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   BARAROWICZE — ul, Szosowa 172 
BEASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — uł Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 

GŁĘBOKIE — ul. Zamtowa 80 
MRODNO į — Plac Batorego 8 , 
SAMIEŃ KOSZYRSKI — Zwiszek Ziemian 
KIDA — ul. Majorz Fiackiewicza 63 
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NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
Rynek _ 18 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 
SWIR — ul 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 
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|| w Ówiliśmy wyłącznie o szkolnict- 
| * Bowszechnem. 

ET itwinów w Wileńszczyźnie jest 
na ogólną ilość mieszkańców 

000, Na tę ilość posiadają L'twi- 
н Szkoły powszechne litewskie 
yy Bocwze oraz 76 szkół litewskich 
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|; Posiadają przeszło 9 proc. ogól- 

| ści prywatnych i państwewych | de] li 
s Mół powszechnych. Są to dane z 

as | tu łego roku szkolnego. W tym 
A ką. kolnym stosunek ien będzie 

ch Kiras dia Litwinów korzystniejszy. 
al bia terjum otrzymało bowiem poda- 

Czyj 93 szkeły litewskie prywatne, 
„| yt liczba szkół litewskich znowu 

„| uzy owiększy o siedemnaście jedno-    
   — Panie Kuraterze, czy w tych 

Szkałach państwowych uwzglę- 
| kas Są jedynie szkoły z językiem 
! knew) m liiewskim, czy też dwu* 

up, Na liczbę 44 szkół państwo- 
Kł władają się 21 szkół z įgzy- 
Sy kładowym litewskim i 23 
tyysZycCzne. Administracja szkolna 

Ni co może, aby zadośćuczynić 
| | pp, 20m ludności litewskiej. Opinja 

| aa zma zamalo te wielkie tru- 
* Z któremi musimy tu walczyć. 
Wszystkiem poliiyczna agitacja 
tw litewskich zwraca się prze- 

ki, Państwowym szkołom  litew- 
kų które są jakgdyby pod bojko- 
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A» © tyle działacze litewscy wo- 
„EE do czynienia ze szkcłą pol- 

kie Niż ze szkołą państwową z ję- 
zgięą Wykładowym litewskim. Ze 
zę U Ma brak sił nauczycielskich 
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| lięy gEchnienie zaajomości języka 

PR ац 80 w naszym kraju, admini- 
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Kia stanowisk.  Wystarališmy 
į rjų gzterdziest uczniów tego se- 

1 pcz,” © specjalne stypendja, któ- 
\ _іт_›ыу im na spędzenie wakacji 
Rapa Iitewskiej celem praktycznego 

_ lamy enia się z różnymi odcie- 
Bo kg, SZyka litewskiego. Również w 
a kia do prywatnego seminarjum 

lę ego w Wilnie — kierowaliśmy 
„ lij, Say celem ułatwienia i 

ki Snia młodym siłom. nauczy” 
Sap Blkcia pracy na naszym te- 
ЧОИаг от to posiada poziom 

Y niewystarczający dla nada- 
Praw publiczności, Zarządzi- 

' Więc egzamina specjalne, po 
bm których wychowankowie te- 

Lp Szkąj "um mogą być „zatrudnieni 
n łach prywatnych  Niewskich. 

| lną Posób polska administracja 
ке Ułatwia pracę szkolnictwu li- 
im i pomaga silom nauczy- 

| My ję do zdobycia potrzebnych dla 
„L Valifikacyj. 

ży, SZEMU należy przypisać tak 
kie ilość prywatnych szkół li- 
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| sztolnie ilość ta jest duża. Na 
 qoky „, Prywatnych powszechnych 
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lęwjskich, 41 żargonowych i 
Ма оК, Szkoła prywatna wtedy 
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gw | Daliai Państwowej. Z natury rze- 

| Wo „Wo nie może łożyć na. szkol- 
po” | ya byę Szechne takich sum, jakie 
je | twą Wydawane przez osoby 
„ik Onycj,  Sanizujące szkoły dla 0* 
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sie | (00 šakas zamożniejszych 1 & @, 

Wnszę ) Brywatae litewskie nie 
a“ Sch, tcz gorsze od szkół pań: 
L UN авн Powstają przeważnie w 
pa“ ylas acyjno-politycznych. Orga- 
wo” JĄ aby „Ych szkół nie tyle chodzi 
oł | „by „ PJła szkoła litewska, ile o 

Mt S Nauczyciel Litwin odpo- 
kų ika Plitycznie  zorjentowańy. 
1,54 nag o aUczycieli w tych szko- 

„ię tócję SÓl bardzo mierne i nel. 
tę Vcięję wagę, że gdyby to byli 
ję» topy „ołacy w szkołach pol- 

- Wogzję U słorjum nie mogłoby 
| Ча pozostawanie przy 

s ENOMERATA miesięczna z odniesieniem do domu fub z przesyłką posztową 4 zł. | 
; хартаю!со 7 21. Konio czekowe w P. K. 0. Nr 50259, 

pracy ludzi z takiemi kwalifikacjami. 
Chęć administracji szkolnej ułatwie- 
nia ludności litewskiej posiadania 
szkół własnych idzie tak daleko, że 
godzimy sę na pozostawanie w szko» 
łach litewskich nauczycieli o tak nis- 
kich kwalifikacjach. Obok tego widzi- 
my w tych szkałach agitacię politycze 
ną, przybierającą czasami formy bar 
dza drażliwe. Tak naprzykład stałe 
się uczy geografji, tłumacząc, że Wil- 
no jest „okupowane przez Polaków*. 
Uczy się także, że król Jagiełło to 
truciciei Litwy, truciciel swych braci, 
to hańba Litwy. W ten sposób zc- 
hydza się pamięć i tradycje Unji Pol- 
sko Litewskiej. Widziałem dzieci pol- 
skie, które bały się chodzić do szko- 
ły polskiej, tak były teroryzowane 
przez swoich rówieśników. Wreszcie 
opinja publiczna zbyt mało się orjen- 
tuje w stosunku szkolnictwa prywat- 
nego do szkolnictwa państwowego 
tych specjalnych warunkach, jakie 
przedstawiają nasze stosunki naredo- 
wościowe. 

Prywatna szkcla litewska nie pociąga 
za sebą potrzeby ponoszenia kosz- 
tów opału i lokalu przez ludność 
miejscową, ponieważ te koszta pono- 
si litewskie towarzystwo oświatowe, 
rozporządzające olbrzymiemi środka- 
mi pieniężnemi, pochodzącemi z 'nie- 
znanych nam oficjalnie źródeł. To 
przyzwyczaja ludność do rrniemania, 
że szkoła jest luksusem, czy też pre” 
zentem Czynionym przez kogoś, kto 
posiada interes w tem, aby ją utrzy- 
mywać. Pozatem prywatne szkoły li- 
tewskie patrzą zwykle przez palce na 
nieuczęszczanie dzieci do szkoły we 
wrześniu i październiku, maju i czerw* 
cu. Frekwencja w szkołach litewskich 
prywatoych wogóle jest niezmiernie 
niska, wynosi od 15 do 10 proc. za- 
ledwie. Śmiało mogę powiedzieć, że 
prywatna szkoła litewska odzwyczaja 
ludność od przymusu szkolnego. W 
Swięciańskiem znam takie wypadki, 
że rodzice dzieci, zamieszczonych w 
spisach dostarczanych . administracji 
szkolnej przez sołtysów, meldowali, 
że dzieci ich pobierają neukę w szko» 
łach „Rytas*, tymczasem, korzystając 
ze słabej kontrołi nad frekwencją 
dzieci w tych szkołach, nie' posyłał: 
dzieci wogóle nigdzie i w ten „spo- 
sób uchylali się od przymusu szko! 
nego. 

— Jeszcze jedno pytanie, Panie 
Kuratorze: dlaczego poza szkolnic- 
twem prywainem  Jitewskiem jawners 
istnieją jeszcze litewskie szkoły niele- 
galne? 

— Dlatego, że o ile administracja 
szkolna toleruje pracę niewykwalifiko- 
wanych nauczycieli litewskich daw» 
nych, to niz może się godzić na 
otwieranie nowych Szkół, w których 
nauczaliby ludzie bez kwalifikacyj. 
Taki niezatwierdzony przez władzę 
kandydat na nauczyciela rozpoczynał 
naukę bez zezwolenia, licząc na to, 
że będzie mógł uczyć parę miesięcy 
zanim władze dowiedzą się o istnie- 
niu szkoły i zanim po spełnieniu roz- 
maitych. formalności przystąpią do jej 
zamknięcia. Należy jednak z przyjem- 
našcią stwierdzić, że wiejska ludność 
litewska zaczyna przekonywać się o 
wyższości szkoły państwowej i nabie- 
ra do niej większego zaufania. 
ПННЕНЕОВОЕЫЯ ИНСОНЕИМЕАОНТС? ПСО ЗЕСЕНЕ 

Ustąpienie prof. Bujaka. 

WARSZAWA, 30—IX, Pat. Pre- 
zes Rady Nadzorczej Panstwowego 
Banku Ralnego prof. Franciszek Bu- 
jak złożył na ręce p. ministra skarbu 
podanie © przejście w Stan Spoczyn- 
ku, P. Mimster skarbu  przychylając 
SIĘ do prośby prof. Bujaka wyraził 
mu dekretem z dma 27 b. m. uzna- 
nie i podziękowanie za pracę na zaj 
mowaaćm stanowisku. Jednocześnie 
uckretem z tegoż dnia p. Minister 
skarbu mianował na stanowisko pre- 
zęsa Rady Nadzorczej Państwowego 
Banku Rolnego p. Szweryna ,Ludkie- 
wicza, dotychczasowego wiceprezesa 
tegoż Banku, zwalniając go tem sa- 
mem wd obowiązków wiceprezesa. 

Minister Meysztowicz w Wilnie 

W dniu wczorajszym pociągiem 

pośpiesznym przybył do Wilna Mini- 
ster Sprawiedliwości p. Aleksander 
Meysztowicz. Dziś rano Pan Minister 
od echał z powrotem do Warszawy. 

31 list wyborczych w Łodzi. 
ŁÓDŹ, 30 9 PAT. Wczoraj wie- 

czorem giówna komisja wyborcza za* 
kończyła przyjmowanie list kandyda- 
tów. Zgłeszono 31 list. Wskutek złe- 
żenia kilku list fikcyjnych i nieobsa- 
dzenych, z tej liczby ważnych jest 
26 list. Podczas wyborów w r. 1923 
ważnych list było 16. 

w sprzedaty detalicznej cena pojedyńczego n--m 20 groszy. 

  
Opłata pocztowa miszczona ryczałiam. 

Redakcja rekopisów mierapsówłonych 014 zwracą. 

  

Jakkoiwiek w dnu ! wrześna rozpoczęły sę normalne wy- 
kłady w litewskich szkołach powszechnych, po!skie powsz:chne 
Szkoły na Kowieńszczyźnie nie rozpoczęły lekcyj ze względu na 
brak zgody władzy. 

Ani jedna szkoła polska powszechna nie funkcjonuje w da- 
nej chwili na terytorjum republiki kowieńskiej, 

Zgodnie z okólnikiem kowieńskiego ministerstwa oświaty z 
dn. 18 marca 1927 r. większość nauczycieli Polaków poddana :0- 

stała egzaminowi. Zdawało ten egzamin 84 nauczycieji przytem 
za wyjątkem 1l-stu, którym eg:aminatorzy przepsalłi dwie po- 

prawki, wszyscy nauczycieie zostali uznani za niedostatecznie 

przygotowanych. W razie zlożenia egzam nów z przedmiotów 
głównych, stopnie niedostateczne , stawiano ze śpiewu lub gim- 
nastyki. 

Prócz zwłoki z zezwolenem na otwarcie szkół i ścięciem na 

egzaminach nauczycieli, których obowiązywał egzamin ze znajo- 
mości języka litewskiego, rząd kowieński dąży do zlikwidowania 
szkolnictwa poiskiego innemi jeszcze środkami. 

Oto wydano rozporządzenie, że tylko te dzieci mogą uczę- 

szczać do szkoly polskiej, rodzice których mają w paszportach 
zapisane, że należą do narodowości polskiej. Paszporty zaś były 

wystawiane na podstawie spisu ludnośc;, który był zupełnie cynicz- 

nem fałszerstwem. Rząd kowieński sam sę przestraszył swego 
ohydnego rozporządzenia i ogłosił, że kto chce może $zmienić w 
swoim paszporcie określenie narodowości. Wtedy jednak biura 
policyjne zostały oblężone, żądanie zmiany okreš'enia narodowości 

nabralo charakteru masowego; rząd cofnął tę swoją zgodę pozo- 

stawiając w sile fałszerskie określenie narodowości. 

Około 3400 dzieci gorących patrjctów polskich uczyło się w 

przeszłym roku w szkołach poiskich, dając tem wyraz przywiąza- 

nia do polskości, podczas gdy ich rodzice określeni byli w paszpor- 

tach jakG Litwini. 
Prawo litewskie zabrania posiadania szkoły, jeśli niema 32 

dzieci, które mozą się w nej uczyć. Ze wzgłędu na nowe prawo 

© stosowaniu sę do fałszerczych okreśień paszportowych w całym 

szeregu miejscowości zabraknie tych 32 dzieci. 

Stronnictwa litewskie wobec plebiscytu. 
GDAŃSK, 30—9. Pat Z Kowna donoszą do pism tutej- 

szych: W październiku ma odbyć się jałc wiadomo piebiscyt w 
sprawie zmiany konstytucji litewskiej Celem tej zmiany jest roz- 
szerzen'e uprawnień Prezydenta Republiki Litewskiej i rządu li- 
tewskiego przez włączenie do projektowanej nowej konstytucji 
postanowień mówiących 0 przynależności Wiłna do Litwy, 
Premjer litewski Woldemaras spodziewał się pozyskać dla swe- 
go programu opozycję, a zwłaszcza chrz demokrację Nadzieje 
te jednak zawiodły. Naprężenie istniejące między W oldemarasem 
a opozycją w ostatnich czasach zaostrzyło się do tego 
stopnia, że po za socjaldemokratami i ludowymi socjali- 
stami przeciwko projektowi Woldemarasa oświadczył się 
także b prezydent republiki Stuigiński, imieniem związku 
chłopskiegu oraz b premjer Bistras w imieniu chrz demokra- 
cji Obaj ci przywódcy ogłosili w imien'u swoich partyj odeza 
wę wzywającą iudność litewską do wstrzymania się od udzia: 
łu w plebiscycie Przeciw zamierzonemu  plebiscytowi oświad- 
czył się potężny biok, obejmujący stronnictwa lewicowe, oraz 
część stronnictwa klerykalnego 1 związku chłopskiego 

Dziś zapadnie decyzja w sprawie pożyczki. 
WARSZAWA. 30-9 (żel. wł. Słowa) Dziś rano po otrzymaniu wia” 

domośc! telegraficznej „ Ameryki zostali przyjęci przez vicepremjera Bartla 

reprezentanci konsorcjum amerykańskiego pp. Fischer i Monnet. Po tej 

konferencji przybył de Prezydjum Rady Ministrów min. Czechowicz, vice- 
prezes Młynarski i dyrektor Barański. 

