wstępny, jaki się ukazał 5 

września na łamach Oeuore. Napisał 

go p. Henryk Barde, który jest jed 
nocześnie korespondentem Agencji 
Radio, na czele której stoi p. Gabion, 
przyjaciel p. Briand'a (opowiadają 
nawet, że założył on tę zgencję w 
czasie wojny dzięki finansowemu po- 
parciu, jakiego mu p. Briand, wów» 
czas premjer, udzieliły. Artykuł p. 
Barde'a jest atakiem przeciwko Am- 
basadorowi Chłapowskiemu i «mo- 
narchistom» (tak!) połskim, którzy 
rzekomo inspirują francuską prasę 
opozycyjną przeciwko p. Briand'owi, 

oraz którzy «deprecjonują wartość Lo- 

carna i sojuszu francuskiego dla po- 

trzeb polemiki wewnętrznej». Skąd to 

wszystko wziął p. Barde? Wiemy, że 
p. Briand z pewnem zdenerwowaniem 
czytał raport prasowy informujący © 

książce kol. Stanisława Mackiewicza 
p. t. Kropki nad «ie; wiemy, że mu 
się nie podobał zarzut, iż jego poli- 
tyka jest to <polityka Francji, jako 
państwa o interesach ograniczonych», 
alę niema w książce Mackiewicza nic, 
coby «deprecjonowało» sojusz fran- 
cusko-polski. 

Jeśli zaś chodzi o rzekome inspi* 
rowanie prasy opozycyjnej francuskiej 
przeciwko p. Briand'owi, to rzecz ma 
się akurat odwrotnie: to prasa p. 
Briand'a krytykująca nieustannie nas 
wciąga w wewnętrzne francuskie spo- 
ry i z wszelkich polskich zastrzeżeń 
robi pociski, które na francuskiego 
ministra spraw zagranicznych rzuca. 
A w dodatku znamy redakturów 

dzienników paryskich, którzy ciągłe 

się dziwią, że dyplomacja polska 

jeszcze nie <storpedowala» p. Brian- 

d'a. Ale my palcy między drzwi nie 
wkładamy i nie włożymy. 

Z dzisiejszych doniesień widać, że 

p. Briand jest już o wiele spokojniej. 
szy, že wytlumaczono mu, iž dyplo- 
macji polskisį wcale o žadmė «depre- 
cjonowanie» nie chodzi.  Uprawiamy 
raczej politykę «rewaloryzacji». 

Kazimierz Smogorzewski.   

BRASŁAW — ul. 3-go Maja 

  

siedmiegrodzkiem _ mieście, 
Karlsburgu, które dziś Rumuni nie 
nazywają inaczej jak Ałba Julia, po* 

wolując się ma starorzymską nazwę 

prastarego grodu Alba Transilvanen- 

sis, gdzie leży pogrzebacy wielki 

Turków pogromca Johannes Corvinus 
Hunyadi, któregoWęgrzy czczą i wy- 

noszą pod niebiesa jako swego ba- 

hatera narodowego, a zaś Rumuni 

utrzymują, że był rodowitym Rumu- 

nem — zapoczątkowaną została, te“ 

oretycznie, wielka rumuńska reforma 

rolna, co objęła i Siedmiogród, jako 

przyłączony do „stareį“ Rumunji na 

zasadzie powojennych traktatów pod- 

pisanych w Trianon* Zgromadzony w 

Karlsburgu powszechny,  siedmie- 

grodzki Kongres uchwalił dn. 1-go 

grudnia 1918-go roku przyłączenie 

Siedmiogrodu do Rumucji przedwo- 
jennej, postanawiając jednocześnie 

zasadniczo, że ma być dokonane w 
kraju wywłaszczenie „,obszarnickich“ 

ziem. Dacyzja ta obłekła się dopiero 
w końcu lipca roku 1921-go w pra- 
wo precyzujące jak ma być dokonana, 
na jakich * zasadach t. zw: reforma 

agrarna. 
Tymczasem z faktem „oderwania 

ód Węgier całej transsylwańskiej lub 
siedmiogrodzkiej prowincji . pogodzili 
się Węgrzy tylko... na papierze Try- 

anońskiego traktatu. Naród węgierski 
nie pogodził się wogóle z powo- 

jennym rozbiorem Węgier, z rozczłon- 

kowaniem Węgier — jakby jakiej 

Polski z pod berła króla Stanisława 

Augusta — na trzy częśći. Zawiązali 

Ligę  Niepodzielności Węgier; po 

świecie całym  rozrzucają broszury, 

proklamacje, pocztówki I t. p. głoszą- 

ce że narodowi węgierskiemu stała 

się krzywda najboleśniejsza z bołes- 

nych. Z pozostałych, okrojonych Wę- 

gier idzie formalny zalew na ziemie 

węgierskie dziś należące do Rumunji, 

do Czech, do Jugosławii. Chodzi © 

wzniecanie i podirzymywanie tam wę- 

gierskiego ruchu iredentystycznego, a 

nieznającego przeszkód i wytchnienia. 

Mamy właśnie przed oczami bardzo 

ciekawą broszurę opatrzoną licznemi 

reprodukcjami węgierskich propagan- 

dowych „„man:festów*, plakatów, po- 

cztówek i t. p. Zebrał te dokumenty 

dziennikarz szwajcarski p. Jan Bauler. 

Wydała książkę pięćdziesięciostroni- 

cową nader starannie, i wytwornie 

księgarnia nakładowa Payot'a w Ber. 

nie, w roku 1923-:cim. Można z niej 

wiele czego nauczyć się, choćby tyl- 

ko sposobów jak się taką propagandę 

prowadzi w kraju i zagranicą, P. Bau- 

ler zatytułował swoje studjum „No- 

we  niebszpieczeństwo zagrażające 

pokojowi w Europie". 
Węgrzy siedmiogrodzcy otrzymali 

w artykule 250 tym traktatu podpisa- 

nego w Trianon zapewnienie, że 

ziemskie ich posiadłości nie będą 

podlegały likwidacji, seraient libres 

de toute liguidation. Po za tem pod- 

siawą wszelkiaį wlasnošci jest zasada, 

że nikt nie może być własności swo- 

jej pozbawiony nie otrzymawszy za 

nią pieniężaego ekwiwałentu. Stosuje 

się to cczywiście w każdym kraju za- 

równo do ebywateli państwa jak i 

do obcokrajowców. A choćby dane 

państwo wywłaszczyła własnych oby- 

wateli, stosownie do uchwalonego 

prawa, zgoła bez żadnej indemnizacji, 

niemoże rozciągnąć tego wyjątkowe: 

go prawa na zamieszkałych w kraju 

obywateli innego państwa, czyli na 

cudzoziemców. 

Owóż rząd rumuński stosująć re- 

formę agrarną do obywateli Rumunji, 

zastosował ją też w Siedmiogrodzie 

do tamtejszych właścicieli ziemskich 

pozostałych—w drodze opcji—przy 

obywatelstwie węgierskiem. *) Nietyl- 

ko wywłaszczył ich z posiadanej zie- 
mi ałe w dodatku nie płaci im żad- 
nej indemnizacji. Ci obywatele Wę: 

gier, pozostali w rumuńskim Siede 

miogrodzie, podnieśli protest—nada- 

remny. Jęli przeto dotragać Się do- 

puszczenia ich przed sąd arbitrażowy 

wobec którego obowiązują sią doa- 
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awa Węgrów siedmiogrodziich 
wieść, że rząd rumuński wywłaszcza” 

jac ich z posiadanego mienia i nie 
płacąc żadnej indemnizacji naruszył 

250:ty artykuł traktatu z Trianon, 

gdyż „zlikwidował* w  Siedmiogro- 

dzie posładłość ziemską tamtejszych 

madziarów, obywateli Węgier; że 

gwarancja dana im w rzeczonym ar- 

tykule okazała sią iluzoryczna; że 

przeto art, 250-ty okazał się pustem 

słowem, czyli, że rząd rumuński do- 

konał na własną rękę .» „rewizji” 

traktatu z Trianon. Obywatele przeto 

węgierscy z Siedmiogrodu pragną 

uciec się pod opiekę trybunału mię- 

szanego, rozjemczego aby on osłonił 

ich waraźnem brzmieniem — grawa 

międzynarodowego. 
Jakoż taki trybunał ukonstytuował 

się, złożony z Rumuna p. Titułescu 

od strony rządu rumuńskiego, z Wę- 
gra, p. Gajzago i z superarbitra Szwe- 

da, p. Cederkrantza — i w styczniu 

r. b. odroczył wydanie opinji i decy- 

zji na dwa jeszcze miesiące, W ciągu 

tych dwóch miesięcy, „rząd rumuński 

nietylko zakwestjonował kompeiencję 

sądu  „„mięszanego”, arbitrażowego 

lecz odwołał pana Titulescu jako swe- 

go delegata. Tedy trybunał rozpadł się. 

Węgrzy siedmiogredzcy odwołali 

się wówczas do Instytutu Prawa Mię- 

dzynarodowego w Lozannie. Jest to 

instytucja istniejąca od roku 1873-go, 

ciesząca się wielką ma całym świecie 

powagą, której członkowie wybittą 

grali rolę na konferencjach t. zw. po- 

kojowych, międzynarodowych z roku 

1890-90 i 1907-go i zasiadają w 

baskim Trybunale rozjemczym. Pracu- 

łe Instytut pod dewizą „Pro justitia 

et pace", Raoztrząsa najzawilsze spra- 

wy i wydaje opinię. 
Lozański Instytut Prawa Między- 

narodowego poświęcił szereg dni roz- 

patrywaniu sprawy Węgrów siedmio- 

grodzkich. Sesji przewodniczył lumi- 

narz jurysprudencji Stanów ;Zjedno- 

czonych Ameryki Północnej p. James 
Brown Schott. Trwała sesja od 24 

sierpnia do 2-go września r. b. Opi- 
nia słynnego Instytutu nie była dotąd 

podana do wiadomeści publicznej. 

Złożona będzie—Lidze Narodów. Czy 

kompetencja Ligi sięga tak daleko 

aby miała w tym wypadku ingerować 

w czysto wewnętrzne sprawy danego 

państwa suwerennego, jak w tym wy- 

padku Rumunji? Bliska przyszłość to 

pokaże. 

Myśmy pragnęli na razie tylko 

szczególniejszą zwrócić uwagę na Ów 

właśnie „incydent * węgiersko-rumuń: 

ski rodaków naszych © państwowej 

przynależności do Polski a pozosta- 
łych na resztkach ziemskiej swejej 
własności w granicach— Republiki Ło» 
tewskiej. 

Jacz. 

*) Ogółem w Rumunji wywłaszczono 

na zasadzie t. zw. reformy agrarnej 5889709 

hektarów, z których 1600000 (okrągłą cyfrą) 

*w Siedmiogrodzie (Situation et organisation 

economique de la Roumanie». Praca zbio- 

rows, tudzież dwie publikacje bukareszteń- 

skie rządu rumuńskiego: <La question des 

Minoritćs su Transylvanie» i <La reforme 

agraire en Roumanie et ses rćsuliats> (do 
stycznia 1925-g0). 

Potępienie napadu na dzien: 
nikarza. 

WARSZAWA, 109. (Żel wż Słowa) 
Cała prasa bez różnicy kierunku po- 
tępia ohydny napad na współpracow- 
nika redakeji „Rzeczpospolita“ p. Mo- 
stowicza. jak się dowiadujemy  wła- 
dze śledcze, które prowadzą dochodze- 
nie są juź na tropie sprawców na- 
padu. 

List prof. Zdziechowskiego. 

Prof. Marjan Zdziechowski zamie- 
ścił w krakowskim «Czasie» list do 
p. Prezydenta Rzeczypospolitej w spra- 
wie zaginięcia gen. Zagórskiego. W 

liście tym prof. Zdziechowski pod- 

kreśla tajemnicze tło zginięcia genera- 
ła i błaga o ratowanie dobrego imie- 
nia Polski. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! | 
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Sejm i Rząd. 
Powrót Marszałka Piłsudskie: 

go z Druskienik, 

WARSZAWA, 10.9. (żel. wł, Słowa) 
Jak się dowiadujemy powrót Marszał- 
ka Pilsudskiego х Druskienik nastą- 
pi 13.go b,m. t.j. we wtorek. Marsza- 
łek Piłsudski zamierza być obecny w 
Warszawie na otwarciu sesji Sejmu. 

