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Dla uczczenia 700 lecia śmierci św. Fran- 
ciszka z Asyżu odbyło się w ciągu roku 1926 
i1927 wiele obchodów uroczystych po świecie 
całym, wiele wspaniałych, imponujących swą 
bezpośredniością, ariyzmem lub głębią religij- 
nege uczucia żywych przejawów uwielbienla 
I miłości ku Biedaczynie Bożemu, 

Na zakończenie franciszkeńskiego jubileuszu 
i Wilno składa hołd Świętemu w tych dniach, 
które specjalnie poświęcone są pamiątce Jego 
błogosławionej śmierci, 
"* Warto tedy w dniu fakim przypomni: ć, jak 
kończył swój żywot doczesny — swe ziemskie 

wygnanię wielki Miłośnik Boga, ludzi, życia 
i wszego śtworzenia. 

* 

W stosunku šw. Franciszka do šmierci naj- 

silniej bodaj uzewnętrzniła się jego dusza. 

Wszystko, co stanowiło Jego istotę, co było 

Jego „duszą duszy*, dźwignią i siłą życia — 

skoncentrowało się w chwili śmierci, w  ostat- 

niem tchnieniu zadrgało potężnym akordem, by 

się nie urwać nigdy, lecz trwać wiecznie —coraz 

silniej, coraz jaśniej—w nieśmiertelnej wizji Umi- 
łowanego, w wiekuistej ekstazie Szczęścia i ra- 
dości bezbrzeżnej. 

Nie było i być nie mogło smętku ni żało- 

by. Bo śmierć — to życie i miłość. Bo wszel- 
kie życie kończy się śmiercią, a ona jest iqnuą 
witae—początkiem pełni żywota. Śmierć cielesna 
dla tych, co miłują i wiarzą, to tylko przejście, 
by żyć i twarzą w twarz wiekuiście oglądać, 
co się kochałe, Więc siostrą nazwie Fran- 

ciszek śmierć, będzie mu ona siostrą dobrą na 

równi z „szlachetnym bratem naszym słońcem” 

z bratem wiatrem, z bratem ogriem, z tiostrą 
wodą, ziemią, co mas żywi i chowa, narówni z 

żywiołem wszelkim i wszelkiem stworzeniem 

Bożem, z których codzieprie korzystamy i bez 

których żyć nie możemy. Żywiołem jest bowiena 
co jak wichr—do góry—w Miłość ma porwać, 
do prawdziwego żywota budzić—jak słońce, jak 
woda, jak ogień, bez których życia niemasz... 

+ Rzewnie płakał przed krucyfiksem w San 
Damiano, płaczem często wybuchał, gdy na 

drewnach złóżówych=niby sktzypkach—6 miło- 
ści Ukrzyżowanego wygrywał, płakał nad żłob- 
kiem w Greccio, najboleśniejszą radość prze- 
cierpiał, gdy Pen mu ostatnią pieczęć Świętą na 
Alverno wycisnął... 

A teraz, gdy Siostra Śmierć cielesna przyj- 
i dzie?—-Wiekuiście. rozszlochać się Szczęściem 

bez miary i kresu, radość duszy wypłakać łzą 
taką, coby ciało na ziemi zabiła, już nie na ma- 

lowany krucyfiks spoglądać oczymma ziemskiemi, 

ale twarzą w twarz zapatrzyć się w pełnię Mi- 

łości. 
Stygmaty? — Jak nieśmiertelne róże zakwit- 

ną i kwitnąć będą radośnie, wiecznie. 
Pieśń?P—Od aniełskiego pociągnięcia smycz- 

kiem na skrzypkach niebiańskich © mało nie 
skonał z roskoszy, — a teraz w wiscznym za- 

chwycie słuchać chóru serafów... 

A więc przybądź łaskawie, Siostro Śmierci— 
bene veniat soror mea mors. 

* 
Wielkie cierpienie przepełniło ostatnie lata 

Franciszkowego życia ziemskiego, — były one 

1 ieustannem męczeństwem fizycznem, a przytem 

Stygmatyk umierał na miłość Bożą. W ogródku 
klasztornym ań Ubogich w San Damiano, gdy 
na duchu i ciele umęczon był wielce, — scho- 
rzały, prawie ślepiec, gdy cierpieria dosżły do 

szczytu, otrzymzł podczas modlitwy radosne za- 
pewnienie od Boga, iż po śmierci Królestwo 

"Boże jest jego udziałem. Więc rozradował się 
wielce w chorobach i uciskach swcich i na po- | 
dziękę za tak wielką łaskę, ku pocizszeniu i zbu- 
dowaniu bliźnich ułożył Pochwały o stworze- 

niach” Pańskich, «z których codziennie korzysta 

my'i bez których żyć nie możemy, a w których 
_ ród ludzki wielce obraża Stwórcę». 

A później zaś, gdy poczuł, że wkrótce juł 

ma umrzeć, stojąc na progu swej <bramy życia» 

ułożył ostatnie strofy swego Kantyku o Siostrze 

Śmierci— de sorore morte: Aš 
„Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę 

[naszą, śmierć cielesną, 

Której żaden człowiek żywy ujść nie może; 

Biada tym, co konają w grzechach śmier- 
[telnych; 

Błogosławieni, którzy źnajdą się w twej 

Inajświętszej woli; 
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- POCHWAŁA STWORZENIA 

którą wyśpiewał Święty Franciszek 
złożony chorobą u Św. Damjana. 

NAJWYZSZY, %szechpotężny, dobry Panie, С 
Twoją jest stawa, chwała i cześć i wszelkie. blogosławieństwo. 
Jedynie tobie, najwyższy, przystoją, ` 
A żaden człowiek nie jest godzien nazwać ciebie. 

Pochwalony bądź, Panie, z wszystkiemi swemi twory, 
Przedewszystkiem z szlachetnym bratem naszym, słońcem, 
Które dzień stwarza, a ty świecisz przez nie; 
I jest piękne i promienne w wielkim blasku; 
Twojem, najwyższy, jest wyobrażeniem. 

Pochwalony bądź, Panie, przez brata nąszego, księżyc i nasze 
siostry, gwiazdy; : 
Tyś ukształtował je w niebie jasne.i cenne i piękne 

Pochwalony bądź, Panie, przez brata naszego, wiatr. | 
I przez powietrze i czas pochmurny i pogodny i wszelki, 
Przez które dajesz tworom swoim utrzymanie. 

Pochwalony bądź, Panie, przez siostrę naszą, wodę, 
Co pożyteczna jest wielce i pokorna i cenna i czysta 

Pochwalony bądź. Panie, przez brata naszego, ogień, 
Którym oświecasz noc. : 
A on jest piękny i radosny i silny i mocny. я 

Pochwalony bądź. Panie przez siostrę naszą matkę ziemię, 
Która nas żywi i chowa į 
I rodzi różne owoce z barwnemi kwiaty i zioły. ` 

Pochwalony bądź, Panie, przez tych, co przebaczają dla miłości twojej 
I znoszą słabość i utrapienie : 
Błogosławieni którzy wytrwają w pokoju, 
Gdyż przez ciebie. najwyższy, będą uwieńczeni 

Pochwalony bądź Panie przez siostrę naszą, Śmierć cielesną, 
Której żaden człowiek żywy ujść nie może; ; 
Biada tym. co konają w grzechach śmiertelnych; 
Błogosławieni, którzy znajdą się w twej najświętszej woli; 
Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni 

5 Chwalcie i błogostawcie Pana i czyńcie mu dzięki 
1 służcie mu z wielką pokorą. 

; Przekład L. Staffa. 

— A 

LAUDES DEI 

modlitwa šw, Franciszka, 
„Ty jesteš šwiety Fan Bóg, jedyny, który czynisz rzeczy przedziwne. Ty jesteś 

mocny. Ty jesteś wielki. Ty jesteś najwyższy. Ty jesteś król wszechmocny. Ty . Ojcze 

święty, Królu nieba i ziemi. Tyś jest w trójcy i jedyny Pan Bóg, wszelkie dobro: Ty 

jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro, Pan Bóg, żywy i prawdziwy. Ty jesteś 

miłość, kochanie. Ty jesteś mądrość. Ty jesteś pokora. Ty jesteś cierpliwość, Ty jesteś 

bezpieczność, Ty jesteś odpocznienie., Ty jesteś radość i wesele. Ty jesteś sprawiedliwość 

umiar Ty jesteś wszelkie bogactwo aż do pełni. Ty jesteś piękno, Ty jesteś łagodność. 

Ty jesteś opiekun. Ty jesteś stróż i obrońca, Ty jesteś moc. Ty jesteś ochłoda. Ty jesteś 

nadzieja nasza. Ty jesteś wiara nasza. Ty jesteś wielka słodycz nasza. Ty jesfeś nasze 

życie wieczne, wielki i przedziwny Pan Bóg wszechmocny, miłosierny Zbawiciel". 

| _ i 

„ mieszkiwać i wielu będzie wybranyah do króle- 

_ © ustanowieniu Eucharystji—sakramentu najwię- 

  

Bowiem śmierć wtóra zła im nie uczyni 
Chwalcie i błogosławcie Pana i czyńcie 

'LMu dzięki 

I stuźcie Mu z wielką pokorą”, 

Śmierć witał śpiewem radosnym: dwóch bra- 
ci i synów umiłowanych przywołał do siebie 

jak opowiada biograf Świętego, Celano, i prosił 
ich, by „o Śmierci bliskiej, a rączej o życiunad: 

chodzacem* głośno, radośnie śpiewali dniem i 
notą. 8 

Gdy przy umierającym Śpiew radosny wciąż 
się rozlegał, dziwowałi się niektórzy bracia i mó: | 
wili, że radość owa zgorszyć może mieszkańców 

Asyżu, którzy, uważając Franciszka za Świętego, 
mniemać mogą, iż w takiej chwili przystci my- 

śleć raczej o Śmierci, niźli śpiewzć radcśrie. Ale 
Święty odrzekł, pokornie prosząc o wybaczenie, 
że tak jest z Bogiem złączony, iż dzięki łasce i 

miłosierdziu Bożemu, może się radować i wese- 
lić w Najwyższym. 

KG Życia ziemskiego pragnął dokonać u Marii 
Panny Anielskiej — umiłowanej kolebce swego 

Zakenu; kazał się przeto tam nieść, a gdy przy- 

byto:; do szpitala, który był na pcłowie drogi 
między Asyżem a Marją Świętą, prosił niosących 
go, by pestawili nosze na2iemi, a „poniewaž—jak 

mówi Speculum Perfectionis—wskutek długiej i * 
wielkiej choroby oczu już nie mógł prawie wi- 

dzieć, kazał obrócić nosze, by patrzano w stro- 

nę Asyżu. i, podniósłszy się nieco, błogosławił 

miastu”, mówiąc słowa prorocze: *„Błogosławio- 

neś ty przez Bcga, święte miesto, Bogu wierne, 

gdyż przez cię wiele dusz będzie zbawionych i 

wielu sług Najwyższego będzie w tobie prze- 

twa wiecznego". 
Gdy orszak przybył do klasztoru przy Pan- 

nie Marji Anielskiej, Święty w ubożuchnej celce 
eczekiwa! w weselu i rozradowaniu na przyjście 

Slostry Śmierci. 
Pociechę mu sprawiło przybycie szlachetnej, 

przyjaznej wielce matrony rzymskiej jakoby, któ- 

rą bralem nazywał. 

Wreszcie nadszedł dzień sobotni 3 paździer- 
nika. 

Wierny rycerz Pani Ubóstwa' pragnął do 
końca być jej wiernym w służbie, więc kazał 
położyć się nago na gołej ziemi. „Zaiste, triumfu 

oczekiwał nieustraszony”, jak podaje Celano. 
I tylko na rozkaz gwardjana, w imię posłuszeń: 

stwa świętego nałożyć sobie pozwolił habit uba- 
gi. I „cieszył się, że wiary dochował Pani Ubó- 

stwu aż do końca”. 
Bracia wciąż śpiewali Pochwałę stworzenia, 

Biedaczyna Boży odmawiał psalm 141: Voce mea 

ad Dominum clamavi, a potem błogosławił 

braci i żegnał się z nimi, rękę na głowę kładąc 

każdemu. : 
W obliczu juž zbližająceį się šmierci—,„bra- 

my żywota”, co miała najściślej złączyć go z 
Ukrzyżowanym, doskonały Naśladowca Chry- 

stusa, który przed Śmiercią krzyżową pożąda* 

niem wielkiem pragnął pożywać Paschę z ucze 

niami, —kazał przynieść chleba, błogosławił łamał 4 
i każdemu z braci cząstkę dawał—na pamiątkę 

Ostatniej Wieczerzy Chrystusowej, a potem 

kazał odczytać sobie ustęp z ewangeiji św. Jana   kszej Miłości. 

Nadszedł wieczór. ‹ 
Gdy zmierzch zapadł, zgromadzeni przy 

konającym swym Ojcu bracia ku podziwowi 8 

wielkiemu usłyszeli głośny śpiew skowronków, 8 
Skowronki— „przyjaciele Światła poludnio- @ 

wego, a bojące się zmroku*—nadleciały, wzb ły 

się i długo, długo ze świergotem i Śpiewem 

głośnym krążyć poczęły nad celą, gdzie umierał 

Franciszek: niewiademo, czy radośnie witały 

uwolnioną duszę swego Przyjaciela i Brata, czy 

też smuciły się, iż go na ziemi zabrakło, iż 
więcej do nich ziemskim głosem nie przemówi 

o Stwórcy... 
* 

Przy słodkim i tak wdzięcznym  Śpiewie 
swych przyjaciół ukochanych braci skowronków 
powitał Miłośnik Chrystusowy swą Siostrę— 

Śmierć cielesną. 
Ten, który stał się zwierciadłem Męki i 

Miłości Chrystusowej, spoczął w swym Umiło- | 

wanym, by po wszystkie wieczności głosić to, 

co głosił wszemu stworzeniu w ciągu świętego 

swego życia: POKÓJ, RADOŚĆ, MIŁOŚĆ. 

X Czesław Falkowski. 

    



Znaczenie św. Franciszka z Asyžu 
w dobie 

Dla ludzi, dążących do naprawy 

społecznej, powinno być jasnem, że 

nie wystarcza powierzchowne usuwa- 

nie z różnych dziedzin tego zła, co 

jest rezultateni zepsucia wewnętrzne- 

go, beż uprzedniego usunięcia korze- 

mia zła, bez oczyszczenia zatrutego 

źródła; osiągnąć zaś to można tylko 

przez Jasne uświadomienie sobie 

swych zamierzeń i przez „dążenie do 

ich realizacji bez wdawania się w ja- 

kiekolwi:k kompromisy i ustępstwa 

temu, co się uzna za zło istotne, za- 

sadnicze. ANO 

Jest to sprawa nieztniernie trudna, 

zwłaszcza w dobie obecnej, przy tak 

rozwiniętej cywilizacji i naprężonej 

kwestji socjalnej, przy gorączkowej 

i tak powierzchowaej nieraz atmosfe- 

rze życia nowoczesnego. 

Ale wl:šnie  temwięcej, wobec 

. konieczności naprawy stosunków Spo- 

łecznych, nałeży sobie uświadomić 

możliwość i obowiązek zajęcia zde- 

cydowanego stanowiska wewnętrzae- 

go zarówno w życiu prywatnem, jak 

i zbiorowem. 

Nic nie może być w tem bardziej 

pomocnem, jak zbliżenis się do po- 

staci Św. Franciszka z Asyżu, którego 

700:ą rocznicę śmierci w ciągu ubie- 

głego i bieżącego roku świat cały 

obchodzi. 
Święty ten Biedaczyna Boży, pełen 

dobroci, miłości, współczucia ku 

wszelkiemu stworzeniu, wszystkimdo- 

stępny, wszystkim pokój i radość 

głoszący, staje jak groźny tytan wo- 

pec wszystkich teoretyków życia i 

kwestji Socjalnej, przez własne iej 

rozwiązanie, w czyn „ wcielane bez 

kompromisu aż do końca. Nie było 

może jednostki, której działalność tak 

szerokie zatoczyła kręgi—od zacho- 

du Europy aż do Azji, — tak różne 

przenikoęła warstwy — ой lepianek 

nędzy aż do zamków i pałaców mož- 

nych, a co ważniejsza — przyniosła 

swym czynem nie przejściową, złudną 

równość materjalną lub dobrobyt dla 

jednych kosztem innych ludzi, ale co 

rozsiewała trwały spokój, krzewiąc 

w duszach miłość, życzliwość wza- 

jemną, co wydawało cudny owoc wiel- 

kiego miłosierdzia, niesienia ulgi uci- 

śnionym i biednym, 

Bo też może to jedyna w dziejach 

indywidualność o tak głębokiem a 

pokornem podejściu do prawdy nie- 

tylko abstrakcyjnej, ale i życiowej, o 

tak absolutnem zerwaniu z wszelkim 

kompromisem w życiu osobistem, 

przy takiem jednocześnie zacięciu spo- 

łscznem. Nie rzucał gromów, nie 

karał, nie odbiercł,—czynił tylko usta- 

wicznie dobrze zarówno dobrym jak 

1 złym — tym ostatnim szczególniej 

okazując miłość i współczucie—i po* 

tęgą serca rozbrajał wszelką złość, 

ciasną małostkowość egoizmu, —Ssze- 

obecnej. 

rząc wraz z dobrocią pokój i radość, 
Bez wszelkiego aparatu zewnętrzne- 

go więcej dać potrafił spokoju i 
szczęścia, niż go dawały później ró- 
żne wojny, rzwolucje, przewroty, a 
nawet pracowicie obmyślane i z tru- 
dem przeprowadzane reformy prawne, 
społeczne. Trafiał poprzez różne cza- 
sy do wielu ludzi, bez różnicy klas, 
wyznań i narodowości. Nie filozofją, 
nie siłą argumentów subtelnych, nie 
szumnemi hasłami, nie uludą obie- 
tnic... Konsekwencją własnego życia i 

om ukochaniem wszyst- 
kich. 

W czasach obecnych, gdy w Eu- 
ropie państwa poszczególne powoli 
pragną unormować stosunki życiowe, 
wstrząśnięte wojną światową i rewo- 
lucją, tkwi wciąż jeszcze bolesna pa- 
mięć krzywd doznanych i wyrządzo- 
nych — najwięcej trujących duszę 
jednostek i narodów całych, — a do 
ran tych sączy się jad bołszewizmu, 
głoszącego prawo gwaliu i nienawi-. 
ści. Nie da mu rady wyłącznie walka 
prawna, walka dyplomatyczna walka 
orężna; jedynie postawienie mocne, 
jasne, stanowcze w życiu prywatnem 
i publicznem zasad wzajemnego 
zrozumienia człowieka, miłości i har- 
monji wzajemnej, .wypływającej z 
wewnętrznych, morałnych wartości, 
może być skutecznem lekarstwem i 
potężną bronią. 

‚ Ajeśli potrzeba wogóle wszędzie 
tych pierwiastków dobra tych sił ©- 
żywczych, to tembardziej w Polsce, 
która nie otrząsnęła jeszcze z siebie 
całkowicie piętaa niewoli, —tembar- 
dziej u mas— na kresach, na tym bo- 
lesnym terenie walki nietylko partyj- 
nej, als i narod-wościewej,—w bezpo- 
średniem sąsiedztwie z rozkładem 
anarch]i i jei propagandy. Tem skwa* 
pliwiej dążyć wmiiśmy do prawdzi- 
wych „źródeł mocy”, do naprawy 
wewnętrznej i de jej konkretnej reali- 
zacji, jaką w ciągu rozwoju chrześci- 
jaństwa najsilniej i najpiękniej dał św. 
Franciszek z Asyżu. 