Q przebiegu tych narad złożono sprawozdanie marszałkowi Piłsud: 
skiemu, który przybył po południu do Prezydjum Rady Ministrów i do 

godziny 3-cieį konferował z vicepremjerem  Bartlem. W godzinach po 

połudsiowych pp. Fischer i Monnet zakomunikowali p. Bartlowi, iż po- 
nownie zwrócą się do swych mocodawców o dalsze instrukcje w rokowa- 

niach i zapowiedzisli swą wizytę na jutro rano, 

W ten sposób definitywnego rozstrzygnięcia sprawy pożyczki należy 

oczekiwać jutro około południa. 

Z kół miarodajnych dowiadujemy się, że czasowa przerwa w rokowa- 
niach jest w dalszym ciągu spowodowana sporem co do wysekeści kur 

su emisyjnego. Nałeży przypuszczać, że w dniu jutrzejszym nastąpi decy- 

dująca odpowiedź przedstawicieli konsorcjum amerykańskiego na warunki 
polskie. Polska zawrze umowę pożyczkową ale, nie może podpisać umo» 
wy, któraby goniżała zarówno au'orytet państwa na zewnątrz, jak i pre- 
stige na wewiiąirz. 

30.000 złotych kosztowały wczorajsze depesze. 
Wczoraj przez dzień cały depeszowali przedstawiciele konsorcjum amerykańskiego 

do swoich domów bankowych w Ameryce, Za depesze te zapłacili pp. Mohnet i Fisher 
około 30,000 złotych. 

Ponowne demarche Francji. 
PARYŻ 30.X PAT. Jak donosi „Fetit farisen" rząd francuski 

polec? onegdaj ambasadorow: Herotte ponowne poczynienie 
demarche mającego na celu odwołanie ambasadora Rakowsk'e- 
go, którego obecność w Paryżu stenowi przeszkodę w obecnych 
rokowaniach. 

Niesłychany huragan zniszczył miasto, 
ST LOUIS, 30.1X PAT. S:alai tu huragan, który zniszczył za. 

chodnią część miasta. Liczba zab tych przewyższa 50 Ulice, parki 
i place :asypane są gru.ami, obalonemi drzewami i słupami tele- 
graficznem. | tramw:jowemi oraz drutami. Wedle obliczeń pism 
zawaliło się lub uległo znszczeniu pęć iysęcy budynków. Około 
250000 m eszkańców, pozostało bez dachu nad głową lub po- 
ważne ucerpało skuik em katastrofy. Szkody materjalne obli: 
czają na 75 mijonów dolarów. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
Krontka reklamowa lub nadesłane 40 

Pan Voldemaras w genewskim 
swoim wywiadzie o polsko-liiewskiėh 

stosunkach dał wyraz temu, że rozu- 

mie co to znaczy tradycja unji, tra« 

dycja polsko-litewskiej historycznej 

wspólnoty, Ludzie którym wyrazy 

W. ks. Litewskie budzą serdeczne 

uczucia w sercu, byli wdzięczni prof. 

Voidemarasowi, gdy mówił że pow- 

stania 30 i 63 r. uważa za walki o 

państwowość litewską, gdy przygo- 

mniał słowa prof. Herbaczewskiego, 

że „Kraków jest bardziej litewski od 

„ Wilna*. Gdy prof. Voldemaras mówił 

e unji i powstaniach, monarchizmie 

litewskim i dynastji Jagiellenów, mie- 
liśmy wrażenie, że w nim jako w hi- 
storyku, jako w synu wspólnej na- 

szej Ojczyzny, jako w Litwinie pairy- 

jocie przywiązanym do świetnej prze: 

szłości W. ks. Litewskiego budzą się 
wspomnienia wytwarzające nastrój, 

przy którym słowa pojednania nie 

będą brzmiały jako zła ironja tylko 

Nestety, to wszysiko co w wywia“ 
dzie prof. Vołdemarasa było litewskie 
naprawdę, tak jak my Litwę rozu- 

miemy—było tylko tłem rozmowy, ja- 

kąś kotarą złotem haftowaną, za którą 

stoi cała przeszłość. Prof. Voldemaras 
niewątpliwie ulega urokowi tej krainy 

czarów, żak jak niewatpliwem jest, 
że jego praktyczny, realny, dzisiejszy 

program polityczny polega nie na 

wznowieniu tych wspomnień, lecz ich 

przekreśleniu. Niewątpliwem jest, [że 
zarówno w ludzie litewskim. jak wśród 
inteligencji litewskiej, tak szczerze do 

swej historji przywiązanej, tlą się egni- 
ki wąfpliweści, czy droga do świetnej 
przyszłości politycznej mie prowadzi 

przez porozumienie — jak to mówił 

prof. Herbaczewski „ludowego Kowna 
ze szlacheckiem Wilnem”. Ale tak dla 
prof, Voldemaraga, jak i dla dziś rzą” 
dzącej w republiczce kowieńsk ej inte- 
ligencji to tylko sen. Rzeczywistość 
jest zupełnie inna. Rzeczywisty pro: 

gram, który prof. Voldemaras wyznaje, 
do spełnienia którego ;przyklada 

wszystkie swe siły, jest przeraźliwie 
prosty iprzereźliwie w swej konstrukcji 

antypolski. 

Oto ten program: 
Neutralizacja Litwy, oddzielenie 

jej polityki od polityki ZSSR, Polski 
i Niemiec, trzech wielkich sąsiadów 

Litwy Kowieńskiej 
Czekać! 

Prof. Woldemaras spekuluje na 

to. że prowincje zachodnie państwa 

polskiego zostaną nam wyrwane, 

Wiedy — jego zdaniem —  pękną 

także £ wschodnie granice Polski, 

nastąpi nowy rozbiór Polski, Wtedy 
Litwa obejmie w posiadanie Wileń: 
szczyznę. 

W ustach człowieka, który świeżo 

mówił o tradycjach litewskich, o po» 
wstaniach "naszych — program taki 
brzmi ponuro, bratebójczo. Ale wie- 
my, że prof. Voldemaras i wszyscy 

jego zwolennicy nie tylko taki prog= 

ram uznają, lecz do jego wypełnienia 
przykładają ręki. Nietylko spekulują 
na nowy rozbiór Polski, ale czynnie 

starają się o to, by ten nowy roz- 

biór Polski nastąpił jaknajprędzej. 

Od czasów zajęcia Kłajpedy poli- 
tyka polska była wobec tych knowań 

widzem biernym, świadkiem bezczyn- 

nym. 
Prat. Voldemaras w swym wywia- 

dzie rzucił jeszcze jedno nader waż: 
kie słowo: 

Czas pracuje przeciw  polsko:li- 
tewskiemu zbliżeniu, 

Prof. Voldemaras wskazał także, 
że w rezbudzaniu antypolskiej orjen= 

tacji, dużą rolę odegrywa szkoła  Ii- 
tewska. 

Tak jest, czas pracuje przeciw te- 

mu zbliżeniu, — To racja. 
Inteligencja zapomina o tradycjach. 

Lud wychowuje szkoła. 
Jesteśmy szczęśliwi, że jednocze- 

śnie z wiadomościami o represjach w 
szkolnictwie połskiem na Kowień- 
szczyźnie możemy skutkiem zamieszcze- 

wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

Litewskie szkoły u nas, a polskie w Republice Kowieńskiej. 
nia wywiadu z Kuratorem wileń- 
skim zaznajemić naszych czytelników 
ze stosunkiem dwóch państw do 
szkół powszechnych: litewskich w 
Wileńszczyźnie, polskich w Kowień- 
szczyźnie. 

U nas jest litewskich szkół 120 
na 57 tys. Litwinów. Jeśli od tej 
liczby odrzucić szkoły dwujęzyczne 
państwowe, te pezostanie jeszcze 96 
szkół litewskich„w tem państwowych 
21, a z dwujęzycznemi 44, 

W Kewieńszczyźnie па przeszło 
200 tys. Polaków mamy zaledwie 77 
"szkół powszechnych, czyli stosunko- 
Wo w republice Kowieūskiej jest sie. 
dem razy mniej szkół polskich dla 
Polaków, niż w Wileńszczyźnie szkół 
litewskich dła Litwinów, Szkół pań- 
stwowych  pewszechnych polskich 
ani jednej w Kowieńszczyźnie niema. 

Pomimo tego szkołom i nauczycie- 
lom poiskim stawiane są niesłychane 
przeszkody, a język faktów i cyfr w 
wywiadzie kuratora Ryniewicza wska= 
zuje, że wszystkie kowitńskie łgarste 
wa © ograniczaniu tendencyjnem 
szkolnictwa litewskiego u nas Są tyl- 
ko łgarstwami, Litwini mają u nas 
więcej szkół, niż każda jnna narodo- 
wość, nie wyłączając Pelaków. 

Skąd pochodzą te różnice, czy są 
r Z większej tolerancji u 

as, zacieklejszego na i ikos jszeg: cjonalizmu u 

Poczęści tylko tak jest, Przyczyn 
rzeczywistych trzeba szukać głębiej. 

z Nacjonalistyczne, nowe państwo 
litewskie jest wrogiem tradycji, Trze- 
ba pamiętać, że prof, Voldemaras nie 
stał u budowy państwa, którem dziś 
po dyktatorsku włada, że zbudowali 
je nacjonaliści, których celem była 
walką z tradycją, 

Stąd to nasiawienie szkoły litew= 
skiej zarówno w Kownie jak i w Wil- 

nie przeciw Polsce. Stąd nazwa tru- 
ciciela zniaważająca króla, który nas 
połączył. Stąd to, że dja Litwinów 
politycznych па naszem terytorjum 
szkoła polska jest mniej wroga niż 
szkoła państwowa litewska, ten sym- 
bol wyciągniętej ręki państwa pol- 
skiego do ludności litewskiej. 

Czy tych nastręjów litewskich 
przełamać się nie da i jak je prze- 
łamać? 

Mówiliśmy zawsze: tu potrzebna 
chirurga. 

Dziś powiedzmy coś WĘŻSZEgO. 
Powiedzmy sobie: p:ūstwo polskie 
niepodległe istnieje i jest silne. Obok 
w republice Kowieńskiej, która będąc 
członkiem Ligi Narodów prokląmuje 
że »ilno jest stolicą republiki litew- 
skiej, czyli występuje agresywnie 
wobec innego członka Ligi Narodów, 
obok za medzą [niedopuszcza się do 
nauki polskiej dzieci polskie. Czy 
państwo polskie ma, czy też niema 
obowiązku moralnego sprawę tę pod- 
nieść? 

Twierdzimy, że ma. 

Państwo polskie nistylko ma obo- 
wiązek, lecz i ma móżność to uczy. 
nić. Dążąc do ustalenia kenstytucji, 
której treścią będzie dążenie do za- 
garnięcia naszege terytorjum, Litwa 
kowieńska łamie te zasady prawne, 
„na których oparto współżycie naro- 
dów po traktacie Wersalskim, Pra- 
wo międzynarodowe współczesne'stoi 
tu po stronie Polski, 

Nie dopuszczając do swobody 
nauki początkowej dzieci polskich, 
Litwa Kowieńska gwałci prawa mniej- 
szości narodowej. 

Fakty są wymowne. Oby rząd 
polski, któremu przewodniczy dziś 
syn Ziemi Kowieńskiej i w którym 
zasiada prócz niego dwóch obywateli 
tego kraju, nie przeszedł wobec tragedj 
dzieci polskich tak obojętnie, jak rzą- 
dy dawne. Zbyt długo trwała inercja 
nasza. Caź,



ECHA KRAJOWE 
Pokaz wyrobów tka 
ckich w Słonimie. 

Słonim we wrześniu. 

Staraniem Koła Ziemianek i Koła 
Gespodyń Wiejskich przy Towarzy- 
stwie Rolniczem w Słonimie, w dniach 
6, 7 i 8 września b. r. w Sali Domu 
Ludowego w Słonimie urządzóno wy* 
stawę robót tkackich. 

Wystawę otwarto w dniu 6 wrześ- 
nia o godz. 14.stej w obecności p. 
Wojewodziny Beczkowiczowej, p. Sta- 
rosty Dorosza, p. inż. ;Smólskiego, 
jako delegata Towarzystwa Przemy- 
słu Ludowego w Nowogródku oraz 
całego szeregu osób zaproszonych, 
tak ze świata cywilnego jak i wójsko* 
wego. 

Tu nadmienić należy dziwny brak 
zainteresowania imprezą w Tow. 
Przem Lud. Wilno, do którego Koło 
zwracało się z prośbą © wzięcie u- 
działu w wystawie, ma co nie otrzy» 
mało nawet odpowiedzi staro polskie= 

„Szczęść Boże* choćby telęgra- 
znie. 
Po otwarciu rozdano nagrody. 

Ogółem rozdano 10 nagród pisnigž- 
nych, 138 listów pochwalnych oraz 
10 dowodów uznania. 

Na wystawie były 3 działy: 1) 
tkacki, 2) dział robót ręcznych i hef- 
tów i 3) dział prac po ukończeniu 
6-tygodniowego kursu kroju i szycia 
odbytego w Albertynie, dla pokazania 
czego w 6 tygodniach można się 
nauczyć. 

Najsilniejszy dział tkacki, w któ. 
rym znajdowały się wyroby wieśnia- 
czek pow. Słonimskiego, jakoteż wy- 
roby tkalni Koła Gospodyń, znajdują- 
cej się w Słonimie a prowadzonej 
fachowo przez instruktorkę z Wilna p. 
Wiłejłównę. Wyroby tkackie oparte 
wyłącznie ma motywach ludowych. 
Eksponatów było około 300 sztuk. 

Przeważały wyroby Iniane z wełną, 
barwy miejscowe przeważnie różowe 
lub fiolet, rzadziej zielony. Pod wzglę- 
dem wyrobów najciekawsze i grą 
barw i sposobem wyrobu były ekspo- 
maty ze Starej Wsi, Łukonicy i Mi- 
rowszczyzny. 

Słabiej stosunkowo przedstawiał 
się dział robót ręcznych, lecz i tu 
znaleźć można było kilka drobiazgo: 
wo wykeńczonych prac, jak saszet 
p. Radziszewskiej artystycznie wyko- 
nany ze wstąžečzek, lub koszyczek 
ze słomy wykonany przez chłopca 
wiejskiego Bołka. 

Dział 3:ci prac 6-tygodniowego 
kursu kroju i szycia urządzanego w 
mieście i po wsiach przez Koło, dał 
możność poznania jle można nauczyć 
M tym kierunku w okresie 6 tygo: 

ių 
Wystawę zwiedziło ogółem około 

1000 osób, przyczem należy zauwa- 
żyć bardzo smutną rzecz, t. zw. zu- 
pełny brak zainteresowania sią i po- 
parcia wszelkiego rodzaju poczynań 
przez społeczeństwo miejscowe. Wy- 
stawę zwiedzali przeważnie włościanie 
i ci rzeczywiście byli zdumieni zwłasz- 
cza, że na sali na warsztacie ulepszo- 
nym pracowały uczennice, tkalni co 
budziło wiełkie zainteresowanie i spo* 
wodowało zapis szeregu uczenic do 
tkalni, jakoteż prośby przyslania in- 
struktorki na wieś. 

Głównemi organizatorkami tego 
interesującego i pożytrcznega pokazu 
były b. Prezesowa janowa Strawiń- 
ska, Hr. Elż. Hiutien Czapska i p. 
mecenasowa „Zygmuntewa Głębska. 

GRODNO. 
— Wybory do Rady Miejskiej. 

W związku z wyborami do Rady 
Miejskiej w Grodnie rozpoczęła się 
akcja organizacyjna, mająca na celu 
zblokowanie się niektórych ugrupo- 
wah. 