Zwołanie sesji Senatu, 

WARSZAWA, 10—9. PAT. Dzi- 
siaj o godz. 1-ej 30 miu. popołudniu 
w kameglarji Sejmu i Senatu złożone 
zostało przez sekretarza wicepremjera 
Bartla por. Zaćwilichowskiego zarzą- 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie zwołania Senatu na sesję nad- 
zwyczajną. Tekst zarządzenia ma nas 

stępujące brzmienie: Na podstawie 

art. 37 Konstytucji zwołuję senat do 
m. st. Warszawy na sesję nadzwy- 

czajną od 22 września 1927 roku. 
Spała, 9 września 1927 roku Prezy- 
dent  Rzeczypospołifej  (—) Ignacy 

Mościcki, Prezes Rady Ministrów 

(—) Jozef Piłsudski. 

Marszałek Trąmpczyński po- 
wrócił z urlopu. 

WARSZAWA, 10—9. PAT. Dzi. 
siaj w godzinach popołudniowych po- 
wrócił z urlopu wypoczynkowego . 
marszałe< Senatu Trąmpczyński, 

Jaki będzie porządek dzienny 
obrad Sejmu. 

" WARSZAWA, 10.IX, (fel.wł, Słowa) 
Dzisiejsza sobota nie przyniosła żad- 
nych nowych wyjaśnień dotyczących 
zbliżającej się sesji sejmowej. Zwola- 
nie senatu na dzień 22-ро września 
czyni prawdopobnem zarządzenie Mar- 
szałka Rataja, który ma zamiar zwołać 
pierwsze posiedzenie Sejmu równo” 
cześnie z sesją Senatu. 

Do Warszawy przybył! licznie już 
posłowie. W kułuarach zastanawiano 
się nad porządkiem dziennym obrad 
zbliżającej się sesji. Jest rzęczą bar- 
dzo prawdopodobną, że rząd zapowie 
swój współudział udziełając odpowie- 
dzi na kilka zgłaszonych ostatnio 
interpelacyj. W takim wypadku na- 
stąpiłaby obszerna dyskusja. 

Postulaty urzędników pan- 
stwowych. 

P. Minister Skarbu przyjął wcza” 
raj delegację urzędników państwowych 
którzy przedstawili mu imieniem Cen- 
tralnej Komisji Porozumiewawczej Sto: 
warzyszsń Urzędników Państwowych 
życzenia w sprawie wpisów szkol- 
nych za dzieci urzędników, jak rów- 
nież w sprawie rozciągnięcia przyzna- 
nego ostainio dodatku mieszkaniowe- 
ge na te kategorje urzędników, które 
tymi dodatkami nie zostały objęte, a 
więc i na emerytów. P, minister Cze- 
chowicz oświadczył, że dezyderaty 
urzędników przedłoży na najbiiższem 
posiedzeniu Rady Ministrów. 
SEESKWYRETOE OAK PROTON BZ 

Agencja telegraficzna Wolifa puściła na 
świat cały wiadomość o tłumnych i zgiełkli- 
wych manifestacjach komunistycznych, któ- 
rych rzexomo widownią miało być <wiele 
miast» w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Do ich liczby nietylko Agencja Wolifa 
zaliczyła Wilno, lecz i dodała jeszcze infor- 
mację. że policja zmuszona była atakować 
maniiestantów z dobytemi szablami, Ie sabre 

6 la main. 

Doprawdy? A ot my, to i nie spostrze- 
glišmy... 

ROS TAVE TEST TTETNNNTS 

O poprawę warunków prze: 
lotu. 

NOWY YORK, 10 9. Pat. Prezy« 
dent Coolidge oświadczył dziennika” 
rzom, że ma zamiar przeprowad.ić 
ścisłą ankietę co do ekoliczności w 
jakich odbywają się raidy lotnicze, 
celem ustalenia, czy nie dałoby się 
poprawić warunków letu nad ocea- 
nem. 

Fala przyboru na Wiśle dosz. 
ła do morza. 

WARSZAWA 10. IX żeć wł Sżowa) 
Fała ostainiego przyboru Wisły, któ- 
ra w bieżącym tygodniu przeszła przez 

Warszawę doszła obecnie do morza. 

Przy niedostatecznej funkcji prze 
wodu pokarmowego, katarze żołądka i 
kiszek, stanach zapalnych kiszki grubej, 
naturalna woda gorzka <Franciszka- Józefa» 
usuwa objawy chorobowe. Stosowanie wo* 

dy Franciszka-Józefa doskonale reguluje 
funkcje przewodu pokarmowego. Żądać 
wszędzie. Wydź, Zdr. 46, 

 



(Początek na stronie pierwszej) 

zarządu głównego centrali związków zawodowych republiki lltewskiej, poseł józef Kie 
dys jest prezesem związku zawodowego robotników rolnych. Obaj posłowie należą do 
najpoważniejszych działaczy społecznych na Litwie kowieńskiej. Pos. Popłauskas zapy- 
tany o przyczyny ucieczki udzielił nasiępujących wyjaśnień: Przed kilku dniami bawił w 
Kownie dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy Albert Thomas, z celem zapoznania 
się z ruchem zawodowym na Litwie. Popłauszas i Kiedys z tytułu swych stanowisk 
więczyli Thomasowi obszerny memorjał, ilustrujący stan ruchu zawodowego na Litwie. 
Niezwłocznie potem władze litewskie dokonały rewizji w mieszkaniu obu posłów, którzy 
zawiadomieni o grożącem im uwięzieniu zdołali ukryć się i zbiegli do Polski. Popłau- 
Skas twierdzi, że ruch zawodowy na Litwie jest prześladowany przez rząd. Z 18 zwią: 
zków zawodowych 12 zostało rozwiązanych a reszta istnieje nominalnie. Rząd Wołde- 
marasa od chwili przewrotu nie zezwolił na urządzenie ani jednego zebrania robotnicze: 
go w miastach litewskich. Jedyaie w Kownie odbyły się dwa zgromadzenia, na których 
było więcej policji niż robotników. Wybitni przywódcy ruchu robotniczego zostali wy- 
daleni z granic Litwy. Popłauskas i Kiedys oświadczają, że ucieczka ich nie pozostaje 
w żadnym związku z rewoltą w Taurogach, którą to rewoltę zresztą w oficjalnych ko- 
munikatach litewskich przedstawiono mylnie, jako rozruchy komunistyczne. Ruch komu- 
mistyczny na Litwie jest bardzo słaby. Rewolta w Taurogach była odiuchowym prote- 
stem mas robotniczych przeciw polityce represyj rządu Woldemarasa wobec ruchu za- 
wodowego. 

VATESI RK TEIKIANTI ADS IS 

Przemówienie min. Brianda. 
GENEWA, 10.iX, PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi: Na 

dzisiejszem przedpoludniowem posiedzenia Zgromadzeniu Ligi Narodów 

zabrał głos francuski minister spraw zagranicznych Arystydes Briand, który 
wygłssił wielką, często przerywaną hucznemi oklaskami mowę, stanowiącą 

silny wyraz umiłowania pokoju. 
WARSZAWA. 109. (żel. wł. Słowa), Nadchodzące z Genewy wiado- 

mości dowodzą, że pierwszy i naczelny skutek jaki miała wywełać polska 
deklaracja "w sprawie pokoju został osiągnięty, nigdy bowiem ed czasu 
protokułu genewskiego nie rozprawiano o kwestji pokoju tak długo i tak 
obszernie jak po wniesieniu projektu polskiego. Niemcy usiłują przy pe- 
mocy swej propagandy wywołać w Auglji wrażenie, że projekt polski 
nałoży na Ligę narodów nowe zobowiązania, tymczasem dążenia polityki 
polskiej w obecnym momeacie kierują się przedewszystkiem ku temu, aby 
pakt Ligi Narodów był ściśle i równomiernie przez wszystkich  przestrze- 
сапу. 7 tego powodu wielka dyskusja w Genewie trwa jeszcze i będzie 
trwała dni kilka. Mowy Brianda i Chamberlaina wygłoszone dziś w Gznewie 
dowodzą, że nowa deklaracja może być. uważana zą początek odrodzenia 
prac Ligi nad kwestją zabezpieczenia pokoju. 

Irredenta węgierska w Siedmiogrodzie. 
BUKARESZT, 10—!X. Prasa rumuńska występuje coraz gwałtowniej 

przeciwko propagandzie węgierskiej w Siedmiogrodzie i żąda podjęcia 
ostrych kroków przeciw irredencie węgierskiej. Siedmiegród ma być, 
zdaniem prasy, zalany przez odezwy węgierskie, a ludność oczekuja po- 
dobno rychłego powrotu do Węgier. Dzienniki przypuszczają, że gdyby 
stanowisko Węgier zyskało posłuch w Genewie, te Rumuaja wystąpiłaby 
prawdopodobnis z Ligi Narodów. 

[e i i a A S АЛО 

  

SŁOWO 

Olbrzymi pożar wsi. 

KRAKÓW, 10—iX. PAT. We wsię 
Kozłów, gminy Małogoszcz wybuch 
pożar w zagrodzie gospodarza Wie- 
czorka, Ogień powstał od wyniesio- 
nej na podwórze wiechy słomianej. 
Po upływie 20 minut w ogniu stanęło 
47 domów wraz z zabudowaniami 
gospodarczemi. Pastwą gwałtownego 
żywiołu padł również miejscowy ko- 
ściołek, którego dach uległ zniszcze- 
niu. W płomieniach domostw znalazło 
śmierć dwóch chłopców i jedna dziew- 
czynka. Siedmiu włościan zostało 
śmiertelnie popaczanych. Nuzajutrz ra- 
no, kiedy w kościele znajdowała się 
liczna gromadka ludzi, przepałona 
balka sufitu oberwała się, powodując 
zawalenie się szczytu i sklepienia. Ża- 
bita została jedna kobieta, a kilka- 
naście osób zostało ciężko rannych. 

    

Nowości wydawnicze. 

— lija Erenburg: «Trzynaście fajek». 
Tyleż opowiadań w przekładzie rosyjskiego 
i z upoważnienia autora Aleks. Wala. Str. 
215. Warszawa. Towarzystwo «Rój». 1927. 

— Roman Kołoniecki: <Wsch.dy i 
Zachody». Poezje. Warszawa. 1927, 

— J. Weyssenhoff: <Sprawa Dolegis. 
Nowe wydanie. Tomik XLI Bobijoteki Ty- 
godnika Iiustrowanego. 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
Czają listownie: buchalterji, rachunkos 

„| nędzy”, 
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Najtańsze i najdogodniejsze źródło zakupu: 
Wszelkiego rodzaju towarów włóknistych, 

Kołdr watowych i pluszowych, 
Palt damskich wykwintnego kroju, 
Galanterji męskiej i damskiej, 
Kapeluszy męskich i damskich, 
Porcelany, szkła i t p., 
Łóżek. 