Obchód jubileuszowy Biedaczyny 
Bożego, Wielkiego Chrześcijanina i 
Wielkiego Człowieka powinien w Wil- 
nie posiadać specjalny charakter. Na- 
leży potraktować te uroczystości nie- 
tylko jako jedne z wielu, które ob- 
chodzić wypada, ale jako bardzo od- 
powiednią chwilę, gdy nadarza się 
sposobność podejścia i lepszego poz- 
nania postaci świętego Asyżanina. A 
jednocześnie możność głębszej reflek- 
sji nad ustosunkowaniem się włas- 
nem do wiecznie żywych, a tak nie- 
zbędnych zagadnisń, jak  młość 
wszechogarniająca, konsekwencja ży- 
cia, radosna harmonja,—franciszkań- 
skie: Pokój i Dobro 

c D. 

Na drodze ku odrodzeniu gospodarczemu. 
Apologja dziejów majowych gło: 

szona językami przygodnych, 2e- 

rujących na chwili osób — ć0 Spo- 

wodowało, że wielkie słowo: uzdro- 

mienie stało się w zrozumieniu ga* 

wiedzi sanacją w cudzysłowie — za- 

wsze bazowana była na momentach 

politycznych, na chęci wyzyskania 

chwili dla celów z przewrotem ma- 

jowym częstokroć nic wspólnego nie 

mających. Oddać musimy słuszność 

rządowi, że wrażeniu. tej apologji 

nigdy nie ulegał i zawsze rozróżnić 

potrafił, gdzie się kończy szulerka 

a początek bierze gra w otwarte 

karty. 

Realna ocena poli'yki należy nie- 

raz do historji. W odniesi:niu jed- 

nak do palityki gespodarczej ocena 

jej jest ułatwiona przez naoczne zba” 

danie i stwierdzenie skutków tych lub 

innych posunięć w dziedzinie g0Spo- 

darczej praktyki. Próbę tej oceny da- 

je nam w ostatniej swej pracy prof. 

Krzyżanowski, który momenty poli- 

tyczne o tyle wiąże z zagadnieniami 

gospodarczemi, o ile wspólnota ich 

istnienia nie ulega wątpliwości. 
Próby tego rodzaju nieraz już mia- 

ły możność zaistnienia — w formie 

jednak. dorywczej, nie obejmującej 

całokształtu zagadnień a przedewszy- 

stkiem pozbawionej pierwiastku syn- 

tezy, która pracy i wywodom prof. 

Krzyżanowskiego nadaje wyraźne 

piętno. 
Prof. Krzyżanowski nie obwija w 

bawełaę: przewrót majowy był konie- 

cznošcią wyplywającą z poprzedniej 

katastrofalnej gospodarki tak rządo- 

wej jak sejmowej. A więc kryzys wa* 

lutowy, nadmierny rozrost etatyz- 

mu, ograniczenia władzy wykonaw= 

czej, zrzucanie odpowiedziainości na 

społeczeństwo i t. p. — to wszystko 

razem wzięte musiało wywołać refleks, 
tem mocniejszy w jednostce siłnej, im 
słabsze oznaki życia dawało to teore- 
tycznie odpowiedzialne społeczeństwo 

i tem mocniejszy w żywotnych sferach 

gospodarczych, im większa demorali- 

zacja ogarniała warstwy nieproduk- 

cyjne. 

Stąd właśnie — chcielibyśmy uzu- 

pełnić wywody prof. Krzyżanowskie* 

go — powstaje międży innemi współ- 

praca między Marszałkien a sferami 

gospodarczemi: z poczucia swej žy» 

wotnej siły, przewagi życia nad fraze- 

sem, wyższości przyszłości nad, chwi= 

lowem demagogicznem opznowanism 

chwili. Odtąd właśnie powstaje myśl 

przejścia do porządku dziennego nad 

ostentacy|nzmi wystąpieniami Sejmu— 
przez powołanie do współpracy sfer 

gospodarczych. 

Te sf:ry gospodarcze zostały po- 

wołane. | tu znów wcisnął się ten 

niepożądany, paczący rozwój polski 

cudzysłów. «l tu znów ma słuszność 

prof. Krzyżanowski twierdząc, że pró- 

by zastąpienia parlamentaryzmu wo- 

bec jego bezczynności tworzeniem 

różnych rad zawiudły: stanowiły - one 

tylko jedną jeszcze instancję, która 

kolegjalnem załatwieniem spraw о- 
późniała ich rozstrzygnięcie i parali- 
żowała ]uż i tak niezbyt sprawną 
pracę biurokratyczną. Dlaczego jed- 

nak, spytamy się? — Dlatego tylko, 

że ulegając sugestji byłej praktyki, 

Rząd nie zdobył się na  odwa- 

zę powołania przedstawicieli 

miarodajnych sfer gospodar- 
„czych, godząc się na ersazy w 

postaci przedstawłaieli istniejących 

organizacyj. Zaznaczyć tu musimy, 

że dużą winę ponoszą tu i władze 

wykonawcze. Dość przytoczyć jako 
przykład rozporządzenie w sprawie 

powołania do życia rad wojewódz- 
kich naprawy ustroju rolnego. Roz- 

porządzenie Prezydenta wyraźnie mó- 

wi © wybitnych znawcath spraw igo- 
spodarczych.  Siwierdzamy, że na 
miejscach został zastosowany klucz 
partyjny względnie narodowościowy, 
który wypaczył zasadni:zą intencję 
rozporządzenia i powołał do rad wo- 
jewódzkich ludzi zupełałe nis orjen- 
tujących się tylko dla tego, że chwi- 
la powołała ich na czoło tych lub ia- 
nych instytucyj, įgdzie przed wojną 
trudnili sig nalewaniem atramentu do 
kałamarzy. 

est jednak wina i po stronie sa- 

: о х О 

Izolacja Łotoy nad Rurtykiem. 
Z R;gi donoszą: 
Na skutek polityki ministra spraw zagranicznych Zeelensa, 

dążącej do zupelnego zbliżenia z Rosją sow. a w perwszvm rzę- 
dzie ratyf.kacji traktatu sowiecko: łotewskiego, stosunki estońsko- 
łotewskie uległy znacznemu ozięb'en u 

Sfery miarodajne w Estonj: zupełnie wyraźnie zaznaczyły, 
że unja celna estońsko łotewska nie może dojść do skutku o iie 
Łotwa zawrze traktat handlowy z Sow'etami. Wobec jednak nie- 
przejednanego stanowiska Łotwy, należy się lczyć z zupełnem 
zerwaniem rokowań estońsko-łotewskich w sprawie unj. 

Obecnie nadeszła w.adomość, że minister spraw zagran'cz- 
nych Estonj, Ackei, w drodze powrotnej z Genewy do Rewla, 
ne zatrzyma sę w Rydze wbrew poprzednm projektom. W 
kołach poltycznych uważają to za demonstrację przeciwko po- 
lityce mn. Zeelensa. 

Wykluczenie Trockiego z partji. 
MOSKWA. 1 X PAT. Dzienniki ogłaszają komunikat Prezydjum ko- 

mitetu wykonawczego międzynarodówki komunistycznej i prezydjum cen- 

tralnej komisji kontrolującej w sprawi: uchwalonego jednomyślnie wyklus 
czenia Wujowicza z liczby członków i Trockiego z liczby kandydatów ko- 

mitetu wykonawczego. W komunikacie powiedzianie jest między innemi: 

Mimo zobowiązań przyjętych na siebe w sierpniu usiłowała opozycja 

stworzyć własną centralę organizacyjrą co oznacza próbę stworzenia za- 
czątków nowego stronnictwa Trocki:go. Jednocześnie pracowała opozycja 
nad utrzymaniem i rozbudowaniem łączności z różnemi grupami, wyklu- 
czonsmi z międzynarcdówki komunistycznei w Niemczech i we Francji. 

; Na posiedzeniu prezydjum komitetu wykonawczego 
międzynarodówki komunistycznej w dniu 24 września Troc- 
Mi oświadczył że dyscyplina stronnictwa komunistycznego 
nie jest dla niego wiążącą i wystąpił w obronie Sieriebria- 
kowa, Preobrażeńskiego i Szarowa, którzy wędług ich włas- 
nych zeznań byli organizatorami tajnej drukarni wrogiej 
sronnictwu komunistycznemu, Sprawa ta wykryta została 
w tych dniach. Komuni'at wskazuje na to, że wszyst:ie 
ostrzeżenia zwrócone w kierunku opozycji zostały już wy- 
czerpane, * 

Briand zažąda ustąpien'a Rakowskiego. 
PARYŻ 1 X PAT. Jak zapewniają, rada ministrów upoważniła Brianda do 

powiadomienia Cziczerina, iż Rakowski przestał być persona grata oraz do 
żądania zastąpienia go przez inną osobistość, stwierdzając jednocześnie wolę 
niezrywania stosunków z Sowietami. 

Referendum na Litwie — 10 listopada, 
Z Kowna donoszą: Referendum w sprawie zmiany konstytucji, które wy- 

znaczone bylo na dzień 10 października, odroczone zostało na miesiąc, to zna- 
czy na 10 listopada, wskutek nieobecności premjera Waldemarasa. Wszelka 
agitacja podczas referendum będzie wzbroniona. 

Strajk tramwajów w Berlinie. 
BERLIN, 1 X. PAT. W przeprowadonem dziś głosowaniu wśród pra- 

cowników tramwajowych w sprawie przyjęcia lub odrzucenia orzeczenia 
rozjemczego na 12141 głosujących przeciwko. przyjęciu orzeczenia wypo- 
wiedziała się 11.319, za przyjęcem zaś tylką 822, W ten sposób wymagana 
większość 2/3 głosów oddanych za strajkiem została uzyskana. Obecnie 
odbywa SIĘ posiedzenie kierowników związku zawodowego tramwajarzy w 
sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia strajku. Istaieie możliwość, że jut w czasie niedz elnych uroczystości z racji urodzin Hiadenburga ruch tram- 
wajowy zostanie całkowicie przerwany, oraz, że pracownicy kolejek pod- 
ziemnych będą się solidaryzowali z tramwajarzami. 

00 ofiar tajfunu. 
St LOUIS 1 X PAT, Ilość osób, które zgin ły w Czasie tajt t б 90. Straty obliczane są na 50 miljonėw dolarów. Seiki Polia ba Alos a głową. Rodziny te otrzymują pożywienie -z zaimprowizowanych kuchni, W dniu dzisiej- szym znaleziono zwłoki 5 dzieci pod gruzami jednej ze szkól. 

Teror za teror. 
SOFJA, 1. X, Pat. Komitet orga-nizacyj rewolucyjnych macedońskich 

wysłał do dzienników zawiadomienie, wktórem zaznacza, że różne zama- 
chy są aktem rewolucyjnych  organi-zacyj, bowiem organizacje te odpo: 
wiedziały terorem na teror. Zmuszo-ne są one do walki terorystyczaej 
poniewzž nie istnieje żadna prawnamożliwość ani wo'ność prasy, zebrań 
ani też wyborów. 

wzeryzywkywiókiki 
Wykluczenie min. Moraczewskiego z PPS. 

Wyrok sądu partyjnego. 
WARSZAWA, 1-X. (fel. wł Słowa). Ogłoszony został 

PPS ża, ae” Moraczewskiego. Wyrók LAS, Tea UL ae < partyjny ma posiedzeniu w dniu 24 |X rb. w у Jędrzeja Moraczewskiego z -cskarženia Centralnego Kaa Mana PPS wydał wyrok następujący: Inż. jędrzej Moraczewski zawinił przez to, że w październiku roku zeszłego wstąpił samowolnie do rządu Marszałka Piłsud- skiego i popierając działalność tego rządu stanął w sprzeczności z partją i in- teresami klasy robotniczej, przez to złamał karność partyjną i wyrządził szkodę interesom klasy robotniczej, za co został wykluczony z partji>. 

Delegacja legjonu amerykańskiego w Polsce. 
WARSZAWA, 1-X. PAT. Wykonywując uchwałę przyjętą przez dopier. . czony kongres legjonu amerykańskiego, przybyła dzić da bę eiegacja: AGE: gjonu, składająca się wyłącznie z Polaków celem złożenia wieńców na grobie Niezna: nego Żołoierza. Na czele delegacji stoją kpt. Jóref Zawodny, por. Władysław Swietlik, oraz p. Kaczor. Piezydjuin delegacji złożyło dziś wizyty w M-stwie Spraw Wojskowych, w Mstwie Spraw Zag'anicznych oraz w Komendzie Miasta, Uroczyste złożenie wieńców ma nastąpić jutro o godz. 13 minut 15. Jeden wieniec złożony będzie w imieniu legjo- nu amerykańskiego, drugi zaś w imieniu gru Kości j j organizacji polskiej w Stanach ZERO OWA ob mew RZ A 

Śledztwo w sprawie Trajkowicza. 
Trajkowicz — ofiarą prowokacji? 

Według wiadomości zaczerpniętych z Wiarogodnego źródła 
śledztwo prowadzone w Wilnie w sprawie zabójstwa Trajkowi- 
cza w poselstwie sowieckiem przybrało obrót wskazujący na 
prowokacyjny charakter tego zabójstwa. Jak się Okazało, W o- 

statnich czasach Trajkowicz wciągnięty został w 
przyjaźń z niejakim Brukiem, ajentem sowieckim, szpiegującym 
poczynania tutejszej emigracji rosyjskiej i Gołubem, organizato- 
rem Komsomołu, członkiem „,Hromady*. Obadwaj udawali mo- 
narchistów. 

Bruk przed kilku tygodniami uciekł da Gdańska, gdzie 
pozostał urzędnikiem tamtejszego przedstawicielstwa sowieckiego. 
Ustalono jednocześnie, że Trajkowicz przed swoim wyjazdem do 
Warszawy w najbliższych stosunkach pozostawał z Golubem 
do którego też się udał po wyjściu z domu przed odjazdem. 
Obecnie Gołub znikł w niewiadomym kierunku. 

„Przed kilku dniami zjawił się w Wilnie ojciec Bruka, który . 
przyjechał z Rosji dowiadywał się w tutejszem gimnazjum rosyj- 
sklem o adres syna. dowiedziawszy się wszakże O niespodzie- 
wanym obrocie śledztwa, uciekł z Wilna. Przypuszczalnie udał 
się do Gdańska, i 
| 

S 
mego rządu. Sysiem „„przedstawiciel* Z naszych województw, których wiel- 
stwa" jest w zasadzie zdrowy. Lecz kość przejawia się li tyłko w ususie 
trzeba równi:* znać warunki miejsco- p'sania nazwiska z wielkiej litery. 
we. Interesujących si; tą sprawą od: _ Z prawdziwą satysiakcją przyjmu- 
syłam do przejrzenia listy obecnych 
tworzących współpracę Rządu ze sfe 
rami gospodarczemi, Na równi z 
ludźmi, którzy w dziedzinie badań 
gospodarczych, zostali zaszczytnie po- 
znani, znajdujemy karłów, zwłaszcza 

jemy ostatnią wiadomość, że głos 
tych rzeczywiście małych coraz mniej 
waży i sądzimy, że teraz, właśnie, w 
ten sposób, możemy odszukać dro- 
gę prowadzącą ku odrodzeniu. 

Z, Hartung, 

Sejm i Rząd. 
Są djety — jest ożywienie. 

WARSZAWA 1 X (żel,wź. Słowa) 
Dziś z powodu wypłaty djet posel- 
skich kuluary sejmowe nieco się oży- 
wiły, Przybyło wielu posłów z róż. 
nych stron kraju. Kika klubów odby- 
ło posiedzenia. M'ędzy innemi na po- 
siedzeniu klubu N.P.R. prawicy” wy» 
brano nowe wladze, ponieważ jak 
wiadomo dotychczasowy brezes pos. 
Popiel złożył mandat, Na prezesa 
wybrano posła Roguszczaka z G$5r- 
„nego Sląska, na vce-prezisa Posła 
Wilczyńskiego z Poznania, do komi: 
sli parlameniarnej posła Pawlaka z 
Torunia. 

Sen. Zabowicz wystąpił z Wy- 
zwolenia 

WARSZAWA 1 X (żel, wł Słowa) 
Senator Zubowicz wystąpił z Wyzwo- 
lenia i ogłosił list w którym wyjaśni», 
że powziął tę decyzję ponieważ Wy- 
zwolenie prowadzi opozycyjną polity- 
kę wobec rządu Marszałka Piłsudski:- 
go i niedość energicznie występuje 
w rozgrywce z Obozem Wielkiej 
Polski. 
Reorganizacja starostwa mor- 

skiego 
WARSZAWA, 1.X, (żel. wł. Słowa) 

Wobec tego, że do Rządu wpłynęło 
w ostatnim czasie szereg projektów 
w prawie reorganizacji staróstwa 
morskiego, min'ster Składkowski wy- 
ježdžając w najbliższym czasie na 
inspekcję województwa pomorskiego 
ma zbadać możliwości reorganizacji 
ustroju administracyjaego starostwa 
morskiegn, 

70-lecie urodzin Hindenburga. 

BERLIN, 1.x PAT. W. całym Bar- 
linie czynione są gorączkowe przygo: 
towania do jutrzejszej uroczystości 
70-lecia urodzin prezydenta  Hinden- 
burga. Poczta berlińska musiała u- 
tworzyć spzcjalną służbę dla dostar- 
czania tysięcy listów i telegram: 
dla Prezydenta. W ciągu dnia dzisi 
szego rozpoczeło się składanie 
czeń oficjalnych. Prezydium t, 
fundacji Hindenburga, z kanclerz 
Maixem na czele wręczvło dzis 
południe prezydentowi H ndenb 
wi dokument, usowažniający g 
rozporządzani funduszami którą /Ш) 
ni rachunek fundacji wpłynęły, lub 
wpłynąć mają. 

Jednoczešnis rząd Rzeszy złożył 
prezydentowi Hladeaburgowi w da- 
rze serwis porcelanowy, składający 
się z 500 części, a będący dokładną 
kop ą pierwszego serwisu, wykona- 
nego przez pruską fabrykę mark 

ZW: 

wych wyrobów dla założyci:la t 
fabryki Fryderyka Wielkiego. .Koł 
przemysłowe  miemiecki: cfarowały 
Prezydentowi zamek Neudeck, który 
był siedzibą rodu H ndenburgów 
został przez grupę przemysłowców 
zakupiony od jednej z krewnych Pre- 
zydenia. Rzesza niemiecka oraz 
wszystkie niemal państwa niemieckie 
mają ogłos ć jutro amnzstję jednak 0' 
charakterze niecogólnym, ale zastoso* 
watą do poszczególnych wypadków. 

Mecz Alechin'Cap ablanca, 

BUENOS AIRES 1X PAT. w 
eczu o mistrzostwo szachowe 

Świata Alechin orzegrał białemi do 
Cipabłaaki po 36 posunięciach. 
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Sprawa pożyczki nierozstrzygnięta. 
Konferencja Marszałka Piłsudskiego z delegatami 

kańsk 

WARSZAWA. 1—X (tel. wł. Słowa). Dzi 
delegac amerykańscy pp. Fisher 

amery- 
imi. 

| šo 5tej po południu 
i Monnet przyjęci byli na dwu- 

godznnej konferencji przez premjera marszałka Fłsudskego w 
Belwederze Z Beiwederu obaj delegaci udali sę do Prezydjum 
Rady Mnistrów, gdzie odbyła 
Bartlem. 

sę narada z vce-premjerem 

W obecnej chwili sprawa kontraktu pożyczkowego ne zo- 
stała def ntywnie załatw ona i rokowania o pożyczkę trwają Na 

„jutro po połudn u zapowiedz ane jest posiedzen e vce-premjera 
Bartla z delegatami amerykańsk mi. 