Na bursztytowym brzegu 
Droga do Gdyni — W warsztacie 
Polski — Port handlowy — Przysz- 
łość Gdyni — Ruch turystyczny — 

Wilnianie nad polskiem morzem. 

Lepiej późdo niż nigdy, mówi 
przysłowie, a przysłowia jak wiado- 
mo są mądrością narodów. To też 
mając aa swe usprawiedliwienie przy* 
słowie, zabieramy się do skreślenia 
kilku wrażeń z pobytu nad burszty: 
nowym bizegiem, gdzie żadnego bur- 
sztynu znaleźć nie można, chyba że 
się półdzie do budki z pamiątkami i 
tam Zza złote polskie dostanie się 
bursztynu z ....Królewca. Królewiec 
bowiem słynie jako centrala zaopa- 
trująca zarówno wybrzeże polskie 
jak niemieckie i gdańskie w pamiątki 
bursztynowe. 

Droga do Gdyni nad polskie mo- 
rze ma swoje emocje. Mały przed: 
smak podróży zagranicę. Kilka rewi- 
zyj celnych i paszportowych, otwie- 
ranie i zamykanie kufrów, spowiedź 
z posiadanych zapasów gotówki, sła- 
wem wszystko co związane jest z 
wyjazdem z kraju w świat daleki. 
W drodze do Gdyni te okropne for. 
maln.ści tracą na swej ostrości,t to 
jest wielki plus. | 

Punkiem skąd się zaczynają pery- 
petje graniczne jest Tczew, który w 

Po szeregu pertraktacyj przed- 
wstępnych wyraźnie zarysowało się 
siedem ugrupowań, które wysunęły 
Gdpowiednie listy. Są to: 1) Chrześ- 
cijański Komitet Bszpartyjay, 2) Zwią- 
zek  Właścicieli Nieruchomości, 3) 
Polski Blok Demokratyczny, 4) Nare- 
dowy Blok Żydowski (sjoniści), 5) 
Bund, 6) Sacjaliści i 7) Białoruski 
Komitet Wyborczy. (<) 

BIAŁYSTOK. 

— W związku z likwidacją ku- 
ratorjum. Okręg Nowogródzki li- 
kwidującego się kuratorjum  Biało- 
stočkiego przechodzi do  Kuratorjum 
Wileńskiego Okręgu Szkołnego. W 
związku z tem wszelkie szkoły śred- 
nie ogólnokształcące, mieszczące się 
na obszarze województwa nowogródz- 
kiego przekazane zostały Panu Kura: 
torowi Okręgu Szkolnego Wileńskie- 
go. Natomiast Okręg Szkolny Biało- 
stocki przechodzi do Kuraiorjum 
Warszawskiego. Wszęlką korespon- 
denćję załatwiają już od 16 bm. nowe 
Kuratorja. Jedynie sprawy wyjątkowo 
ważne i uagłe związanę z likwidacją 
Kuratorjum Białostockiego, załatwia 
likwidujące się Kuratorjum. 

NIEŚWIEŻ. 
— Jesienny sezon myśliwski 

otworzony został w dniu 24 września 
polowaniem na lisy i zające w lasach 
Ordynacji Nisświeskiej księcia Radzi- 
wilła, słynaej z wzorowej organizacji 
tego rodzaju sportu towarzyskiego. 

Zaproszonych 20 osób z sąsiedz= 
twa rozkoszowało się w prześliczną 
pogodę graniem dawno niesłyszanych 
ogarów, a znana uprzełmość i go- 
šcinnošė gospodarza dopełniala czary 
przemiłej sportowej rozrywki. 

Padło 22 zające, 5 lisów i 1 bor- 
suk, co świadczy © małej ilości zaję- 
cy w tym roku, bo w tych-że rewi- 
rach zabijano w latach ubiegłych trzy 
razy więcej, Najwięcej na rozkładzie 
mia! p, Jerzy Bułhak, bo 3 lisy 1 2 
zające. 

Obecny. 
BARANOWICZE. 

— Ujawnienie malwersacyj. W 
kasie stacyjnej Baranowicze podczas 
rewizji stanu kasy wykryto pewne bra* 
ki. Brakło w gotówce 1523,48 zł. i 
uzyskane od sprzedaży druków 519 zł. 
72 gr. W związku z tem zawieszono 
w czynnościach p.o. kasjera p. Ru- 
daka, rachmistrza Nowickiego i płat. 
nika Zaranko, a na miejsca ich grzy- 
słano innych. Rewizja trwała kilka 
dni i wyjechali z materjałem do Wil- 
na. Wynik rewizji dotychczas trzyma- 
ny jest w tajemnicy. 

RZPEMOKESZEC TA BKICZZZY BRZPTADOPA URZOEKIZJ 

Uroczystości pogrze= 
bowe 

ś. p. kardynała Ledóchowskiego. 

POZNAN, 30. IX. Pat. W dałszym 
ciągu uroczystości pogrzebu Ś. p. 
kardynała Ledóchowskiego duchowień- 
stwo odprawiło dziś rano przed trum- 
ną z prochami zmarłego wigiłje. Koś- 

ciół zapełaijony był wiernymi, Na na- 
bożeństwie obecni byli również przed- 
stawiciele władz wojskowych i cywil- 
nych. Po wigiljach J. E. ks. Prymas 
Hlond odprawił uroczystą mszę żało- 
bną w honorowej asyście ks. kano- 
ników. Następnie ks. biskup śląski 
dr. Lisigcki wygłosił podniosłą mowę 
pogrzebową. Z kolei pięciu przedsta- 
wicieli episkepatu odprawilo «castrum 
doloris» poczem trumnę z prochami 
ś. p- kardynała Ledóchowskiego zło- 
żono w grobowcu umieszczoaym w 
podziemiach katedry obok «Złotej 
Kaplicy», a pod pomnikiem ś. p. kar- 
dynała Ledóchowskiego wzniesionym 
wkrótce po jego zgonie. 

Gdy pociąg ruszy po dłuższym po- 
stoju na stacji, z okna wągonu rozie- 
ga się imponujący widok urządzeń ko- 
lejowych: becznice, linje dodatkowe, 
niezliczona iłość terów zapasowych 
tworzą па polach otoczonych sinieją- 
cemi na widnokręgu lasami jakieś 
niesamowite kłębowisko żelaza, Wszy- 
stkie linje zapełnione są wagonami 
z węglem, oczekującym ua swoją ko- 

SŁOW 06 

Prezydent Moscicki 0 Rrakooie. 
Odjazd z Piotrkowa, 

Wyjazd Przezydenta Rzeczypospolitej 
do Krakowa i na Górny Sląsk nastą- 
pił we czwartek popołudniu ze Spały 
skąd w otoczeniu członków domu 
wojskowego i cywilnego odjechał 
Pan Prezydent samochodem do Piotr- 
kowa, W Piotrkowie otzekiwał pociąg 
specjalny, którym przyjechał minister 
wyznań religinych i O, Sp. wraz z 
dyrektorem Skotnickim. Na dworcu 

w Piotrkowie ustawiona była kompa" 
uja honorowa 25 p.p. wraz z orkie- 
strą, liczaie zebrana publiczność 
wznosiła okrzyki „Niech żyje”. Przed 
frontem kompanji honorowej przy 
dźwiękach hymnu narodowego powi: 
tali Paaa Prezydenta wojewoda łódzki 
Jaszczołł, dowódca O. K. Łódź Mala. 
chowski, dowódca Vil dywizji gen, 
Dąbkowski, 

О 
Na ziemi krakowskiej. 

KRAKÓW. 30—9. Pat. W dro- 
dze do Krakowa Pan Prezydent przy- 
był wczoraj o godz. 23 da Szczaka: 
wej, gdzie zatrzymał się na noc. 
Specjalny pociąg, w którym jechał 
Pan Prezydent odstawiony został na 
tor boczny aż do odjazdu ze Szcza- 
kowej, który nastąpił dziś rano o 
godz. 7 min. 50. Na powitanie Pana 
Prezydenta przybyli da Szczakowej 
Pp. wojewoda krakowski Darowski i 
prezes dyrekcji kolei państw. w Kra- 
kowie inż. Barwicz, którzy wsiedli do 
paciągu Pana Prezydenta I towarzy- 
Szyli mu w dałszej drodze. Na pero- 
nie w Szczakowej z chwilą ukazania 
się Pana Prezydenta w oknie wago: 

nu orkiestra kolejarzy odegrała hymn 
narodowy, a młodzież szkolna wzaio- 
sła gromki okrzyk na cześć Pana 
Prezydenta i obrzuciła wagon kwiata- 
mi. Pan Prezydent dziękował za ser- 
deczne powitanie, poczem wśród 
dźwięków erkiestry pociąg ruszył w 
dalszą drogę. > 

Z kolei nastąpił dwuminutowy 
postój w Trzebinie, gdzie również 
zebrała się na peronie dworca dziat- 
wa szkół powszechnych, straż ognio- 
wa z własną orkiestrą i miejscowa 
ludność. Po powitaniu w Trzebini 
wśród entuzjastycznych okrzyków pa- 
ciąg ruszył w stronę Krakowa, do 
kąd przybył o godz. 9-ej ranv. 

BW grodzie Jagiellonów: 

W dniu przyjazdu Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej do Krakowa całe 
miasto przybrało odświętny wygląd, 
a wszystkie ulice zostały udekorowae 
me flagami o barwach państwowych 
ł miasta. Przed dworcem ustawiona 
została brama tryumfalna pięknie ude- 
korowana zielenią i odznakami pań 
stwowemi. Na ulice miasta wyległy 
tłumy publiczności w celu oddania 
hołdu przybywającemu do podwawel- 
skiego grodu Najwyższenu Dastoj- 
nikówi Państwa, tworząc wzdłuż cho- 
duików długie szpalery, które zamy- 
kała młodzież szkolaa z orkiestrami 
i sztandarami. 

Punktualnie o godz. 9-ej przy od- 
głosie sałw armatnich, gwiździe syren 
parowozowych i fabrycznych oraz 
dźwiękach dzwonów kościołów kra: 
kowskich i Zygmunta zajechał na 
dworzec pociąg, wiozący Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. Ustawiona na 
peronie dworca kompauja honorowa 
20 p. p. sprezentowała broń. 

Na dworcu zebrali się licznie 
przedstawiciele miasta z Prezydentem 
inž. Rollem na czele, przedstawiciele 
duchowieństwa, rektor uniwersytetu 
Jagiellońskiego Marchlewski, prezes 
lzby Skarbowej Kreger, konsulowie 
grecki i austrjacki, przedstawiciele 
ziemiaństwa z p. G>etzem i baronem 
Konopką na czele, oraz dziatwa szkol- 
na z kwiatami. 

Po wyjściu na peron Pan Prezy- 
dent przeszedł przed frontem kom- 
panji honorowej i po powitaniu 
przez delegacje krakowskie wsiadł do 
powozu, udając się [do Barbakanu, 
gdzie nastąpiło powitanie dostojnego 
gościa przez prezydenta miasta i wi- 
ceprezydentów, radę miejską, towa- 
rzystwa strzeleckie oraz reprezentacje 
krakowskie ze sztandarami. 

Powitanie w Barbakanie, 

W pięknie udekorowanym Barba- 
kanie zgromadzili się przedstawiciełe 
władz cywiłnych i wojskowych oraz 
społeczeństwa krakowskiego. Pan pre: 
zydent miasta inż. Rolle wygłosił na- 
„stępujące przemówienie: 

Panie Prezydencie. Odwiecznym, 
tradycyjnym zwyczajem  zbieca się 
przedstawicielstwo mieszczaństwa sta- 
rego, piastowego i Jagiellonów grodu 
u bram miasta by powiłać Cię, Da- 
stojny Panie. Wstępujesz w ta muty 
nie jako gość, lecz jako nasz wło- 
darz. Witać Cię ież będziemy nie z 
ciekawością, jak się witało obcych 
nam duchem, wyrokiem histerji chwi- 

lowo z nami związanych, lecz z go- 
rącym umiłowaniem jako naszego— 
kość z naszej kości, krew—z krwi. 
To też, gdy ulice naszego miasta 
przejeżdżać będziesz, chylić się pod 
Twe stopy będą gorące nasze serca. 
Przekonany jestem, że sercem swem 
na usługi Ojczyzny oddanem, odczu- 
jesz, iż Cię te sędziwe mury rado- 
Śnie witają, tem radośniej, żeś w śnie 
pólłorawiekowym pogrążony palrjar- 
chalny Wawel, swą wielkoduszną de- 
cvzją życiem ożywił. Witaj nam miły 
Hospodynie i z czcią radośną okrzyk 
wznosimy: „Prezydent Rzeczypospolitej 
niech żyje”. 

Wjazd na Wawel. 
Po hołdzie w Barbakanie Prezydent 

wsiadł do powozu i wśród gęstych 
szpalerów młodzieży szkolnej i pu- 
bliczności podążył w  tryumfalnym 
pochodzie na Wawel. U wejścia do 
świątyni powitał głowę państwa me- 
tropolita ks. Sapieha w otoczeniu ka- 
pituly. Pan Prezydent udał się przed 
wielki ołtarz katedralny. Chór cecy- 
ljański ks. Rizziego odśpiewał „Te 
Deum*. Następnie ks. metropolita Sa- 
nieha przemówił od ołtarza do Pana 
Prezydenta. Po przemówieniu ks. mes 
tropolity zaintonowano chóralnie „Ba- 
że coś Polskę”. Gdy umilkły ostatnie 

Uroczysty akt 
KRAKÓW, 30—iX. PAT. Po krót- 

kim wypoczynku Pan Prezydent w 
otoczeniu świty przeszedł do Sali Pa- 
Sełskiej, gdzie odbył się uroczysty 

Rynki zaś raz już zdobyte zostały 
utrzymane i węgiel polski ma szeroki 
zbyt. 

Rok vbiegły dla naszego wybrze- 
ża miał decydujące znaczenie. Po- 
myślna  konjunktura gospodarcza 
przyczyniła się ogromnie do wyraź- 
nego zarysowania się fizjognomji Gdy- 
ni. Nie jest obecnie Gdynią tak jak 
zą let ubiegłych drobną włosczyną 

R 

  

+Gdafisk> przybija do mola kuracyjuego w Gdyni w drodze powro- 
tnej z Helu. 

pewnym stopniu można uważać za lej, aby ruszyć do Gdyni, Gdańska. lub małoznaczącym miasteczkiem ry- 
wielkie przedmieście morza. Rozbudo- Intensywny rozrost Tczewa datuje się backiem, wywełującem ironiczny uś- 
wą Tczewa, zwłaszcza pod względem od roku ubiegłego, kiedy to strajk wę: mieszek u sąsiadów gdańskich, Gidy- 
urządzeń handlowych i transporto- głowy w Angiji wplynął niesłychanie nia staje się dużem utmiastem porto- 
wych, posunęła się ogromnie naprzód. dodatnio na eksport polskiego węgla. wem i nie daleki jest już czas, gdy 

tony pieśni, Pan Prezydent opuścił 
katedrę i wzdłuż szpalerów dzieci u- 
braaych w stroje krakowskie udał się 
na podwórze zamkowe, na którem u- 
siawione były oddziały wojskowe. 