Specjalną uwagę zwracamy Sz. Pań ua pałta damskie oraz wykroje Uisteinz, 

Wileński dom Towarowo Przemysłowy 

Bracia Jabłkowscy Sp. Alkc, 
Wilno, Mickiewicza 18. 

ubrań męskich, 
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Administracja „Slowa“ poieca 
ofiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trejga 
małych dzieci, 

Łaskawe 6fiary prosimy składać 
w Adm, „Słowa* dła „rodziny w 

  

  

Czytelnicy 
gazety „Słowe* zauważyli na- 
pewno ogłoszenie © nowym ga- 

" tunku herbaty ; 

List ks, Arcybiskupa 
. Корра. 

wego i gospodarczego w Polsce i 
zreferowanie po powracie swym ko- 
legom we Francji. Misja francuska, 

wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. marki F; p, 
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ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
° О4].Е. ks. Arcybiskupa Metropolity zapoznawszy się z wybilniejszemi oso- 
Edwarda Roppa otrzymujemy list bistościami Warszawy, Częstochowy, 

„treści następującej: Krakowa i Katowic, i pe wypowie- 
W «Warszawiance» z dnia 8-go dzeniu szeregu odczytów wtych mia- 

b. m. znajduje się wzmianka pod ty- Stach, obecnie znajduje się we Lwa- 
tulem cjaskrawy Tytuł», Ten tytuł, wie, ma zamiar odwiedzić Lublin, | 
równie jak zupełne  przeinaczenie Stamtąd uda się do Wiina. 
moich uwag i moja niechęć do pole- | ь 1 
miki z przeciwnikiem wyraźnie złej Się w Wilnie z profesorami, studen- 
woli, skłoniły mnie do napisania do tami, absolwentami, co pozwoli wy: : 
redakcji „Warszawianki* następują- tworzyć soebie pojęcie o obecnym 
cych słów, które równocześnie sza- Stanie Połski, i wygłoszą iu dwa ad 
nownej redakcji «Słowa» przesyłam: Czyty: 13 września p. dr. Waline o 
W skutek wzmianki w numerze g-go działalności katolickich stowarzyszeń 
b. m. pod tytułem «Jaskrawy Tytul», we Francji spółczesnaj i 14 września 
mam zaszczyt zaznaczyć, że za tytuł p. de Gandillac o wielkich mrądach 
mojego artykułu w „Słowie* nie big- duchowych we współczesnej francus- 
rę na siebie odpewiedzialności, Maje kiej literaturze od Bourgst'a do Ciau- 
uwagi przesłałem redakcji «Słowo» delia. Obydwa odczyty odbędą się 
bez tytułu, ten ostatni został im na- w Sali Śniadeckich U. S. B. o godz. 
dany przez wzmiankowaną redakcję. 7<c] p. p. Wstęp na odczyty wolny, 
Co do treści zaś moich uwag, to 
pragnąłbym aby wszyscy dążący do DUETAS IAA TS TT SRT BECIA 

Goście spodziewają się zetknąć > 
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Jest to herbata, która zadewolni 
najwybredniejsze gusta.     
  

  

objektywności, raczyli mie zadowolić 
się krytyką pomieszczoną w „War- 
szawiance* ale zechcieli przeczytać je 
in cxtenso. 

Edward Ropp Arcyb, Mohyl. 
ZA 

Francuska Katolicka 
Misja Uniwersytecka 
Dnia 12 wrzešnia przybywa do 

Wilna i bawi tu w ciągu dwu dni 
Francuska Katolicka Misja Uaiwersy- 
tecka. 

W skład tej Misji, kierowanej przez 
ks. Gasque, wchodzą młodzi profe- 
sorowie, inżynierowie i absolwenci 
uniwersytetów francuskich. 

Współpracuje ona z Revue de Jeu- 
nes—ugrupowaniem stojącem na cze- . 
le religijnego ruchu we Francji. 

Celem jej jest zapoznanie się z 
przejawami życia religijnego, umysłe- 

  

  

MITAWSKIE POKŁOSIE. 
Przypisek do zarysu „Na Łotwie”. 

W trakcie kiedym, na tem miejscu 

Jedno z pism daje opis zajść, spowodo- 
wanych przez ks, Borodzicza przed tygo: 
dniem, wywołując mylne wrażenie jak gdy: 
by sprawa ta nie została jeszcze załatwiona. 

Tymczasem dowiadujemy się, że dnia 
7 września cała sprawa X. Borcdzicza zo- 

stała zlikwidowana na miejscu. W dniu tym 
przybył do Leonpola J. E. Arcybiskup — 
Metropolita Jałbrzykowski. Na powitanie 
wyległa tysiączna masa wiernych, Ks. Boro- 
dzicz witając Arcypasterza przejrzyście okre- 
Ślił czasy obecne jako dalszy ciąg Muraw" 
jowskich prześladowań. Tu ks, Arcybiskup 
przerwał niefortannemu mówcy i zabierając 
głos podkreślił konieczność pokojowego i 
dobrego współżycia różnych wyznań 1 вро- 

kojnej, legalnej współpracy. Przemówienie 
Arcypasterza wywarło wielkie wrażenie i 
wpłynęło doskonałe na odprężenie sytuacji. 

Tegoż dnia ks. Borodzicz wyjechał z 

Leoupola, przyczem erygowaną w Leonpoiu 
paraije objął natychmiast ks, Małachowski: 

psuć w dotychczasowej idylli mitaw- 
skiej. Proszę © chwilkę jeszcze uwa- 
gil W/ówczas.. wówczas inspektor 
Vogel, zażywający wielkiej powagi w 
całem gimnazjum, a zawołany, mó- 
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ERIE MARIE BGAEEZ 
pa J. KRU Ž ANKA art. op. prot. śpiewu powróciła 

a i rozpoczęła lekcje śpiewu solowego, 

Zapisy przyjmuje codziennie od godz. 12 — 2 popołudniu. 

Jagiellońska 10 m. 5. 2 

EA KikačaDake kasama nana AE       2 BEESEE 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

   

a Instyfut Nauk 
Hamdlowo- Gospodarczych @ @ПН 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. 

a Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły _ = 
consjmuiej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej. 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 
a Informacje i- zapisy w Sskretarjącie Instytutu, czynnym Bi 
Ba codziennie, od 9 rano do 1 pp. i od 5 do 7 w. e 
a Adres: ul. 3 Maja 15, mieszk. 3 (Il piętro). Ё 
22000000000020000000001000000000000000990000 NRUNUNNNUNNNANNNNK 

zbiór i zebrania... Czasy zaczynają Ozzywiście, żeśmy tak uczynili. I, 
być gorąte. Biblįstskę rozbizrzcie pytam, czy jest jaka młodzieńcza du- 
miądzy siebie niezwlekając, — i nie sza na świecie, któraby tego rodzaju 
zbierajcie sięl W Bogu madzieja, że Epizod ze szkalnych czasów mogła 
czasy gorące przeminą, Gdy będzie kiedy zapomnieć? | ćo dziwnego, że 

   

miedawno temu, ujmował w cały Sze- wiąc nawiasem, łacinnik, mówiący po 
reg obrazków, spostrzeżeń i wszelkie- 

go rodzaju sozvenirów wrażenia z 

mego pobytu na Łotwie latem iego 

roku — nie oszczędzono mi z paru 
stron przytyków do mego, Za prze- 
proszeniem, germanofilstwa; 

Ja zaś przeczyć nie będę. Tak jest. 
I dziwu niema. Szkolne lata z całą 
ich głęboką, na życie całe, wrażli- 
wością, upłynęły mi w atmosferze naj. 

szlachetniejszej, rzeczywistej kultury 

niemieckiej. Powtóre, wśród frondy tej 
wysekiej, a szlachetnej kultury prze- 
ciwko naciskającej uż ją ze wszech 
stron barbarji rys$fikacyjnej polityki 
Rosji, tej Rosji, na którą my, mitaw- 
scy glrmnazjaści, patrzyliśmy przez 

pryzmat—całej naszej polskiej litera- 

_ tury emigracyjnej, romantycznej. Niech 
wtrącę jeden tylko rys. Mieliśmy w 
Mitawie nasze polskie „Stowarzysze: 

nie* uczniowskie zasobne dosłownie 
we wszystkie celniejsze pisma, naj- 
większych naszych pisarzy w wyda. 
niach lipskich, paryskich i berlińskich. 
Odbywały sią wieczory prywatne 
dyskusyjne; wspólne czytania; wielu z 
mas zaprawiało się w pisanie studjów 

i rozpraw osobliwie historycznych. 
Nikt nas nie myślał uiepokoić. Nie 
znaliśmy, co to strach przed ...rewi- 
zją, przed policją. A czasy szły ku 
coraz ostrzejszej walce caratu z t.zw. х V. tak nam powiedział: 
„nihilizmem”%, Aż i zaczęło coś się 

można znowu rekonstruować bibljo- 

  
Wnętrze starego (obecnie już nie istniejącego) kościoła w Mitawie, gdzie 

modliło się nie jedne pokolenie polskiej młodzieży szkolnej. 

sem zalecam jaknajpilniejszą ostroże 
— Wiem, że macie swój księgo- ność! 

jeszcze po lafach byli uczniowie ta: 
kich profesorów, pod dobrym fuż sa- 
mi wąsem, schylałi się z czcią ser- 
deczną — do ich reki. 

„„Pierwsze moje wakacje giimna- 
zjalie Spędziłem nie na wsi pod 
Oszmianą Iscz w Brsztanach na so- 
lankowej, bardzo wesołej kuracji. W 
Birsztanach... dziś na jakiejś Litwie... 
z którą my — w woójniel.. C'ężko, 
ciężko na teraźniejszy dzień patrzeć 
z perspektywy — pięćdziesięciu lat. 

W Birsztanach, w tamtejsze roz" 
bawione towarzystwo nawskreś gol- 
skie, uderzył jak grom — Sedan! Nie- 
było człowieka, któryby u nas nie 
stał murem „za Francją* a nawet za 
cesarzem Napoleonem... choćby tylko 
ill-cim. My malcy, o©czywiście, też! 
Szałene wrażenie siala po Polsce ca- 
łej tragiczna wojna francusko-pruska. 

A gimnazjum mitawskie, ową jesie- 
nią roku 1879 go, jeżeliby tylko po- 
zwolić, stałoby w chorągwiach i trags- 
parentach. Lecz nasz senat Nauczy- 
cielski zachowywał się z nieskazitel- 
nym taktem. Tylko rósł i rósł w ra- 
dość j dumę. Oblężony Paryż kapitu- 
lowałl Cesarstwo Niemieckie prokla- 
moware! Niemcy zjedneczone! „Czy 
nie czas już irredencie niemieckiej 

łacinie chyba tak płynnie jak samCy- tekę i wznowić czytelnię oraz zebra- podnieść jawnie głowę w Kuriandji... których nie wolno było śpiewać „Boże, 
cero, wezwał do siebie kilku z nas, i na — sam wam powiem. A tymcza- w Liflandji? Do Wolmošcil Do. Swo- cos Polskę“ i „Jeszcze Polska nie 

body! 
Gimnazjum śpiewało na zabój nie- 
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Spółdzielczy Bank i: 
dia Handlu iRzemiósłiE 

(dawniej Spółdzielczy Bank Ludowy) 

Miekiewieza 7. Tel. 2-01. 
: Przyjmuje na najdogedniejszych warunkach wkłady i na 

r-ki bieżące, oraz „wydaje sweim członkom pożyczki. Prowadzi 
dział oszczędności szkolnych, począwszy od 1 złotego. 

Zełatwia wszelkie operacje Bankowe. 
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Zakład krawiecki 

Stanisława Krauze 
Wileńska Nr. 32, m 2,1 p. 

POLEGA NOWOŚCI SEZONU. 

MICHAŁ PIECH I SYN Y'no,Zamiowe 10, 

L
4
+
4
4
4
+
4
5
4
4
 

1 

      

  

Zakiad 
krawiecki 

TONERIO AT TREE DARE RAERZTYWY ZST STT T TTT TNS TIT TSR 

JULJAN NOWICK! i SYN. 
Wilno, ul, Wielka 24. Tel. 292 

Palta jesienne od zł. 65, Mundurki szkolne od zł. 55. | 
Kożuszki zakopiańskie. | 
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£ Ii Klinika wewnętrzne I hliniba chirurgiczna 
U. $. B. Gia Aatololn 

Wznawiają przyjęcia chorych w Klinice i w przy. 
chodni dn. 20 września b. r. 

Godziny przyjęć chorych: 

  Oirzymano najnowsze materjaly krajowe i angielskie. 
Przyjmuje również roboty kuśnierskie. 

Ceny zniżone. 

  

  

  

  

w Il Klinice Wewnętrznej od 8 — 9 
w Klinice Chirurgicznej 11 —12, 

POROUNUNZNCNANNNNNKENNANAUNANEE 228%6403880000000008008009950 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz cowieczór na plac Katedralny, 
«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 
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Mitawie była czemś, dla mas, jakby 
_braterstwem broni—wobec wspólnego 
wroga, 

Tejże wiosny 1871:go roku — pa- 
miętam dobrze—gdyśn.y wyciągali na 
doroczny wielki Turmfest za miasto 
na cały dzień, zagrzmiałą na dziedziń- 
cu gimnazjalnym, po raz pierwszy 
chóralna, tryumfująca Die Wacht am 

msieckie pieśni rewolucyjne z tpoki 
bitwy pod Lipskiem i "Waterloo... 
Schėnkendorfa „Freiheit die ich meine“, 
Ublanda „Ich hattteinen Kameraden“, 
piešni Arnd!'a, piešni Koernera,.. Umie- 
liśmy na pamigė «Heil dir im Sieger- 
krauz», ba, „Schleswig-Holstein meer- 
umschlungen“... Niemieckie  Frei- 
heitslieder, które z ust namnie scho- 

Е     
Front zamku książęcego w Mitawie, 

dziły za szkolnych czasów w Mila- 

Stan obecny po wojennej pożodze. 