Dzš o godzine 1 szej pp. F .sher i Monnet otrzymali tele 
graf czną odpowiedź od swych mocodawców z Ameryki poczem 
odbyli konferencję z posłem Stanów Zjednoczonych 
Stettsonem. 

4 Rozmowa z wicepremierem p. Bartlem, 
O. przebiegu rokowań D. wicepre- 

mjer Bartel pod wieczór osobiście poinfor- 
"mował dziennkarzy temi słowami: 

— Przebieg dnia jest panom znany. 
Ostatnie konferencje, to rozmowa z p. pre- 
mjerem Marszałkiem Piłsudskim i narada z 
pp. Czechowiczem i Młynarskim. 

— Jak się przędstawia sytuacja w tej 
chwil? = : ; : 

— W tej chwili jest spokój; mówię 
<spokój», gdyż odbywa się obecnie porozu- 
miewanie z Ameryką. 

— Jak długo spokój ten będzie trwa'? 
— Ponieważ Ameryka jest odległa od 

Warszawy o kilka godzin, więc do soboty— 
p. wicepremjer uśmiecha się—«w interesie» 
będzie spokój. Czekamy na ponowną odpo- 
wiedź konsorcjum ameryk:ńzkiego. 

— Czy trudności nasuwają się tylko 
przy ustaleniu kursu emisyjnego, czy też i 
przy ustaleniu kursu wykupu? 

— W sprawie kursu wykupu nastąpił 

  

A.P. p. ė 
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już pewien kompromis. 
Podobno ustalono kurs 102 — wtrąca 

jeden z dziennikarzy. 
— Nie, 103 —replikuje wicepremjer. 
— Czy p. wicepremjer przenosi spra 

kursu emisyjnego nad kurs wykupu? 
— Oczywiście! Gotó w jestem poświęcić 

kurs wykupu dla kursu emisyjnego. 
— Dlaczego? 

, — Bo już taki <dziwak jestem...» 
— Więc rzecz dalej się obraca dookoła 

kursu emisyjnego? 
— Tak jest. kurs emisyjny stanowi na” 

dal ctou zagadnienia. 
Padają jeszcze pytania o istotny powód 

przeciągania się dyskusji, 
Polska nie może przecież wziąć po- 

życ:ki na warunkach, nie odpowiad .jących 
powadze państwa w šw.ecie. Układ pożycz* 
kowy musi być wyrazem powagi Rzeczypo* 
spolitej i naszego dla niej szacuaku — po 
wiedział p. wicepremjer Bartel. 

  

Poradnia ul. Garbarska 3. 

K. Kisiel 

„ M. Moszyński 
Choroby kobiece i akuszerja: 

Choroby dziecięce: 

Choroby oczu: 

Rentgen (prześwietlania): t 
Pracownia bakterjologiczna (wszelkie a 
Naświetlania lampą Sollux i górskie sło     

Pol. Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów 

Choroby wewnętrzne: Dr. E. Budzyński codziennie od godz, 5—6 

Chor chirurgiczne: Dr J. Dowgiałłówna poniedzi:łek, Środa 
„ J.Janowioz codziennie od 4 i pół do 5 1 pół 

Dr. A. Erdmanowa codziennie od 5—6. 
т „ J. Dobrzaūski 

D:. E. Iszora codziennie od 1—2. 
Choroby płuc: Dr. W. Umiastowski wtorek, środa i piątek 4—5. 

Dr. J. Abramowicz poniedziałek, środa i sobota 4—5. 
„ J. Cumft poniedziałek, wtorek środa i p'ątek 1—2. 

Choroby gardła, uszu i nosa: Dr. Cz. Czarnowsii codzieanie od 5—6 
Choroby skórne i weneryczne: Dr. M, Mienjcki a A środa i sobotą 

© 
Urologja chirurgiczna: Dr. J. Janowicz cedziennie od 4 i pół—5 i pół. 
Choroby nerwowe. Dr. Malinowski poniedziałek, środa i piątek 6—7. 

Dr L. Sułkowski codziennie od 5—7. 

  

  

ч 

i 
Tel. 6-58 

41 pół—5 i pół. 
i piątek 5—6. 

wtorek, czwartek i sobota 6—7. 

6—7. 

nalizy), 
fice (Bacha).       

  

Е 
Ė . 

  

Dom Handlowy 

„Blawat Wileūski“ 
ui, Wileńska 31. „Tel. 3—82, 

Garnitury męskie, uczniowskie także 
i płaszcze robimy na zamówienie z 

" 

   naszych materjałów. Rooota solidna, * ” 
Za gotówkę i na raty. 
  

  

  

Maszyny do czyszcz enia siem 
nia lnianego 

„Treszczotki* i Trieury 
Maszyny da ezesan'a wełny t. zw. 

„CZOCHRY: 
Oryginalne amerykeńskie 
MOTORY nattowe 

fabryki Massey Harris o sile1 
pół, 3, 4 i pół i 6 K. M.. 

oraz 

PRASY i gniotowniki do 
domowego wyrobu OLEJU” 

połeca 
Zygmunt NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a, 

    

    

   

     
     

KANTOR WYMIANY 
JULJANA . LANGERA 

na dworcu Głównym (odjazdowym) 
W WARSZAWIE 

Czynny codziennie nie wyłączając Niedziel i Swią ой 8 ranodo 12 w nocy, 
Kupno i sprzedaż walut i papierów procentowych ścisle według kursu 

giełdowego. Sprzedaż losów Losterji Państwowej. 

KAPELUSZE 
jesien. H abig,Borsał,, Hii kel i in. od 9 zł, 

   

Gzapki: aa” <> 
E. Mieszkowski £-« 
„Mickiewicza 22 

$D-r med, L, Eukowski 
(choroby dzieci) | 

) przeniósł się na UL. ZAWALNĄ 2 
(róg Gdańskiej). Telef. 592. 

AAA A DA MAMA A 

* Akwizytorzy 
zdolni potrzebni natychmiast. W 
ki bardzo dogodne Garbarska . 

*un- 

Biuro czynne od 5—8. 
AAA A Arda AA ŽŽ 

dužo može zdolny : 
2агоЬ1сппі1уюг. zbierając za- 
mówienia na ieklamy Świetlne, Wa. 
runki bardzo dobre. Biuro czynne od 

5-8. Garbarska 5—19, 

 



   

   
    

    

    

     

   

   
   
   

       

  

    

    

    
   

   
   

  

      

    
   
   
   

     
   

  

   

     

      

     
   
   
     

  

   
    

   
   
   
   
    

   
   
   
     

   
    
   

     

   
    
    

    
    
    

    

    

     

  

   

     

     
     

    

   

     
   
   
    

    

  

   
    

    

Bandyci polityczni 
wciąž hulają. 

— Korespondencja Slowa — 

Siniąwka, we wrześniu, 

Przed paru dniami pisałem e 
bandyckiem wystąpieniu na wiecu 
P.PS. w Klecku niejakiego Korfa, 
czołowego męża naszej P.P.S. oraz 
kierownika Kasy Chorych. Sądziłem 
wtenczas, że pijany z powodu  uro- 
czystości rodzinnych (chrzcił dziecko) 
wyrwał;się na rynek i pod wpływem 
alkocholu przyznał się do głęboko ta- 
jonych w duszy idei bolszewickich, 
ale że skonfudowany tem, oraz wy- 
krytemi kradzieżami w Kasach Cho- 
rych prędko zacichnie, lub wogóle 
drapnie jak jego kamrati. 

Tymczasem nie! 
Najbezczelaiei w świecie ;jswia się 

on w Siniawce 21:go i tam odbywa 
miting. 

Choć ma pozwolenie od władz 
administracyjnych na urządzenie wie- 
cu, jednakżę nikt nie chce mu udzie: 
lić lokalu. Nic w tem dziewnego, że 
takiego boją się wpuszczać do 
domu! 

Wreszcie wpuścił go jak ś sympa- 
tyk do starej szopy w bocznym za- 
ułku. Zaczyna się scena przypomina- 
jąca mocno budę jarmarczną lub wę- 
drowny cyrk, Nad szopą pewiewa 
sztandar P.PS, z Klecka, a przed 
8zepą Kori jak handełes nawołuje 
szwendającą się publikę do wstąpie- 
nia co jego budy, zachęcając by szli 
śmiało, gdyż en ich od prześladowa- 
mia władz polskich obroni! 

Weszło jakieś 30 osób. Koif za* 
czął... mówić. (Właściwie ebszczeki- 
waniem tylko taką mowę nazwać 
można!) Słuchacze własnym uszom 
nie wierzyli! 

Pluł on w rosyjskim języku na 
wszystko co polskie. Zaczął od tłu- 
maczenia, że masy nie wykorzystały 
rzezi ułanów w Krakowie i zeszło- 
rocznych wypadków majowych w 
Warszawie, gdy powinny były chwy= 
cić władzę w swe ręce i wprowadzić 
rządy roboiniczo - włościańskie z 
wyzwoleniem się z pod jarzma .inteli- 
jgencji. Teraz naprawić te trzeba i 
przygotowzć się do nadchodzącej re- 
wolucji, a wtenczas nadejdzie czas na 
ałatwienie wszystkich rachunków z 
przekiętymi burżujami i Polakami wo- 
jgóle! Dziś rządy polskie uciskają pro- 
letarjat, ale wkrótce nastanie ich ko- 
niec; gdy masy wystąpią na ulicę i 
gdy wojsko do nich się przyłączy, 
tenczas zapanuje sprawiedliwość! 

Dzisiejsze czasy według  Korfa 
są gorsze od pzńszczźnianych, czego 
up. dowodem może służyć fakt, że 
dawniej wojsko utrzymywało się dla 
obrony państwa, a dziś pedatki chłopa 
białoruskiego idą ma utrzymanie 27 
Pułku Ułanów, służącego do cbrony 
s. Radziwillai 
Wszyscy urzędnicy Polacy są mniej 

arci od starej podeszwy łapcia Bia- 
orusina, to też należy raz z mimi 
kończyć. 

A dalej wykrzykiwał o ržnięciu 
burżujów, © krzywdzie ludu białorus= 
iege, o ucisku pańszczy źnianym i t. d. 

Dziwić się naprawdę należy, że 
aki wyrzutek Społeczeństwa wogóle 

lodzić może na swebodzie, zamiast 
iedzieć w kryminale wraz z innymi 
pandytami; a już tembardziej niezro- 
umiałem jest, że takiemu pozwala się 
a podobne bezeceństwo. Przecież on 
rzychodzi do Siarostwa i bierze ofi- 
jalne pozwolenie na to, żeby módz 
zkalować rząd i zresztą wszystko co 
olskie, 

Takie rzeczy poprostu w głowie 
nis mieszczą! 2 D: 

— Dezercja. 2l-ego na placėw- 
; K. O. P. w Lecieszynie przybył 
owy żełaierz, Piotr Matejuk, prawo- 
awny, pochodzący z pow. Włodaw: 
iego. Następnego dn'a wieczorem 
raz z drugim żołnierzem poszedł 
a patrol nocny. Gdy szli wzdłuż gra- 
icy, w pewnem miejscu Matejuk 
atrzymał się i poprosił swego towa- 
ysza, by na chwilę na niego zacze- 

jał Chwila owa przedstawiała się 
ość długo, zaniepokejony więc 201- 
jerz poszedł szukać Matejuka. Zna- 
zł tylko porzucony płaszcz. Matejuk 
owiem, korzystając z chwili same- 
hości i panujących ciemności, prze- 

       

          
   
    

  

    

SWIĘTY FRANCISZEK MÓWI. 
(Parafrazv z „Fioretti“, „Speculum 

ECHA KRAJOWE 
  

szedł granicę i z bronią zbiegł na 
stronę bolszewicką. W/szczęty alarm 
i pościg rezultatu nie daly. 

Fakty dezercji zdarzają się wszę- 
dzie, to też ten nie zasługiwałby na 
specjalną uwagę, gdyby nie osoba 
dezertera. Władze wojskowe powin- 
ny, jak się okazało, więcej zwracać 
uwagi na materjał łudzki przyzyłany 
do K. O. P.: ne można iu dawać 
pierwszego lepszego żołnierza wyzwa- 
nego z szeregu, a natomiast muszą 
przychodzić ludzie zupełnie pewni i 
niezwiązani źadnemi nićmi sympadji 
z wrogami z poza kordonu. 

Matejuk przebywał w K.O.P. 
tylko irzy dni, dwa w Klecku i jeden 
na placówce w Lecieszynie, nie tu 
więc namówiono go do dezercji, wi- 
dać, że z takim planem przyszedł 
już z pułku. To dowodzi, że bezwatun- 
kowo nie przeprowadzano tam do- 
statecznej selekcji. Poziem K. O. P. 
jest według ogólnej opinji społeczeń- 
stwa bardzo wysoki, to też należy 
go wszelkimi sposobami bronić od 
obniżenia, co stałoby się automaty- 
cznie, o ile dopełnienia szeregów 
przysyłane będą machinalnie i nec: 
strożnie. 

KLECK 
— Losy bohatera z pod Si. 

niawki, por. Siedziūskiego. Przy- 
pominamy sobie jak koszmar te 
względnie niedawne czasy, gdy w kra- 
ju naszym szalał bandytyzm, gdy rie- 
omalco tydzień zd-rzały się wypadki 
rabunków, a częstokroć i mordów. — 
Walczyły z bandytyzmem władze, ale 
trudności z jego wytępieniem były 
ogromne, gdyż i granica bolszewicka 
ułatwiała ucieczkę, i ludność sprzyjała 
częstokroć bandytom, i wreszcie Spo- 
łeczeństwo egarnęła jakaś apatja, po- 
zwalająca na bezkarne obrabowywanie 
bez żadnej próby cbrony ze strony 
strony poszkodowanych, 

Aż przyszła chwila przełomu: na- 
pad bandycki na autobus pod Siniaw- 
ką.— Tak głośnem wtenczas echem w 
Kraju zdarzerie to się odbiło, że ris 
potrzeba ge przypominać. Ale może 
ris każdy wis, co się późriej driało 
z behaterem chwili, porę Sledzińskim. 

Po odparciu za pomecą małego 
rewolweru zbrojnej bandy posiadają- 
cej kilka karabinów, ciężko ranny por. 
Słędziński z wybitemi zębami i prze- 
strzeloną szczęką natychmiast pieszo 
ruszył O parę kilometrów, by zaalar- 
mować policję i wysłać pogoń. Gdy 
dopiero do końca wypełnił swój obo- 
wiązek, pozwolił się edwi:źć па 
chłopskiej podwodzie do dalekiego 
szpitąla w Kłecku.—Było zimno i po 
drodze dostał t.zw. zazigbienia krwi. 
—Przez szereg następnych miesięcy 
nie mógł się w szpitalu odpowiednia 
odżywiać z racji braku zębów i pod- 
nietienia. Wywiązała tię anemja. — 
Przez szereg miesięcy por, S'edziński 
chorował i wreszcie, nie wyleczywszy 
się powrócił na ciężką służbę pogra- 
niczną,—Znowu wywiązała się powaž- 
na choroba, musiał więc udać się na 
kurację do Rajczyw Tatrach. Ciągnę: 
ło się to długo, aż wreszcie na żą- 
danie samego chorego przeniesiony 
on został do Szpitala w Kiecku, gdzie 
dotąd przebywa. W rajbiiższej przy- 
szłości przejechać ma do jednego z 
dworów ziemiańskich, gdzie został 
gościnnie zaproszony. 

Lekarze orzekli, że dla porato- 
wania zdrowia pos. Śledzińskiego ko- 
nieczny jest jego wyjazd do Włoch, 
Odpowiednie czynniki robią już sta- 
rania w władz wojskowych, by pro- 
jekt wyjazdu został zrealizowany. — 
Jednakże trzeba pamiętać, że każda 
sprawa idąca drogą biurokratyczną 
posuwa się bardzo wolno, a tym- 
czasem niema czasu do stracenia, 
gdyż właśnie nadciąga najgorsza po- 
ra roku, w czasie której chory nie 
powinien znajdować sig w naszym 
klimacie. 

Kwestja wyjazdu por. Sledz'ńskie- 
go to nie zwykła sobie kuracja, to 
dług wdzięczności do spłaty którego 
obciążone jest państwo i społeczeń* 
stwo. To też z tego miejsca czujemy 
się nietylko w prawie, ale i w obo- 
wiązku apelować do władz wojsko: 
wych, bezpośrednio tem Się zajmują- 
cych, by nie zwlekały i by gorąco 
się zajęły tym, który powszechnie u- 
ważany jest za bohatera i za jednego 
z głównych wybawców od piagi ban- 
dyryzmu, Z. D. 

perfectionis" i Celana). 
: L. 

idyby Brat Mniejszy przywraca! chorym zdrowie, 
bdyby rozumiał, jak mówią nietylko ludzie, lecz Aniołowie, 
hdyby miłość jego cudów największych dokonała, 
racie Leonie, zapisz, że nie to jest radość doskonała, 
šdyby Brat Mniejszy znał wszystko, co kryją gwiazdy i zieła, 
nał tajemnice wszełkie: człowieka, stworzenia, nawet Anioła, 
fdyby wymowa jego wszystkich niewiernych do Boga nawrócić miała, 
racie Owieczko Boża, zapisz, że nie to jest radość doskonała. 
gcz gdy wszystkie krzywdy zniesiemy w wielkiej pokorze 
obelżywe każde słowo przyjmiemy jak słowo Boże, 
dy cierpliwie zniesiemy utrapienia i wszelkie udręki, 
amiętając na gweździe i rany Chrystusowej bolesnej Męki, 
dy w Krzyżu Świętym będzie cała chluba nasza i nasza chwała, 
racie Leonie, Owieczko Boża, zapisz, że to jest radość doskonała, 

rzyjdziecie do ludzi ze słowem pokoju, potem chwałę Bożą ześpiewacie, 
pamiętajcie, żeby do wszystkich ludzi i stworzeń , powiedzieć: „Ssiostro” 

[i „bracie*. 