W chwiłi, gdy pojazd Prezydenta 
wraz ze świłą ukazał się w bramie 
podwórza zamkowego, orkiestra 20 
p.p. odegrała hymn państwowy, po- 
czem legjonišci, inwalidzy i strzelcy 
urządzili ma cześć Prezydenta burzli- 
wą man fzstację, Pan Prezydent ode- 
brał raport a następnie udał się do 
zamku Wawelskiego. 

hołdowniczy. 
akt hołdowniczy. W przepięknej sali, 
zawieszonej arrasami na purpurowym 
wietkim kobiercu ustawiono wzniesie- 
nie z fotelem dla Pana Prezydenta 

będzie staaowiła poważną konkurene 
cję handlewą dla Gdańska. 

Ruch statków w porcie gdyńskim 
z miesiąca na miesiąc zwiększa się 
pokaźdie. Teraz do molo portowego 
przybijają nie drobne kutry, ale po- 
ważne transportowce po kilkanaście 
tysięcy ton pojemności. To sjuż coś 
znaczy. Budowa portu również posu- 
wa się żwawo naprzód, O ile roboty 
będą prowadzone nadal w takim tem- 
pie, jak bieżącego iata, port Gdyński 
w reku 1930 będzie mógł przełado- 
wać tyle samo co Gdańsk, zasobny 
w najnowsze urządzenia techniczne. 

Jeżeliby cudzoziemiec na podsta- 
wie tego co widzi w Gdyni urabiałby 
sobie zdanie o Polsce, opinja ta była- 
by dla nas jaknajpochiebniejsza. Gdy. 
się opuści wagon na stacji gdyńskiej, 
przypominającej z zewnątrz jakaś pa- 
godę chińską, która szczególnie w 
mocy wygląda niesamowicie — Gdy: 
nia robi wrażenie olbrzymiego wat- 
sztatu, w którym wre praca pelną 
garą. 

Nawprost dworca sinieje zatoka, 
bliżej na lewo i na prawo widać 
pierwsze urządzenia portowe, słychać 
gwizd i zgrzyt ładujących węgiel 
dźwigów. Pod Oksywją majaczą się 
maszty kilku okrętów — to torpedow- 
ce i kanonierki naszej floty wojennej, 
bliżej widnieją zarysy powstającego 
hangaru lotniczego, który mieścić ię 
będzie na terenie portowym. 

"Kuracjusze i letnicy w Gdyni 
jeszcze rok, dwa — zostaną wycieś- 
nieni całkowicie. Pozostaną oczywiś- 
cie oazy, jak Kamienna Góra, ale cha: 

Rzeczypospolitej, wokół zaś zgroma- 
dzili się reprezentanci m. Krakowa, 
burmistrzowie miast województwa Kra- 
kowskiego, reprezentanci powiatów, 
przedstawiciele władz rządowych z 
wojewodą Darowskim na czele, do- 
wódcy oddziałów garnizonu krakow- 
skiego z dowódcą O. K, V. gen. 
Wrėblewskim, duchowienstwo kato- 
lickie z ks. biskupem sufraganem 
Rospondem, duchowieństwo wszyste 
kich innych wyznań, następnie człon- 
kowie Akademji Umiejętneści, profa- 
ssrowie uniwersytetu, akademji gór- 
niczej, akademji sztuk pięknych, przed- 
stawiciele izby handlowej i przemy- 
słowej, adwokatury, notarjatu, ręko- 
dzieł, towarzystw oświatowo-kultural* 
nych i innych, 

Do wchodzącego na salę Pata 
Prezydenta zwrócił się prezydent m. 
Krakowa inż. Rolle, wygłaszając prze- 
mówienie, w którem złożył hołd Panu 
Prezydentowi oraz zapewnienie lojal- 
ności, poszanowania prawa i współ- 
pracy w tworzeniu dobra, rozwoju i 

Prezydent Mościcki w 
O godz, 12 min. 30 udał się Pan 

Prezydent autem z Zamku do ma- 
chu Akadzmji Umiejętności, gdzie 
zębrali się profssorowie uniwersyletu, 
przedstawiciele akadem]i umisjętności 
z prezesem Rozwadowskim na czele 
oraz liczaa publiczność. Prezes Aka- 
demji Umiejętności Rozwadowski p3- 
witał Pana Prezydenta przemówieniem, 
w.którem dziękował mu za zaszczy- 
cenie Akademji swą obecnością i pod- 
niósł, że sam Pan Prezydent wyszedł 
z nauki i z niej wyrógł, a przeszedł- 
szy z niej do życia, które swą wie- 
dzą, pracą i twórczym zapałem od- 
dawna wzbogaca, węzłów x macie- 
rzystą nauką nie zrywał. Stwierdziw= 
szy następnie, że Pan Prezydent , bie- 
rze żywy udział w rozwoju nauki 
polskiej, prof. Rozwadowski wskazał, 
że obowiązkiem tej nauki nie jest pie- 
lęgnowanie egoistyczaego przywileju 
własnego, wspauiałego odosobnienia 
i hasła „Nauka dla mauki* tylko 
świadome _ wzmacnianie żywego 

KADETT EKSS I) 

urządzony 

Bilety do nabycia w |księgarni 

  

Dnia 2, 3, 4 października b. r. 

na zakończenie Jubileuszu Franciszkańskiego 
będą odegrane 3 я 

di. 2X— Žywot šw. Klary. — dn. 3,X—Žywot šw. Malgorzaty « Kort00?“ 
dn. 4,X—Róże św. Elżbiety. 

Sala Dominikańska, ul. Dominikańska 4 

AA EA E E A IS us G A E A E annnusacnauanao asa 

W niedzielę, 2 października, w kino „HELIOS* 

odbędzie się tylko jeden odczyt znanego rosyjskiego uczonego i publicysty 

S HESSENA 
staraniem W.T. R. na temat 

„Dziesięć lut szkoły sowieckiej” 
Początek o godz, |-ej po poł. 

  

й 
potegi paūsiwa, Następnie prezydėli 
Rolle omówił wzajemny stosunek Id“ 
ności wiejskiej i miejskiej i w związki” 
z tem poruszył postulaty miast 
skich, zwracając się do Pana I 
denta z wyrazami przeświadczenia, Žž 
daceni on ich o. ujmie te 26% > 
adnienia i pomyślnie rozwiąże. _ 

& Po prszydencie Rollem przeć ' 
wiał marscalek powiatu р. 5Ё Li 
Skrzyński. Następnie deiegacja ZWi4““ jų 
ku legjonistow z Zakopanego pi я 
czyła Panu Prezydentowi ciupagė ai bę 
lową z uapisem: „Panu Prezydentów |= 
Rzeczypospolitej, prof. Ignacemu M 
ścickiemu w najgłębszym hołdzie 
Związzk Legionistów, Zakopane, 

   

   

  

      

  

września 1927 roku“. Nasigonie PAL | A 
Prezydent przywitał się z zebranie : !’; 
których przedstawił p. wojewoda "| 4 
rowski, zagytując przedstawicieli po” = Da 
szczególnych organizacyj o ich 2 
trzeby i informując się o ich dział 
ności. Pe cercie Pam Prezydent 4 
gnany okrzykami: „Niech žyje“ P“ 
szedł do swych apartamentów. k 

Akademji Umiejętności. ||| 
związku z narodem, a narodu ao 4 
kością, bo dążeniem aaszego & н 
jest nie proletarjat bytu i ducha, e j 
ko żducha i bytu arystokracja | 
wszystkich. Kończąc ;swe przemów | 
nie prof. Rozwadowski oświadc, 
Ponieważ mam przekonanie, ŻE, 
ka polska zdaje sobie jako takóP_, 1В 
wę z tej komięczności życiowej, Pj | 
nieważ sądzę, że w Akademii R w 
jest i zrozumienie tego nakazu i, | 
pójścia za nim, oczywiście wyłącói, Ы 
na podstawie uczciwej, szerokiej My 
jektywnej pracy naukowej i podoa 
wiem, że dostojay Pau Prezydent li 
dziela te zapatrywania i gotow re 
przeto mogę, jak sądzę, zamkaąć gy 
sze czci pełne powitanie w zgoda 
akordzie wielkiego, wspólaego id p 
dziękując mu przytem juź i b: je 
nych ideałów poprostu i serdcza s 

jego wi:iką życziiwość stale Akar" 
okazywaną i prosząc o nią na przy r 
łość, IM 

      

«LEKTOR» (Mickiewicza 4), 

    
sztuki sceniczne 

Początek o g. 7 1 pė 

  

$| LEKCJE MUZYK 
ę| vbzieia Michał Józefowicz  protesor Konserwatorjum 

Przyjm. 11 — 12 i 4 — 5 godz. „ul. Św. Jakóbska 6 — 1. 

| FORTEPIAN i TEORJA    
  

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. 

    
   

Spiesz co wieczór na plac Katedralny" 

  

  

   

    

   
| Dobry towar 
K to najlepsza reklama 

4. ofem wiedzą ci, którzy piją 
   

    

rakter Gdyni już uległ zmianie a ryche 
ło przetworzy się zupełnie na wielkie 
środowisko handlu i interesu. 

_ W samem mieście jak grzyby po 
deszczu powstają domy. Magistrat 
Gdyni prowadzi intensywne prace 
nad uregulowaniem budownictwa, 
rozplanowuje ulice, wykraja place. Na 
rżyskach jeszcze świeżych uwijają się 
inżynierowie, mierzą, wbijają pale z 

  

Członkowie rządu na wycieczce w Gdy- 
ni. Odjazd na Hel. Od prawej ku lewej 
stronie vice-premjer Bartel, min. Kwiat- 
kowski obok starosta morski gen. Zaru: 

ski i por. Zaćwilichowski. 

tabliczkami—lu bądzie aleja Słowac- 
kiego, tam Mickiewicza, dale; Krasiń- 
skiego. 

Laosas?" 

      į (choroby dzieci; 2 

przeniósł się na UL. ZAWALNĄ 
(róg Gdańskiej). Telef. 592. „ A    

m ias 
tanie 

Poza bazą handlową point 
Giynia- długo centrum tury ed, 
Polski. Z Gdyni bowiem * jęczk! 
ją sie na. wszystkie strony Woj i 
ua Hal, do Jastarni, na Bo olski 
t p. Towarzystwa „Żegluga P, omiło 
które w roku bieżącym U 
o a statki pasażerskie” ” 

i „Odynia“, rozwija się cora š 
niej i o ile tak dalej pójdzie za ód. 
jedno z przodujących mie, S рг 
linji okrętowych komunikacji ganė 
brzeżnej. Wycieczki zorgsn gola 
przez „Żegługę Polską” na Bd je 
do Kopenhagi cieszyły Si£ dem b 
powodzeniem, czego dowo isę pó || 
wykupywanie zawczasu Możyj” || 
okrętach przez polskich szcze 1009 
dowych, którym zechciała jska b” $ 
czyć otwarte morze pod po'5 w 

derą. oi w N 
W. drugiej połowie SierPpowo” |. 

Gdyni roiło się od Wilnian: rządz00% 
aem fego była wycieczka u prskiel J 
przez Wileński Oddział Ligi pP 

twe Na pro” J 

   
   
   

i Rzecznej pod przewodnić 
Szumańskiego i Rochowicza: onego, 
menadzie koło mola „rob: Mickie” 
rzekłbyś przeniosła 5 rs 
wicza, tyle znajomyc 
nianie zwiedzili bardzo dokład sis 
handlowy i wojenny, zwiede a та о 
i Hel i wykąpawszy się K! m wrat 
morzu powrócili Ž zapa 
z bursztynowego brzeg! ys 
domowych. Mimo „Ć dajież*: d 
„niewątpliwie pozostały I "mn 
wspomnienia ku chwale burszt/09 2 

5# - B brzegu. 

 



W ostatniej chwili. 
Relacja moja w „Słowie* (Nr. 209) 

o tem, jak słoi w chwili obecnej 
sprawa rewiudykacji polskiego mienia 
z dziedziny nauki, kultury i sztuki 
zagrabiouego przez Rosję, rewindy- 
kacji, jak wiadomo, opartej na dwóch 
odnośnych artykułach Traktatu Rys- 
kiego — wywełała żywe zaintereso- 
wanie się nią wielu osób. Są to osc- 
by, których bezcenne nieraz zbiory 
albo poszczególne dzieła sztuki, lub 
srebra staroświeckie, porcelany wysa- 
kiej marki, gobzliny i t. p. wywiezia- 
ne w głąb Rosji w popłochu bezpa- 
miętnego opuszczania okolic objętych 
pożogą wojenną, pozostały dp dziś 
dnia w Bolszewji na łasce i niełasce 
tamtejszych przygodnych opiekunów 
iub—przywłaszczycieli. 

Kamisja mieszana polsko rosyjska, 
złożona z członków dwóch delegacyj, 
połskiej i rosyjskiej, czyliż by miała 
wyrewindykować tylko to, co stanowi 
własność państwa, nie interesując się 
żadnem mieniem należącem do osób 
prywatnych? Tak oczywiście nie było 
i nie jest. Owszem, polska delegacja, 
stanowiąca integralną część rzeczonej 
Komisji, zwanej Specjalną, przyjmowa- 
ła przez czas długi (od marca 1921 
roku) zgłoszenia vel deklaracje ро- 
szczególnych osób prywatnych co do 
ich mienia znajdującego się w Rosji 
i sporo tego mienia udało się odzy- 
skać. Termin atoli składania deklara- 
cyj dawn» już upłynął: 

Gdy atoli — jak to bylo podkre- 
ślene w „Słowies — sam termin u- 
kończenia prac Komisji uległ raz i 
drugi prolongacie, przez to samo u- 

"legły odraczaniu terminy zgłoszeń się 
o rewindykację mienia prywatnego. 

Gdy sprawa jęła przewlekać sie 
ad infinitum, postanowiono rozbić 
prace Komisji na dwa ryczałty. Jeden 

ł przedmioty, aby się tak wyrazić, 
użytku, począwszy np' Od maszyn 
wszelkiego rodzaju i warsztatów, a 
kończąc np. na meblach; drugi ry- 
czałt (którego rewindykację przewidy- 
wał drugi z kosi artykuł Traktatu 

Ryskiego) utworzyły właśnie 
dzieła sztuki, "w najrožnorod- 
niejszych postaciach, więc np. ozdob- 
me srebra stołowe, artystyczne zasta* 
wy parcelanowe i t. p. Z pierwszym 
ryczałtem uporano się niedawno temu 
1—po siedmiu latach — zamknięto о- 
statecznie cały proceder rewindyka- 
cyjny dotyczący przedmiotów <użyt- 
ku», począwszy, jak Się rzekło, od 

maszyn a kończąc na meblach. W 
tej dziedzinie żadne już zgłoszenia i 
deklaracje, upominania się i prośby 
awzględnione nie będą. Komisja ukoń- 
czyła w tej dziedzinie prace swoje 
ostatecznie i nieodwołalnie. Natomiast 
rewindykacje w obrębie -drugiego-ry- 
czałtu jeszcze stoją otworem _ Dele- 
gacja polska prawadzi jeszcze prace 
i zabiegi zmierzające do odzyskania 
jeszcze niektórych dzieł sztuki sta- 

mowiących zarówno własność pań- 
stwową jak prywatną. Prace co do 

drugiego ryczałłu już są na ukoń- 

czeniu ale jeszcze — w ostatniej tej 

chwilil-—przyjmowane są zgłoszenia i 

deklaracje. Należy tylko Śpicszyć się. 
Podczas pebytu, temi daiami, w 

*%Warszawie udało mi się dotrzeć do 

warszawskiej ekspozytury Delegacji 

Polskiej pracującej wespół z Dele- 
gacją Rosyjską w t. zw. Komisji Spe- 

cjalnej Rewindykacyjaej—i zasięgnąć 

pozytywnych informacyj z najlepsze- 

go źródła. 
Otóż, ktoby tą drogą praguął od- 

zyskać dzieła sztuki (a, jak się rzekło, 
pojęcie to, w rozumiemu Komisji jest 
wcale rozciągłe) winien złożyć poda- 
nie na imię Pana Prezesa Delegacji 
Polskiej w Komisjach Reewakuacyj- 
nej i Specjalnej w Moskwie. Pota- 
mie nałeży skierawywać do warszaw- 
skiej ekspozytury. Najlepiej w liście 
do, mieżiwiersłe uprzejmege i Uuczyn: 

nego jej kierownika, adresując tak: 

WP. Zygmunt Szumkowski, szef war- 

szawskiej ekspozytury Delegacyj Pol: 

skich w Komisjach Rzewakuacyjnej 

i Specjałnej w Moskwie. Warszawa, 
al. Elektoralna 2. Pokój 8. 