Rhein, Śpiewaliśmy ją i my, Polacy; 
przez uprzejmość dla kolegów. Do: 
piero po paru latach, gdy Bismarck 
zgniotłszy Danję, Austrję i Francję, 
zaczął popatrywać złem okiem na 
Poznańskie, przestaliśmy śpiewać „Die 
Wącht am Rhein". I—nikt nam tego 
za złe nie brał. Jedyny też to był 
moment kołeżeńskiego separatyzmu. 

wie, a które wolno byłe śpiewać, 
utrzyrmywały w mapięciu w naszych 
młodych sercach polski patrjotyzm; 
wtórzyły im w duszach naszych. te, 

zginęła! '*, 
Niemiecka antirosyjska fronda w 
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IEDZIELA 
# Das Wach. sł. o g 5 m. 1 

Piotra i Jacka Zach. sł. o g.18 m. 4 
jutro 

mienia N.M, 

eżeniu meteorologiczne Zakład 
Sposa aigerologii U. S. B. 

z dnia 10—1IX. 1927 r. 

Ciśnienie ) 754 
średnie 

Temperainia ) A LA 
Średnie > 

d d 
m taty о 

Wiata 
przeważejący 

Uwag 
Minimum za dobę 
Maximum za dobę Ą-180C й 

Tendencia barometryczna wzrost ciśnienia 

— Pan wojewoda Raczkiewicz 
po przebytej w piątek wieczorem ope" 

racji spędził noc z piątku na sobotę 

jaknajpomyślniej. Rekonwałescencja ma 

przebieg normalny. W całem mieście 

panuje żywe interesowanie się prze- 

biegiem choroby świadczące wymow- 

nie o szczerych i serdecznych Sym- 

patjach, które p. wojewoda .Raczkie- 

wicz zjędnał sobie wśród całej lud- 

mości Wilna. 
URZĘDOWA 

— (x) Posiedzenie Okr. Ko- 
«misji Ziemskiej. W dniu 13 b. m. 

odbędzie się w Okręgowe, Komisji 
Ziemskiej w Wilnie jawne posiedze- 

mie, na którem rozpatrzony będzie 
cały szereg spraw scaleniowych i ser- 
witutów. 

— Konfiskata. W dniu wczoraj. 
szym 10 b. m. odnośne władze admie 
uistracyjne nałożyły areszt na Nr. 15 
czasopisma litewskiego w języku pol- 
skim „Życie Ludu* za umieszczenie 

>, artykułu p. t „I znowu poszli sie- 
p dzieć”, zawierającego cechy przestęp- 

stwa z art. 1 Rozporządzenia Pana 
Prezydenta z dnia 10 maja b.r.i 
art. 50 ust. rozporządzenia o prawie 
prasowem. Jednocześnie został 
skonfiskowany Nr. 46 „Naszej Praw- 
dy“ z dn. 10 b. m., za artykuł p. t. 
„Polski projekt o nieagresji w Lidze 
Narodów”, 

MIEJSKA. 

— (o Zakaz wypieku chleba 
pytlowego z mąki żytniej 50 
proc. Z aniem 8 września weszło w 

b. życie rożporządzenie Min. spr. wew. 
© przemiale żyta. Rozporządzenie to 
zakazułe przemiału żyta na mąkę po- 
aiżej 65 proc, wymiału oraz używania 
do przerobu na wszelkiego rodzaju 
pieczywo mąki żytniej, pochodzącej z 
przemiału poniżej tej normy. $ 

— (o) W sprawie oswobo- 
dzenła kościoła Franciszkańskie: 
go. Dnia 9 września odbyło się po- 
siedzenie komitetu oswobodzenia ko- 
ścioła Franciszkańskiego. W celu wy- 
wyjaśnienia w jakiej sytuacji znajduje 
się Sprawa oswabodzenia kościoła 
Franciszkańskiege, komitet postane- 
<źł wyłonić komisję do p. Wojewody, 
a mastępnie jeżeli sprawa będzie tego 
wymagać, wysłać delegację do preze- 
sa Rady Ministrów, p. Marszałka 
Piłsudskiego z prośbą o przyśpiesze- 
nie oswobodzenia wymienionego Koś- 
cioła. 

— (o) Podatki od lokali i nie: 
ruchomości. Rata podatku ed łokali 
i nieruchomości za drugi kwartał r. b. 
płatna była w miesiącu maju bez kar 
i odsetek za 'zwłokę. Obecnie, po 
upływie wszelkich ulgowych terminów, 
przekazano ją do egzekucji. Zgednie 
z okólnikiem Min. Skarbu egzekucja 
wykonywana będzie intensywnie. 
Trzecia rata podatku od lokali i nie- 
ruchomości jestgpłatna bez kar i od- 
setek za zwłokę do dnia 14 września. 

) Południowo-Zachodni 

i chmurno 
я р°-|-13°С 

A działo się to wszystko... hen, 
ma wiele, wiele lat przed hakatą, na- 
wet na dwadzieście z czemś lat przed 
t. zw, «erą Capriv'ego», na tyleż lat 
przed isiną w Berlinie dyktaturą poli- 
tyczną Józefa Kościelskiego., Nie 
trzeba na stosunki polsko-niemieckie 
atrzeć sub specie dnia dzisiejszego 
ecz jeżeli już nie sub specie aeter- 

` 

NIKA 
— (x) Nowa linja autobusowa 

w Wilnie. Oxręgowa Dyrekcja Ro- 
bót Pubiłcznych zatwierdziła ostatnio 
nową autobusową linję w Wilnie. 
Linja ta przechodzić będzie ul. Świę- 
tojańską, Dominikańską, Trocką. W. 
Pohulanką, Piłsudskiego, Rydza Śmi- 
głego, Koiejową da dworca osobo- 
wego. 

Tymczasowe zezwolenie na prób- 
ne uruchomienie tej linji oddano fir- 
mie „Wałentynowicz—Lewin*, 

— Bałagan w kinie Miejskiem. 
Od dłuższego już czasu publiczność 
wileńska, chętnie na ogól uczęszczają: 
ca do zorganizowanego w swoim 
czasie kina kuliuralno-ošwiatowego 
miejskiego przy ul. Ostrobramskiej, 
zdziwiona jest niezwykłym wprost ba: 
łaganem jaki panuje podczas przed- 
stawień, a zwłaszcza przerw, na wi: 
dawni kina. 

Pomijając już sam fakt sprzedaży 
madmiernej ilości biletów, co zmusza 
publiczność do stania całemi godzi- 
dami w przejściach między krzesłami, 
służba kinowa jeszcze utrudnia pu- 
bliczności zajęcie miejsc, przedwczes- 
nem gaszeniem świateł. 

W dniu wczorajszym na tym 
doszłę nawet do niczwykłych zajść. 

Oto zamiast etworzyć drzwi wej- 
ściowe i po opróżnieniu sali wpuścić 
nowowchedzących,  stłoczono całą 
publiczność w jednych drzwiach i 
zgaszono jednocześnie Światło, W 
jednej chwili starły się dwie fale 
ludzkie, a tu i owdzie doszło do 
krwawej nawet bójki ma pięście. 

Są to fakty powtarzające się już 
niejednokrotnie, a wprost niesłychane 
w lokalu tak dogodnym i obszernym 
jakim jest w tym wypadku sala 
miejska. 

Czyżby odpowiednie władze nie 
uważały za stosowne zainterzsować 
się wreszcie tą sprawą? 

— O subwencje na Regaty 
ogólno polskie w Wilnie. Prze- 
wodniczący Wojewódzkiego Komite- 
tu W.F. iP. W; Wojewoda Wileń- 
ski p. Władysław Raczkiewicz zwró” 
cł się do Państwowego Urzędu 
W. F.iP. W. z wnioskiem o udzie- 
lenie subwencji w wysokości zł. 1.000 
na wydatki, związane z organizacją 
regat ogólnopolskich w Wilnie, urzą- 
dzanych w dniu 24 i 25 b. m. przez 
Wiłeńskie Towarzystwo Wioślarskie. 

WOJSKOWA. 

— (0) Podatek wojskowy. Na 
mocy ustawy o powszechnej służbie 
wojskowej, Komisarjat rządu sporzą- 
dził wykazy mężczyzn, którzy na ko- 
misjach poborowych zaliczeni zostali 
do kategorii „C”, „D“ i „E“. Wyka: 
zy te zostały już przesłane do izby 
skarbowej, która za pośrednictwem 
urzędów skarbowy h ścągnie od wy* 
mienionych w wykazach osób pań: 
stwowy podatek wojskowy. 

Jak się dowiadujemy, nakazy płat- 
nicze rozesłane zostaną 1 październi 
ka. Kategorja „C” opłacać ma 20 zł. 
rocznie, kategorja „D“ — 15 zi, ka- 
tegorja „E“ — 10 złotych. 

— Dodatkowe zebranie kon: 
troine. W myśl zarządzenia odnoš- 
nych władz woiskowych w czasie od 
15 b. m. do 15 grudnia r. b. odbv- 
wać się będą we wszystkich P.K.U. 
na terenie D.O.K. Ill dodatkowe ze- 
brania kontrolne dla wszystkich re- 
zerwistów roczników 1889, 1898 i 
1899, oraz tych, którzy dotąd z ja- 
kichkolwiek powodów nie stawili się 
na zebrania kontrolne. 

— (o) Terminy wcielenia re- 
krutów do wojska. |ak się dowia- 
dujemy, rekruci. pobraai w 1927 r. 
(poborowi i ochotnicy) zostaną wcie- 
leni do szeregów w następujących 
terminach: 

1) między 17 — 19 października 

tle 

  

Seniorem wówczas profesorskiego 
grona był nauczyciel języka niemiec: 
kiego i literatury, Cruse, od lat trzy- 
dziestu wykładający w gimnazjum. 

Typowa te była postać, do której 
$my wszyscy Igmęłi serdecznie. Po- 
godny zawsze, pobłażliwy, stary Ober- 
lehrer nie grał już wybitniejszej roli, 
ale wpływ wywierał na młodzież nie- 

  

Widok na stary ratusz mitawski. 

nitatis to choćby ze skromnej wyso- 
kości pięćdziesięciu łat. 

Teraz zaś na tem mitawskiem po- 
kłosiu, niech podniosę ze rżyska 
ostatni kłosek. Będzie to właśnie gi- 
mnazjalny mitawski obrazek z przed 
pięćdziesięciu lat, 

zaprzeczeny. Urodzony w Mitawie, 
bursz niegdyś dorpacki, gorąco przy- 
wiązany do wszystkiego, co rodzinne 
kurlandzk'e, należał duchem do epoki 
idealizmu i ateńskiego romantyzmu 
Gó hego i Schillera. Od dawna już 
nie szedł naprzód lecz stał w progu 
Panteonu «klasycznege» niemieckiego, 
nie wyobrażając sobie aby poza owym 

SŁOW © 

1927 1. wszyscy ochotnicy oraz część 
rekrutów,zakwa! fikowanych do wszyst- 
kich rodzajów broni, prócz baonów 
administracyjnyc h; 

2, między 15—17 marca 1917 го- 
ku część rekrutów, zakwalifikowanych 
do piechoty, żandarmerji, służby zdro- 
wia, służby lotniczej i uzbrojenia; 

3) w jednym z terminów: 28—30 
września 1927 r., 29—31 marca 1928 r. 
lub 28—30 go kwietnia 1928 r. za- 
kwalifikowani do slużby z baonach 
administracyjavch. 

Każdy z rtkutłów otrzyma kartę 
powołania za dwa tygodnie przed ter: 
minem wcielenia, który oznaczony bę- 
dzie ściśle i nis może być zmieniony. 

Podania © zmianę przeznaczenia 
do rodzaju broni lub przydziału do 
formacji uwzględniane nie będą. 

SZKOLNA. 
— Sekretarjat Instytutu Nauk 

Handlowo-Gospodarczych czynny 
będzie od poniedziałku 12.1X w loka- 
lu własnym Instytutu przy ul. 3 Ma- 
ja 15, m. 3, w godzinach od 9 do 1 
rano i od 5 do 7 wiecz, 

— Uzdrowisko dla wątlych 
dzieci. W górzystych Rokicinach 
Małogolskich, poczta Chsbówka, koło 
Rabki, w uzdrowisku SS, Urszulanek, 
dla wątłych dziec, pod wezwaniem 
świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, 
lekcje rczpoczynają słę w zakresie 
szkoły powszechnej i niższych klas 
gimnazjalaych, w dniu 24-g0 września 
1927 r. 