   
   
     

     

     

     

    

SŁOWO 

Prezydent Moscicki © Krakowie. 
Wczoraj o godz. 9-ej rano Pan Prezydent opuścił komnaty zamkowe 

i udał się wraz ze świtą i reprezentantami władz do katedry. Pan Prezydent 
zwiedził groby królewskie i skarbiec, moczem udał się do krypty Mickie- 
wicza i Słowackiego. O godz. 9 min, 45 Pan Prezydent odjechał w towa- 
rzystwie ks. Metropolity Sapiehy i. świty do kościoła Marjackiego. Na 
progu świątyni powitał Pana Prezydenta archiprezbiter Kościoła N. M. P. 
ks. Kulinowski, który w  podniosłych słowach złożył hołd najwyższemu 
zwierzchnikowi państwa. Następnie Pan Prezydent wszedł do świątyni, 
kierując swe kroki w stronę wielkiego ołłarza dłuta Wita Stwosza. Panu 
Prezydentowi udzielił informacyj o kościele Marjackim ks. infuła Kulinowski 
i dr. Torukowicz. Po wyjściu Pana Prezydenta z kościoła £ Marjackiego 
zgromadzona przed świątynią publiczność - zgotowała mu serdeczną 
manifestację, 

Nabożeństwo w kościele ewangelickim. 
Z kościoła Marjackiego udał się Pan Prezydent do zboru ewange- 

lickiego przy ul. Grodzki:j. Przed głównym ołtarzem przywitali Pana Pre- 
zydenta pastor zboru ewange i:kiego ks. Niemczyk w asyście pułk. ks. 
Grycza, kapelana wojskowego. Pastor ks. Niemczyk odprawił modły za 
pomyślność Polski i głowy państwa, poczem wygłosił od ołtarza gorące 
przemówienie, składając w imieniu Polaków wyznania ewange ickiego naj- 
wierrisjszy hołd Prezydentowi Rzeczypospoliłej. Następnie duchowni zboru 
ewangelickiego udzieili Panu Prezydentowi błogosławieństwa poczem ze- 
brani w kościele odśr izwali «Boże coś Polskę». W chwili opuszczenia 
zboru ewangelickiego przez Pana Prezydenta publiczność zgromadzona 
przed zborem wznosila okrzyki na jego cześć” 

Ze zboru ewangelickiego odjechał Pan Prezydent na Skałkę do ko- 
ścioła Oo. Pauliaów. Przed wielkim ołtarzem zebrał się cały konwent oo. 
Pauliaów z przeorem O. Bernardem. Ks. Przeor odprawił modły za po- 
myślność głowy państwa, Po zwiedzeniu kościoła Pan Prezydent udał się 
do krypty zasłużonych, aprzed odjazdem złożył swój podpis w księdze pa- 
miątkowej. 

W Bożnicy na Kazimierzu. 
Z kolei Pan Prezydent wraz ze świtą skierował się do starej bożnicy na 

Kazimierzu. Wszys kie ulice, wiodące do synagogi były przepełuione wiel- 
kim tłumem ludności żydowskiej, która z niezwykłym entuzjazmem wzno- 
siła nie milknące okrzyki na cześć Pana Prezydenta. Przed wejściem do 
Synagogi ustawiono wspaniałą bramę tryumfainą, U bramy witali Pana 
Prezydenta przełożeni starej bożnicy. Trzech rabinów z rabinem Kronitze= 
rem na czele trzymali pod baldachimem rodały Tory. Obok ustawiła się 
cała żydowska rada wyznaniowa z prezesem dr. Landauem, który w sło» 
wach pełnych głębokiego uczucia pewitał Pana Prezydenta, a rabin Kor: 
mitzer udzielił Panu Prezydentowi błogosławieństwa. Po tem gorącem po- 
witaniu Pan Prezydent zwiedził synagogę. W drodze powrotnej Pan Pre- 
zydent żegnany był żywiołowo przez olbrzymie tłumy publiczności. 

Na Błoniach krakowskich. 
O godz. 11-ej przed południem Pan Prezydent po krótkim wypo- 

czynku na Wawełu udał sią wraz ze świtą na błonia krakowskie do histo- 
rycznych Oleandrów, gdzie ma stanąć dom im. Józefa Piłsudskiego dla 
uczczenia czynu zbrojnego 6 sierpnia 1914 roku. W Oleandrach ustawio- 
no podjum z fotelem dla Pana Prezydenta oraz wzniesiono maszty, z któ- 
rych powiewały flagi państwowe. Po obu stronach podjum ustawili się 
legjonišci, inwzlidzi i strzelcy ze sztandarami i orkiestrą. Plac przed Olean* 
drami zajęły tłumy publiczności, witając żywiołowemi okrzykami Pana 
Prezydenta, który zas adł na fotelu. 

W imieniu okręgowego związku legjenistów, inwalidów i strzelców 
wygłosił przemówienie prezes zarządu okręgowego związku legjonistów w 
Krakowie prof. Pochmarski, składając głęboki hołd Pznu Prezydentowi. 
Okrzyk wzniesiony przez prof, Pochmarskiego na cześć Pana Prezydenta 
trzykrotnie powtórzyła zebrana publiczność. Następnie prezes prof. Poch- 
marski wręczył Panu Prezydentowi symboliczny krzyż legjonów, wykonany 
artystycznie z żelaza i srebra, peczem przed Panem Prezydentem stanął na 
baczność legjonista, góral z Zakopanego Franek Galica i w imieniu legło" 
nistów zakogiańskich, którzy cfiarowali Panu Prezydentowi stalową ciupa- 
gę, wygłosił w gwarze góralskiej krótkie przemówienie. 

Pan Prezydent podziękował serdecznie za prezent. W chwili odjazdu 
Pana Prezydenta zgromadzeni na błoniach legjoniści, inwalidzi i_ strzelcy 
zgotowali żywiołową owację, a orkiestra ich odegrała „Pierwszą Brygadę*, 

Z Oleandrów Pan Prezydent odjechał na błonia krakowskie, gdzie 
na długo pizedtem zgromadziła się dziatwa szkolna i oddziały garnizonu 
krakowskiego, mające wziąć udział w defiladzie. Na przestrzeni przeszło 
kilometra ustawiły się w dwa szeregi z jednej uczniowie, a z. drugiej 
uczenice wszystkich krakowskich szkół powszechnych, średnich i seminar- 
jów z orkiestrami i sztandarami. Gdy Pan Prezydent w otoczeniu świty 
ukezał sią na Błoniach pośród zebranej dziatwy wybuchł entuzjastyczny 
okrzyk: «Pan Preyydent niech żyje»! Okrzyk ten wielokrotnie powtórzony 
potężnem ccham odbił się na rozległych błoniach krakowskich. 

Pan Prezydent wśród młodzieży. 
Pan Prezydent obrzucony deszczem kwiatów przeszedł najpierw 

między szeregami wychowańców szkół męskich, a następnie żeńskich. Na 
krańcach tego rozentuzjazmowanego szpajeru Pan Prezydent zatrzymał się, 
aby przyjąć od najmłodszych obywateli Rzeczypospo itej płynące z serca 
proste słowa hołdu i młości. Szczególnie wziuszającym mementem było 
przemówienie kilkoletniego ucznia męskiej szkoły powszechnej, który wrę- 
czając glowie państwa wiązankę kwłatów, powisdział co następuje: «Panie 
Prezydencie, zebrani tu uczniowie szkół powszechnych składają ci wyrazy 
czci i hołdu jako przedstawicielowi majestatu polskiej naszej Qjczyzny. 
Przyrzekamy zarazem, że będziemy zawsze chętnie spełniać wszystkis о* 
bowiązki, aby wyrosnąć na dobrych iudzi i dobrych Polaków. W chwili 
pamiętnej na całe życie, gdy dopuszczono nas pr ed oblicze Twe, Panis 
Prezydencie i pozwolono mówić, niech nam wolne będzie wznieść okrzyk: 
Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita i jej Prezydent Me ścieki». Okrzyk 
ten zosiał kilkakroinie przez obecnych powtórzony, a Pam Prezydent do 
głębi wzruszony tą spontaniczną owacją podriósł młodocianego mówcę i 

A go ucałował. Chwila ta była kulminacyjnym punktem  uroczy- 
stoś: i. 

Defilada garnizonu krakowskiego. 
W międzyczasie garnizon krakowski jszykował się do defilady, Na 

błoniach uszykowały się w ordynku oddziały piechoty, szwadron ułanów, 
artylerja i wojska techniczne. Pan Prezydent w towarzystwie dowódcy O. 
K. V. gen. Wróblewskiego przy dźwiękach hymnu narodowego przejechał 
w powozie przed frontem wszystkich uddziałów, które prezentowały broń, 
poczem wszedł na specjałnie ustawioną trybunę, umajoną pięknie , zielenią 
i czdobioną flagami o barwach państwowych. Na trybunie zebrali się wo- 
jewoda Darowski i wicewojewoda Morawski, ks. metropolita Sapisha, pre- 
zydeut miasia Rolle, rektor uniwersytetu Marchlewski, prezes Akademii 
Umiejętneści Rozwadowski i wiele innych wybitnych osobistości. Wokół 
zgromadz ły się bardzo liczne pomimo niegogody rzesze publiczności. 

Ten, kto najlepiej mówić potrafi, kazać będzie po śpiewie, : 
A każąc, pamiętajcie nietylko o ludziach, lecz o każdym ptaku i kaźdem 

[drzewie. 
Niech na słowo Boże każde stworzenie serce miłujące otworzy. 
A po ukazaniu powiedzcie ludziom: „jesteśmy kuglarze Boży — 
I jako kuglarzom za pieśni i słowa należy się nam zapłata: 
Więc prosimy, żebyście walczyli przeciwko pokusom świata — 
Żebyście czynili pokutę świętą, każdy tak, jak mu się przydarzy, 
I żebyście się modlili za nas, wędrownych Bożych kuglarzy*. 

Brat skowronek ma ciemny kapturek, jak mnichy, 
l jak oni habit koloru ziemi, ubogi ilichy. 
Jest jak dobry zakonnik—pokorny: szuka pożywienia po drogach śród 

loju; 
Latając słodko chwali Pana—i zawsze przebywa w radości i ah, 
Jak dobry zakonnik, co zerwał łańcuchów ziemskich ogniwa 
l sercem w Bogu żyjącem ze skowronkami zawsze w niebie przebywa. 

Iv. 

Gdybym mówił z cesarzem, prosilbym jego łask, 
Żeby zabronił zastawiać na braci skowronków sidła i potrzaski, 
Żeby rozkazał dla miłości Pana Ukrzyżowanego, 
By nikt nie chwytał braci skowronków i nic im nie czynił złego. 
Również prosiłbym tych, co dzierżą w swej władzy miasta i grody, 
Żeby co rok, na Narodzenie Boże, gotowali skowronkom gody, 
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„IVsty Międzynarodowy kongres Łigi No- 
wego Wychowania. 

(Ze sprawozdania nadesłanego z 
Twórczej przez p. 

Organizowane co 2 lata kongresy 
Ligi N. W. mają popularyzować ide- 
ały L. N. W., pogłębiać i utrwalać 
wiarę w możności realizacji tych ide: 
ałów i co może najważniejsze dają 
członkom Ligi sposobność esobiste- 
go zetknięcia się twórców, teorety- 
ków, pracowników i zwolenników 
szkół nowego typu z całego Świata, 
O wielkiem zainteresowaniu jakie zaga- 
dnienia nowego wychowania budzą w 
człym święcie, świadczy liczebność lo* 
carneńskiego kongresu. (3—15 sierpień 
1927). Zjechało się tam 40 narodo- 
wości, ponad 1100  uczesiników, 
wśród których przeważały kobiety. 
Grupa polska pod względem licze- 
baošci stała na 4-tem miejscu po nie- 
mieckiej, angielskiej i szwajcarskiej. 
Z poza Europy bardzo licznie stawili 
się Amerykanie. Miały też na kon- 
gresie swoich delegatów Chiny, Indje, 
Brazylja, Afryka, poł., Liberja, Korea, 
Palestyna, Japonja, Meksyk, Peru, 
Turcja i t. a. Kongres więt zaslugi 
wał na miano światowej konferencji. 
Praca w czasie kongresu była zorga- 
nizowana w ten sposób, że do po- 
łudnia odbywały się wykłady i dys- 
kusje w ośmiu współcześnie dziala- 
jacych sekcjach, więc: 1) Psychołlogja, 
2) Nowe metody nauczania, 3) Szke- 
ły doświadczalne, 4) Koedukacja, 5) 
Nowe drogi w nauczaniu historji, 6) 
Nowe drogi w mauczaniu sztuki, 7) 
Gzologja miejscowa, 8) Zagadnienia 
ogólne. 

Każdy z członków kongresu wy- 
bierał piacę w sekcji, która go naj- 
bardziej zajmowała. Popołudniu odby- 
wały słę wykłady nieobjęte pierwot- 
nym planem kongresu, a wieczorem 
plenarne posiedzenia wszystkich człon= 
kow kongresu, 

Głównym tematem kongresu bylo 
zagadnienie, tak żywo .dziś poruszają- 
ce umysły wychowawców, zagadnie- 
nie wolności w wychowaniu. Organi- 
zatorzy Zjazdu: Miss Eusor, prof. 
Fevriere, dr. Elisabeth Rotten i prze- 
wodniczący Zjazdu prof. Bcvet z Ga- 
newy w swych inauguracyjnych prze” 
mówieniach rozważali, jak należy ro- 
zumieć i stosować pojęcie wolności 
w wychowaniu. Pożądanie, potrzeba 
wolności wrodzona jest każdej istocie 
ludzkiej. Całe życie powinno być zdo- 
bywaniem wolncśćci i to wołności 
wewnętrznej. Dojście do tego bez na- 
rzucania własnych przekoneń ma u- 
łatwić dzieciom wychowawca nowo- 
czesny. jsgo obowiązkiem usuwanie 
zatamowań rozwoju osobowości wy= 
chowanka, jakie stwarzają dom, szkoła, 
warunki społeczne, ma on udzieiči 
pomocy przy przezwyciężaniu tych 
trudności ig przeszkód rozwojowych, 
które ciągle stwarza samo życie. Mu- 
si on budzić w wychowanku siły do 
zwalczenia tych przeszkód, a pokona- 
nie ich z wewnątrz stworzy nowe Si- 
ły, wpłynie na spotęgowanie i udu- 
chowienie wewnętrznej wo:ności, stwo- 
rzy aktywny twórczy stosunek jedno- 
stki do życia, da jej możność samo- 
dzielnego postępowania i wyboru 
swych czynów moralnych. Pamiętać 
musi wychowawca, że wolność nie 
jest końcowym celem wychowania, 
lecz tylko przez nią można dojść do 
urzeczywistnienia najwyższych idea- 
łów prawdziwej współpracy społecze 
nej, braterskiego współżycia ludzko- 
ści, Nowa szkcła nie może być w 
pełni stworzona dopóki warunki spo- 
łeczne i polityczne nie będą zmienio- 
ne, ustalone na podstawie wewnętrz- 
nych praw moralnych. Stąd, dla 
współczesnego nauczyciela + wycho- 
wawcy wyrasta nowę zadanie — ko- 
nieczności czynnej i twórczej współ- 
pracy w życiu społecznem swego na- 
rodu. 

R:formatorzy, twórcy szkół no- 
wego typu w Niemczech, we Francji 
i Ameryce referowali na Kongresie 
metody i sposoby prowadzenia swych 

Locarno Kołu Miłośników _ Szkoł 
Józefję Bergguen). 

Szkół, a z przemówień ich biła głę- 
boka wiara w wariość i zwycięstwo 
głoszonej idei. — Ciekawym typem 
nowej szkoły jest też Międzynarodo- 
wa szkoła w Genewie. Instytucja ta 
przeznaczona jest dla dzieci człoa- 
ków i urzędników ligi Narodów i 
Międzynarodowego Biura Pracy, jed- 
noczy więc dzieci różnych ras, rOž- 
nych narodów i wyznań. 

Zadanie szkoły bardzo trudne, chce 
ona wydawać prawdziwych, świa do- 
mych pacyfistów zdolnych do współ- 
życia i współpracy z innymi naroda- 
mi. Stara się wszczepć swym wyche- 
wankom miłość własnej ojczyzny, 
znajomość historji, geografji, ;kultury 
własnege narodu, a równocześnie dać 
im poznać wartość kultur i prac in- 
nych narodów, wzbudzać i dla nich 
szatunęk i sympatię. 

Jeżeli przyjrzymy się bliżej teore- 
tycznym założeniom, na których się 
wspierają te wszystkie „aowe szkoły” 
to widzimy, że wyrosły one z idei 
pedagogicznych d-ra Dzcroly'ego i 
społeczno-pedagogicznych Divey'a, a 
nowemi są środki i metody dostosc= 
wywane do różnych środowisk i wa- 
runków, w których powstały te szko- 
ły. Najżywszy ruch reformatorski ist- 
nieje w krajach niemieckich i anglo- 
saskich, Amerykanie i Anglicy wpro» 
wadzają nowe metody do swych 
szkół ze względów praktycznych—u- 
ważają, że one lepiej przygotowują 
do życia niż dotychczasowa szkoła. 

Na kongresie było szereg bardzo 
ciekawych wystaw prac dziecinnych, 
z różnych krajów. Z Polski tylka 
dwie, jedna urządzona przez p. Żu- 
kiewiczową z „Przedszkoli miasta 
Warszawy”, druga „Zjednoczenia 
szkół żydowskich (iargou) Rzeczypo- 
spolitej Polskiej*. 

Grupa polska w tym roku dopie- 
ro, na tym kongresie zawiązała Swo= 
ja sekcję polską i _ ogłosiła 
jej przystąpienie do Międzynarodowej 
Ligi N. W. Skład tymczasowego Ко- 
mitetu stanowią: prof, H. Radlińska, 
dr. M. Grzegorzewska, wizytator L. 
Zapolski z Warszawy, dr. Szuman z 
Poznania, dr. H. Rowid z Krakowa, 
dr. Mirski ze Lwowa i dr. Mło- 
dowska z Chełma lubelskiego. No: 
woutworzona Sekcja polską M. L. N. 
W. postanowiła wydawźć czasopis- 
mo poświęcone sprawom nowego 
wychowania. Nawiązano kontakt z 
grupami innych narodów  słowiań- 
skich, celem wspólnego publikowania 
prac z dziedziny nowego wychowa- 
nia. Na kongresie odbyło się 5 pol- 
skich wykładów (w jęz. franc.), które 
skupiły dużą ilość obcych słuchaczy: 
Francuzów, Belgów. Szwajcarów, Tur- 
ków, Bułgarów, Rosjan, Czechów, 
Jugosłowian, Hiszpanów. Przemawiali: 
dr. Szuman o rysunkach dzieci, — p. 
Kielski nacz. wydz. programowego 
Mła. W. R.1 O. P. o organizacji 
szkolnictwa w Polsce, — p. Radliń- 
ska o zagadnieniach oświaty poza- 
szkolnej i roli książki, p Oderfeldów- 
na i prof. Lutosławski o mesjaniz- 
mie. 

Następny kongres odbędzie się 
za 2 lata w Helsinór, w Danji. Roz- 
patrywane tam będą psychologiczne 
typy dzięci i w związku z tem meto- 
dy indywidualne rozpoznania i pro- 
gramy nauki. Wystąpienie Szkci pol: 
skiej wniesie zapewne nowe wartości 
do obrad Ligi i pozwoli zagranicy o- 
cenić twórczy wysiłek polskich nau- 
czycieli w reał zowariu zasad nowe- 
go wychowania. 

Jadwiga 7 tuzycz+owa. 
  

Schorowana niedołyż:+ wdowa, 
wysiedlona z Litwy, z inuligeninycs 
32 letnim synem suchotnikien: i tz 
leką — błaga o pomoc — gdyż słabi:o 
z głodu. Potrzebna odzież, obuwie, 
bielizna. a przedewszystkiem żywność. 
Oflary pieniężne proszę składać w 
Administracji «Słowa». . 
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„_ W zwartych szeregach pizemaszerowaly przed najwyžszym zwierzch- 
nikiem armji bataljon 20 p.p., 5 pułk saperów, bataljon wojsk łączności i 
szkoła podoficerska. Delej przedefilowały baterje 5 p. ar. c. oraz 5 p. ar.p. 
Najefektowniejszym punktem defilady był wspaniały galop szwadronu 5 
pułku ułanów. Za kawalerją ukazał się 5 Dak, za nim zaś samochody 
pancerne, poczem za oddziałami regularnej armji przedefilowały przed 
Panem Prezydentem kompauje przysposobienia wojskowego, strzelca i 
hufców szkolnych. Dzfilada wykazała dobrze przygotowanie żołnierzy i 
pozostawiła bardze silne wrażenie. Pan Prezydent podziękowaszy dowódcy 
defilady pułk. Mondowi odjechał ze świtą na zamek. 

|| NOWE EK ооа 

Rozsypująt po drogach obficie wszelkie zboże, 
Żeby w Święto tak wielkie nie znały głodu skowronki Boże, 
Także dla wołu i osła by dali podwójaą paszę 
W dniu tym najświętszym, gdy się na sianie ukazało Zbawienie nasze. 
Niech się cieszą i wół, i osieł, i bracia skowronki społem, 
Niech Narodzenie Boże dla wszystkich stworzeń będzie świętem bardzo 

и [ wesołem. 