W podaniu należy wymienić moż- 
liwie jaknajściśiej i jaknajszczegóło: 
wiej: gdzie, opuszczając Rosję, zło- 
kowało się rewindykowaae mienie 
(srebra, obrazy, porcelanę i t. p.) U 
kogo, w jakich okoliczneściach. Im z 
większą precyzją dane te będą wy- 
mienione, tem owocniejsze mogą by 
zabiegi naszej Delegacji. 

Warszawska ekspozytura przeszie 

podanie niezwiekając do Moskwy 
kurjerem dyplomatycznym. Trzeba się 
tylko śpieszyć. Ani chwili juź niema 
flo stracenia. 
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Podręczniki szkolne — @ 
nowe i używane B 

Wszelkie materjały pisemne dla szkół B 
poleca ы 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej 
Wilno, Benedyktyńska 2—3. 
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4 Akwizytorzy p 
d zdolni potrzebni natychmiast. Warun- 5 

ki bardzo dogodne. Garbarska 5—19. 
Biuro czynne od 5—8. B 

') ЧО Ч ЧЕ P AS TDI US VA 
  

PIANINA Sis wyni w celu wynajęcia. 
Zgłoszenia do Administr. <Słowa>. 
  

  

j4 dużo może zdolny 
Zarobić jwiytor. zbierając za- 
mówienia na ieklamy Świetlne. Wa- 
runki bardzo dobre. Biuro czynne od 

T 

Przyjazd p. Czestawa Jankow skiego. 
Kierownik naszego działu teatralnego p: Czesław Jankowski powrócił 

we czwartek 28 września rano do Wiina. 
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SOBOTA 

fos Wsch, sł. o g. 5 m. 36 

Bł. Jana Zach. sł. o g.17 m. 18 
jatro 

Aniołów Str. 

Spostrzeżenia mestrorologiczne Zažisė 

Metserologii U. 8. B. 

z dnie 30—IX. 1627 r. 

Cišelunio | 165 
średnie 

Temperatura t 
średnie Ё 

Opad za do» | е 

› bę w mt. 

i wschodni 

-1-100 € 

Wiatr 
przeważający 
Uwag i: pochmurno 

Minimum za dobę -l- 59C 
Maximum za dobę |-120C ŽŽ 
Tendencjt barometryczna spadek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Służbowy wyjazd p. Wo- 

jewody. W dniu wczorajszym _Wo- 
jewoda Wileński p. Władysław Racz- 

kiewicz w tewarzystwie sekretarza о- 

sobistego wyjechał w sprawach służ* 

bowych do Warszawy. 
— Władze roztaczają opiekę 

nad podrzutkami Władze admi- 
mistracyjne wydały zarządzenie, w 

myśl którego począwszy od dnia dzi- 

siejszego wszystkie osoby, któreby 

ewentualnie znalazły dziecko (pod* 

rzutka) lub chciały przyjąć na wy- 

chęwanie cudze dziecko nie adoptu- 
jąc go, powinny w przeciągu dwóch 

tygodni donieść o tem do właściwej 
władzy administracyjnej l-ej instancji 

MIEJSKA. 

— (o) Posiedzenie miejskiej 

Komisji Gospodarczej. W ponie- 
działek, dnia 3 października, odbędzie 
się w Magistracie posiedzenie miej- 
skiej Komisji Gsspodarczej. Na po- 
rządku dzienaym: 1) sprawa utworze- 
nia podkomisji ogrodowej, 2) sprawa 

nazwy jednej z ulic wiieńskich ulicą 
Lekięrta łącznie z uczczeniem pamięci 
innych bohaterów Ziemi Wileńskiej 
przez nadanie ich imion ulicom m. 
Wilna, 3) sprawy bieżące. 

— (0) Posiedzenie Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna. We wto: 
rek, dnia 4 października, w sali po- 

siedzeń Rady miejskiej, odbędzie się 
posiedzenie kornitetu rozbudowy m. 

Wilna z mastępującym porządkiem 
dziennym: 1) zaznajomienie się z roz- 

perządzeniem Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej o rozbudowie miast oraz 

obowiązującemi przepisami, dotyczą- 

cemi działalności komitetów rozbuda* 

wy; 2) sprawozdanie o _ działalności 
Komitetu rozbudowy ma dzień 1 

października 1927 r.; 3) projekt dzia- 
łalności Komitetu ma rok 1928; 4) 

sprawa opinjowania technicznego; 5) 

sprawa uzyskania dalszych 50000 zł. 

na udzielanie pożyczek na drobne re- 
monty; 6) ustalenie terminów syste- 

matycznych posiedzeń Komitetu; 7) 

rozpatrzenie spraw bieżących; 8) wol- 

ne wnioski, 

— (o) Z posiedzenia miejskiej 
komisji do spraw opieki spo- 

łecznej. Dnia 29 września odbyło się 

pierwsze posiedzenie nowej miejskiej 

Komisji do spraw opieki społecznej 

pod przewodnictwem d-ra Refesa. 
Zśbrani wysłuchali komunikat in- 

formacyjny szefa sekcji opiexi sp9- 

łecznej Magistratu d-ra W.  Male- 

szewsk ego O zakresie i orgenizacji 

omieki społecznej samorządu m. Wiłl- 

na oraz © obecnym stanie miejskich 
jnstytucyj dobreczynnych i o pew- 
nych zamierzeniach Magistratu na 
przyszłość. Ochronki dia dzieci, przy- 

tułek dla starców, tanie kuchnie i t, d. 
znajdują się cbecnie w stanie nie za 

dawalniającym, lecz wobec braku kre- 

dytów ulepszenie może nastąpić do- 

piero po wstawieniu odpowiednich 

sum do budżetu na rok 1928/29. C3 

zaś do zamierzeń Magistratu w tej 
sprawie, to z biegiem czasu zamie- 

ć rzenia te, po omówieniu ich ma po- 
siedzeniach Magistratu, będą przed- 
stawione do opinji Komisji: 8 

W końcu został przyjęty wniosek 

p. Ł Kruka, aby członkowie komisji 

łącznie z przedstawicielami Magistratu 
zwiedzili miejskie instytucje dobro- 

czynne i zbadali stan rzeczy na miej- 
SCU. 

— (x) Dostawa cegły dla 
elektrowni miejskiej. W związku 
z przeprowadzanem ulepszeniem © 

lektrowni miejskiej, Magistrat m. Wil- 
na powierzył w drodze przetargu fir- 

mie „Skawina w Polsce dostawę 
100 000 kg. cegły szamotki i 15.000 
kg. zaprawy szamotowej dla obmu- 
rowania nowych kotłów w elektrowni 
miejskiej. 

Koszta tej dostawy loco elekirow- 
nia Wilno wyniosą ekoło 25000 zł. 

— (x) Dostawa mięsa dla szpi- 
tali miejskich. W celu zaopatrzenia 
szpitali i ochron misjskich w artyku- 
ły pierwszej potrzeby, Magistrat m. 
Wilna powierzył w dniu wczorajszym 
w drodze przetargu dostawę mięsa i 
słoniny dła pomienienych  instytucyj 
wiłeńskiej firmie „Świrski”. 

Ceny produktów loco szpital wy* 
noszą 2 zł. 15 gr. za 1 kg. mięsa i   5-8. Garbarska 5—19,   

  

“A zł. 10 gr. za 1 kg. słoniny. 

  

NIKA 
— (o) Ukonstytuowanie się przy” 

gotowawczych komisyj radziec- 
kich. We czwartek, dnia 29 września 
odbyły się zebrania przy go!towaw- 
czych komisy] radzieckich:gospodarczej 
prawnej i kulturalao-oświatowej, zwo- 
łane w celu wyboru przewodniczą- 
cych i ich zastępców. 

Na skutek uprzedniego porozu- 
mienia się z inaemi komisjami, uzna« 
no mające nastąpić wybory prezydjum 
za prowizoryczne do czasu osiąenię- 
cia porozumienia w sprawie stałych 
przewodniczących w komisjach po- 
między poszczególiemi ugrupowania- 
mi Rady miejskiej. 

Z tem zastrzeżeniem przystąpiono 
do wyborów. 

W wyniku głosowania zostali o- 
brani: 

1) na przewadniczącego Komisji 
gospodarczej p. Stanisław Wańko- 
wicz, na zastępcą p. E. Zaks', 

2) na przewodniczącego Komisji 
Prawnej prof. Zygmunt Jundził, na 
zastępcę mec. Czernihów, 

3) na przewodniczącego Komisji 
Kuliuralno-oświatowej prof. St. Ehren- 
kreutz, na zastępcę p. F. Młodkowski. 

— (x) Remont linji wodocią- 
gowej w:;Wilnie. W celu uporząd- 
kowania sieci wodociągowej w Wilnie, 
Magistrat polecił ostatnio wydz. ka- 
nalizacyjno<wodociągowemu praepro- 
wadzenie remontu linji wodociągowej 
do kiasztoru O. O. Misjenarzy do 
osadnika na st. kolejowe|, oraz domu 
wodociągowego, mieszczącego się przy 
ul. Beliny 26. 

Pozatem w nmajbližszych dniach 
ogłoszony zostanie przetarg publicz- 
ny na budowę przy zbiegu ui. Sło: 
wiańskiej i Sniegowej wodociągowej 
budki drewnianej, oraz przy ul. Ty- 
zenh auzowskiej takiejże budki muro- 
wanej. 

— (x) Oświetlenie ulic lam- 
pami naftowo-żarowemi. Wydział 
techniczny Magistratu m. Wilna pro- 
jektuje przyziąpić w najbliższych 
dniach do zainstalowania Jamp naf- 
towo-żarowych przy ul.: Subocz, Wił: 

nn Ww o 

dowych dokształcałący, h —stosownie 
do art. 4;ustawyłuposażeniowej,z wyjąt 

Potworny mord przy ul. Betlejemskiej. 
kiem niektórych wypadków, jak np. Były przodownik policji wypuszczony z więzienia morduje żonę 
gdy uczeń zarabia ma swoje utrzy- Wczoraj o godz. 12 w południe 

manie. jeden z prenumeratorów naszych о- 
— (c) Regulamin pracy wy- znajmił nam przez telefon, że 

chowawczej wszkołach średnich. w domu Nr. 64 przy ul. (Betle- 
Minister W. R. i O. P. wydał regula- jemskiej dokonano morderstwa. 
min pracy wychowawczej w szkołach Nie rozpytując się o szczegóły uda- 
średnich ogólnskształcących z polece- liśmy się matychmiast na miejsce. 
niem ścisłego stosowania go od bie- Przeježdžamy ul. Subocz, wjeżdżamy 
łącego roku szkolnego. na spadziste i kręte zaułki. Tu, na 

Regulamin przewiduje  przede- samem wzgórzu, vis'a vis cmentarza 
wszystkiem instytucję t zw. opieku- znajdujemy malutki domek, položonv 
nów pojedyńczych klas szkolnych. Z w ogródku, a oznaczony Nr. 64. 
pośród obowiązków opiekuaów kla- Przy wejściu spotykamy kierownika 
sowych na pierwszy plan regulamin 2-go komisarjaiu p. asp. Nowochoń- 
wysuwa obowiązek poznania młodzie- skiego, w głębi nacz. urz. śledczego 
ży, uczęszczającej do danej klasy. podk. Gliński bada matkę zamorde- 
Jako zasadę dia wiełu szkół mową, wanej. Prosimy e zezwolenie i wcha- 
regulamin wprowadza instytucję t. zw. dzimy do mieszkania. Maleńka, bied- 
wychowawców specjalnych, oddając nie umeblowana izdebka. W głębi 
im pleczę nad jednoliteścią organiza- łóżko z porozrzucanami poduszkami, 
wania pracy młodzięży z różnych kłas. obok na podłodze wydzieliny, Z za 
Wychowawca specjalny posiadać wi- pieca widać nogi  zamordowa- 
nien odpowiednią wiedzę i umiejęt- nej obute w pantofle. Przy s'ole 
ność w dziedzinie wychowawczej. szlocha krewna zmarłej. 

— (c) Rozpoczęcie roku harcerskie Zamordowana Helena Piekarska 
go w dratynach żeóakicky tmorpać si8e- tat 7;miżaticr odj -czjcrech "1 pół 
nika b. r. nastąpi otwarcie roku harcerskiego miesięcy, żyła jeszcze o godz. 9 ra- 
w drużynach żeńskich. Dnia tego zostanie > z 5 
odprawiona msza św. przez J. Eks. Biskupa "9, kiedy to matka jej Osipowicze* 
Bandurskiego w kościele św. Michała. Cho- wa wychodziła na miasta zostawiając 
rągiew Męska rozpoczęła nowy rok wyciecz- ją | męża nieżywej — Bolesława. 
ką dn. 25 bm. Dowiadujemy się stopniowo szcze: 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA gółów z życią zamordowanej oraz jej 

męża. 
— Kasa „Chorych m. Wilna On — Bolesław Piekarski, młody, 

podaje do wiadomości ogółu ubez- atletycznej budowy, niejednokrotnie 
pieczonych, że od dnia. 3 peździer- występujący jako zapaśnik byt przo- 
nika b. r w Przychodni na Antokolu downikiem policji, komendantem po- 
bądą ordynowali lekarze specjaliści steruaku w Kaplicy Ponarskiej. Bę- 
chorób kobiecych i dziecięcych. dąc ua obchodzie przyłapał szmugiel 
Przyjmowanie chorych w Przychodni Spirytusu przeznaczonego do Litwy, 
będzie się odbywało według rozkła: lecz po otrzymaniu łapówki w po- 
du: choroby wewnętrzne — Dr. Czar. Staci ośmiu butelek i złotego zegar- 
nocki codzięsnie od g, 9 do 10 i od ka zwolnił przemytników.  Nie- 
5 do 6; choroby dziecięce — Dr. Szczęście chciało, że przemytnicy ci 
Bikusówna — poniedziałki, środy i złapani zostaii ponownie, a herszt 
piątki od gadz. 1-ej do 2-ej; choroby ich wydał Piekarskiego. Zwolniono 
kobiece — Dr. Pióro—wtorki, czwari- go Z bolicji, 
ki i soboty- od g. 3-e] do 4-ej; cho- Pałając żądzą zemsty Piekarski 
roby zębów — iek. dent. Prużan — postanswił zamordować sprawcę wy- 
codzienaie od 4-ej do Óstej. dalenia go z poliėji, Na okazję nie 

czekał długo i pewnego dnia celnym 
SPORTOWA. strzałem przestrzelił szyję swemu wro- 

— (x) Przygotowania do bu- SOWi. ё dowy stadionu sportowego Piekarskiego aresztowano, a Sąd 
Wilnie. Z polecenia władz miejskich Okręgowy skazał go na cztery lata 
przystąpiono w ostatnich dniach do Więzienia ciężkiego. 
regulacji terenów na Górze Boufa- Kilka miesięcy temu Piekarski zo- 
łowej. 