Zgłoszenia przyjmuje Zarząd pens- 
jonatu w Rokicinach i SS. Urszułau- 
ki w Krakowie, Starowilśna 11. Dzie- 
ci chore na płuca nie będą przyjmo- 
wane. 

— Dla powodzian. Staraniem 
Koła im. Enmy Dmochowskiej Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej, odbędzie się 
w poniedziałek dn. 19 września o 
godz. 7 ej wieczór w sali im, Śaia- 
deckich U. S. B. ilustrowany obraza: 
mi świetlnymi odczyt p. profesora 
Zygmunta Fiedorowicza p. t. „Mało- 
polska wschodnia i klęska powodzi”. 

Bilety w cenie od dwuch złotych 
do dwudziestu groszy wcześniej do 
nabycia w księgarni W. Makowskie- 
go. Całkowity dechód przeznaczony 
na powodzian w Małopolsce. 

UNIWERSYTECKA. 

— Wpisy na Wydziale Hu- 
manistycznym U. S. B, odbędą się 
w następującym porządku: 

1. Nowowstępujący kandydaci win- 
ni złożyć podanie w terminie od 15 
do 30 września b.r. Ds podauła na- 
leży załączyć: oryginałne świadectwo 
dojrzałości. metrykę chrztu lub ure- 
dzenia, ewentualny dokument stosunku 

Dowiadujemy się, że Kuratorjum Okrę. 

gu Szkolnego Wileńskiego poczynito [pewne 
przesunięcia na stanowiskach kierowniczych 

i nauczycielskich w miejskich szkołach po- 

wszechnych, oraz pozwalniało niektórych 
kierowników z zajmowanych dotychczas sta- 

nowisk. Spcłeczeństwo miejscowe przyjęło 
powyższą wiadomość z wielkim żalem, po- 
nieważ wśród tych osób znajdują się ludzie, 
którzy w organizowaniu 'szkolnictwa pow- 
szechnego w Wilnie położyli duże zasługi 
i dalszą swoją pracą zaskarbili sobie miłość 
dziatwy i zaufanie rodziców. Przesunięcia 

te wydać się muszą tembardzej dziwne, po- 
nieważ i Inspektor szkolny i Naczelnik wy- 
działu w Kuratorjam pracują w Wilnie za- 
ledwie od kilku miesięcy i nie mogli w tak 
krótkim czasie poznać tych ludzi,którym mimo- 
woli może nawet wyrządzili wielką krzywdę, 

Krzywda stała się również i dziatwie szkol- 
nej. W żmudnej pracy pedagogicznej zerwano 
ciągłość planowej pracy, która w wycho- 
waniu ma wielkie znaczenie, o czem chyba 
najlepiej wiedzą ci, którzy spowodowali to 
zerwanie. 

Wierzymy, że władze kompetentne ze- 
chcą wglądnąć w te przykre sprawy i spo- 
wodują cofnięcie tych przesunięć i zwolnień. 

Panteonem mogło istnieć toś godnego 
uwagi. Zato trzeba było widzieć i sły: 
szeć starego Cruse'go, z młodzień- 
czym zapałem komentującego «Don 
„Carlosa» lub «lfigenig»! Wykład jego, 
nawet Specjalnie gramatyce lub styłi- 
styce poświęcony, nigdy suchym nie 
był i pedantycznym. Pobłażliwy dla 
jezykowych herezyj polskich uczniów 
swoich, nie był w stanie ukryć ucie- 
chy, gdy z nas który 
dowitych Niemców w znajomości pro- 
zodji niemieckiej lub w zrozumieniu 
myśli przewodnej danego utworu iub 
w pochopności do uczenia się na 
pamięć poczyj niemieckich, 

Lekcje Cruse'go, ile że mniej nu- 
żące niż np. greka lub matematyka, 

„wypadały nam jakoś zawsze na go" 
dziny popołudniowe. Często godzina 
cała schodziła na zbiorowem czytaniu 
ap. „Piccołominich* lub „Góiza*, 
Innym razem słuchaliśmy wykładu 
wrecz uniwersyteckiego, gdy bywało 
weźmie się Herr Oberlehrer snuć 
przez ciąg kilku lekcyj drobiazgowy 
komentarz np. do ulubionej elegji 
Vossa „Der siebzigste Geburtstag“. 

Wszystko w tej minjaturze „Her 
mana i Doroty*, pisanej doskonałemi 
heksametrami, przypominało staremu 
Cruse'mu własne młode lata. Na 
tej kanwie rozsnuwał en moc całą 
obrazków obyczajowych, przeplatał wy» 
kład anegdotami, a takiem ciepłem, 
takim pietyzmem opromieniał, et, me- 

do służby wojskowej, świadectwo mo 
ralności (o ile szkołę średnią ukoń- 
czyli wcześniej aniżeli w ubiegłym 
roku szkolnym), własnoręcznie napi- 
sany życiorys, kwestjonarjusz (do na- 
bycia u odźwiernego), trzy fotografje 
własnoręcznie podpisaae. Studenci, 
przenoszący się z innego Uniwtrsy: 
tetu, muszą nadto przedłożyć šwia- 
dectwo odejścia. Ponieważ wykłady 
rozpoczynają się z dniem 1 paździer- 
nika, Dziekanat zaznacza, że wpisy 
zamyka 30 września j żadnych spóź- 
1 podań przyjmować nie bž- 
zie. 

2. Kandydaci, którzy w ubiegłym 
roku akad. byli studentami Wydziału 
Humanistycznego, obowiązani są roz- 
począć normalnę pracę 1 październi- 
ka, a wpisy uskutecznić od 1 de 10 
października, trzymając się najściślej 
paz ogłoszonego na tablicy 

ydzialoweį. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY. 
— Posiedzenie Komitetu W. F. i P. 

W. W dniu 17 b. m. o godz. 10 ej rano w 
Małej Sali Konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego odbędzie się drugie plenarne po- 
siedzenie Wileńskiego Wojewódzkiego Komi- 
tetu W. F.iP. W, z następującym porząd- 
kiem dnia; 1) odczytanie protokułu z po- 
przedniego posiedzenia, 2) zatwierdzenie re- 
gulaminu prac komiietu, 3) ukonstytuowa- 
uie się Komitetu, 4) program prac Woje- 
wódzkiego Komitetu (referat), 5) zatwierdze- 
nie powiatowego Komitetu powiatu Wiień- 
sko-Trockiego, miejskiego Komitetu na m. 
Wilno oraz nowych członków powiatowego 
Komitetu W, F. i P. W. na powiat Dziśnień- 
ski, 6) Gł kit lekarskiej w od- 
działach P. W.i W. F., 7) sprawozdanie z 

akcji budówy basenu pływackiego, 8) spra- 
wy finansowe, 9) sprawa dekoracji Krzyża” 
mi Zasługi i 10) wolne wnioski. 

AKADEMICKA. 
— Zamknięcie sezonu w u- 

zdrowisku akademickim w Nowi- 
czach. W niedzisię dnia 11-go wrześ- 
nia 1927 r. odbędzie się w Uzdrowis* 
ku Akadetm. w Nowiczach uroczystość 
zamkięcia V-go sezonu kuracyjnego. 

— Informatorjum Kola Polo- 
nistów. W związku z otwarciem 
wpisów ma wydz. humanistyezny 
U.S.B, Zarząd Koła Polonistów uru- 
chamia na czas od 12—30 b.m. in- 
formatorjum. 

Noawowstępujący kol. kol., którzy- 
by się pragnęli poświęcić studjom 
polonistycznym, zechcą się we włas- 
nym iuteresie zgłaszać po szczegóło- 
we informacje do lokalu Koła— Żam- 
kowa 11—7, codziennie 12—1. 

ROZNE. 
— Czy byłeś już na Wystawie 

Obrazów? Wystawa mieści się w 
gmachu Kasyna Garnizonowego (ul. 
Mickiewicza 13). Czynna jest od 9:ej 
rano de 6 pp. w dni powszednie, zaś 
w niedzielę i święta do godziny 10 ej 
wieczorem. Obrazy znajdujące się na 
Wystawie nabywać można na warun- 
kach spłat miesięcznych. 

— Wilno powodzianom. W 
dniu 14 b. m. o godzinie 18-ej w 
wielkiej sali Urzędu Wojewódzkiego 
odbędzie się zebranie przedstawicieli 
miejscowego społeczeństwa i władz 
dla maradzenia się nad sposobem 
przyjścia z pomocą ofiarom powodzi 
we Wschodniej Małopolsce, oraz dla 
utworzenia Wojewódzkiego Komitetu 
Pomocy. 

Jest nadzieja, że Wilno i tym ra- 
zem nie zawiedzie. 

— Kursy obrony przeciwga- 
zowej. Zarząd Wileńskiego Okręgu 
Czerwonego Krzyża Polskiego chcąc 
przygotować jaknajwiększą ilość lud- 
ności cywilnej do Obrony Przeciw- 
chemicznej na wypadek wojay otwie- 
ra z dniem 15 IX r.b. kursy obrony 
przeciwgazawej przv Zarządzie Wi: 
leńskiego Okręgu Czerwenego Krzy- 
ża Polskiego. 

Zapisy na powyższy kurs przyj- 
muje Zarząd Wileńskiego Okręgu 
CK.P. ul. Zawalna Nr. 1 w godzi- 
nach urzędowych od 10-tej do 13-tej 
i od 18-tej do 20-ej za wyjątkiem nie- 
dzieł i świąt do dnia 141X włącznie. 

atencję dla. kuliuralaości i humanizmu 
przepafających nawet to drobne śro- 
dowisko odtworzone przez poetę... 
tak, by wyrazić się dosadnie, zarażał 
nas własnem niewygasłem, nieosła- 
błem  ukochaniem  swojskości we 
wszystkich jej objawach, tak jedno- 
cześnie wdrażał nas do wysnuwaria 
z drobnych napozór szczegółów wnio-. 
sków szerszych, daleko i głęboko się- 

  
Typowe staroświeckie domy mit 

rocznicę 

Ś. 

lzy z Rane'00 Bohdanowiczowej 
odbędzie się w Kościele O. O. Bonifratrów przy placu Napoleona © 
godz. 9-ej rano nabożeństwo żałobne 

Kurs z praktycznemi zajęciami bę: 
dzie trwał od 15-go września do 5-g0 
października rb. Wykłady odbywać Proer 
się będą w godz. popołudniowych. 
Kwalifikacje: skończenie szkoły pow- 
zsechnej, lub 4 klasy szkoły średniej. 

Opłata za cały kurs wynosi 6 zł. 
— Zakaz odczytu ks. Lesno- 

brodzkiego. Jak wiadomo w dniu 
11 b. m. w sali Krejngla przy ul. Lu- 
dwisarskiej miał się odbyć odczyt ks. 
Lesnobrodzkiego na dość '„mieszane* 
tematy: „Psychologja katów czrezwy- 
czajki", „Masonerje” 1 & p., o czem 
już od paru dni obwieszczały szum. 
ne, wraz z podobizną prełegenta, pla- 
katy. Władze wydały narazie zezwole- 
nie na odczyt, jednakże w dniu wczo- 
rajszym 10 b. m. władze wojewódz- 
kie zezwolenie to cofnęły. A słusznie, 
gdyż już jak wczoraj pisaliśmy dosz- 
ła do niesmacznych zzjść, chećby 
tylko jak przy ul. W. Pohulance. ! 
— Przewiezienie więźniów kry- 

minalnych. Wczoraj wieczorem prze- 
wieziono z więzienia ma Łukiszkach 
wagonem specjałnym 27 przestępców 
kryminalnych do Grudziądza. 

— Lapsus calami. We wczo- 
rajszem sprawozdaniu z posiedzenia 
Rady Miejskiej wkradł się błąd, a mia- 
nowicie zamiast nazwiska radnego 
Zaszłowta wydrukowano nazwisko p. 
Godwoda. ]ak wiadomo p. Godwod 
nie jest obecnie radnym tniejskim. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Mi- 

chasia i Jej matka» przez kilka dni najbliż- 
szych wypełnia repertuar Teatru Polskiego. 
Na e Poe wieca tej uroczej kome- 

ji Teatr jest wypełnion: brzegi, publicz- 
ność zaś bawł się doskonale. "2 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o godz. 4 m. 30 pp. Teatr Polski gra kome- 
dję Wł. Perzyńskiego <Aszantka» po raz 
ostatni w sezonie. Ceny najniższe od 15 
groszy. 