Czemuś nie uciekał od ludzi, bracie zajączku mały? 
Czemuś pozwolił, by ludzkie ręce cię schwytały? 
Dobrze, żeś dostał się do mnie, bo byłbyś w srogiej niewoli, 
A niewola wolne stworzenie tak bardzo boli. 
Niech ci ręce moje furtę ucieczki otworzą: 
ldź sobie w pokoju na chwałę Bożą. 
Czemu do rąk mi się tulisz, nie chcesz uciekać czemu? 
Zostać tu nie możesz, tu wszystko grozi niewolą tobie wolnemu, 
Sam cię zaniosę do lasu, na mchu pod drzewem położę. 
Tylko już stamtąd nie wracaj do mnie, rozkazuję ci w Imię Bože. 

Małgorzata Anosow 

— @й 
k“ r.



  

Dziś zbiórka uliczna na rzecz pod 

  

Dzieje jednego obrazu. 
Żywe zainteresowanie się światłe- 

go ogółu wileńskiego, a zwłaszcza 
sfar uniwersyteckich, losem obrazów 
Smuglewicza, które ozdabiały niegdyś 
aulę i następnie muzeum starożytna- 
ści, zniewoliło mię do śpiesznego po 
informowania się w tej sprawie u jed- 
nego z pośród poważniejszych miło- 
śników startego Wilna. Trafiłem do- 
brze, bo oto p. Aleksander Wysocki, 
z zawodu prowizor, wilniania z krwi 
i kości, dla którego tradycje pięknych 
murów wszechaicy Batorowej, w ja- 
kowych gościła przez czas tak krótki 
sławna komisja archeologiczna Tysz- 
kiewiczowska, przedstawiały zawsze 
wiełki urok iźródło zacie.awienia co 
do losów, pomarnowanych tu przez 
zaborców pamiątek, Pan W. przy- 
puszcza, że śp. L. Moraczewski, zna- 
ny antykwarjusz (utejszy, słusznie 
mógł utrzymywać, że któryś z pomia- 
nionych obrazów Smuglewicza mógł 
w swoim czasie przejść na własność 
jednego z członków komisjj archeol., 
jak o tem było w «Słowie», bądź co 
bądź nie był to obraz największy, pla- 
fonowy, przedstawiający  <Wejście 
uczonych polskich do Świątyni З- 
wy», albowi:m on, p. W. jeszcze przed 
samą wojną Światową, a więc nie tak 
dawno, skonstatował pozostawanie tej 
wspaniałej pamiątki w murach obec- 
nej wszechnicy, Jakoż jeden z urzęd- 
ników byłego rosyjskiego kuratorjum 
szkolnego zachęcił p. W. do obej- 
rzenia obrazu poniewierającego sę 
gdzi:$ w piwnicy domu, przylegające: 
go do gmachu gimnazjum Il. Wstą- 
piwszy tam ujrzał p. W. porzucony 
na piasku poiężny zwój starego płót: 
na, którego wartość przedewszysikiem 
załecano ze stanowiska nis tyle sztu- 
ki samej, co materjału, ważącego j:k 
go zapewniano 6 czy może nawet 
9 pudów. A był to właśni: ów słyn= 
ny obraz Smuglewicza, wydarty z ram 
w sali byłego muzeum. Obraz ów 
złożony był we czworo, przytem far- 
bą do środka j następnie zwisizty w 
gruby wał. Mimo wszystko, płótno to 
mie miało jeszcze wyglądu prze- 
butwiałego, a małowiiło w środku 
jeszcze się dobrze trzymało — nie 
byłs zbyt uszkodzone. 

Ponieważ p.W. nie mógł drozą Ie- 
galnego kupna zostać właścicielem 
tanio odsigpowanego mu _ obrazu, 
więc poprzestać musiał na smutnem 
pokiwanu głową, nad pozbawioną 
kulturalnej opieki pamiątką dawnej 
świetności, jaką jaśnizły jeszcze przed 
sześćdziesięciu paru laty te sprofano- 
wane potem mury, Czyż by jeszcze 
dało by się dziś odzyskać ów 
wspaniały zabytek malarstwa polski :- 
go, wciśnięty może w jakiś inny 
ciemny kąt obecnego gmachu uniwer- 
syteckiego. Bolesnem jest tu 
wspomnieć, że według słów p. 
Wysocki:go obraz Świątynia Siawy, 

  

powstały właśnie w pracowni prof. 
Smuglewicza,  poniewierany został 
właśnie gdzieś w jej pobliżu, może w 
tym samym dziedzińcu, co go na- 
zwano obecnie Smugłewiczowskim, 
Przed czterdziestu laty, gdy do szkoły 
rysunkowej miejskiej, położonej tuż 
obok owego podwórza im. Smugle- 
wicza uczęszczał $. p. Stanisław Fie- 
ury, zdolny akwarelista i zasłużony 
potem fotograf zabytków Wileńskich, 
miał on sposobność otrzymywania z 
rąk dyrektora szkoły Iwana Trutniewa 
mnóstwa pomniejszych, ałe bardzo 
ciekawych prac ucztiów prof. Ruste- 
ma, udziełanych dla przekopjowania, 
jako wzory dawnej sztuki wileńskiej. 
Któryś z urzędników gimnazjalnych 
miał je wydostawać dla pana dyrekto- 
ra szkoły z jakichś zapomnianych 
skrzyń jw ubikacjach, przylaglych do 
Bibljoteki publicznej. Pamiętał ś. p. 
Fleury, jak szczególnie zaciekawiały 
uczniów szkoły rysunkowej liczne wi- 
doki akwarelowe Wilna, zwłaszcza 
zaś zabytków kościelnych. A że źle 
były strzeżone te pamiątki, “ten 
i.ów rad był je sobie przywłasz* 
czyć. Przed dwudziestu kilku laty, 
kiedy kreślący te słowa wespół z 
nięodżałowanej pamięci Wandalinem 
Szukiewiczem, niezrównanym archeo- 
łogiem, p. „Stan. Jarockim,  artys. 
mal. i in. tczłonkami Wileńskiego 
Kółka miłośników starožytnictwa i 
łudozaawstwa, oglądał salę Białą by- 
łego obssrwatorjum astronomicznego 
w Wilnie, oprowadzający woźnv wska- 
zał przez drzwi oszklone, jednego z 
przyległych pokoi, poniewierające się 
gdzieś pod zakurzonemi sprzętami 
stare portrely, niewątpliwie pocho- 
dzące z dawnego uniwersytetu i ob» 
serwatocjum. Jakoż i tuż przy scho- 
dach, p. Jarocki dostrzegł pod szafą 
stary zabrudzony kontrefekt słynnej 
benefaktorki instytucji astronomicznej 
Puzyniny. N eposzanowanie pamiątek 
historyczaych i artystycznych w tych 
murach wielekroć dawało się spostrze- 
gać. Jeszcza przed kilkunastu laty u 
antykwarjuszy wiłeńskich nieraz spo- 
tykało się stare płótna, zwłaszcza por- 
tretowe, wyreź iie pochodzące ze zbio- 
rów dawnej komisji archeologiczaej. 
Jsden z portretów. mianowicie pref. 
Leona Borowskiego w młodym wie- 
ku, malowany przez Walinowicza, u- 
dało mi się odkupić м: гпаперо po- 
tem działacza białoruskiego, Wacława 
Łastowskiego. Utrzymywał on, dający 
mu wcale pokaźne zyski, antykwarjat 
przy „Kniharni biełaruskiej*. Ów wi- 
zerunek Borowskiego zdobi obecnie 
cenne zbiory pamiątkowe z epoki 
Mickiewiczowskiej, posiadacza kamie- 
niczki przy zaułku Bernardyńskim, w 
której jak wiadomo, Adam w r. 1822 
przepisywal «Grażynę». 

KĄCIK DLA PAŃ. 
Płaszcz zmowy. 

Coraz chłodniejsze dnie przypo- 
minają nam, że zima już ne za gó 
rami. Rychło się zacznie słota jesien- 
na a za nią w Ślad przyjdzie zima ze 
śniegiem 1 mrozem. Najważniejszą 
rzeczą z rynsztunku zimowego jest 
płaszcz. Co mówi o term moda—par;- 
skiej—więc najlepszej marki? 

Na ilustracji naszej widzimy dwa 
modełe paryskich płaszczów zimo- 
wych. Pierwszy zrobiony jest z dra- 
peli koloru <amade> (zielonkawy kolor 
migdałów w skorupce);  gustowną 
ozdobę stanowią drobne zakładki i in- 
krustowane paski z gładkiego mater- 
jsłu. Kołnierz i mankiety przybrane 
są białą augorą. Nie mniej gustowny 
jest drugi płaszcz z granatowego we- 
luru, zdobiony skośnemi paskami. 
Kołnierz futrzany jest wydłużony, a 
u dołu rozszerzony. Na płaszcz ten 
wystarczy wziąć 2,75 metr. materjału 
szerszego (140 cm). na pierwszy na- 
tomiast—3,50 m. węższego (120 cm.). 

Na drugim obrazku widzimy dwa 

   

ZE ŚWIATA. 
— Proceso.. zamach na kurę. <Kra- 

snaja Gazeta» przyniosła w swym numerze 
236 (z dnia 2 września rb.) ciekawą bardzo 
korespondencję z Czyty. Współpracownik 
cytowanego pisma opisuje w swej korespon- 
dencji oryginalną bardzo sprawę sądową 
a mianowicie o... zamach na kurę. Tło spra- 
wy tej jest następujące: Stała mieszkanką 
jednej z wiosek w okolicach Czyty pewnego 
dnia przed domem swym strasznie się de- 
nerwowała. Przypadek zrządził, žė w chwi- 
li tej ulicą przechodził przewodniczący miej- 
scowego sowietu, Panfilicz, który uważał za 
stosowne zainteresować się troskami zdenėr- 
wowanej obywatelki. Dowiedziawszy się, 
że przyczyną złego humoru matki Awdotji 
była okoliczność, iż 5-cioletni synek sąsiada 
zranił kamieniem w nopę jej kūrę, Panfilicz 
rozkazał z urzędu wieśniaczce, by złożyła 
w sądzie skargę 0,.. zamach na Życie jej 
kury. Kiedy staruszka usłyszała słowa <skac: 
gę» i <sąd» tak się przestraszyła, że chciała 
odrazu przebączyć młodocianemu winowajcy 
Ale jako że pan Panfilicz jest człowiekiem 
srogim i sprawiedliwym, nie chciał on sły- 
sze€ O omijaniu urzęiu sprawiedliwości. 
Biedna staruszka zmuszona była udać się 
do urzędu gminnego, gdzie po złożeniu wy- 
maganych zeznań zrobiła trzy krzyżyki pod 
protokułem. Matka Awdotja myślała, że w 
ten sposób cała sprawa została załatwiona. 
Ale myliła się. Pan Panfilicz przesł:ł bo- 
wiem protokuł do urzędu powiatowego, któ 
ry uważał za swój obowiązek przeprowa- 
dzenie śledztwa w tej sprawie. Po dwuch 
tygodniach wezwano matkę Awdotję do 

a w © 

   

urzędu powiatowego, gdzie zmuszona była 
odpowiedzieć na cały szereg pytań. doty- 
czących nietylko poszkodowanej kury, lecz 
nawet przeszłości politycznej staruszki. Tak 
naprzykład spytano ją, czem się zajmowa- 
ła przed rewolucją bolszewicką, czy 7a ca- 
ratu należała do organizacji rewolucyjnych, 
czy pociąganą była do odpowiedzialności 
sądowej za działalaość polityczną i t. d. 
Minęły znów 4 tygodnie, matka Awdotja 
zapomniała o swej kurze. Pewnego dnia ku 
„włelkiemu jej zdumieniu listonosz przyniósł 
jednak ponowne wezwanie do urzędu po- 
wiatowego. Tam spytano ją czy ma Świad- 
ków, którzy mogliby zeznania jej potwier- 
dzić, a następnie wezwano ją do zapłacenia 
rubla za.znaczeż stempiowy. Biedna staru- 
szka musiała powrózić do domu, sprzedać 
ku:ę i zapłacić żąłanego rubla. Kilka razy 
jeszcze matkę Awdotję waywano do urzędu 
powiatowego, aż wreszcie na dueń 18 sier- 
pnia wyznaczono rozprawę sądową. Staruszka 
była zrozpaczona; przez całe swe życie nie 
miała nic wspólaego z sądami, a na stare 
lata mieć taką hańbę. Na szczęście jednak 
przewodniczący sądu w Czycie okazał się: 
mniejszym formalistą, niż nieszczęsny pan 
Panfilicz, gdyż w przeddzień rozprawy są: 
dowej matka Awdotja otrzymała zawiądo- 
mienie treści następującej «Sprawa o za- 
mach na życie kury zostaj umorzona z po- 
wodu braku cech przestępstwa i z powodu 
niepełnoletności przestępcy». 

Pocieszna ta sprawa jest jaskrawym do- 
wodem nieodpowiedzialności opecnych wład- 
ców Rosji, którzy na odpowiedzialne stano- 
wiska powołują ludzi, niemających ku temu 
absolutnie żadnych kwalifikacji. 
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dń. 2.X— Żywot św. Klary, 

SPÓŁDZIELNIA LEŚNIKÓW © WARSZAOIE 
Nowy Świat 36, tel. 230 75, 

SZTOBRY WIKLINOWE do zalesiania piasków lotnych I gleby wilg. 
poleca 

SADZONKI drzew ieśnych. 
NASIONĄ drzew leśnych liściastych i szpilkowych. 

LANCETY drewniane i żelazne d 
PRZYRZĄDY HACKEROWSKIE RĘCZNE do przesadza- 
nia drzew. 

oraz NARZĘDZIA, PRZYBORY i MASZYNY LEŚNE. 
Ceny bezwzględnie konkurencyjne. 

  

Ostatnie nowości 
W deseniach i kolorach wełn damskich i 

włókienniczych otrzymał skład 

BRACIA JABŁKOGCY s». 2: 
Mickiewicza 18 

; EEE 
Dnia 2, 3, 4 października b. r. 

na zakończenie Jubileuszu Franciszkańskiego 
będą odegrane 3 sztuki sceniczne 

baj i innych artykułów 
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dn. 3.X—Żywot św. Małgorzaty z Kortony. 
dn. 4,X—Róże św. Elżbiety. 

Sala Dominikańska, ul Dominikańska 4 Początek o g. 7 1 pół w. 

  

o sadzenia. 

Cenniki wysyłamy na żądanie, 
Nr. 16496, 

  
  

% Wileńskie T wo 
3 Handl, Zastawowe 

® 

"LOMBARD 
Plac Katedralny, Biskupia 12, 

Przyjmuje gotowiznę na oprocentowanie. Wydaje pożyczki na zastaw kosz” 
towności, ubrań, futer, mebli, towarów i t. p. 

Procent znowu obniżony. 
  

Nojolększe Przedsiębiorstwo Transportowe © Polsce 

С. HARTWIG 
Spólka Akeyjna 

Cenfrala w Poznaniu. 
Oddziały we wszystkich większych miastach Polski. 

Rok założenia 1858, 

Kapitał Akcyjny 2.000.000 zł. Rezerwy 1.000.000 zł, 

Adres telegraficzny: „Cehartwig*, 

Niech każdy oferuje fe 

okrycia wieczorowe. Pierwsze jest sty- 
lowe, z taftu żółtawowóżowego, zdo- 
bione szerokiemi pasami srebrnem,i 
względnie niebieskietni, <amade>, Зга- 
remi i t. d. Druga suknia wieczorowa 
zrobiona jest z różowej satyny i przy* 
brana srebrnemi wsięgami. 

Kapelusze mają przeważnie fa80- 
ny sportowe i wykonane są z filcu w 
jednym, Inb dwu kolorach.   

  

  
Międzynarodowi Ekspedytorzy i Maklerzy Okrętowi. Oficjalni 

Ekspedytorzy Polskich Kolei Państwowych, Targu Eksporto- 

wego w Poznaniu, Targów Wschodnich we Lwowie i Najwięk- 

szych Koncernów Przemysłowych 

EKSPEDYCJA krajowa i zagraniczna, MAGAZYNOWANIE 

różnych towarów, ASEKURACJA towarów w drodze i w 

magazynach, ZWÓZKA wszelkiego rodzaju towarów, 

OPŁATA PRZEWOZU i CŁA, UDZIELANIE POŻYCZEK 

pod zastaw towarów, INKASO, 

Przeprowadzka we własnych wozach meblo. 

wych do wszystkich miast Polski i zagranicą. 

Oddział w Wilnie: 
Biuro, Magazyny, Składy, Place i Bocznice kolejowe: 

Ut. W. Stefańska Nr 29, Telefon Nr 10-51 
Bocznica kolejowa z placem wybrukowanym, specjalnie dla 

magazynowania węgla i drzewa. 

    

może. 
  

Podziękowanie. 

ELSIS RSA 

Krewnym, znajomym, przyjaciejom i kolegom, którzy wzięli udział w od” 

daniu ostatniej posługi najukochańszej Ś.p. mojej Żonie, Szanownej Dyrekcji; Kliniki 

Litewskiej i jej personelowi, Wielebnemu Duchowieństwu, a w szczególności 

Ks. Proboszczowi Żarnowskiemu na tej drodze składam serdeczne Bóg zapłać, 

Artur Lubleniecki. | 

Kursy Pielęgnowania i Wychowania Dzieci 
(z programem rocznym). 

Program obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpitalach, przed: 
szkolach i żłobkach. 

Wykładane są następujące przedmioty: 
Anatomja i fiziologja, Hygjena i bakterjologja, Patologja ogólna, Hygjena 

dzieck:, Opieka społeczna nad dzieckiem, Dyetetyka dziecka, Choroby dzieci i 
pielęgnowanie dziecka chorego, Psychologja i wychowanie, Qry i zabawy. 

Wykłady SA się 3 razy tyg. W g. wiecz. 
W kursach biorą udział profesorowie naszej Wszechnicy i lekarze specjaliści 

w chorobach dziecięcych. Kierownictwo naukowe objął prof. U. S. B. Dr. Wa- 
cław Jasiński. 

wiadectwa pielęgniarki zawodowej są wydawane po ukończeniu kursu 
(z praktyką) i złożeniu egzaminów. 

Na poszczególne przedmioty kursów mogą być przyjmowane wolne słu. 
chaczki. Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych Kursów Handlowych przy 
ul. Mickiewicza 22—5 w godz. od 12—2 i od 5—7 wiecz. 