Jak wiadomo ma to związek z 
komierskiej, Popławskiej, Filareckiejina projektowaną budową większego sta 
innych krańcach miasta pozbawio- djonu sportowego reprezentacyjiego 
nych oświetlenia elektrycznego. w Wilnie, na który to cei miasto ze- 

— (x) Magistrat czyni zapasy zwoliło „na korzystanie placu beze 
drzewa na okres zimowy. W naj- płatnie, 
bliższych dniaah, Magistrat m. Wilna 
ogłosi publiczny przetarg na dosta- 
wę dla potrzcb miasta. okeło 2000 — Odczyt iiessena. wilenskie 
mtr.3 drzewa opałowego. Towarzystwo Rosyjskie wykorzystując 

Ma to być pierwszy zapas drze- pobyt na zjezdzie filozofów słowiań- 
wa ma sezon zimowy. skich w Warszawie obecność przedsta- 

— (x) Budowa miejskiej beto- wicieli nauki rosyjskiej, zaprosiło na 
niarni. Na wczorajszem posiedzeniu odczyt znaaego uczonego i publicysty 
Magistrat powziął decyzję uruchomienia S$. Hessena, który odbędzi: się w sali 
w dniach najbliższych przy placu Łu- Kina Heljos w niedzielę o godzinie 
kiskim obok miejskiej dezyntekcyjnej 1-szej po poł. P. S. Hessen będzie 
instytucji oddawna projektowanej be- mówiłgna temat 10-cielecia szkoły 
toniarai mie skiej. so vieckiej. 

W betoniarni tej produkowane P. Hesszn przedłożył kilka bar- 
będą krawężniki, płyty chodnikowe dzo interesujących tematów m. in: 
oraz wszelkiego rodzaju wyroby be- «Dobro i zło Dostojewskiego», „Oso- 
tonowe dla potrzeb miasta; koszta bistość i kuliura" i inne, nie wyklu- 
budowy tej betoniarni wynoszą oko- czę ą zatem jest rzeczą, że odbędą 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

ło 90000 zł. się dalsze odczyty, aczkolwiek Otga- 
— (x) Gdzie będą lokowani nizacja ich spolyka trudności ze 

nałogowi alkoholicy. Wobec względu na brak odpowiednich loka- 
braku w Wileńszczyźnie odpowiedniej łów gdzieby 
instytucji, Magistrat m. Wilna na odbyć. 
wczorajszem posiedzeniu postanowił is wątpimy, że odczyt p. H-asena 
wszystkich nałogowych alkohelików, zainteresuje Szzrokie koła publicz- 
nad którymi w myśl ustawy miasta ności, 
roziacza opiekę, 0 Kas ROZNE. 
do państwowego schroniska a na- — Zbiórka na powodzian. W 

łogowych alkeholików, w Kościeje- niegziełę, dnia 2 połdzieciiki: Się. 
dzie się w Wilnie zbiórka uliczna na wie pad Rogoźaem, w Wojewódz- 

twie Poznańskiem. : т 
powodzian, Obsadzonych badzie prze- 

— (x) Badanie wytrzymałości 5210 70 placówek zarówno na ulicach 
miasta, jak i w lekalach publicznych. mostów miejskich. Magistrat m. 
Komitet pań zwraca się z gorącą Wilna zwrócił się do firmy budowy 

mostów „Karucki* w Warszawie O pruśbą do ofiarnej ludności m. Wil- 
na, aby zechciała poprzeć jego usiło- 

odczyty mogły się 

stwierdzenie wytrzymałości mostu na 

ks jskiej Zielonego mostu na wania, zmierzające do zebrania moż- 
SACZ lo : liwie znacznej kwoty na potrzeb, 
I raw. 20 nieszczęśliwych ofiar ostatniej powo- 
musa być, SR wać. 6 dia ao w historji nasze- 

e tra: — Sprostowenie. Wobec uka- 
— (x) Usuwanie drutów napo- zania SE ur. 223 „Słowa” jęk dnia 

wietrznych przy Bazylice. Na wnio- 30—1X 1027 r. niezgodnej z rzeczy- 
sek miejskiej komisji technicznej, Ma- wjstością notatki kronikarskiej zatytu- 
gistrat m. Wilna postanowił ostatnio jowanej „Nowy rok akademicki na 
usunąć na placu Katedralnym przy lj S, B.* Rektorat podaje do wiado- 
Bazylice wszelkiego rodzaju druty mości ogółu, iż zapisy na Uaiwersy- 
a: pry przewody elek- tecję Stefana Batorego trwają do dnia 

bać Pieca przen nymi 30 września 1927 r. włącznie i nie 
one będą systemem podziemnym znętały przedłużone, a otwarcie no- 
— (x) Przedmieścia otrzymają wego roku akademickiego nastąpi 

chodniki. Magistrat m. Wilna posta- prawdopodobnie dnia 11 październi- 
nowił przystąpić w przyszłym tygod- ką r.b. ostateczny termin otwarcia 
niu do robót układania chodników roku akad. 1927—28 zostanie poda- 

przy SE aji „zetigłekć 230 i ny później. 
przy ul. Szentyękiego 260 mtr, Е R i ai 

pras 400 mr, Wiwulskiego 150 kim dka A p Bed) 
m i o A 150 mir. i Raduń- zgołano unormować ruch autobuse- 
“ b t х “"] a wy na linji Zwierzyniec — Dworzec. 
KG: a ei ou już ma u- Coś jednak horendałnego dzieje sięna 
ończeniu roboty układania Około nowgotwartej linji Piac Katedralny — 

2000 mir. chodników cementowych Fwgrzec. Jedzie tam kto chce, 
przy uł. Sawicz, Subocz,Wingry, Sty- chcę j majusilniejsza kontrola zdaje 
czniewej, Bonifraterskiej, Jasińskiego, się nie osiągać skutków. Wczoraj a 

Portowej i Ludwisarskiej. godz. 10 wieczór jeden z pasażerów 
SZKOLNĄ był świadkiem takiej właśnie samo- 

— (c) Dodatek ekonomiczny wołi służby automobiłowej, a jedno- 
na dzieci uczęszczające do szkół cześnie poszkodowanym. Autobus 
zawodowych  dokształcających. Nr. 14173, z jednym tylko pasażerem, 
Na podstawie wyjaśnienia Minister- nie chciał w żaden sposób ruszyć х 
stwa W. R. i O.P, funkcjonarjuszom miejsca, bo mu sie nie opłacało. Po 
państwowym przysługuje prawo po: dłuższym, chyba 20 minutowym po- 
bierania dodatku ekonomicznego na stoju na interwencję konnego policjan- 
dzieci, uczęszczające do szkół zawo ta ruszył, jednak już koło dzwonnicy polskich i obcych, a mianowicie: Moniuszki, Ruble 4,75 

stał zwolniony przedterminowo i nie 
czekając długo poślubił obecnie nis- 
żyjącą już Helenę Osipowiczównę. 

: Nie przeszedł jeszcze miodowy 
miesiąc, a już do urzędu śledczego 
wpłynęło zameldowanie teściowej o 
kradzieży 80 zł. Oraz 2 palit i kapy. 
Jednocześnie z tem wpłynęły zamel- 
dowania, że b. przodownik Piekarski 
podając się za aspiranta policji doko- 
nał szeregu rewizji, między innemi w 
ochronce, przyczem po rawizji zau- 
wažono brak cennych przedmiotów. 

Wiedząc, że policja szuka go. Pie- 
karski zdołał ukrywać się. Wczoraj 
rano funkcjonarjusz Urz: śledczego 
przechodząc ulicą Betlejemską spe- 
strzegł poszukiwanego i nie wisdząc 
nic o popełnionem morderstwie, a 
tylko ma podstawie listów gończych, 
aresztował gu i odprowadził do ll-ga 
Komisarjatu. 

W godzinę potem nadeszła wieść 
o yz 4 

zeznań teściowej —Osipowiczo- 
wej wynika, że Piekareki oczy 4 
przedniego dnia wieczorem do damu. 

Posilił Się I położył się spać. Rano 
Osipowiczowa nie podejrzewając nic 
złego poszła na rynek. Po powrocie 
znalazła córkę wiszącą na  zasłoncs 
od pieca. Nie tracąc przytomności 
jedaem pociągnięciem noża przecięła 
sznur i dała znać policji. Lekarz po” 
gotowia skonstatował śmierć, 

Przy oględzinach miejsca zbrodni 
wyraźnie widać ślady walki. Zmarła 
zamordowana została przez uderzenie, 
a następnie dopiero zawleczona za 
piec (na co wskazują wyraźnie ślady) 
i powieszona na zasłonce pieca. Z 
zeznań osób znających stosunki ro- 
dzinne Piekarskich widać, że nieje - 
dnokrotnie groził on żonie, że ją za 
morduje. Szm on badany natychmiast 
oświadczył, że oboje z żoną postano- 
wili popełnić samobójstwe. Ona miała 
to zrobić w domu, a on na drzewie. 
W ostatniej jednak chwili rozmyślił 
się, poszedł po esencję octową i w trakcie tego został aresztowany. W areszcie zachowuje się en spokojnie 
i robi wrażenie zrezygnowanego. Tło- 
maczy się niezręcznie i usiłuje rzucić 
cień na wierność małżeńską zmarłej, 
która n. b. była i ztczegóły: yła w ciąży. as a. 

Wybuch epidemji szkarlatyny w Wilnie, 
W dniu wczorajszym w gmachu 

ochrony «Dzieciątka Jezus» wybuchła | 
niespodziannie epidemja szkarlatyny, 

Wobec powyższego  odnośne 
władze sanitarae w Wilnie poczyniły 

Katastrofa samochodowa na Szosie Wilno— Nowa 

Wilejka, 
Onegdaj na szosie prowadzacej Z 

Wilna do Nowej-Wilejki zdarzyła się 
katastrofa samochodowa, - dzięki któ- 
rej dwie osoby o mało co nie zosta- 
ły pozbawione życia, 

Taksometrem Nr 8 (Ford) powra« 
cała z Nowej Wilejki p. Ludmiła 
Rozwadowska, żona porucznika. W 
odległości kilometra od Nowej Wilej- 
ki, kiedy auto pędziło z dużą szybko- 
ścią, szofer zauważył, że sztanga kie- 
rownicza rozluźniła się, jak widać 

PPP" Е 

konduktor oświadczył pasażerowi, że 
na dworzec nie jedzie. Na katego- 
ryczne żądanie aby jechał tak jak w 
rozkładzie na oknie wypisane, przyjął 
pieniądze, zwlekał jednak z wydaniem 
biletu, a niedojeżdżając Skopówki 
szepiął coś szoferęwi, samochód sta- 
nął i oświadczono że dalej nie jedzie 
bo zabrakło benzyny. 

Poszkodowany pasażer Sprowa: 
dził konduktora de posterunku, kon- 
my policjant nr. 1121 zanotował jego 
nazwisko (Alfons lagielewicz) i 

Tego jednak zamało, Należy raz usta- 
lić: istnieją linje autobusowe, czy nie, 
ima pasażer pewność, że wsiadając do 
autobusu dojedzie do miejsca prze- 
znaczenia, czy też zależy od widzitmi- 
się szoferów i konduktorów. A przy 
takiem rozwydrzeniu nie dopnie się 
ładu środkami łagodnemi. Należy sta- 
sować najostrzejsze, aż do odbierania kobi 
koncesyj włącznie. 

polski w Wilnie. 
z Wielkopolski przybywa 

nr. Wilno, 
samochodu (14173). S>odziewać się dni 15-u s.ereg występów muzyczno-śpie 
należy, że dostanie jakieś 2 zł, kary. 278 

wny w Sali teatru d tęp śp 
p-ździernika r.b. m m 

dania zarządu «Reduty» 
na zwolnił pominione 
miejskich opłat widowiskowych i t. p. 

dniu 
rzeźni 

natychmiast energiczne zabiegi, w ce- 
u przeprowadzenia izolacji dziećł 
chorych od zdrowych, oraz wstrzy- 
mania jej dalszego rozszerzania się. 

wskutek pęknięcia. Nie tracąc przy: 
tomności i nie zdając sobie spra 
z możliwych następstw, szofer dal 
silny hamulec, Skutek był taki, ż 
auto przewróciło się do góry kołami 
przekręciło się k'lka razy. 3 

"Pani Rozwadowska uległa zła 
niu nogi oraz silnym obrażeniom gło 
wy i boku. Szafer wyszedł z cał 
tej opresji jedynie z niewielkiemi r. 
nami i obrażeniami. 

Wagnera, Karłowicza, Gounodz Verdi ы Cza, 2 e; Czajkowskiego, Niewiadomskiego i in. W w konaniu udział biorą: chór mieszany T- <Lutnia> . pod dyrekcją J. Lešniewskieg znana Śpiewaczka J. Korsak-Targowska, o; młody, utalentowany Śplewaąk Z Protas Ai Eolas latania, który zdob, owod i w As asi. e koacertami w Wars; 

asa czynna—dziś i vba: jay i jutrood g. 11 r. 

Początek o.g, 12,30 po poł. 
— Eilharuonja <Echo> z Wiel 

T-wo F.lbarmonji <Echi 

  

   

  

    

  

   

     
       

   
   

      

   

     

  

w tych 
w oelu dania па Kredo wa 

W Wilnie T wo to urządza wystę 

W związku z powyższem na skutek 
Magistrat m. 
T-wo od wszelki 

WYPADKI 1 KRADZI 
— Wykrycie tajne ź rolne Magistratu nę CE wczorajszym przy ul. Belmont 

r. d. TEATR i MUZYKA. plewst.ezo. Po dobiaizj Ż7d2 Mejera 
rewizji znalezłon — Teatr Polski (sala <Lutnia>). Niech 17 Kuicża zabitych baranów 

ładnie przeprowadzi 
rzeźni  Czaplewski 

które sk 
   

  

żyje miłośćl» komedja F. Gandery, której Skowano i mięso oddano do użytku ku premjerę Teatr Polski odegrał wczoraj, przy i ochron mie, 
zapełnionej do ostatniego miejsca widowni, 
dziś i jutro będzle powtórzona. Komedja ta będzie pociągnięt 
ka hymnem na cześć miłości, baka zaś ności Kame | NE 
lekko przez artystów, 

żyje miłość!» zarówno poezją, jak i dowci- 
pem. 

— Inauguracja przedstawień dla 
młodzieży. Dziś o g. 4 m. 30 pp. Teatr 
Polski wystawia premjerę komedji AL Fre- 
dry <Psn Jowialski», przeznaczając to wido- 
wisko dla uczącej się młodzieży. 

— Niedzielae widowiska w Teatrze 
Polskim. Niedziela w Teatrze Polskim jest 
dniem, kiedy przy okienku kasowem panuje 
wielki ścisk i Całą, żądną teatru publiczność 

fak nie jest w staniepomieścić Teatr Polski. Z tych Paryż 
względów, odtąd Teate Polski w niedziele i Praga 
święta czynny będzie trzy razy; bilety zaś Szwajcarja 
sprzedawać będą dwie kasy od g. llej ra- Wiedeń 
no bez przerwy. 