— Najbliższa premjera, Teatr Polski 
Czyni intensywne przygotowania w celu wy- 
stawienia niezwykle interesującej, sensacyj- 
nej sztuki B. Veiliera <Niezwysły seans», 
która obecnie cieszy się wyjątkowem powo* b, 
dzeniem na wszystkich scenach europejskich. 
Sensacyjzość 8ziuki polega na demaskowa- 
niu seansów spirytystycznych, 

‚ — Sezon zimowy w Teatrze Pol: 
skim. Sezon zimowy rozpocznie Teatr Pol- 
ski wystawieniem <Marji Stuart» Juljusza 
Słowackiego z Teodorem Rolandem, znako- 
mitym artystą Teatru Narodowego, w roli 
Nicka. z 

Następnie g'ane będą <Rozbitki» — BIi- 
zińskiego, dalej «Dziady» —Ad. Mickiewicza 
w nowej inscenizacji, Rolę Gustawa:Konrada 
w «Dziadach» kreować będzie również Te- 
odor Roland, 

Otwarcie nowego sezonu nastąpi 20 
października. 

Dyr. Rychłowski WY wyjechał do 
Warszawy, w celu zapełnienia pewnych [uk 
w ansamblu, w związku & rozpoczęciem no- 
wego sezonu. 

— Recital skrzypcowy M. Bloch w 
Teatrze Polskim. Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
na poranku w Teatrze Polskim wystąpi z 
recitalem skrzypcowwymi utajentowana 12 
letnia skrzypaczka Marja Bioch. 

Program zapowiada utwory: Beethove- 
na (Koncert-Allegro ma non troppo), Cho 
in-Sarasate (Nocturne), Sarasate (Caproce 
asgue, Habanera), Vieuxtemps (Bailade et 

Polonaise), Różyckiego (Nocturne), Brucha 
(Kol Nidrei). Ceny biletów od 20 gr. Kasa 
czynna od g. ll-ej r. 

— Koncert Józefa Śliwińskiego w 
Teatrze Polskim. W niedzielę d. 25 b. m. 
w sali Teatru Polskiego (<Lutnia») odbędzie 
się jedyny występ znakomitego pianisty, Jó- 
zela Śliwińskiego. Szczegóły niezmiernie cie- 
kawego programu podamy wkró:ce. 

; RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
10,15. Transmisja nabožefstwa z Kate- 

dry Pozn efiskiėį. 

ciągająca tak łagodnie, tak ponętnie a 
zarazem tak silnie młode umysły w 
okrąg umiłowsń i poglądów neuczy- 
ciela. Czyż dziwić się, że wielu, wie- 
fu z nas nauczył stary Cruse po kres 
życia czcić to, cą sam czcił i wielbił? 

Z pod nawpół spuszczonych sto- 
rów zalewa klasę naszą Światło cie- 
płege, wiosennego popołudnia. Po 
ławkach wszędzie białe «kitle», lekkie 

prześcignął ro- gających! | przeto, nietylko na pamięć marynarki (mundurów nie nosilišmy); 

awskie, z t. zw. pruskiego muru 
powyżej piętra. 

belek każdy wspomniany, każdy zwrot potrafiłbym dziś jeszcze zacytować pozy mocno swebodne; wśród zupeł- 
przytoczonej w wierszu rozmowy... całe ustępy z „Siebzigste Geburtstag", nej ciszy jeden z uczniów z miejsca 
tak wpajał w nas nietylko znajomość ale bardziej niż wówczas zrozumiała swego czyta, dobitnie skandując dak- 
obyczajowości niemieckiej, nietylko mi dziś metoda starego Cruse'go,po- tyle heksametru. Stary Cruse przecha- 

13 września r. b., w pierwszą bolesną         

  

   

śmierci 

P, 

za Jej duszę, o czem zawiadamlają 

SIOSTRA i BRAT. 

    

12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 
meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

am. 

13,45—14,10. Odczyt p. t.: <Tuczenie 
drobiu» (dział <Rolnictwo») wygł. prof. Ma- 
urycy Trybulski. 

14,10—14,35. Odczyt p. t: <O roślinach 
iekarskich» (dział <Rolnictwo») wygł. prof. 
Jan Biegński. 

14,35—15,00. Odczyt p. t.: <Najważniej- 
sze wiadomości i wskazania rolnicze» (dział 
<Roinictwo>), wygł. p. Szczepan Mędrzecki. 

15,00—15,05. Komunikat meteorotogiczny. 
15,05—15,30. Pogadanka p. t.: <Słów 

parę o kiszonkąch» (dział <«Rolnictwo>), 
wygł. p. Fortunat Starzyński. 

15.30—17,00 Przerwa. 
17,00—17,35. Audycja dfa dzieci. 
17,35—18,35. Koncert popołudniowy. 
18,35—18,55. Rozmaitości. 
18,55—19,10, Komunikaty <PAT>». 
19.10—19.35. Odczyt p. t.: <Kobiety w 

walkach o niepodległość Polski (II), wygł. 
prof. H. Mościcki. 

19,35—20,00. Odczyt p. t.: «Wrażenia z 
Jugosławji» (1. dział «Podróże i przygody»), 
wygł. p. Stefan Michalski. 

20.00—20.30. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny, w przerwie 

biuletyn <Le Messager polonais» w języku 

ADO. Komunik . Komunikaty policji, sygnał czasu, 
komunikat Pieras L komuni- 
katy <PAT» i nadprogram. 

- WYPADKI I KRADZIEZE. 
— W Brasławiu otruł się morfiną fel- 

czer Miscłaj Sielecki. 
— We «si Kozaki gm. Nowy Pohost 

powies'ła się 70-letnia Helena Kościukiewi- 
Czowa. Przycayna samiobójstwa—zniechęce- 
nie do życia. 

. — Kradzież roweru. Że szkoły tech: 
nicznej (Ponarską 63) skradziono rower na 
na szkodę A. Górskiego (W. Pohulanka 6). 

— Tajemnicze samobójstwo. W noc 
z 9 na 10 b. m, odnośne władze, oraz lekarz 
pogotowia ratunkowego, zostały powiado- 
mione o wypadku samobójczym przy ulu 
Bonfałowa Górą 19 m.8 Przybyły nie- 
zwłocznie na miejsce wypadku lekarz skon- 
statował Śmierć 20 letniej p. Raubianki Ale-- 
ksandry, która zażyła znaczniejszą dozę 
strychniny. Zmarła była pracowniczką w fic- 
mie Braci Jabłkowskich. 

Władze śledcze wszczęły energiczne 
dochodzenie w celu ustalenia przyczyny 8a 
mobójstwa, jednakże bezskutecznie. 

Zmarła nie pozostawiła żadnych fistów, 
lub choćby jakiej drobnej wskazówki, która- 

y p'zwoliła odsłonić rąbek tajemniczej tra- 
gedi Daisze dochodzenie prowadzą władze 

edcze. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
10 września 1937 1. 

Dewizy i waluty: : 
Trans. Sprz.  Kuppo 

Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,08 35,16 | 25, 
Praga 26,51 26,57 2645 
Szwajcarja 172,52 - 17295 17209 

Papiers Procsutowe 
Dolarówka 57,75 
Pożyczka dolarowa 83.75 
poż. koiejowa 102 50 

Wapno 
<Chęcińskie» pierwszorzędnej jakości 

poleca przedstawicielstwo 
na Wileńszczyznę ' 

D.-H. I. Ihnatowicz i S-ka $ 
Wilno, Zawalna 7, Tel. 841. +     +
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dza się wzdłuż pierwszego rzędu ła- 
wek; ręce, trzymające książkę, w tył 
założył, przez co tusza zaokrągliła 
mu się jeszcze bardziej; mundur ma 
rozpięty i widać krawatu mocna wy- 
szarganego najfantastyczniejsze zwią 
zanie; okrągła] jego, okolona rzadką 
siwizną twarz, czerwieńsza niż zwy* 
kle, lśni sig od potu a mie traci na 
chwilę dobrego, pogodnego wyrazu; 
ekulary addawna już na czole—a kra» 
ciasta chustka leży bezczynnie na ka- 
tedrze, zdobiąc ją barwną plamą. 

— jeszcze raz! jeszcze razl—pod- 
chwytuje nagie Cruse, przystając u przejścia między lawkami i w roztar- 

gnieniu, zamiast o ławkę, opierając się 
2 ot primusa — jeszcze rzz Od sa- 

boczątku zwa ilni ni ą żając pilnie na 

I głos czytającego, zawieszony na 
chwilę, poczyna znów rozlegać się 
miarowo: 

Auf der Postile gebiickt, zur Seite 
[des «drmenden Ofens, 

Sass der rediiche Tamm .. 

+ 

Lecz tu—przypuszczam — musiał 
roziegać się dzwonek zwi. - ary od zwlastułący ko 

Zwiastuje też on i mnie, že—daw- 
no już przestać pora| «Nie wyorać 
jutra pługiem — nie dogonić wczora 

DIE 

`



  

  

  

  

  

  

  

  

  

SŁOWO 

Kino. jaś M Dzis! Na otwarcie sezonu. Najnowsze arcydzieło produkcji Francuskiej . 
8 Teatr „Polonja E Carmen“ dramat z życia hiszpańskiego w 12 akt, W roli Carmen słynna Śieaczia A @ Tania Reklama Swietlna © 

ul. A. Mickiewicza 22, g 9 — я hiszpańska, uiubienica Paryża, przepiękna RAQUEL MELLER. Rzecz dzieje się $ ° t ю 2 $ 
w Niespanii. 1 „Walka byków! Przepych! Wystawal Początek seansu o godz. 5-ej. Początek ostatn. 88 @ jes dwignią handlu © 
seansu o godz. , 

— Н s kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 2 
no- lios“ | za K bi W l 6; (kobieta dzisiejsza w 3 ' ' . ini 

teatr. „IE Wielki porywający film erotyczny. 7» obleta y woiona małżeństwie с2о- mi WI 66 Z. A. S. K. w Wiinie, 
š ml. Wileńska 38. rajszem) w roli gł. 3 gwiazdy: RA 6 paweł Richter i Aud Egede Nieskn: 3 $ „Rekla е 5 etlnej ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8. a 

- ątkowo tascynująca trešč. я 
NA EKRANIE. Ostainie wysiepy ulub. publiczn. Muz -humor. FELIKSĄ AMORSA. Zupełnie nowy repertuar. Sł M W dżk Chi tk в Rej i 

owalski z 

® : ; _ Dzis będzie Zi iai B 66 przecudowny €pos NAA BEA W iel dostawą 
© Miejski Kinematograf | wyświetlany film: 99: odziej z agdadu wschód: e po chorobie, odnowa przyjęcia, od od 1 tony 

W roli głównej Duglas Fairbanks, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szcze- 10 do wieczór.  Przepowiada i 
g |"lturalno-Oświatowy || pańskiego. W poczekalni koncerty” radjo. Ostatni seans 5 łodz tej wieceóc. Focznkk 2 przyszłość, sprawy sądowe, o miłości ||" "amknieja ch plombo ranyeh wozach 
® Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) Seansów: w niedzielę, soboty | święta od godz. 4-ej, w dnie powszednie od godz, 1 & @ Ul Młynowa 21, m. 6, Jagielońska 3 m. 6, 

SĄ m. 30. Kasa czynna: w niedzielę, soboty i święta od godz, 3 m. 30 i inne dnie od QQ | naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra: M D ę ul tel. 811 godz, Bieį Ceny biietów: parter — 60 gr., balkou— 30 gr. mie na schody 1 na lewo. + i dė   
  

   

OSTATNIE 
na sezon jesienny nadeszły w wielkim wyborze 

D.-H. W. Jankowski i S-hu 
Wilno, ul. Wielka 42, tel. 1200. 

Aby dać szerszej UWAGA! 

wszystkich towarów 
z RABATEM od 
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NA SEZON 
poleca pp. Detalistom i Spėldzieiniom     

a 
SLOGSGOC PY 

  

dostęp taniego kupna, urządziliśmy 

sprzedaż reklamową 

!! Korzystajeie z okazji !! 
Prosimy oglądnąć nasze wystawy. 