  

  

M  Wniedzielę, 2 października, w kino „HELIOS“ E 
s odbędzie się tylko jeden odczyt znanego rosyjskiego uczonego i publicysty z 

a S HESSENA s 
E urządzony staraniem W.T. R, na temat a 
a M ® e zi« 

s „Dziesięć lut szkoły sowieckiej” = 
s Bilety do nabycia w [księgarni «LEKTOR» (Mickiewicza 4), E 

5 Początek o godz. |-ej po poł. z 
CTiTITITTTTTTTT TI TM TTT TI TTUTTT TTT T T T T TT) 

LEKCJE MUZYKI FoarzzlaN i TEORJA 2 
UDZIELA Michal Józefowicz profesor Konserwatorjum 

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

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny./ 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. В 

  

  

Wojskowe Zjednoczenie Spožywcze 
; Odaziai w Wilnie, “ 

UI. Mickiewicza Nr. 13 Te'efon nr. 476 
Połeca w sprzedaży hurtowej i dstaliczucj towary. 

kolonjalne, spożywcze, 
perfumeryjne, konfekcyjne, 

wojskowe, galanteryjne, 
podróżne i inne 

Hurtownia soli. Spirytus skażony. 

Hurtownia wyr. tyton, Sprzedaż dla wszystkich. 
Na sezen zimowy swetry, bielizna ciepła, rekawiczki i t. m. 

REKLAMA SWIETLNA 
jest dzwignią handlu 

kto dba o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w 

S$ „Reklamie Swietlnej“ Z. A. S. K. w Wilnie, 
ul. Garbarska 5—19, godz. 5—8. 
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Poszukioani Ii Besas na stanow'sko re- 
wiaentów Spółdziejni rolajczych, po- 
siadzjący odpowiednią praktykę i wy 
kształcenie prawno-ekonomiczne, han. 
dlowe, rolnicze, lub też techniczne 

(szkoła techniczna-pelitechnika). 

Wynagrodzenie według posiadanych 
kwal.f.kacji, 

Oferty składać do biura Związku 
Rewizyjnego Polskich Spółdzielni Rol- 

niczych, Jagiellońska 3. 

Najtańsze 
źródło zakupu 

Wszelkiego rodzaju to- 
warów włóknistych 

Palt damskich 

Palt i ubrań męskich 

Kołder watowych 
i pluszowych 

Galanterji męskiej 
i damskiej 

Paltoty i ubrania na 
zamówienie. 

Brada JUbIKOGWCY 
Sp. Akc. 

Mickiewicza 18. 

     

  

Administracja „Słewa* leca 
ofiarności Sz. Czytelników, redzij 
znajdującą się w nędzy, składającą 
się z rodziców suchotników i trojga 
a. dzieci. 

askawe ofiary prosimy składać 
w Adm, „Słowa* dla „rodziny w 
nędzy*', 
zr , 

  

  

   

Przy zatruciu, wywołanem ze sutemi 
potrawami jak 16wniež alkoholem, alkotydą, kokainą, zastosowanie naturalnej wody gorz- 
kiej Franciszka Józefa jest cennym Środkiem 
pomocniczym. Lekarskie dzieła specjalne 
stwierdzają, iż przy zatruciu ołowiem wy- 
wołującym uporczywą obstrukcję i będącym powodem męczących bólów kiszkowych, 
woda Franciszka Józefa szybko usuwa te 
objawy, Žada w aptekach i drogerjach. 

a ydz. Zdr. Nr. 146, dn. 29-1X, 

alk ii Au A A A k A, KR ITS ©. 

HEISE KEK El 
ma au 

Od Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na PAŹDZIERNIK. 

Konto Czekowe Słowa P KO 

a Nr. 80259 
ol ololololoWo( Hoi siol olololoi 
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SZKOLA 
„Cudze chwalicie 

Swego nie znacie"... 

TECHNICZNA. 
mieszczeń, które zajmowała. Gmachy 
przy ul. Ponarskiej okazały się po- 
irzebne na magazyny, trzeba je było 

SŁOWO 

KRONIKA 
    NIEDZIELA 

— Statut organizacyjny woje- 

5 

odwachowego, (ut za mostem na 
Antokolu, specjalnie w tym calu od- 
restaurowanego. Od poniedziałku dn. 
3 b. m. interesanci będą już  załat- 
wieni w nowym lokalu w godzinach 
urzędowych od 8 do 15 a w ssboty 

Echa strasznego mordu. 
W dniu wczorajszym podawaliśmy © 

potwornym mordzie dokonanym na osobie 

własnej żony przez b. przodownika oolioji 
Udało mi się temi dałami uchy- opróżnić. I tu powstało zagadnienie wództwa, Władze wojewódzkie przy- UrZĘC н Bolesława Piekarskiego. Zamieszczona przy 

ё rąbka tajemnicy... niel — sekretu, znalezienia locum dla szkoły, już wte* 2 >" ZE A: stąpiły do opracowania siatutu orga. i dnie przedźwiąteczne 0d 6 do 15 30. fotografja przedstawia właśnie tego 
który kryją wzgórza Antokolskie. dy jaknajlepsze co do rozwoju roku- |Aniołów Str. Zach. sł. o g.17 m, 16  Nizacyjnego urzędów województwa i człowieka, który dla nikomu nieznanych po- 

О’о gdy się starym Antokolem 
ku kościołowi Św. św. Apostołów 
Piotra i Pawła zmierza, dyskretnie z 
za górki wyrasta gmach jakiś po stro- 
nie prawej. Niewiadomego przechod- 
nia, nadzieją nowych mieszkań cie- 
Szy... i ma tem właśnie polega ten 
sekret, com o nim wyżej wspomniał, 
že mało kto wie co tam, wśród u- innych okolicznościach zaczęła Wy* grednia wirtówł w dala aczorajadywijo Min wodu zakcńucdnia: płac źwadmi ok 

к, Opad ха sA x) sterstwa Spraw Wewnętrznych memor- z remontem gmachu bibljoteki pu- 
ba am į jai w gry i pa s ARE blicznej i uniwersvteckiej zamknięta 
Wiate 1 i rokow msiących ma celu zwolnienie ona będzie do dn. 4 go bm. EPo tym 

Bie katija, po we.eranów 31 i63 roku od obowiązku (erminie nastąpi otwarcie tak bibljote- 

  

jącej nadzieje. 
Bywały momenty tragiczne, kiedy 

z braku pomieszczenia groziło szko- 
le zamknięcie. 

Wtedy to kierownictwa zakładu 
oraz grono przyjaciół szkoły, rzuciło 
myśl budowy własnego gmachu. W 
ten oto sposób, w takich a nie w 

  

ae 

Przed dwoma laty. 

roczych wzgórz Wilna, w zaciszu 
gajów antoxolskich, się robi, dla ko- 
go to miejsce szykułą, czym budują- 
ce się gmachy zaprłnione zostaną. 

A wiedzieć się godzi, bo przyby- 
wa Wilnu przybytek nauki nowy i to 
przybytek sptcjalnie dla kraju nasze- 
go pożyteczny i potrzebny. — To 
szkoła techniczna wiłeńska szykuje 
sobie locum Świeże, by z niego za* 
stępy dobrze przygotowanych praco- 
wników fachowych wypuszczać na 
chwałę i pożytek Qjczyź 1ie. 

O znaczeniu średniego szko'nictwa 
zawodowego wiele się przed kilku 
laty mówiło i pisało. Ch»czło mia- 
mowicie © zmianę mniej więcej po- 
wszechuego wśród młodzieży zdania, 
że szkoła zawodowa w porównaniu 
ze szkołą ególnokształcącą (gimnaz- 
jum) jest uczelnią drugiej kategorji, 
chodziło o przełamanie rezerwy mło- 
dzieży wobec szkolnictwa zawodo: 
wego. 

Dziś pod tym względem nastąpiła 
wyraźda zmiana. Po kilku latach wma* 

    Dim 

Gmach szkoł technicznej zimą roky bieżącego . 

rastać budowla widoczna na- wstępie 
do Antokola, budowla, której dziś 
dałeko jeszcze do okazałości osta- 
teczne], als która dziś już mimowoli 
uwagę zwraca. 

Budowę zaczęto w czerwcu r. 
1926. Zaczęto stawianie gmachu pań - 
stwowego, myślałby ktoś — z fun- 
duszów na rozbudowę. Broń Panie 
Boże! Zdobyto fundusze cudem, dzię: 
ki niezwykłemu poparciu jakie spra- 
wie dał obecny nasz Wojewoda. a 
ówczesny Minister p. Władysław 
Raczkiewicz. Za Jego to wstawiennie- 
twem wvkołatano w roku zeszłym 
sumę 608 tysięcy zł. z sum przezna- 
czonych na walkę z  bezrobociem(!) 

l stanął w ciągu kilku missięcy 
zaczątek przyszłego wsoaniałego gma- 
chu. zgoła monumentaliego — jedna 
z elewacji bocznych (czyli jedna szó- 
sta tego co ma być wybudowane), 
tutaj pod presją Monopolu trzeba by- 
ło zeszłej zimy sprowadzić i zmieścić 
3/4 szkoły. 

Rezultat tege jest taki, że szkoła 
mieszcząc się obecnie we własnym, 
co prawda gmachu, pracuje w wa- 
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KOŚCIELY A 

— Uroczystości franciszkań 

starostw. Pracami 

p. Żyłko. 
W myśl decyzji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych prace te wykonane 
być muszą do 1 listopada rb. 

— Wniosek 

weteranów. Wojewoda 

płacenia lokalowego podatku, 
stwowego i komunalnego. Dotychczas 
weterani zajmujący większe niź dwu- 
zbowe lokale podatek tsn opłaczli. 

— (c) Utworzenie gmin wy: 
znaniowych żydowskich. Minister- 
stwo W. R. i O. P. na podstawie 

kierować . będzie 
Iaspektor Administracji Województwa 

p. Wojewody w 
sprawie ulg podatkowych dla 

wileński 

pań- 

skie w Wilnie. W soboię rozpoczę- razporządzenia Radv Ministrów z da, 
ło się w kościele Św. Jana uroczyste 28 peździernika 1925 r. zarządził 
Triduum z  całodziennem wystawie- ZE A „saa az 

=! . wyć owskich, między innemi na 
R Prženijėns Odai у 8 оёпаг:{ шоішс'›ёиш: wileńskiego: 
szporów z kazaniśm, Triduum trwać Przewidziane są gminy z siedzibą w 

będzie do wtorku 4 października Wilnie, Brasławiu, Dziśaie, Mołodecz- 
włącznie,—w dniu tym po ostatnich nie, Oszmianie, Postawach, Swięcia- 

nieszporech wyruszy wielka procesja nach, Wilejce, Nowe-Troki. Gminy po- 
z relikwjami św. Franciszka na górę WYŻSZE obejmują większe lub mniejsze 

я obszary administracyjne na terenie 
Trzykrzyską, skąd po kazaniu |. Е. c:Įego wojewodztwa wileńskiego. 
ks. Biskupa Bandurskiego uda się do — Ofcerowie policji otrzymali 
kaplicy O. O. Franciszkanów, gdzie na nowe mundury. W dniu wczo- 
udzielone będzie błogosławieństwo, wo act EO: 

a a ай wiwaie = połączone zaś chóry „wileńskie pod rowy W andiiė 210 zh. Suma da Wy” 

dyrekcją prof. Kalinowskiego wykona* płąconą została każdemu z oficerów 
ją Te D:um przy akompanjamencie policji bez różnicy szarży i stanowi: 
orkiestry 6 p. p. Leg. ska. Funkcjonarjusze policji śledczej 

Dzisiaj o godz. 12 min. 45 w Sali ekwiwalent ten otrzymują w postaci 

Misjskiej odbędzie się uroczysta Aka- 20 Proc. dodalku do poborów. 
demja ku czci Biedaczyny Boże- SAMORZĄDOWA. 
go, na którą złożą się: Odczyt Prof. ' — Odprawa komendantów po- 
Zdziechowskiego p.t. „Św, Franciszek Sterunków poświęcona sprawom 
i czasy fnasze", recytacje członków DezpP.eczeństwa. w dniu wczoraj- 

szym w komendze policjj pow. 
zespołu Reduty, występy chóru mę- Wil:fisko-Trockiego odbyla się w 0- 
skiego „Echo“, fortepian. e wojewódzkiego 

p. ins. Praszałowicza oraz przadsta* 
URZĘDOWA. wicieli urzędu prokuratorskiego i sta: 

— Minister Stan'ewicz w Wi. rostwa odprawa komendantów poste: 
nie. W dniu wczorajszym przybył do runków i podposterunków. Głównym 

Wilna minister R:farm Rolnych prof, tematem obrad były sprawy związane 
Staniewicz. Pobyt p. Ministra nosi Z bezpieczeństwem publiczaem. 

A ia : MIEJSKA. 
— (c) Jednorazowy zasiłek dla Wi o ) 

a — Władze wojewódzk'e sank- funkcjonarjuszów państwowych. clonowały uchwały Rady Mej- 

Rozporządzenie _frezydenta. Rzeczy” skiej. Władze wojewódzkie zał :twiły pospolitej z dnia 17 Vill br. przewidu- ь 
je jednorzzowy zasiłek dla funkcjo- ES „wczorajszym protokół Rady 
narjuszów państwowych, sędziów i > iej z dn. 8 września. U-hwały 
prokuraiorow oraz osób wojskowych. podlegające zatwierdzeniu zostały za- 
Prawo do otrzymania jednorazowego (VigTdzone, a pozostałe przyjęłe do 
zasłku w całości zależy od następu- Wiadomości. | ‚ 
jących warunków: е ” — (x) Mag'strat n'e ma pokry- 

1) pelnienie w dniach: 1 stycznia SA Um wydatkowanych na Koro- 
1026 ro oraz 1 peździernika * 1 go nacji M. B Ostrobramsk ej. Magi- 
grudnia 1927 r. jakiejkolwiek służby ST3! me Wilna wystąpił ostatnio z 
państwowej, a więc zarówno na pod- Woskiem do Rady Miejskiej o po- 
stawie mianowania, jak i na podsta- Mycie, 40000 zł. wydanych przez 

< Н ioy Magistrai na uroczystości związane 

kontaktowi) at OE z koronacją M. B. Ostrobramskiej. 
2) pełoitne w dniach 1'g0 peź- Powyższą sumę Magis rat podjął w 

UNIWERSYTECKA. f 
budek dokonał mordu. Badany przez policję 

— (c) Osobiste. JMagn ficencja 
Rektor prof Stanisław Pigoń, w dniu 
wczorajszym powrócił do Wilna i ob- 
jał urzędowanie. 

W czasie wakacyj rektor Pigoń 
bawił w Paryżu. 

— (c) Otwarcie b bljoteki pu- 
blicnej i uniwersyteckiej Z po: 

ki jak i czytelai publicznej. 
— (c) Ustąpienie profesora 

U. S. B. P. Prezydent Rzeczypospo- 
litej posianowieniem z dn. 11.VII b. r. 
zwelnł dra Juljusza Retingera zgod- 
nie z jego prośbą z obowiązków pro- 
fesora zwyczajnego Uaiwersytetu Ste- 
fana Batorego w Wilnie 

— (c) Katedra psychologji na 
U. S. B. Dowiadujemy się nieoficjal- śledczą Piekarski początkowa usiłował snuć - 
nie iż prof. Tadeusz Czeżowski zło: baśń o tem, że z namowy żony, zmęczony 
żył Ministrowi W.R 1 O. P. wniosek życiem, zgodził się wraz z nią popełnić sa- 

w sprawie utworzenia katedry psycho: mobójstwo. Wszakże wygląd badanego, brak 
logji na U. S. B. oraz przedstawił bodaj najmniejszej dozy zdenerwowania 1 
nazwisko kandydata na profesora. Pro* depresji żywo przemawiały przeciwko praw- 
jekiuje się również utworzenie do- dziwości zeznań. W toku krzyżowych pytań 
świadczalnej pracowni psychologicz- zeznał następnie, że <pomógł» żonie popełe 
nej, co ze względów zrozumiałych nić samobójstwo, przyczem sam nie zdążył, 
budzi ogólne zainteresowanie. To twierdzenie też nie odpowiada prawdzie, 

gdyż przyczyna tkwi gdzieindziej. Żona da- 
UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. ła znać policji o miejscu przebywania męża- 

ią Gaono, wszystkich so* Aa de m. zaa zemstą. 
dalicji Marjańskich, proszeni są o ak się dowiadujemy, Piekarskiemu grot 
jaknajliczniejsze przybycie w odzna- zi rą1 dorażny, bowiem czyn jegu zakwalifi- 
0 dn. 4-go ps o godz. siędo y z art. a który pe 

430 popoł. do domu Sodalicyjnego ciągnięty być może pod Sąd doraźny, o ile 
(Krółewska 9) dla wzięcia prólifalne- oskarżony nie odbył jeszcze poprzedniej ka- 
go udziału w uroczystej procesji na ry. W-tym wypadku zabójca skazany za 50- 
Górę Trzykrzyską. przednią zbrodnię na cztery lata więzienia 

ciężkiego, która to kara kończyła się dopie- 
ROZNE. po w dn. 19 lutego 1928 r. został w dniu 

— Osobist:. Redaktor „Kurjera 30 kwietnia r. b. zwolniony przedterminowo. 
G ;s»odarczego* p. Zygmunt H ir W dniu wczorajszym przekazany został 

po odj > toj Pa złoczyńica wraz z zakończonem  dochodze- 

siejszym obejmuje z powrotem reda- "iem władzom sądowym, 
gowanie „Kurjera Gospodarczego*. 770050 7—32323———-——5 V 

  

— Ze Związku Syndykatów Leopold, Frenklówna Eleonora, Jasifska- | 
Detkowska Irena,  Kawezyūski Stanisław Dziennikarzy Polskich. Redaktor (Warszawa), Larowska Irena (W-rszawa), p. Cz. Jaskowski, prezes Syndykatu | ejska Marja (Warszawa), 

Dziennikarzy Wileńskich, a zarazem "Marja (Warszawa), Malinowski 
członek Zarządu Związku Syndyka- Molska Zotja, Opolski. Zbigałew, Perzanow- 
tów Dziennikarzy Polskich obzjmują- ska Stanisława, Puchniewski Klemens, Rolski 

Е cze Zdzisław (Kraków), Rychłowska-Danin Ha 
cego wszystkie dzielnice Rzeczypo- lina, Rychłowski Franciszek, Śniadecka Lud- 
spolitej, wyjzchał wczoraj do War- wika (Kraków), Wyrwicz-Wichrowski Karol, - 
szawy na mające się tam odbyć w Żukowski Feliks. > 
gmachu Sejmu (Klub sprawozdawców „.,, Rzżyscczy: O. 
prasowych) dziś w niedzielę Walne wew os NATO, 
posiedzenie Zarządu Związku Syndy- — Poranek wokalny T-wa «Lutnia». 
katów. Na porządku dzieanym po- Obfity program dzisiejszego poranku wokal- 
siedzenia, które zazwyczaj trwa, z Rao pięć: w se SE Ši 

przerwą obiadową, przez dzień cały Rak jod macji I. Lelowie 
Są między innemi następujące SDTA- znaną Śpiewaczkę J. Korsak-Targowską, oraz 
wy: uzupełnienić i ostateczna redukcja młodego Śpiewaka (bas-baryton) Z. Protas: 
projektu Ustawy 5 Dziennikarskiej; pot Pot ry acz S piętnym 

zespolenie obu Syndykatów kra- W programie: Moniuszko, Czajkowsk 
kowskich; sprawa Syndykatu pomor- SAO) dera, Gall, Gounod, kaikam 
skiego; sprawa stypendjow dzienai- ski i inni. 
karskich; udział prasy polskiej w Pa jem 0 PR kasie 
międzynarodowej wystawie prasy w AULA Я 
Kolonji; sprawozdanie z działalności EE ADA. ! — Koncert w niedzieię dnia 2 
Federation Internationale des Journa- października w sali „Saiadeckich“ U. 