Jutro w niedzielę na pierwszem przed- 
stawieniu (godz. 3 m. 30 pp.) ukaże się 
«Wesoła spółka», na drugiem (godz. 6) — 
<Pociąg'Widmo», na trzeciem zaś (godz. 8 
m. 30 w.)—«Niech żyje miłuść!» 

— Poranek wokalny T wa <Lutnia>. 
Program pierwszego w sezonie zimowym 
poranku wokalnego, który się odbędzie w 
niedzielę 2-go b. m. w sali «Lutnia», skła- 
d:ć się będzie z utworów kompozytorów 

jest widowiskiem peł« wał się on powyż: 
nem humoru, gdyż autor wyposażył «Niech od dhiószego kaj sd 

      
     

   

o jskich. 
Niezaleźnie od powyższego Czaple: 

do surowej odpowie 
gdyż jak stwierdzono zaj 

prawdopodobnii 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 września i4-7 ; 

Dewizy i waluty: 

Tranz. 
Dolary 8,91 3 
Londyn 43,5! % > 
Nowy-York 8,93 8,95 

35,10 | 35,19 
26,50 26,56 
1618 172,86 

i 126,49 
Włochy 48,36 (48,98 

GiELDA WILENSKA, | 
Wilno, dnia 30 września 19 

Listy zastawne. 

Wił. B. Ziemsk. zł, 100 51,— 
Złoto. 

4,74 
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: Kino- Helios“ Krzyk 100.000 niewinnych ofiarf Największa sensacja sezonu! Po raz I-szy w Wilnie BSEKA GEEGEEKEIEKA 
SPORT = „„ielios | „Krzyżowa droga białych niewolnice" "zy: poza Handl. BI EJEJEJA 

Zawody lekko-atletyczne o mi: Arcysensac. film, o którym będzie mówić całe Wilno. z udział. Mary Kio, Very Eageis, Mia 
strzostwo Harcerskiej Chorągwi Pankau i genjalny Klejn-Rogge (bohater D-ra Mabusr).  Flim powinni widzieć każda ko- 202 

Męskiej bieta, każda matka, każdy ojciec! Wstrząsające sceny. Niebywałe napięcie sensacyjne. я 

W niedzieję dn. 2 października b.r. Ko- 39 Kino D z 
menda Chorągwi M. przy pomocy Ośrodka a Teatr 93 olonja* £ Dziš! 
wychowsnia lizycznego M. S. Wojsk. —Wil- 8 ul. A. Mickiewicza 22, gy 
no — organizuje pierwsze zawody lekkoatle- Š Ę 

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

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na PAZDZIERNIK. 

    

  

Nadzwyczajna salonowa 4466 z Życia jednej dziew. BB 
komedja 5 O akt. pt. » V V enus z W eneecll Czyny, która z zaułków 

i kanałów Wenecji dosięgła pałaców. W rolach tytułowych: przepigkna CONSTANCE TALMADGE, 
ulubieniec kobiet ANTONIO MORA, znani 1 WAWICZ i JULANNE JOHNSTON. = 

statni seans 10.15. 

tyczne o mistrzostwo Chor, Wil. 
Zawody odbędą się na boisku 6 p. p. 

Leg. (Antokol). 
Drużyny stające do zawodów o mistrzo- 

stwo wystewiają po sześciu zawodników, 
którzy s'aią do dowolnie wybranych konku- 
rencyj lekko-ati, Pojedyńczy zawodnicy mo- 
gą również ubiegać się o mistrzostwa indy- 
widualne. Zwycięzcy otrzymają nagrodę 
przechodnią ofierowaną przez ośrodek ych, 
Fizyczn. Wilno pamiątkowe żetony oraz in- * 
dywidualne nagrody w postąci sprzętu do 
lekkiej atletyki. Kierownik zawodów phm. 
Grzesiak-Czarny se główny Kier. Ośr. 
Wych. Fiz. p. kpt. T. Kawalec (c). 

Dzisejsze i jutrzejs'e zawody 
Drużyny wileńskie po zdobyciu przez 

Makkabi tytułu mistrza okręgu zapadły w 
przed” czesny sen zimowy. Stan ten trwał 

się z apalji i przystąpiły do pracyĘDwa dni 
z rzędu grały drużyny AZS i Pogoń. 

Dziś znów o godz. 3 popoł, na boisku 

Ogniskiem, a jutro 
EE 

niska z AZS'em. * 

Leny w Wilnie z dnia 30 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ut, Ostrobramska 5) 

P. 

Rejestr milowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 
Dział A w dniu 22 września 1927 r. 

ы 2 6957 1 A. <Podbereska Chaja-Mina» 
długo i afisze opiewające o meczach głosiły pow, Wołożyńskim, skle. bakalji, galanterji, naczyń i szkła. 
tylko o Makkabi. Oststnio kluby otrząsnęły Firma istnieje od 1924 w Właścicielka Podereska Chaja-Mina, 

zam. tamże, 

= « 
Dziś będzie wyświetlany film „Franciszek z Assyżu 
Wielki dramat w 12 aktach, W poczekalniach 

W. Szczepańskiego ściśle zastosowana d 

je od 1910 r. Właściciel 

w  Wiszniewie 

1519—VI 
  

6958 I. A. «Podbereska Roza> ю o go 0 w Wiszniewie, pow. 
Makkabi odbędzie "de spotkanie Pogoni z Wołożyńskim, sklep manufaktury i gotowego ubrania. Firma 

+ istnieje od1924 r. Właściciel Podbreska Roza, zam. tamże. 
1520—VI zam. tamże. 

  

  

  

  

  

6949 1 A. <Perski Chaim» w Wołożynie, ul. Rynek 14, 
sklep manufaktury i gotowego ubrania. Firma istnieje od 
1909 roku. Właściciej Perski Chaim, zam. tamże. 

(Fratre Francesco). 
koncerty radjo. Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza 

k do obrazu. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: 
w niedziele, Święta i soboty o g. 4, wne AE o g. 5i pół. Cena biletów: parter 60 gr., 

alkon r, 

1540—VI 

6950 I A. <Perski Dawid» w Woložynie, ul. N. Mif- 
ską 22, sklep spożywczy galanterji i manuiaktury. Firma istnie. 

erski Dawid, zam. tamże. 1541-—VI 

„6951 1 A. <Perski Gecel» w Wiszniewie pow. Woło- 
żyńskim, sklep mąki i zboża, Firma istnieje od 1924 r. Właści- 
ciel Perski Gecel, zam. tamże. 1542—VĮ 

w dnin 19.IX 1927 r. 

60031 A Berman Mejer w Wołożynie, ul. Wileńska 6, skup stór 
iszczeciny, Firma istnieje od 1925 r. Właścicieł Berman Mejer 

1543—VI 
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Żądajeie wszędz.e 
trwałych i eleganckich 

Kaloszy i śniegowców 

Konto Czekowe Słowa P KO 

Nr. 80259 

   
   

© BI ai EL 

Lokujemy 

gotówkę na pewne 
zabezpieczenie i 

dogodnych warun- 
kach 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

Cza 21, tel. 152, 

    

Do wynajęcia 
5 mieszkań nowood- 
remontowanych. Z tych 
3 mieszkania 3 pokoj. 
z kuchnią, 2 mieszka- 

  

  

— n. 

wach 4 b. 6959 | A. <Potasznik Ewel> w Wołożynie, ul. Wileń- GR AR TEO A AE A SS IV UD Uk G AJ B A E A EA š nia 1 pokoj. z kuchnią 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł, Ska 50, skup Inu, siemienia 1 konopi. Firma istnieje od 1923 r. w a na salce, obok rynku 

za 100 klg,, owies 35—37, jęczmień brową- Właściciel Potasznik Ewel, zam. tamże. 1521 —VI 7 и 2 Stefańskiego. Dowie- 
rowy 45—46, na kaszę 39—41, otręby żytnie е : 2 s Z dzieć się o 4, 
24—25, pszenne 26—27, ziemniaki 9:00— 6960 1, A, «Rabinowicz Bejls> w Wiszniewie, pow. Wo: M { @ m. 3. Olędzki, dom 
10.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- łożyńskim, sklep spożywczy, galanterji i naczyń. Firma istnieje M PSA os т ® własny, 
dencja wyczekująca. Dowóz Średni, od 1923 r. Właściciel Rabinowicz Bejla, zam. tamże. 1522—VI H Trzepany w ilościach ód 5.000 kg. m 
hui L E pr rt ic = 6961 1. A, <Rubinowicz Josiei-Mendel» w Wiszniewie M h k h 5 Stužaca reie), w detalu) gr, za roc. » A, <RUDINOWICZ 2 us 
85— 95, žytnia 50 proc. 60-65, 60. prod, IS pow. Wołożyńskim, skiep manufaktury. Firma istnieje od M po сепас orzystnye = EPS 2 o. 
60, razowa 35—40, kartoflana 80—90, gry- 1923r. Właściciel Rabinowicz Josieł. Mendel, A BRE z kupuj emy. z ŚW > 8 > ae: soi, ża 
czana 60—70, jęczmienna 60—65. a 7 a m dobra kuchni i Cileb pytiowy 50 proc. 60—65, 60 proc, в е Iš m skiej fabryki в S iabie, stołowy 55-60, razowy 35—40 gr. za GSA w dniu 23 IX 1927 r. E Odbiór i zapłata przy odbiorze towaru. u znanej Ry. ] ry 6 6 | Pace: 

Nasza ziania Amietykańska 150-160. gr. sa 6962 1. A. «Rabinowicz Szejna-Bejla» w Wiszniewie m Oferty wraz z cenami kierować do Admi- m - go 17, m, 5. A T ce A ow, Wołożyńskim, sklep manufaktury i gotowych ubrań. E a 
Dosia 5 —'88. w; + PĘCZA Birma AE od 1922 r. Właściciel ROEE zj E nistracji „Słowa* pod lit. B. R. E 93, : każ: Ir. 5. Wołfsor 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg, TAM. tamże. Skład i m weneryczne, _ MGCZO- cielęce '200—220, baranie 200. 240 wie 6063 |. A. <Rapoport Estera» w Wołożynie, ul. N.Miń- TMBBAKROEWASEE HU: URNUZNANNUGAREMA fabryczny M. Złatin, Wilno cie: 1321. płciowe 1. skGrus. ur przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

ska 24 sklep spożywczy i galanterji. 
Właściciel Rapoport Estera. zam. tamże. 

Firma istnieje od 1910 r.   
1525—VI FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

SPRZEDAŻ WYŁĄCZNIE HURTOWA. 

  

Wlień:ka 7, tel. 1067, 

  

  

  Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 060650665 6964 | A. <Rogowin Eszka» w Wołożynie, ul. Rynek 22 
sklep spożywczy i żelaza. Firma istnieje od 1917 roku. Wła- 
ściciel Rogowin Eszka zam. w Wołożynie, przy, a Rr 13. 

4.50, il gat. 380 — 400, szmajec wieprzowy 
480—50U, sadło 400—450. 

Nabiał: maieko 30—40 gr. za 1 litr, Śmię. 
tana 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło niesos 
lone 550 — 600, soon" 500 — 550, desero: 
we )0—655. 
ir Andie! ea r, 8 1 kę, 

cebula — ‚ cebula młoda = 30, i X Tr. 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka podatkowy Ul dnie 19107 6 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 2710 lil A. <Pierwsze Polskie Zakłady tkaniny drzew- 
orukiew 15-20, ogórki 20—30 gr. za | dzie- nej J. Sobecki i S-ka.» Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowa- 

<siątek; groch Strączkowy 30—45 gr. ża i kg., ne i wykreślą się z rejestru, 1528—VI 
tazola strączkowa 45—60 gr. za 1 kg, ss — 
ragi 120—180. kalafiory 20—50 gr, za głów. 

kapusta świeżą 20-30 za 1 kg. pomidory 
40—80, grzyby suszone 15.00-18.00 za 1 kg 

Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 70 — 
120 śliwki 150 —200. 

Cukier; kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
lu). kostka 170 (w hurciel. 175 (w de- al: 
Jaja: 170—200 za 1 dziesiątek. 
Drób; kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 120—180, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęs: żywe 12,00—15,00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 
15.00— 18.00 zł, za sztukę. 

Ryby: lny żywe 450 480, śnięte 350-400 
Za 1 kg, szczupaki żywe 400—450, śnięte 
300—350, okonie żywe 400—450, śnięte 350 
—380, karasie żywe 300.350, śnięte 200-250, 
karpie żywe 350-400, śnięte 250-280, leszcze 
żywe 450-480, śnięte 380-400, sielawa 280— 
320, wąsacze żywe 400—450, snięte 300—380, 
sandacze (brak), sumy (brak), miętuzy 

R: yo ba A AR sz 
, stynka (brak ocie 150—250, drobnę 

50—80, Р : 

  

6965 1. A.+<Rogowin Jochen> w Wołożynie, ul. Ry- 
nek 27, jatka atiężna: Firóta istnieje od 1926 r. Właściciel Ro- 
gowin Jochen, zam. w Wołożynie, przy uł Wileńskiej 35 

Dział A w doiu 21 września 1927 r, 

6938 1. A. «Mejerson Mina» w Wołożynie, ul. N. Miń- 
ska 21, sklep spożywczy, manufaktury i galanterii, Firma istnie- 

je od 1923 roku. Właścicielka Mejerson Mina, OWE. 

ie, ul. nek 22, sklep £dłaza, Pirk MARE HET Sto Veigiraie ul. ПЛЕ ст 
Alter, zam. w Wołożynie, prz: ul. Ryne« 24. 1530—VI 

6040 I. A, «Melcer Chana» w  Wołożynie ul. Dubiń- 
ska 37, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1925 r. 
Właścicielka Mec Chana, zam. tamże. 1531—VI 

6941 I A. «Melcer Rocha» w Wołożynie, ul. Wileńska 2, 
sklep galanterji i towarów łokciowych, Firma istnieje od 
1925 roku. Właściciel Melcer Rocha, zam. przy ul. Smorgof- 
skiej 11. 1532—VI 

6942 I A, «Minc Szytmiel» w Wiszniewie, pow. Woło- 
žyfūskim, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 
1919 r.Właściciei Minc Szymiel, zam. tamże. 1533—V1 

w dniu 221X 1927 roku, 

6943 1 A. «Mtot Eljusz» w Wotožynie, ul. Rynek 3, 
sklep spożywczy i piwiarnia, Firma istnieje od 1923 roku, 
Właściciel Młot Eljasz, zam. w Wołożyiuś, przy uł. Si. Miń- 

* skiej 5. 1534—V 

  

Ofiary. 
SĘ chot- я е 

nikiem w = Wa iandaj y Rawa 6944 | A. <Moczuiski Wincenty» w Wołożynie, ul. Wi- 
i ieci leńska 1, sklep wędlin isłoniny oraz kolonialny, Firma istnieje 
no "M. š. R rodziny w nędzy z czwor. Od 1912 roku. Właściciel iWioczulski Wincenty, So. Gnże. 

„giem dzieci zł. 5. Я 1535— 

— Cywiński Justyn dla wdowy z synem 
suchotnikiem zł. 3. 

adi BA GB X8ŻA GRACIE A 

Administracija „Słowa* poitca 

cfiarności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i ojga 
małych dzieci. 