  

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 
Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. f. „PAPIER'' S-ka Akc. 
WILNO, Zawalna 13. 

i kancelaryjnych po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru. 
Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem, 

i innych fabryk. 

   

NOWO 
     

ŚCI 

publiczności 
do 16 wrześn'a 

10 do 60 proc, 

  

   

+72 

    

  

  

  

  

  

PANIE KONSERWUJCIE 
‚ WASZĄ URODĘ. AA 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- Z 42-29 
raty do samomasażu przeciw Uuica DOBRA 6. 
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TELUFON 

   

    
  

  

      
  

  

Telefon 501. 
SZKOLNY 
wielki wybór materjałów szkolnych 

   
   

        

Fabr, M. Leszczyński i S-ka 
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zamówienia na FUTRA i 
wszelkie roboty KRAWIECKIE i KUŚN 

Stale na składzie gotowe ubrania i palta, 

materjałów. Wyprzedaż palt i garnituró 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

L. Kulikowski u. Mickiewicza 33-a. 
Wobec zbliżającego się sezonu jesiennego przyjmuje 

PALTA ZIMOWE, oraz 
IERSKIE. 
Wielki wybór 
w letnich. 

  

  

    
  

  

    
SŁYNNE CZESKIE 

MŁOCARNIE 
WICHTERLE 

de kaniczyn:.; 

— TANIE w pracy i 

ul. Zawalna 

Skład maszyn 

i szkół ро- : B. nauczycielka wssecnósch 
poszukuje pracy jako wychowawczyni 
dzieci, może zarządzać domem. Zgadza 
się na wyjazd, Oferty składać do 
«Słowa» pod «Młoda»,   
  

EDGAR WOLLES 

"I łoGieszczi postać. 
Ralf zaniepokoił się. Sądził już, że 

niebezpieczeństwo zostało zażegnane, 
gdy znów ukszało musię w groźniej- 
s:ej formie. 

— Nie podoba mi się ton pański, 
Bscketsonit--rzekł,—Jeśli podejrzewa 
mnie pan o handel narketyksmi, lub 
o wspólnictwo w zabojstwie Tarna, 
to pan powinienby postępować zupeł- 
nie inaczej. 

Twarz inspektora pozostała nie- 
wzruszona. Rali zrozumiał, że prze- 
ciwnik nie zamierza przyjmować jego 
wyzwania. 

/ — Może być, —rzekł inspektor. — 
Ale jestem prawie pewien, że rozstrzyg= 
nę tę zagadkę, jeśli będę nadal czynił 
poszukiwania. Laudanum powinno 
być zanotowane w pańskiej książce z 
receptami pod nazwiskiem Tarna. 

Roześmiał się nagle i wyciągnął 
rękę do Ralfa. 

— Obawiam się, że zdenerwowa- 
łem pana, ale morderstwo to wprowa- 
dziło chaos do mojej głowy. Przytem 
caly ten handel kokainą jest niemożli- 
wy do opanowania. Za kilka dni bę: 
dę wiedział o wiele więcej o tych 

szajkach. ; 
Wziął ze stołu buteleczkę od lau- 

danum, przyjrzał się jej z grymasem 
па twarzy i schował do kieszeni. 

— Muszę zdobyć jeszcze trochę 

FABRYKI 

z podwójnem czyszczeniem, kłosownikiem dp jęczmienia i tarką 

AMERYKAŃSKIE 

MOTORY NAFTOWE 
MASSEY-HARRIS 

o sile 11/, 3, 435 i 6 koni 
ŁATWE w cbsłudze 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZĘ! 

    

Wilno, ul. Niemiecka 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 

Si 

S.H. KUL 
WILNO, Zamkowa 3. 

3, m. 6 
  

  

T-wo Radjo 

Poleca wykwintne odbiorniki i wszelkie akcet 
nych warunkach spłaty 

Najpoważniejsza firma radjowa 

„ELEKTRIT“ 
Wilno, Wileūska 24. Tel. 10-38 

ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 
Wołkowysk, ul. Zamkowa 9, 

SKŁADY WYROBÓW: Lida, ul. Suwalska 65, 
Głębokie, ul. Zamkowa 29, 

techniczne 

sorja na dogod- 
(wejście z zaułku Ś-to 

na Kresach. Przyjmuje 
FUTRZANE i 

|: ф 
L 

;     

     
deli. Robota sumien: 

  MOTOROWE 
i KOVARIK 
przeweźre. 

tedr. W.Z.P. Nr 1, Wilno, dn. 30 I r.1926 
  

  

  

r 

wWilnie 
Nr. 11-a. 

rolniczych. 

200009000400000090000000429(NUNNNUNGCANANONUNNM 

4i 
do „Mieszkania 

Informację w Redakcji «Słowa» ой 5 do 6-tej. 
2400094000000363306000300D05608 ооооочоеооовасовоено 

danych, a potem ktoś będzie się bar- 
dzo smucić, —dodał tajemniczo. 

Ralf odprowadził go do drzwi. 
Chwil parę Beckerson stał w zamy- 
śleniu na progu, poczem pożegnawszy ` 
się szybko, zbiegł na dół po szero- 
kich, jasnych schodach. Ralf zamknął 
za nim drzwi i wtedy dopiero opuści- 
ły go siły, upadł ciężko na krzesło, 
stojące przy drzwiach, ocierając pot 
z czoła. 

Jakimże był osłem! Tak łatwo by- 
ło przynieść buteleczkę do domu i 
wrzucić ją do pieca. Lecz nagly strach 
zmusił go do popełnienia tego sza- 
leństwa, które tak łatwo mogło 
zgubić. Beckerson miał rację, lauda- 
num musiało być zanotowane w księ- 
dze receptów. Na szczęście Ralf był 
dostatecznia przezornym, by uczynić 
to amtydatując. Teraz błogosławił tę 
chwilę, w której przyszło mu na myśl 
zanotowanie fałszywego receptu w 
książce, której tak rzadko używał. 

Minęło pięć minut, zanim się uspo- 
koił zupełnie i wszedł do salonu. 
„Lu spojrzała na niego niespokoj- 

nie—pytająto, lecz nie mogła nic z 
jego twarzy wyczytać, Elza grała na 
fortepianie, a tłusty Tepperwill trzy- 
mał swój pulchny palec na nutach, by 
za pierwszem skinieniem odwrócić 
kartkę. ‚ 

— Czy stało się coś? — zapytała 
cicho pani Challam. 

— Nie,—odparł mąż, —Chciał mnie 
widzieć w sprawie Tarna. 

  

"222222 22 222242444 

(deciel kamienny 
w najlepszym gatunku o wysokiej 

kaloryjności poleca na zimę     
ODKURZANIE MIESZKAŃ 

pokoi, mebli miękkich, dywanów, 
ubrań i t. p. specjalnemi elektrycz- 

nemi aparatami uskutecznia 

Biuro „ELEKTRON 
Bazyljańska 6 m. 12 

  

  

    

zamówienia 

MATERJAŁOWE. | 
Wykonanie według najnowsych о- 

00000000060090000000 

  

w bardzo pobrym wskazaniem 
stanie okazyjnie 
sprzedania niedrogo, 
ul. Mało-Stefańska 23 

  

w swoim fachu 
SZOFER poszukuje 

chętnie na 
wyjazd, 

Mickie »icza 25 — 7. 
P) 

KORKI 
do bulelek, 

  

  

zmarszozkom, na usunięcie podbrėdka. р 
Aparaty do Sakiotiasśki racie ciała, KOPI OWAN IE 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- PLANOW 

Р 4 $ nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- SWIATLODRUKI 
wości. Pasy uszczupiające dla pań i In2.KAUPOWIE 

a panów. Żądajcie bezpłatnych pros- Wilno 
pektów. D.FH. Labor, Bydgoszcz, 

pa ae a Gdańska 131. 
wydział agrarno-parcelacyjn a FORTEPIAN 

. 3 YJny Mi | Księgarnia K. RUTSKIEGO | okazyjnie tanio do 
Przedstadi | | a dawniej Wielka 66 sprzedania,  Bonifra- 

(00 0 I e terska 6, m. 2. 
M | — została przeniesiona — 

3 ` ° » ь 
Mickiewicza 8, tel. 4—43, HM ,do lokalu przy ui. Wileńskiej 38 Do wynajęcia 

3 9 Ž ' т fa | tuż przy ul. Ada. Mickiewicza i we POKÓJ 

Kupno majątków ziemskich. Parcelacja wszystkie działy obficie za- aa ASA 
- 3 а opatrzona. motnej, Końska 10 m. 

majątków na zasadach komisowych. @ Ё 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, wywołuje 8 BERU ZWROYZYY, WENEGSOZSWZAZ WOEWEDERAO Kupię 

hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne i wekslowe, 8 domek w  Druskieni- 
likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz kach, = w powy 
załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i [Gj SA Wa iŚ 

regulacją majątków ziemskich. a na ogórki, "a DY DY 

BE SEREEZEZEZEZEFE e dobrze zaangażowany 
- J , 

ė 
= beczek D wynajęcia na- 

i tychmiasi miesz+ korkownire table do 1 

z POLECA mi ži“ pokoj V 
2 kuchni, rzy ul. 

mo cenach pl jgickiewicza, „lisko 
е lacu Katedralnego. 

wam SZaranki w Biurze 
y Reklamowem S. Gra- 

bowskiego, 
ESZA Garbarska 1. 

USOBA 
25 lat, umiejąca goto- 
wać i będąca nianią 3 

pe 404 lata poszukuje posady, 
Zakład krawiecki damski ® posiada rekomendacje. 

A. Wiszniewskiego 
Zamkowa 20a 

Adres: Wileńska 35, 
m. 10 Palestr ant. 

Mieszkanie 
3 pokojowe z kuchnią, 

do wynajęcia, 
Tuzgieiska 10 m. 1. 

+ 
ф 

Michalskiego 1). į 

na roboty $ 

    

    

  

    

: Potrzebne 
2—3 pokoje słoneczne, 
oferty do adm, <Sło* 

ną i akuratna, { 

  

  

    

Mickiewicza 6, zaraz na 

ь в Turbiny wodne systemu «Francisa» wa> pod. N. L, 

a kompletne urządzenie młynów i : Mocarnia : 
d IIĘ (SE GI m kaszarni, plany, projekta, kalkulacje » POKOJ 
L m na dogodnych ulgowych warunkach ; + a w EAZA zka 

у meblo- 
Z. Zdzienickiej я Fabryczny skład maszyn dz 16 Imedniediieu | (oasł 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu' | m młyńskich krajowych » ORA Z do wynajęcia. ul. 
Usuwanie zmarszczek. m . Reprezentacja firm zagranicznych, ° TR AKTOR Zygmuntowska 22 m. 8 

RH p oo ata elektrycznego. 15 320 K. M. z pługiem Qchmistrzyni | 
kosmetyczna. Usuwanie podbródka. m a z > 2 3 skib. i broną tale- в Reprezentant St. STOBERSKI, $. Dowi я : kucharka 

Mickiewicza 1, m, 8 wejście z placu Ka. | 8_ Wifno, Miekiowicza 9, tel, 12—75, * rzową, Dowiedzieč się: 
potrzebne 

Hurtownia tytoniowa. wieś, Miesięcznie 70 i 
45 zł, i utrzymanie. 
Zgłoszenia listowne z 
odpisarni świadectw, i 

wieku, 
do pioszę nadsyłać: m, 

Kuncowszczyzna, 3 
poczta Hrycewicze, 

PIANINO 

  

a ВЕ , J m. 24, pow. Nieswieski, 

Wileński Syndykat Rolniczy. $ po cenach. nadzwyczaj niskich. | mmm _ Woyw łowicz. 
Odkurzenie pokoju od 75 gr. 9 bżdachodawe: 51301 = 

zn a Mebli za sztukę ою Ёг. go przedsiębior  RGdzinie 
apeSA D ESA $ | wobec licznych jużzamówień prosi: |ge „awa poszukuje wojskowej lub  cy- 
zaopatrzenie się w węgiel. ||| $ mv 0 wcześniejsze ze łoszenia zlec'ń. sky kapitałem, / wilnej odnajmę 2 lub 

A ‚ inform. Wielka 3—1. aaywedaaśi Done 
a ow ni 

° Ladowanie I reperacja wejscie osobne, 0glą- 

s A Dr J. Burak akumulatorów PIANINO  azć od gotz. 9 ej do 
wynajęc a. || akuszerja choroby kobiece do radjo 1 samocho: w dobrym stanie oka: 12 i od 3 do Seej, ul. 