Malinowski 

Makarczykówna | 
Wacław, 

Francjszek, 

dzieraika i 1-go grudnia 1927 służby, swoim czasie z kwot przeznaczonych listes i inne. Niewą pliwie też oma: 
do której przywiązane jest uposaże: w budżecie na roboty inwestycvjne. wiana będzie sprawa uchylenia de- 

nie (wynagrodzenie umowne) krajo: — (x) Prące nad ustaleniem kretów prasowych, przyczem wžieta 
we. Prawo do jednorazowego zasiłku budżetu miejskiego. Poszczególne będzie za punkt wyjścia deklaracja 
nie przysługuje, jeżeli odnośna osoba sekcje. Magistratu m. Wilna rozpo- Syndykaiu Dzienaikarzy Warszaw 
chociażby tylko w jednym z terminów E ostatnio ik nad ułożeniem skich. 

pozostawała w stanie nieczynnym, PUdżelu na rok Pan Stefan Bortkiewicz. 
W dnu 1 grudnia r. b. już pro- O.rzymaliśmy list od p. Stefana Bor- 

S.B. obdędzie się z łaskawym udzia- 
łem pp. Skowrońskiej, Szmurłowej, 
Sumorokowej i P. ]. Wyrzykowskiej. 
Szczegóły w programach. : 

Początek © godz. 8 wiscz. Do- 
chód przeznacza się na budowę za- 
kładu Domu Opieki Matki Bożej 

wiania ludziom że „aby ' wybudować punkach nie do opisania * ciężki oraz na urlopie bezpłatnym. ; EM : 9 p. * M łosierdzia w Wilnie. na Aatokolu ŻA pał ' pisania * ciężkich. A P jekt nowego budżelu wejdzie pod ikie ki ki i metody- i most, zwłaszcza niewielki, niekoniecz- Е я ; a 'byce komisii m'ni- 8 IP wicza, kierownika misji metody- S.nątorska ul. Nr. 29. Szczególnie 
nie trzeba być skoń-zonym  inżynie: najbliższa przyszłość zda się najlep: . (x) Przybyc e i © obrady Magistratu. stów w Wilnie, donosząćy, że cola pięgny ten zakład bez alga bės, 
rem, a wystarczają na to kw: liikacje 
dobrego technika*, rastrojeo tyle się 
zmieniły, że Szkoły zawodowe na 
brak frekwencji zgłaszających się prze- 
ważnie narzekać nie mają potrzeby. 
W każdym razie na brak powoize- 
nia skarżyć się nie może P<ństwowa 
szkoła techniczna. 

Zaaczenie tej placówki w Wiłnie 
ma, powiedziałbym, więcz wyjątkowe 
znaczenie: Krajowi zniszczonemu po 
wojnie i odbudowującemu się, trzeba 

szych nadzi*i nie rokować. Oto su- 
ma kredytów (znowut z tego Same- 
go źródła: «na walkę z bezrobociem») 
udzielona w roku bieżącym, zimalala 
do 300 tys. złotych. Za. zęto budowę 
głównej elewacji, . ale oczywiście w 
wolniejszem od zeszłorocznego tem- 
pie. A tu idzie o przeniesienie reszty 
szkoły z ul. Ponarskiej, o przeniesie- 
nie, w pitrwszym rzędzie, warsztatów, 
tak niezbędnych jej. 

Powstaje więc zagadnienie zdoby* 
cia najpóźrej w roku przyszłym co- 

sterjalnej do Wilna. We wtorek, 
4 b. m. przybywa do Wilna komisja 
m nisterjalna z Warszawy, w celu od- 
bycia z odnośnemi władzami konfe- 
rencji dotyczącej sprawy rezerw zbo- 
żowych. 

— (c) Uzyskiwane dokumen- 

Wobec powyższego też zaintere- 
sowane osoby, lub instytucje mające 
zamiar wnoszenia jakichkolwiek próśb 
o subsydja i t. p. winny je zgłosić 
jeszcze przed ustaleniem preliminarza 
budżetowego. : 

— (o) Posiedzene m'ejsk!'ej 

oskarżenie przeciw sprawom napadu 
na lokał metodystów przy ul. Troc- 
kiej, jak również, że prosił władze 
sądowe o zwolnienie oskarżonego 
Łowczysa. 

go domu będąc przeszkodzony w 
pracy zarobkowej nie może rozwijać 
się dając obecnie zaledwie kilkudzie- 
sięciu  dziewczętom pomieszczenie 
zbyt szczupłe utrudniając ich zajęcie 

TEATR i MUZYKA. w hafiach, szyciu, robotach košciel- 

tów osob stych od władz ZSSR. komisji f nansowej Wz wtorek, dnia — Reduta na Pohulance. Dnia 4 i 5 
Miaisterstwo Wyznań Relgijnych i 4 poździeraika, o godz. 8-ej wiecz., bm. będzie bawił w Wilnie Chór Poznański 
Oświzcenia Publicznego wyjaśnia, iż w sali posiedzeń Rady miejski:j, od- <Echo». który dnia 4 wieczorem o godz. 20 

b. nauczycielowie | b. urzędnicy ze będzie się posiedzenie miejskiej ko- Sa koncert gą szergaa,Dublemeke,, dai 
służby państwowej rosyjskiej, a którzy misji finansowej. Na porządku dzien- ska, Ceny Т о350 ай 

nych i ręcznych i praniu. 
Ponadio kierowniczki zakładu SS, 

Matki Bożej Miłosierdzia zmuszone 
będą odmawiać  zgłaszającym się 
dobrej woli o przyjęcie. 

szybko dobrze wyszkolonych sł te- 
chnicznych. Czy to będ;i: budowni- 
ctwo, czy to będzie naprawa dróg, 

czy to będzie regulacja wód, wszę- 
dzie, wszędzie robota leży odłogiem 
— czeka rąk. 

najmniej 1200 tysięcy złotych na wy- 
budowanie dalszej części gmachu, 
gwarantującej pomieszczenie całości, 
szkoły oraz warsztatów. Suma po- 
wyższa winna się znaleźć w roku 

Nie wszystkich na studja wyższe P 
stać, nie zawsze są te studja konie- 
cznie potrzebne. Politechnik zresztą 
mamy w Polsce mało, a potrzeba wy- 
kwalifikowanych i praktycznie przy- 
gotowanych sił technicznych —olbrzy- 
mia. ' 

Sprostanie więc tej zasadnitzej 
potrzebie — to jest właśnie ta rola, 
wyjątkowo ważna w naszym kraju, 
którą wileńska szkoła  techni:zna 
tak zaszczytnie spełnia, 

Korzystając z uprzejmości p. Dy» 
rektora inż, Świdzińskiego, mogę się 
podzielić garścią danych dotyczących 
tozwoju i pracy szkoły techni:znej. 

Oto powstała ona w r. i921. Po- 
czątkowy okres działalności szkoły 
(za dyrektorstwa śp. Inż. Zdzisława 
Charmenskiego) by! niezwykle ciężki. 
Nauka odbywała sie wieczorami. Ko- 

rzyszłym, a o jej znalezienie poawin- 
ny kolatač gdzie trzeb>, prócz czynni- 

ków powołanych i społeczeń two, 

Oto w krótkich zarysach dzieje 
zmagań Szkoły Technicznej Wiłeń- 
skiej o prawo do życia w postaci 
gmachu, W najbliższej przyszłości na- 
piszę o tem, jak szkoła techniczna w 
ciężkich swych waruakach  dzisiej- 
szych pracuje. | 

Kael. 

ska, Ceny miejsc dnia 4 od 30 gr. do 3.50 zł. 
obecnie zajmują posydy państwowe 
polskie i którzy zamierzają czynić 
Starania © uzyskanie z ZSSR odpi- 
sów swych akt i dokumentów о50- 
bistych, winni odpowiedni: podania 
kierować do Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych drogą służbową, o ile 
aokumenty rzeczowe potrzebne im są 
do celów urzędowych (nprz. do uzy- 
skania emerytury, do ustalenia innych 
praw służbowych, do uzupełnienia 
dzisiejszych akt personalnych i t. p.). 

Jeżełi osoba, starająca się o od- 
pis ma prawo do otrzymania świa- 
dectwa ubóstwa, powinna świadectwo 
takie dałąćz ć do Swego p.daai-. w 
celu uzyskania zwolnienia od opłat 
konsularnych. 

nym: 1) sprawa dodatkowych kredy- 
tów na dożywianie dziećti szkół po- 
wszechnych; 2) sprawa wpłat kance- 
laryjnych; 8) sprawa dodatkowych 
opłat za energję elektryczną na akcję 
pomocy bezroootnym; 4) sprawa 
przyznania pracownikom mi:jskim za* 
siłku mi:szkaniowego, wypłacanego 
ustawowo urzędnikom państwowym; 
5) podanie komendy garnizonu Wil- 
na o zwrot opłaty za korzystanie z 
ogrodu B:rnardyński:go, 6) wolne 
wnioski. i 

— (x) W sprawe budowy 
własnych domów przez stowa- 
rzyszenia i t. p. Magistrat m. W l- 
na podaje do wiadomości, iż poszcze- 
góine stowarzyszenia, związki i t. p. 
w Wilnie, które mają zamiar budo- 
wać dla swych członków domy miesz- 
kalne t. zw. zbiorowe 0 2—3 poko: 
jowych mieszkaniach, winni w tym 
względzie zwracać się do Magistratu, 
który udzielać może w tych wypad- raz 
kach wszelkiej pomocy tak doradczej, E r spółka». 
jak i materjalnej. 

— (x) Nowy radny miejski z 
grupy 14-stki. Obecny radny miejski tnia nowość repertuaru, 
z grupy 14 siki p. Konstanty Rozwa- Gandery <Niecu żyje miłość!». 

w dniu 5-tym od 20 gr. do 1.50 zł. Uciekają się do. miłościwej pe 
<Echo» jest reprezentacyjnym chórem 

Wielkopolski nagrodzonym pierwszemi na- 
grodami na konkursach w Poznaniu i Gdań 
sku. <Echo» przybywa na Kresy Wschodnie 
celem propagandy pieśni Polskiej, oraz celem 
joznania naszej kultury i zbliżenia dzielnic 

mocy społeczeństwa w madziel, że 
nie dozwoli upaść tak pożytecznej 
instytucji mianowicie w smutnej do- 
bie po wojennej. : 

Uprasza się o jak nmajliczniejsz 
udział. 2 olski. Niezależne od misji artystycznej 

«Echo» zjeżdża, jako przedstawicielstwo Spo- 
łeczeństwa 1 Magistratu Poznania, ceiem 
złożenia w Ich imieniu oficjalnych pozdro- 
wień i darów Magistratowi Wilna. 

Zainteresowanie koncertami <Echa» wró- 
ży, że Społeczeństwo Wileńskie stawi się 
licznie, celem poznania przedstawicieli kul- 
tury Wielkopolski. 

Dnia 4-iego przed koncertem odbędz'e 
się w gmachu Reduty zebranie Towarzystw 
Spiewaczych Wilna i <Echa» dla wzajem- 
aego poznania się i wymiany myśli. Ścisła 
godz. zebrania będzie podaną dodatkowo. 

ochó1i z koncertów przeznaczony na 
pokrycie kosztów takowych, oraz wydatków 
związanych z przyjazdem Gości. 

Bilety można nabywać wcześniej w biu- 
rze <Orbis». 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś — 
Teatr Polski czyany będzie trzy razy: 

O godz. 3 m, 30 pp. — grana będzie po 

Najlepsza pastewna roślina 

BULWA 
Wysyłam kłęby do jesiennego sadzenia 
zaczynając od 10-go Października po ce- 
nie 50 groszy za kilo licząc z workiem 
i dostawą na st. Postawy w ilościach 
50—100—200 1 { 4, kilo i niemniej 50 | 
kilo. Zamówienia całkowicie opłacone 
wysyłam w kolei ich nadejścia. Adres: 
Wilno, Bankowa dom 1 m. 14, Wacław 
Kozłowski. W roku obecnym mam bardzo | 
ograniczoną ilość bulwy na PPOŻ м 
przy zamówieniu na żądanie wysyłam 

broszurę o niej—gratis, 3 

ZAWIADOMIENIE, 

  

zawiadamia Feliksa Grunt-Mejera, z 
a 1 bytu niewiadomego, że zapadły w 

sensacyjny <Pociąg-widmo» — Ridleya. po Е , 
Og. 8 m. 30 w. — będzi. ta. jego Sprawie separacyjnej wyrok 

owość ы las "Komeda znajduje się w kancelarii Sądu (Wil- 
no, uł. Zamkowa Nr. 6), że stronom 

g. 6 pp. — grany będzie raz jeszcze 

— Neįbližs:a premjera. Zespo! Tea- 

ostatni w sezonie krotochwila Nancy'ego Sąd Arcybiskupi Wileński niaiejszem 
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О dowski zrzekł się swego mandatu a przysługuje, w ciągu 10 dni od dnia 
na jego miejsce wszedł kolejno z rzystano z lokalu Gimn. im. Zygm. dzisiejszego, prawo zaskarżenia tego | tru Polskiego przygotowuje najnowszą ko- 

medję M. klennequina i R. Coolusa, obecnie     Augusta. Następnie udało się szkołę ЫО Aki : i ` i y p. inż. Bolesław Domzński, we wszystkich wi ch miastach wyroku w drodze apelacji i że od 
o w gmachu b. Ros. Monopo- Ba” WOJSKOWA Earoby «Królowa. Biarritw: jako druga pre- Ro należy się Sądowi złotych 50 
lu Spirytusowego przy ul. Ponarskiej, : * mjera grana będzie sztuka Čairikowa <Ko- tytułem kosztów sądowych i opłat 

— (c) Zmiana lokalu Komen- misarz sowiecki». 2 tam mieści się ona częściowo dotych- 
czas jeSZCZE. 4 

Od chwili powstania Pol. Monop. 
Spir. szkole groziła eksmisja z po 

kancelaryjaych. 

Olicj:ł Prałat Hanusowicz. 
Notarjusz Ks. An:oni Wiskont. 

` 

: — Zespół Teatru Polskiego w sezo- 
dy Mlasta. W dniu wczorajszym W nię 1927 zę przedstawia się a ats: 
godzinach rannych nastąpiło przenie- pp. Brusikie wicz Steian, Cybowska Naazieja, 
sienie Komendy Miasta do budynku Dąbrowski Marjaa (Warszawa), Dztko wski 

a". 

Wygląd szkoły technicznej po wykończeniu budowy. 
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  Kino- 
Teatr 95 
ul. 

®& 

13664 mą Dziš! Nadzwyczajna salonowa 
Polon a komedja > 9 akt. pt. 

Ostatni seans 10 15. 

Kino- 
teatr „Helios“ 

ul. Wileńska 38. 

«rzyk 100.00U niewinnych ofiar! Największa sensacja sezonu! ko raz I-szy w Wilnie 

„Krzyżowa droga białych niewolnice" "gear 

4,66 z Życia jednej dziew- sr | "r „Wenus z Wenecji” ży i dnei dziew 88 
„ Mickiewicza 22, gą i kanałów Wenecji dosięgła pełaców. W rolach tytułowych: przepiękna CONSTANCE TALMADGE, 

1 ulubieniec kobiet ANTONIO MORENO, znani MICHAEL WAWICZ i JULANNE JOHNSTON. 

3 Szajka Handl. 
Żywym Towarem. 

Arcyseńsac. film, o którym będzie mówić całe Wilno. z udział, Mary Kio, Very Engels, Mia 
Pankau i genjalny Kiejn-Rogge (bohater D-ra Mabuse). 

bieta, każda matka, każdy ojciec! Wstrząsające sceny, 

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ut. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyświettany film „KE TANCciszek 

balkon 30 gr. 

Wielki dramat w 12 aktach, W poczekalniach koncerty radjo. Orkiesti 
p. W. Szczepańskiego ściśle zastosowana do Gora, Ostałi R ca 
w niedziele, święta i soboty o g. 4, w inne dnie o g. 5i pół. Cena bile ów: parter 60 gr. 

). Film powinni widzieć każda ko- 
Niebywałe napięcie sensacyjne. 

z Assyżu* (Fratre Francesco). 
dyrekcją Kapelmistrza 
10. Początek seansów: 

  

: : 
: LEM a : 
Ё Trzepany w ilościach ód 5.000 kg. a ° R 

5 poeenach korzystnych E F 0 $ F 
a __ kupujemy. a 
> Odbiór i zapłata przy odbiorze towaru. m 

5 Oferty wraz z cenami kierowač do Admi- ž į 

a nistracji „Stowa“ pod lit. B, R, a i 
R AA E A A EA E E A GR Gannannanuunana * 

+   
Niezastąpiona 

  

Najstarsza w kraju firma 

instrumentów muzycznych 
NIE 

r UIŃCEŚ Tel 10-46. atnieje ad 1884r 
Na składzie stale w wielkim wybcrze: 

@ mandoliny, gjtary,harmonje, rozma- 
RD7UD(F. stych galunków. Wszelkie przyrządy 

Mininiai JA WBA - 

do instrumentów muzycznych. INSTRUMENTY DĘTE 

najlepszych czeskich fabryk. Gsikowiie urzadz= 

orkiestr dętych i smyczkowych Szminar, „kołom, 
p.p. urzędnikom ; miuzynom ustępstwa .i dogodne 

warunki. Ceny fabryczne i konkurencyjne. 

(w gmachią 

          
  

  

Wileński Prywatny Bank 
*Handlowy Sp' Akc. w Wilnie. 

Niniejszem podaje do wiadomości pp. Akcjonarjuszów, 

jż z dniem 29 września rb. rozpoczął przyjmowanie 

zapisów na akcje 'll-ej emisji w złotych na warunkach 

wyszczególnionych w „Monitorze Polskim* z dnia 29 

września r.b. Nr: 223. Termin zamknięcia subskrypcji 

dn. 29 b.m. 

Cena emisyjna—zł. 105—za jedną akcję. 

w ciągu 24 
wyso! 

  

   

      
> FBLIERA | 
NAJLEPSZY POKAP dla DZIECI 

„SMACZNY i V/zmaCNIAJĄCY, | 
Niezbędny podczas odłączania od prosi 

Ułatwia ząbkowanie i zapewnia prawidłowy rozwój 

i rekonwaloscentów. 

ŻĄDAJCIE SŁYNNEJ MARKI FRANCUSKIEJ 

FOSFATYKA FALIERA , 
WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. 

Paryż, 6 rue de la Tacherie. 

  

ZOSTAŁA URUCn0OMIONA ! 
w Wilniė, przy ulicy Św. Anny Nr. 3 

- MECHANICZNA PRZĘDZALNIA 
dla wyrobu wszelkich gatunków i grubości 

PRZĘDZY WEŁNIANEJ 

(iieńska 
Przędzalnia zaopatrzona w maszyny najnowśżtgo systemu 
z napędem elektrycznym, wykonywa mniejsze zamówienia 

pode większe podług umowy. Wyrabia przędzę 
iego gatunku. 

Przędzainia nabywa wełnę po cenach rynkowych. 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Ókr. w Wilnie wciąg- 

    A 

w okresach rośnięcia 
kości 

odżywka dia mameł, matek sa 

         
      
      

Wydz. Zdrowie Nr. 122. 

fūkarni Józefa Zawadzkiego) 

pod firmą 

przędzalnia Oełny 
Sp. z ogr. odp. 

eny bardzo przystępne. 