Łaskawe ofiary prosimy składać 
w Aam, „Słowa* dła „rodziny w 

6945 I A. «Mołot Fania» w Wotožynie, ul. Dubiūska 10, 
sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1926 r. Wła- 
Ściciel Mołot Fania, zam. tamże. 1536—VI 

6946 | A. <Morduchowicz Lejba» w Wołożynie, ul. 
Rynek 24, sklep skór. Firmą istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Morduchowicz Lejba, zam w Wołożynie, przy ko EA 18į 

i 

    
  

  

6947 I A. <Namiot Hirsz» w Wołożynie, ul. Rynek 28, 
sklep manufaktury i naczyń. Firma istnieje od 1914 r. Właści- 
ciel Namiot Hirsz zam. w Wołożynie, przy ul i Kosa 9. 

6948 | A. <bPerska Chaja Rajca» w Wołożynie, ul. 
  

  

  

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

  

  

OGŁOSZENI 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnię podaje do 

wiadomości, iż przetarg na sprzedaż drewna z Lasów 
Państwowych wyznaczony ua dzień 19 peździernika, 

  

= 

5
0
0
0
5
5
6
 

$ 

  

  

к # 
|_|і|!.|96.0.999.(!9900000000'909!"!'›9 uasunumnznu 2 OUIACZA się na 2 AGO Kosów: ' 

: JUTRO OTWARCIE : LEZ 644644 44540440 © e 
s [1 " 

3 R 25 į U U [ i cj I у к R VST R L z Okręgowy Urząd Ziemskiw Wilnie podaje do publicznej 
i ` — Spėlki kelnerėw i : hmistrzó " wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na po 

a Mi kiewic 4 a a siedzeniu w dniu 5 kwietnia 1927 roku postanowiła zatwierdzić 

s Przy ul. © й SS (róg Garbarskiej). = . projekt scalenia gruntów wsi Makucie, gminy .podbrzeskiej, 
2 Podczas obiadów i kolacji przygrywa kwartet koncertowy, m powiatu Wileńsko-Trochiego.—Orzeczenie to uprawomoćniło 

= Kuchnia pod kierunkiem znanego kuchmistrza я się dnia 14 czerwca 1927 robu.—Wobec powyższego Oksegomy 

ъ BOLESŁA SZYMKO. a Urząd Ziemski niniejszem ogłasza o zamknięciu pag 

= aciszne gabinety. Z poważaniem a scaleniowego w powyższej sprąwie. 8 

3 ZARZĄD. m ! 
  

Anunnuuunuu 6095695666666660666404606600640666>40403 

HBVUVVVVYVYTVVYT6VVWVV6V3M 

Tanio do sprzedania: 
0 2 rurach płomiennych (lan- 
kaszerski) o pow. ogrzew. 50 
mir. kw., 9 atm. ciśn. 

o 1 rurze płomiennej (korn- 
waliski) o 20 mtr. kw. pow. 
ogrzew., 8 aim, ciśn. 

1 paro-dynamo (iowow ak 0 km. 
1 paro-dynamo 75 km, 100 wolt, prąd stały: - 

1 nowe kompletne urządzenie 
świdrów spiralnych, 

I kocioł parowy 

1 kocioł parowy 

dla wy- 
robu 

Oryginainy GÓHLER kuty. 

  

Zapasowe części farby i szczotki 

MIECZYSŁAW ŻEJMO 
Wilno, Mickiewicza 24, tel. 161. 

  

Schorowana niedołężna wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inteligentnym 
32 letnim synem suchotnikiem i ka- 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabną 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Ofiary pieniężne proszę składać w 
Administracji «Słowa».   
  

Poziome i pionowe frezarki, wiertarki, spa- 
domłoty i maszyny kowalskie. 

Różne obrabiarki dla drzewa i metali. 

Industrie u. Biechowren-Gerke A. С. 
DANŻIG, Reitergasse 12-15. 

Poiyczk: 
załatwiamy dogod- 
nie na termin po- 
czynając od jedne- 

go miesiąca 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo-         we, Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152,   E600000990003384499006 

Wyrazem postępu w radjotechnice 

* kalęuije radjoaparatu i radjosprzętu gat, wisowszyc 
BALTIC i SABA, 

wysyłanych gratis i franko po otrzymaniu „dresu, 

Jen. Repr. ZJEDNOCZONE T-WO HANDLOWE 
Warszawa, Zieina 46. 
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Lekcyj języka 
francuskiego i 

. ' 
angielskiego 
udziela doświadczona 

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

K Fortepian 
=. okazyjnie tanio da 
sprzedania. Bonifrater- 

ska 6 m. 2. 

  

nieważnia się zgu- 
bioną Legitymację 
osobistą, wydaną 

przez Starostwo Lidzkie 
na imię Jankiela Le- 

wita w Żołudku. 

"inteligentna 
Młoda 

Niemia 
oszukuje posady do 

biec. Oferty do <Sło* 
wa» pod , «Niemka». 
-——   

Akuszerka 
W. Smialowaka 
„Zyjmuje оз godz. 9 
T Ia Micki eieza 

46 m, 6. 
W: "ZP. Nr:63. 

Chcę kupić 
lub wynająć 
AREN sy dla 

    

Mieszkanie 
z 7.miu; pokoi z wygod. 
do wynaję ia w le- 
pszej dzielnicy miasta, 
Dow. się w Biurze 
Ogłoszeń S. Jutana, 
Niemiecka 4, tel. 222, 

Plac 
frontowy do sprzedą 

nia. Kościuszki 14—1. 

Potrzebne 
2—3 pokojowe mie 
szkanie z kuchnią w 
okolicach Dworca oso* 
bowego i Ostrej Bra- 
my. Oferty: ul. Wileń. 
ska 31, m. 3. Doro: 

szewski. 

    

DOKTOR R 

| 0, ZELDOWICL | 
chor, W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. | 

SKÓRNE 
ou 10-1, od 5-8 w, h 

DCKTÓR 

$.Zeldowiczowa | 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i ehor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- fod 46J: 
ul.Mickiewicza 24 |, 

tei. ZTI 

"TTW. Nr. SI. 

Student 
rutynowany korepeży- 
tor poszukuje lektyj 
i korepetycyj, dogud- 
ue warunki, oferty do 

«Słowa» pod 
<Rutynowsny». 

kradzioną kšią= 
$ żeczkę wojskową,. 

wyd. na imię Ja- 
na Litwina, zamieszka-- 
lego w zašc. Strygi, 
gminy Krewo, pow. 
Oszmiańskiego, unie- 

ważnia się. 

Zzubiono 
na stacji Wiino- 

dnia 1IX b. r. portfet 
z dokumentami na 
imię Ignacego Surmień" 
skiego: książeczka woje 
skowa z P, K. U.Wiino, 
metryka urodzenia, 
poświadczenie obywa- 
telstwa,certytikat przy- 
należności, świadecrwa 
moralności ł wieje 
innych ważnych dor 
kumentów oraz kot 
respondencji z inspeke 
toratu i Kuratorium 

Wileńskiego, {00 
grafje i t d. Dokus 
menty powyższe unie= 

waźnia się. 

„do sprzedania 
Tanio 3 T iso 

kwiatów (ciernie). 
ul Dzielna 30 m. 1 

      

     

   
   

   

  

  

zaw 

ózy* N.fMińska 27, sklep manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 
PEC 1920 roku. Właściciel Perska Chaja- Rajca, zam. tamże. 1539—V1 
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EDGAR WOLLES 

°° Tłowieszcza postać. 
— Słuchaj Lu, znalazłem się w 

bardzo ciężkiej sytuacji. Grozi mi 
miebezpieczeństwo.. ze strony policji. 
Muszę wyłężyć wszystkie siły, by 

wydostać się z matni. Pieniędzy mam 
u siebie bardzo niewiele. Ale chcę 
dostać wszystkie, które mi się należą 
ity musisz mi w tem dopomódz, 

— O co chodzi? — zapytała po- 
dęjrziiwie. : 

— Słuchaj,—w głosie jego brzmia- 

ła niezwykła stanowczość, którą żona 
zauważyła odrazu, —chcę, żebyś zosta 

' ła tutaj do jedenastej: Potem wyj: 
dziesz na kolację. Pójdziesz do Mis- 

spa. Tańce trwają tam do późnej no- 
cy. Zostaniesz aż do końca. 

Spojrzała nań podejrzliwie. © 
— Nic złego nie stanie się tej 

dziewczynie. Możesz być spokojną, — 
„ dodał. ` : 

— Jej bezpieczeństwo nie intere- 
suje mnie,—odrzekła. — Ale ona ma 

list do ciebie. 
Spojrzał na nią ze zdziwieniem. 
— List do mnie? 
— Służąca znałazła go pod po- 

duszką Elzy dziś rano, zaadresowany 
do ciebie, charakter pisma jest nie- 

  
zawodnie majora Emery. Na górze 
było następujące zdanie: „Skerzystać 
w razie potrzeby”. Zbladłeś Raifie, co 
to ma znaczyć? 

— Nie, — odrzekł ostro. — Skąd 
wiesz, że to pisał Emery? 

— Nie wiem, przypuszczam tylko, 
—powiedziała chłodno pani Lu,—o- 
strzegam więc ciebie. 

— Powtarzam, że dziewczynie nie 
Stanie się nic złego. Nie o nią mi 
chodzi, lecz © coś innego. Obmyśli- 
łem sobie już wszystko, Lu, Wyobreź 
sobie, co pomyśli, gdy ujrzy mnie u 
siebie w nocy, ucieszy się więc, gdy 
dowie się, iż przyszedłem jedynie w 
eelu rzucenia okiem na skrzynkę. 

-- A co jest w skrzynce? —zapy- 
tała ciekawiee—W tych dniach zaglą- 
dałam do niej, ale dolne szufladki są 
przymocowane. Chcesz, żebym zosta- 
ła w domu do jedenastej? Czy jest 
to niezbędne? 

Kiwnął głową, 
— Liepiej będzie, gdy będzie my- 

Ślała, że jesteś w domu, Sam powiem 
jej, że niema ciebie. Co ona robi? 

— Słucha przy tym przeklętym 
małpim aparacie,—zawolala niecierpli- 
wie.—Dobrze, zrobię wszysiko, co 
chcesz, i cóż jeszcze? 

— Nic, tylko proszę: klucz. Ona 
zabrała mi mój. 

  

Lu podała mu mały płaski klucz, 
który włożył do kieszeni. 

— Poczekaj.. Zanim wyjdziesz, 
opowiedz mi, co się stało. Zajmowa- 
łeś się kontrabandą narkotyków? 

Ralf potakiwał gastem. 
— Dlaczego tak myślisz? — za- 

pytał. 
— Jest to jedno z przestępstw, 

które przedstawiają tak małe niebez- 
pieczeństwo, że nawet ty możesz się 
na nie zdecydować! — cdrzekła spo- 
kojnie, Tara też brał w tem udział. 
Wiedziałem o tem. A Tepperwili? 

— Teppe'will? — powtórzył to- 
nem pogardiwym. Nie sądzę by 
miał na to dosyć pieniędzy. 

Roześmiała się cicho. 
— To mnie też zastadawia. Na. 

wet, gdyby wszystkie książki były 
oprawiene w złoto... 

Przerwała nagle, widząc badawcze 
spojrzenie męża. 

— Zajrzałem do jego biblioteki, 
podczas bytności w jego domu, — 
ciągnęła dalej Lu, — niewątpliwie 
jest on wiełkim amatorem czytania. 

Pani Challam odprowadziała Ralfa 
do drzwi, potem wróciła do sypialni, 
otworzyła małą szafkę i wyjęła z niej 
błyszczący, złoty przedmiot, który na 
pierwszy rzut oka przypominał cy- 
garniczkę, w istocie zaś był małym 

notesem, włożonym do złoconego 
futerału. Odwróciła kilka kartęk z 
pogardliwym uśmiechem poczem wrzu- 
ciła notes do szafki i z zadewole- 
niem zaczęła przyglądać się błyszczą- 
cej brylantowej broszce, którą zdo- 
była w Indjach. 

O dziesiątej zastukała do Elzy j 
węszła nie czekając па odpowiedź, 
gdyż wiedział już z doświadczenia, 
że ludzie, lubiącv radie, nie słyszą 
nic, prócz dźwięków, płynących ku 
nim z tajemniczej dali. 

Elza zdjęła z uszu słuchawki i 
uśmiechnęła się. 

— Jakie to cudowne, dziwię się, 
że pani nie chce słuchać? Czy pani 
wybiera się gdzie? 

— Nie wiem sama, czy wyjdę 
dzisiaj, — odrzekła Lu. Nie zdecy- 
dowałam się jeszcze. Czy dobrze jest 
pani tutaj? 

— Doskońale. Proszę nie niepo: 
koić się o mnie. Ale wie pani, że 
znalazłam sobie mieszkan, Nie 
chciałabym dłużej dokuczać rani. 

— Bardzo jest nam miło, — od- 
rzekla z roztargnieniem p. Lu. Pro- 
szę rozgościć się tutaj, dopóki pani 
będzie chciała, droga panil 

Spójrzenie jej padło na skrzynkę, 
znajdującą się przy ścianie. 

Czemu pani mię postawi tego 

   

do składzika? — zapytała. Skrzynka 
ta zajmuje bardzo dużo miejsca. 

— Zdaje mi się, że nie przeszka- 
dza tutaj. 

Zapanowało przykre milczenie, 
Elza pragugła jaknajprędzej włożyć 
słuchawki, a pani Challam  Śpieszno 
było przebrać się, przed udaniem się 
na kolację, 

Uratował sytuację dzwonek. Tele- 
fonował Ralf. 

— Proszę cię uważaj na ulicę, — 
rzekł do żony. | jeśli zauważysz, że 
ktoś nas śledzi, daj mi znać natych- 
miast. 

— Jesteś przerażony? — zepytala 
Lu i w tejże chwili gorzko pożała- 
wała swego pytania. 

Elza znów pochłonięta była słu- 
chaniem dźwięków dalekich. Koncert 
się skończył. Po chwili rozległ się 
głos: 

Zaraz posłyszą państwo ostatni 
akt „Fausta“. 

Zdjęła słuchawki i próbowała czy: 
tać. Lecz myśli lej błądziły daleko. 
Złowieszczy człowiek eczarował ją. 
Dziwił ją przerażał, lecz nigdy bie 
oburzal. Instvaktownie wyczuwała w 
nim głęboką subtelność i mimo 
wszystkich jego przestępstw wierzyła 
że był dobrym człowiekiem. Było to 
tak absurdalne, że Elza miała ochotę 

   
AUDE ATE PCTORAREACA ET са 

roześmiać się głośno. 
A jednak czuła, że był on dob- 

rym człowiekiem i wiernym, mimo 
podejrzliwości charakteru. 

Nie mogła go zrozumieć. Myśla- 
la teraz, czy dużo kobiet kochało go 
i czy zdołała choć jedna z nich pize- 
bić tę zimną zewnętrzną powłokę i 
odkryć prawdziwą jego istotę? 

Myśli jej przerwało bici: zegara. 
Elza nałożyła słuchawki i posłyszała 
oklaski, witające artystów. Słychać 
było wszystko tak doskonale, że E!- 
zie zdawało się iż siedzi w lóży, 
blisko sceny. 4 

Nagle śpiew artystki zamilkł na 
półsłowie, powstał hałas jakiś. Roz- 
łegł się ostry głos: i 

— Precz, Zejść ze sceny! 
i nagle zabrzmiał dobrze znany 

głos, nad samem, zdawało, się u- 
chem. Był to głos majora Emery! 

— Elza proszę zamknąć drzwi i 
zabarykadować się. Nie wpuszczać 
nikogol Czy słyszy mnie pani? Zam- 
knąć drzwi natychmiast, Pani gtozi 
śmiertelne niebezpieczeństwo! | 

DIE 
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