ė POWROCIŁ. Zawalna 16 tel. 564. dów. Wilno, Trocka 4,zvjnie sprzedam, ul. Kalwaryjska 8 m, 5     
  

  

Spojrzał na Tepperwilla i uśmiech- 
nął się. 

— Zdaje się, że połknął haczyk. 
Pani Challam kiwnęła głową. 
— Niewątpliwie jest nią bardzo 

zajęty. 
Ralf był zadowolony. 
A jednak nie w tym celu zapra- 

szał bankiera na obiad. Jedynym irgo 
celem było wzbudzić zaufanie w E zie 
do domu Lu. Rozumiał jej zdenerwo- 
wanie i niepokój. 

— Cudownie, cu-dów-na rzecz! — 

wzdychał Tepperwili, odwracając ostat- 
nią stronę.—Spokój, całkowity spokój, 
Jest to zasada mego domu. Jest to 
klucz do mego życia. Mój własny sa: 
fes otwiera się przy pomocy  ksembi- 
nacji „Pace”... hm. Ujrzał ciekawie 
wlepione w siebie oczy pani Challam 
i niecierpliwie poruszył się ma krześle. 
—Czy pani śpiewa, panno Marlow?— 
zwrócił się do dziewczyny. 

Elza roześmniała się. 
Śpiewam przy zamkniętych 

drzwiach,—odrzekła z udaną powagą. 
—To znaczy, że zdaję sobie sprawę 
z mych zdolności i braków. 

Tepnerwill westchnął znowu. 
— Bardzo szkodal—w oczach je- 

go malował się zachwyt, — Bardzo, 
bardzo szkoda. Wyobrażam sobie, 
jakby pani eczarowywała licznych słu- 
chaczy i zachwycała jednego z nich. 
Pani ma wielkie zdolności, panno 
Marlow. 

— Bardzo przyjemnie jest to 

„Radio“. 

sluchač,—rzekla sucho Elza. Pański 
kemplement będzie przeciwwagą dla 
uwag, które zdarza mi się słyszeć co- 
dzień. 

— To znaczy, że Emery zachowu- 
je się, jak błazen,—dodał Ralf. 

— Emery? —pan Tepperwill spoj- 
rzał na obecnych ze zdumieniem. — 
Czyż pani ma z nim coś wspólnego? 

— jestem jego sekretarką. — od- 
rzekła urażona dziewczyna sama nie 
wiedząc, dlaczego niechęć, jaką oka- 
zywali jej szefowi. mie podobała 
się jej. 

— Nie należy przypuszczać, że 
major Emery zachowuje się względem 
mnie niestosownie. Jeśli opowiadania 
panien pracujących w różnych biurach 
nie są przesadne, to wielkiem szczę: 

ściem jest mieć do czynienia z sze- 
fem, który nie jest zbyt czuły i słodki, 

— Ma pan rację, najzupełniej — 
zauważył Teperwill. Nie chtę bynaj- 
mniej krytykować pani Szefa — do- 
dał śpiesznie. — Z mojej strony by- 
łoby rzeczą niestosowną zmniejszać 
jego zasługi. Niemógłbym sobie te- 
go przebaczyć. 

Elza dosyć niezręcznie zmieniła 
temat rozmowy. Wkrótce całe towa- 
rzystwo zasiadło de kart. 

O pół do jedenastej pan Teper- 
will spojrzał na zegarek i zerwał się. 

—. Obawiam się, że zasiedziałem 
się zbyt długo, ale spędziłem tu cu- 
downy, czarujący wieczór. Nie mogę 
znaleźć słów, by wyrazić panu swą 

Nowgorodzka 7 m. 23 Murawska, 

wdzięczność, drogi  Challamis, 
wyrwanie mnie z mej zwyrłej samot- 
ności. To mówiąc, — wedził wdzię- 
cznem spojrzeniem po obecnych. 

— Czy będzie z mej strony zbyt- 
„kiem śmiałości, jeśli pozwolę sobie za- 
prosić państwa na obiad jutro wie: 
czorem? Czy nie zmieni to planów 
państwa? 

Elza nie miała żadnych planów i 
nie pragnęła niczego prócz tego, by 
czemprędzej znaleźć mieszkanie i o- 
puścić dom pani Challam. 

Ralf wyręczył ją w odpowiedzi 
przyjmując zaproszenie. Poczem 'od- 
prowadził gościa do sariochodu, Po 
powrocie nie zastał już Elzy, która 
udała się do swego pekoju. Pani 
Challam siedziała na dywanie pr ed 
kominkiem, paląc papierosa. 

— Kim on jest? — zapytała pa- 
trząc badawczo na Ralfa. 

— Moim bankierem. Gdzie Elza? 
Lu wskazała w kierunku pokóju 

Elzy. 
— Czy ja też jestem zaproszona 

do niego na obiad? — zapytała. — 
Ten stary jest najpowolniejszem stwa- 
rzeniem na świecie, od czasu, kiedy 
przestały istnieć tramwaje konne. 
Giupio robisz, że go tu wpuszczasz, 
zakochał sie zupełnie! 

— W Elzie? — uśmiechnął się 
Ralf. — Tak, zdaje się, naprawdę był 
nią zachwycony. 

— Naturalnie jest żonaty? 
— Nie, i nie należy do tych lu- 

"dj daje lekcje gry 

za 

UCZEŃ 
starszych klas udzielą 
korepetycyj za całko- 

wite utrzymanie, 
lo «Słowa» @а 

«Ucznia». 

Mieszkanie 
7 pokoi, nowo- 
czesne wygody, 

remontowane, sło- 
neczne do wynaję- 
cia. Kościuszki 14. moza 

Nauczycielka 
muzyki 

(dyplom  konserwato- 
rjum petersburskiego) 

forte- 
pianowej, 

Zygmuntowska 4—10. 

Rutynowany 
buchalter poszukuje 
stałej lub godzinowej 
pracy, Wileńska 29 
m. 5, buchalierowi. 

W pobliżu 
sądów dwa pokoje na 
paiterze od frontu, z 
wygodami i używal- 
nością kuchni. Adres 
w adm. «Słowa». 

  

    

Olszynę 
ściętą albo na pniu 
dużą ilość zakupię. 

Wilno, ul. Mickiewi- 
cza I m. 14, 

|  DOKTÓR — 
D, ZELDOWIGŻ 
chor.W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPEC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 
$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 40 
ul.Mickiewicza 24 

tet, 277. 
""V. Zdr. Nr. 31, 

Or. 6. Wolison 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. ul 
Wileńska 7, tel. 1067 

   
    

          

    
   

Akuszerka 
W. Smiałowska 
pizyjmuje od godz. 9 
do 19, Mickiewicza 

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

Lekarz-Dentysta 
MARJA Butowicz 

Rymkiewiczowa 
powróciła i wznowiła 
przyjęcia od 4 —7, 
ul. Garbarska 3 — 14, 

Wydź. Zdr, Nr 111, 

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Płombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr. Nr 3 

DOKTÓR 

Witold Kieżun 
powrócił. Choroby 

wewnętrzne. Naświet- 
lanią larspą kwarcową 

Od 12—1 i 5—7.' 
Garbarska 5 m. 3, 

Tel. 12—19. 

Praktykant 
teśny, Ist 25, z 6 kl. 
gim. wykształceniem, 
3 letnia praktyka, po- 
szukuje posady pod- 
leśnego, inb objazdo: 
wego, m. Końskie, 
administracja _ Dóbr 
«Końskie Wielkie». 

    

  

dzi co się żenią, 

Fortepian 
koncertowy  Beck*"3* 
z 7 rezonatorami w 
bardzo dobrym stanie 
za 3.000 zł, z powodu 
wyjazdu natychmiast 

do sprzedania. 
Jasiewicz, Nieświeł. 

Kasjer-książkowy 
(kawaler) z 6 i pół 

roczrą praktyką g0- 
snodarozą, grunto wnie 
obeznany w sprawach 
administracyjnych i 

finansowych, piszący 
na maszynie, dokład- 
na znajomość  rolnict- 

    

wa, tak, że może zastą- 
pić kierownika gospo- 
darstwa, poszukuje 
odpowiedniej posady 
w majątku ziemskim 
od 1 27 ewent. 
wcześnej lub później. 
Łaskawe — zgłoszenia 
pod adresem: Jan 
Skaczkowski, maj. Ko- 
żuszkowo, poczta 

Wójcin, pow. Śtrzejno 
(Ks._ Poznańskie) 

Lekcyj języka | 
francuskiego i 
angielskiego 
udziela doświadczona 

nauczycielka, 
Mickiewicza 37 m, 17. 
(Weišcie od Ciasnej), 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 1 dziec 
ko, ukończona szkoła 
dia leśniczych, eg" 
zamin państwowy- 
28 |. praktyki zawo” 
dowej, referencje 

dobre, skromnych wy= 
magań, energiczny i 
sumienny  poszużuje 
posady leśniczego Z 
dniem 1 października 
r. b. Inb wcześniej. 
Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków 
dia 1. W. do admin. 
<S*owa>. 

M.Wilenkin 
i S-ka 

Spółka z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka nikłowane i 
angiejskie, kreden* 

„Sy, stoły, szafy, 
vIurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 
na raty, 

wady, Gharektei, „457 
zdolności, oraz główne 
przełomowe momenty 
życia każdego ciłowie- 
ka z przeszłości i w 
przyszłości dokładnie 
określa CHIROMANe 
TA A. WASILEWSKI 
z przysłanych  foto- 
grafij (zdjętych prosto) 

i listów.  (Naieży 
wskazać rok, miesąc 

i datę urodzenia). 
Analiza wysyła się pa 

otrzymaniu 2 zł. 
(Za dopłatą 1 zł, 70 gr. 
do analizy załącza się 
książeczka ilustr. p. t. 

<Chiromancja»). 
Adres: Wilno, 

ul. Połocka 4, m, 7. 
Osobiście  przyjmuję: 
od 12 do 7 wieczėr. 

PIANINO 
fabr. A. Rauser, kom 
certowe, zagraniczne 

w dobrym sianie, do 
sprzedania. Adres: 

Stara ul. Nr 13. 

ORTEPIAN gabi- 
FE neo fabryki 

Maleckiego da 
sprzedania, 

Sofiana ul. 14 m. 3, 

gubiono kstążecze 
Z kę wojskowi 

wyd. przez PK. 
U. Święciany, na imię 
Szarkid Adolta. 

  

    

  

    

  

  

— Tak? — zapytała dtwiąco żona. 
— Należy on do tych ludzi, którzw 
trwają w bezżeństwie do 60-ciu zt. 
poczem oddają swą rękę, kapitały i 
zasady pierwszej lepszej chórzystce, 
która opowie im swą smujną historię. 4 
Pilnuj swojej Elzy! Czy to bogaty 
człowiek? 

— Bajecznie! 
Zamyślona patrzała długo w о- 

gień, potem rzekła: 
—Aty jesteś bogaty, Ralfie? 
— O co ci chodzi? й 
— Czyż tak trudno jest odpowie- 

dzieć na to pytanie? — zapytała niee 
cierpliwie. — Czy jesteś bogaty? 

— Nie jestem jeszcze bogaczem, 
łecz będę nim w krótce, — brzmiała 
cicha odpowiedź. — Mam nadzieję, 
że za t dzień będę miał o miljon 
sto siedemdziesiąt cztery tysiące do* 
larów więcej, niż teraz. 

Była to cyfra, którą Ralf znalazł 
zanotowaną na kartce w szafie Tarna. 
Pieniądze te musiały gdzieś być, 
Ralf sądził, że jeśli uda mu się zre- 
widować pokój Emery, to z łatwoś- 
cią odnajdzie skradzioną sumę, 

W milczeniu palili papierosy, 
pierwsza przerwała ciszę. 

— jesteś optymistą, zarówno w 
miłości, jak i w interesach  pienięż- 
nych. Muie się zdaje, że będziesz 
miał więcej kłopotu ze zdobyciem» 
tej dziewczyny, niż pieniędzy, Ralfie, 

co znaczy słowo „Pace“? 

   

   
Lu 
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