  

ю nięto następujące wpisy: pod. Nr. Nr.: 

ska 31, skle| 
Właściciel 

e 

Ogłoszenie. 
Poirzebny jest do Państwowej Szkoły Rzemieś!niczo- 

Przemysłowej w Lidzie nauczyciel—ka matematyki, 

_ fizyki, nauki o Polsce, rysunków odręcznych, rysun- 

Dzieł A w dniu 19 września 1927 r. 

6904 |. A. <Berman Rywka» w Wcłożynie, ul. N.MIiń- 
spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1924 r. 

erman Rywka, zam. tamże. 1544—VI 

6905 | A. «Bunimowicz Boruch» w Wołożynie ul. Du- 
bińska 16, skup Inu. siemlenia, konopi, cebuli 
istnieje od 1921 r. Właściciel Bunimowicz Boruch, zam. tamte" 

i skór. Firma 

545—VI 
  

ków geometrycznych lub jednego z tych dwóch 
ostatnich przedmiotów. : Ч 

Uposażenie według odnośnych ustaw. Podania umo- 

* tywowane należy składać jak najprędzej do kancelarji 

EB
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r" —2K4EMNIAKI 
do jedzenia ną zimę wyborowe, przesuszona z gruntów pias- 
czystych, bez fekalji—białe <Deodara» i czerwone <Wohitmann> 

dostarcza do domu w ilościach od 500 kg. wzwyż. 
Sprzedają się również ziemniaki nasienna <Deodara» oraz bu- 

rąki pastewne „Eckendorfskie" 
Informacji udziela i przyjmuje zamówienia p. Janina Turska 
ul. Sierakowskiego 25, m. 13 (wejśce od Piekiełka) codziennie 
w dnie powszednie od 15 i pół do 17 i pół, 

obejrzenia, 
Zarząd majątku Kuprianiszki Uniwersytetu St Batorego. 

IRIOS KURO NZATASPTOWRA WZORCE ZA ROZSZ TO EDR ZATAEYCZEGT JT WZBFAACCY. RA DRL TT STI 

NUNNUANENANENE 0000000002290000030000000H80400855 

  

Przetstawicielstoo © 
Mickiewicza 8, tel. 

likwiduje serwituty, sporządza dowody 

ZAEMIAŃSKI 
wydział agrarno-parcelacyjny 

Kupno majątków ziemskich. Parcelacja 

majątków na zasadach komisowych. 

Przy parcelacji Bank udziela awansów, 

hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne 1 wekslowe, 

załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i 

  

żółte, 

Tamże próbki do 

tedr. W.Z.P. Nr 1, W: 

(alinei Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej 

Masaż twarzy. Stosowanie Radioluxu- 
Usuwanie zmarszczek. 

Farbowanie włosów. Eiektryzacja 
kosmetyczna. Usuwanie podbróc ka. 

Mickiewicza 1, m. 8 wejście z placu Ka- 

  

Po trzyletnim poby* 
cie we Francji 
udzielam 

lekcji języka 
francuskiego 
Oferty proszę skła- 
dė w Administracji 
«Słowa» dla K, L. 

Student * 
rutynowany korepety- 
tor poszukuje lekcyj 
i korepetycyj, dogod- 

  

  
  
  

ilno, dn. 30 I r.1926 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne. 
salony, gabinety, I 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
uiurka,  krzesłą 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki I   
Gilnię 
4—43 Stužąca 

KA do wszystkiego po: 
szukuje posady, Zna 

ai kuchnię, po- 

      

siada rekomendacje. 
Ul. Jakuba Jasiūskie. 

go 17, m. 5. 

Młoda 
inteligentna Niemka 
poszukuje posady do 

wywołuje 

pomiarowe oraz 

    
   

  

  

Los Loterji Państwowej 
w Kolekturze 

JOZEFA HLAWSKIEGO 
w Scsnowcu, 3 go Maja 23 

Główna wygrana 

650.000 -. 
Co drugi los wygrywa. 
AEC ka pd e 
W tem miejscu wyciąć i przesłać w liście 

Zamówienie „.... 

Do józefa Hiawsk'ego 
| w Sosnowcu. 

Niniejszym zamawiam 

„. ... losów ćwiartek po zł. 10— 

..... losów pcłówek po zł. 20.— 

-4.... losów całych po zł. 40.— 

Należytość zł. . .. wpłacę po 

otrzymaniu losów błankietem nadaw: 

“ 

      

„Lida, Państwowa Szkoła Rzemiešiniczo- Przemyslowa.“ 

  

  Obwieszczenie. 
Dyrekcja Polskiego Mon. Tyt. ogłasza przetarg na 

dostawę pudełek do pakowania papierosów. 

Szczegółowe v arunki przetargu ogłoszone zostały w   

Dzienniku Urzędowym Rz. P. „Monitor Palski, 

Nr. Nr, 222 z d. 28—9; 223 zd. 29—9 i224 z d.30—9 br. 

  

  

EDGAR WOLLES 

80 qłówieczczm nastąć, 
ROZDZIAŁ XLV. 

' Rozpacziiwe wołanie. 

Major Emery siedział w swej {62 

ży. lecz nie słyszał przepięknej mOZY. 

ki, uwagę jego pochiapialo toś in- 

sąsiednia loża była pusta. Dwa 

razy otwierał już swą małą czarną 

skrzynkę, wyjmował z niej aparat po* 

_ dobny do stetoskopu, którego zac» 

krągłony koniec przymocowywał do 

ścianki loży. л 

“ Lecz najmniejszy szmer nie dola- 

tywał doń z sąsiedniej loży, aż do 

ostatniego aktu „Fausta”. (Dwóch lu- 

dzi weszlo właśnie do loży i Emery 

słyszał, że usiedli w głębi jejj chcąc 

widocznie ukryć się przed wzrokiem 

gubliczności. Major przymocował apa- 

rat i wytężył słuch. Odrazu poznał 

głos obu sąsiadów. : 

-- Ona jest najwažniejszym atu- 

tem w naszej grze. Jeśli ją złapiemy, 

wszystkie a powodzenia będą w 

naszych rękach. i 

Diugi głos mruknął coś i dodał 

łośniej: 
” — Ь\›&\аіеш już o tem. Możemy 

za jednym zamachem złapać dwa za- 

jące. Znajduje się to w skrzynce. Sta: 

ry przyniósł je ze Stanford wilją śmie- 

ci i ulokował w akizynce, Dziewczy- 

nę również musimy konizcznie mieć 

w ręku, . Wszystko już przygotowa- 

łem, za pięć jjedenasta... bez pudła... 

Za pięć jedenasta. : 

Nastała chwila ciszy. Emery nie 

zręcznym ruchem przerwał diucik łą- 

czący aparat ze słuchawką, szybko 

naprawił uszkodzenie, lecz, gdy znów 

mógł słuchać, w loży sąsiedniej pa- 

nowała już głucha cisza. Sądząc, że 

aparat się popsuł, wybiegł cicho ze 

swej Joży i otwofzył drzwi sąsiednie. 
Leža = o 

m &а PIĘĆ zastał „|. 
Cóż 7а punktualność. Spojfżał na 

zegarek i tchu mu zabrakło Ł prze- 

rażenia. Właśnie byla za pięć jedena- 
stal | 

Wahał się jedną sekundę. Artystka 

oczarowywała milczący tłum swym 

wspaniałym śpiewem, lecz Emery nie 

słyszał i nie widział jej, Jedną miał 

tylko myśl, że gdzieś daleko samotna 

dziewczyna słucha opery przy radio= 

"aparacie, w chwili, gdy grozi jej 

straszne niebezpitczeństwo. Jednym 

skokiem znalazł się na scenie, 
W teatrze zapanował rozgardjasz. 

Przęrażona * artystka zemdlała; ze 

wszystkich stron rozległy się gwal- 

towre wołania, lecz niewzruszony 

major Emery biegł wzdłuż sceny, da- 

póki nie napotkał mikrofonu, wów- 

czas nachylił się doń i krzyknął, w 

tejże chwili jakieś silne ramiona od- 

ciągnęły go w tył i stanął przed nim 

rozgniewany reżyser. ; 
— Posłać po policję! — usłyszał 

rozkaz. Ten człowiek jest pijanył 
Trzymające go ręce zaciskały się 

coraz silniej. Rozwściec.ony reżyser, 

w ataku histerycznym, wymachiwał 

pięściami przed jego niewzruszoną 
twarzą. 

— Proszę zaprowadzić mnie do 

kancelarji teatru. Muszę panu „coś 

wyłaśnić, — rzekł spokojnie wino- 
wajca. 

Może pan to samo powiedzieć 

w dawca ślamisiaw fóaskiewica Radaktor w»/ Gzosiaw Karwowsk. 

łotrzel..: : 
Emery powiedział szeptem parę 

słów i twarz težysera zmieniła Się 
momentalnie: wą * 

— Pati ewnie žatiūje, а! сВ6С2- 
My, =— rzekł ponuro i ;poprowadził 
Taajora do malego pokoikū '2A sceną. 

Na biurku stał telefo - Emery, 

nie pytając o pozwolenie zatelefono- 
wał i tonem rozdražnionym wydał 

kilka rozkazów. Reżyser słuchał, za 
mieniony w słup soli. Emery rzucił 

słuchawkę i krzyknął: ; 
— Prędzej prowadžcie mnie do 

wyjścial 
Reżyser biegł przed nim po schod- 

kach i labiryntach, aż wreszcie zna- 

leźliśmy się na ulicy, 
— Pomogę pańu odnaleźć jego 

auto. Może mam panu towarzyszyć? 
' — Emery zaprzeczył gwałtownie. 

— Herbert Menchoust,—krzykną! 
"wskakując do auta i siadając obok 
szofera.— jedź wolno do rogu, chcę 

wziąć ze sobą Feng-cho. Pamiętaj, że 
dzisiaj nie istnieją dła mnie przepisy, 
co do szybkości jaz y. 

Elza słyszała słowa, lecz była tak 

oszołomiona, że nie mogła nic zro- 

zumieć. Głos złowieszczego człowie- 

ka ostrzegał ją, że grozi jej niebez- 

pieczeństwo, że musi zamknąć drzwi... 
Rzuciła słuchawki, skoczyła ku 

drzwiom i w chwili, gdy przekręciła 

klucz w zamku, posłyszała szelest za 

drzwiami i ktoś przycisnął klamkę. 

— Kto tam? — zapytała z przera- 
żeniem. Nagle rozległ się jęk, tak 

straszny, że włosy stanęły jej na gło- 

wie, jęk zamienił się w przeraźliwy 

tutaj, — krzyknął reżyser, —jak śmiesz, krzyk i łkanie. 

  
  

  

= Ratujciel 
To wcłała Lu Challam. Elzie zda- 

wało się, że za chwilę straci przy” 

tomność, lecz przemogła się siłą woli 

i przysunęła skrzynkę do drzwi, za 

nią postawiła łóżko, opierając je z 
drugiej strony o ścianę. 

— Proszę otworzyć, chcę wejść, — 
szepnął kloś' za drzwiami. 

— Kto tam? 
— Proszę otworzyć. Powiem, kto 

jestem. Nie stanie się pani nic złego, 
potrzebuję tylko skrzynki, Proszę mi 
ja oddać, a ja przysięgam, że: nic 
złego pani nie zrobię. 

— Kto pam jest? zapytała znowu. 
—Gdzie jest pani Challam, co z nią 

zrebiliście. 
Posłyszała głośne przekleństwo i 

drzwi zadrżały pod uderzeniem. 
Za drzwiami słyszała cichy szept, 

było ich dwóch. 
— Co miała robić? 
Podbiegła do okna i otworzyła je. 

Ulica była zupełnie pusta. Uciec przez 
okno nie mogła. Gdybyż na dole 
ukazał się ktoś, do kogo mogłaby 
zawołeć o pomoc! 

Mieszkanie pani Chailam znajdo- 
wało się na trzeciem piątrze, a do- 

steć się przez okno było niemożli- 
wością. 

Nagle na ulicy ukazał się jakiś 
człowiek, Elza wychyliła się i krzyk- 
nęła. 
33 Milczećl-—rozległ się za drzwia- 

mi głos, pełen gniewu i strachu. — 
Milczeć, bo będę strzelać. 

W tej chwili drzwi się poddały i 

Elza ujrzała przed sobą wściekłe 
oczy, mimo woli cofnęła się przed 

tem wejrzeniem, 
Lecz jednocześnie na dole zatrzy- 

qOdpewiedzialny za ogłosz'mia Zocon żawłósk 

E regulacją majątków ziemskich, РО ОЛ do <Śtó- 

SSESAW ZE KEBEEONEME a 
G DAY Słynna Wróżka Ghiromantka 

Szukisz Szczęścia po chorobie, odnowił przyjęci, — ой 

zamów 10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
przys złość, sprwy sądowe, o miłości 

t d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 

  

w nedziele dn. 2-go p:ździernika 

w Sali Śniadeckich U. 5 В, 
odbędzie się ; 

KONCERT 
z łaskawym udziałem: pp. Skow: 
rońskiej Szmurłowej, Sumoro 

kowej i J. Wyrzykowsk ej. 
Szczegóły w programach. 

Blety można nabyć wcześniej w 

księgarniach: Zawadzkiego, św.Wcj 
ciecha i Gzbeihnera. W niedzielę 
2 paźdz. ód g. 1 po poł. do 8 wiecz. 

na miejscu przy Sali Śniadeckich 
Po:zątek ю godz. 8 wieczorem. 

Dochód z koncertu przeznaczony     
     

  

  

mał się samochód, wyjrzała przez 
okno, trzej ludzie wyskoczyli z auta 

i wpadli na schody. Napastnicy usły. 
szeli ich kroki. 

— Dzięki Bogu,—k zyknęła prze 
rażliwie dziewczytńa, | sce 

Ludzie za drzwiami rosłyszeli jej 
wołania, rozległy się szybkie kroki, 

ciemny korytarz zosteł nagle oświe- 
cony. Do uszu dżiewczyny dolzciał 
znajomy głos: 

Za drzwiami był Emery. 

Ktoś zalrzasnął drzwi od kuchni 
i E'za usłyszała gniewne wołanie 1mią- 
jora, 

Za chwilę ujrzała go, jak Wcho- 
dz:ł do kuchni i zapalał tam 'światło, 
wyjrzał na schody i spojrzał w dół. 

Po chwili stanął przed nią. 
— Nie stalo się pani nic złego? — 

zapytał ostro. 
— Nic, a nicl=odfzekła drżącym 

głosem. —Czy oni odeszli? 
— Tak, odesżiil-=brzmiała ponura 

odpowiedź.—Spuścili się po sznurze 
z u kuchermego, SZNUr pozo- 
stał. 

Z największą trudnością, odpoczy- 
wając co chwila, odsunęła barykady, 
siły ją opuściły. Otworzyła drzwi ma- 
jorowi. 

Przy drzwiach wejściowych do- 
strzegła Feng-Cho i szofera majora 
Emery. 

— Feng-Cho, przynieś wody, — 
rzekł Emery krótko. — Gdzie pani 
Challam? 

Elza nie mogła wymówić ani sło- 
wa, dopóki nie wypiła wody. 

— Nie wiem, sądziłam, że wyszła 
z domu,—rzekła dziewczyna, drżącą 
ręką podnosząc szklankę do uUst.— 
Ale słyszałam przeraźliwy krzyk. 

* korony. Sztuczne zęby. 
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Dr. 6. Wolfson 
nie solidne i gustowne 
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38 lat pracy w zakresie 
Z poważaniem 

  

żę i kórne, ui Makowski. 
eūska 7, tej. 1097. „ 

С POKOJ     

Lekarz-Dentysta duży z całodziennem 
utrzymaniem, Wanna. 

2 MARYA Centrum. Gdańska 

Ożyńska-Smolska Ser _ 
Choroby jamy ustne, gubioną książecz- 
Plombowanie i usu- kę wojskową Nr. 
wanie zębów bez bólu 573, wyd. przez 
Porcelanowe i złote P. K. U. Wiłno, rocze 

nik 1904, ma imię 
Wojskowy'w, urzędni. Wacława Jasińskiego, 
kom i uczącym się unieważnia się. 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3 

Wydz. Zdr Nr 3 
    

Maszyna 
do pisania w dobrym 

stanie potrzebna.. 
Oierty teletonicznie 
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D, ZELDOWIGL| pod Nr. ss. 

SE ĄCE › . Dr. Med 
SKÓRNE : od 10-1, od 5-8 w, | MarjanMienicki 
RE Adiunkt Kliniki Syfili- 

DOKTÓR Aaa ej 
miwersyt. S. B. 

S$. Zeldowiczowa Powrócił i ias 
KOBIECE, WENE- przyjęcie chorych. 
RYCZNE 1 ehor, | Wileńska 34, m. 3. 
DRÓG MOCZ, Przyjmuje od 4—7. 

re. 12- iod 4-6] 1-X 1927 r. L. 7141-10. 
ul.Mickiewicza 24   

tel. 277. 

оСАЬ М. 

Bu dogiboksery 

PIANINA 
w Potaianka 9, m. 43 
    

Od g:dz. 4 pp. — 
Szczenięia 3 miesięcz- 

ne do sprzedania. ž 

Nowo-Wilejka dowie- Fortepjan 
dzieć się ma dworcu 

w kioski <Buicha, «+ okazyfnie tanio GQ sprzedania. Bonifra- 
terska 6, m. 2. 

— 
POKOJE słonecz* 

  

Potrzebne   
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is is S zz w E a S NES RAA. 

a my zostawił dźieWw»zynę i cho- 
zł po mieszkaniu, żar 4 

dzie šis PAPA 
— Gdzie ėst sypialnia, —zapytaż 

Elzy, gdy - padetzła do niego. > 
,Eża póptowadzła go. Dzwi do 

pooju, p. Challam były zamknięte, 
£<mery zatzął się dobijać do nich. 

= Kta 'tam?— zapytał, całem (cia- 
łem 'mapierając na drzwi, które podda* 
"ły "sę wreszcie. з 

Zapalił światło i chwilę stał prze-, 
reżony, 

Pani Challam nawpół leżała, na- 
wpół wisiała ma łóżku. Twarz miała 
siną, jej elegancka suknia była rozdar= 
ta, na białem ramieniu widniała krwa- 
wa plama. Najokropniejszy był jednak 
jedwabny szal, okręcony dokoła ej 
nabrzmiałej szyi. ! 

Emery skeczyl ku niejgi odwinął 
szal. Głos jego przywołał Elzę do 
przytomności, a widok nieszczęsnej 
kobiety zmusił ją do zapomnienia 0 
o własnem wyczerpaniu, Razem z ma- 
jorem położyli ją na łóżku i zanim 
Elza przyniosła wino, Emery szybka 
obejrzał mieszkanie. 

Panujący tu nieład przypominał 
mu jego własne mieszkanie po byt= 
ności nieznanych wrogów. Wszystkie 
szuflady były otwarte, a zawartość 
ich leżała na podłodze. в ' 

Czego szukali? Dotąd nie przy- 
puszczał, by pani Challam mogła 
odegrywać ważną rolę w tej niebez- 
piecznej grze. Jakiś wyrzžny ce! mu- 
siał mieć ten napad, Jaki był ten cel? 
Emery postanowił to wyjaśnić. . 

Druxarmia eWydawnietw» Wiue:skiee Kwaszelna 23 
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