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O porozumienie i konsolidację. 
Od dni kilkunastu prasa konser- 

watywna, a w ślad za nią prasa in- 

nych kierunków, rozpisują się o zje” 

ździe w Dzikowie, © konsolidacji kon- 

serwatywnego obozu, © rzekomym 

rozłamie stronnictwa Ch. N. i t. p. 

Rezultat całej tej polemiki dzien- 

nikarskiej jest niewątpliwie ujemny. 

Sprawę aałeży wyjaśnić. Jako członek 

Komisji  Poręzumiewawczej trzech 
grup konserwatywnych, poczuwam 
się do obowiązku jasnego sformuło- 

wania sytuacji w nadziei, że położy 

to kres niepoirzebnym dyskusjom i 
odbierze zwolennikom innych zapa- 
trywań politycznych okazję do rozko- 

szowania się pozorami walki w na- 

szym obozie. 

Komisja Porozumiewawcza dąży 
od szeregu miesięcy do ustalenia 

formuły i ideologii trzech grup kon- 
serwatywnych w tem przekonaniu, 

że określenie rzeczywistych, aktual- 

nych celów jest najpewniejszą drogą 

do osiągnięcia współpracy. Zjazd w 
, Dzikowie podkreślił ideową wspól- 

ność i jednocześnie nikłość taktycz- 

nych różnic między trzema ugrupo- 

waniami. Komisja Porozumiewawcza 

wyłoniła organ, który pod nazwą Ko- 

mitetu Redakcyjnego, biorąc asumpt 

uzgodnień osiągniętych pracuje ponad 

burzą dziennikarskiej polemiki, nad 

sprawą stworzenia już nietylko wspól- 

nej ideologii, ale wspólnej platformy 

wyborczej i programu aktualnych po- 

czynań, dia przeprowadzenia których 

chcemy stworzyć wspólny organ wy* 

konawczy, 
Nie chcę nikomu, ani żadnej gru* 

pie na tem miejscu robić zarzutów, 

ale ostrzegam wszystkich, a specjalnie 
pisma wszystkich trzech kierunków, 

że toczena obecnie polemika pracę 

naszą nie ułatwia, ale ją utrudnia. 

Utrudnia nam pracę konsolidacji za- 

równo pan Siroński, dezawuując po- 
ciągnięcia głów swego stronnictwa 

gdy do akcji porozumienia się przy” 

czyniają, jak również inne organy 

konserwatywne, gdy wskazują na pe- 
wne jednostki, jako zapory do tego 
porozumienia. Utrudniają nam kou- 

solidację również insynuacje, zarzu- 

- cające pewnym ugrupowaniom dą« 

żność do wiązania się z ugrupowa” 

niami e wrogiej nam ideologji. Wre- 

szcie czy są czy niema nieporozu“ 

mień w łonie samej grupy konser- 

watywnej, nie mogą one być przez 

tamte grupy podnoszone i wtrącać 

się im w te sprawy nie wolno. 

Jeżeli ktokolwiek, w któremkolwiek 

z ugrupowań , konserwatywnych nie 
chce stworzenia wspólnego frontu 

konserwatywnego, świadomego swych 

celów, nie ulegającego ani podszep” 

tom oportunizmu, ani dawnym nało- 

gom kompromisowym, a stawiające: 

go patrjotyzm państwowy za główną 

44 nę, a dobro państwa za. cel, 

Nawa obce nam do *ego 

celu widzi drogi, temu beż względu 

na fo, jak cenną byłaby indywidual- 

nie ta jednostka, powiemy „Proficis* 

cere Catilina". 

Równocześnie oświadczam, 26 © 

jie znane mi są nastroje kolegów mo” 

ich w Komisji Porozumiewawczej, eb- 

cą nam jest wszelka dążność do 

wprowadzenia zamętu w któremkal- 

wiek z ugiupowań konserwatywnych 

i uważamy, że nieporozumienia we- 

wnętrzne powinny być w łonie samej 

grupy załatwione. Niewątpliwie niepo- 

rozumienia iakie być mogą, może na- 

wst dojść do rezłamu, nie jest to 

jednak uiczyim celem, nikt z innych 

grup do tego przyczyniać się nie po- 

winien, a zwycięstwo jednego lub dru: 

giego kierunku decyduje o możliwoś- 
ci lub niemożliwości konsolidacji. Na 
zewnątrz swych ścierań niema Sensu 
wynosić, ku uciesze wrogich nam o- 
bozów. 

Zadaniem tych ludzi jest szczere 
i uczciwe, bez osobistych animozyj 
dążenie do stworzeria jednego, ławą 
idącego obozu zachowawczego, któ- 

ry bezkompromisowo odgrodziłby się 

z prawa i lewa, wynosząc na Światło 

dzienne nieskażony program konser- 
watywny, który wszystkich ludzi na 

szej ideclogji połączy w świadomy 

swych celów obóz, od którego od- 

padnie wszystko, co jest tej ideolcgji 

obce. 

Niech słów tych nikt nie bierze, 

jako specjalnie do siebie skierowa- 

nych, bo byłoby to odezwaniem się 

nożyc. Skierowans są one do tych 

ludzi, którzy sąinnych przekensń, a 

także do ludzi, prowadzących intrygi 

polityczne, od których chcemy być 
wolni. 

Eustachy Sapieha. 
ОЫЕНЕБ ПБЕОСЛОЕЗНЕИЫ СДМЕСЯОДЧИНС ТН 

Polityka zagraniczna 
„ Finlandji. 

GDANSK, 6 X. PAT, Finlandzki 
minister spraw zagranicznych Woion- 
maa udzielił helsingforskiemu  kore- 
spondentewi Baltische Presse dluž- 
szego wywiadu, w którym па м5. 
pie z wielkiem zadowoleniem pod- 
kreślił fakt wyboru Finlandji do Ra- 
dy Ligi Narodów. Głównym punktem 
programu finlandzkiego w Lidze Na- 
rodów jest walka o utrzymarie spo- 
koju. Najważniejszem, zasadniczem i 
praktycznem zadaniem Ligi Narodów 
fest—zdaniem ministra VWoionmaa— 
«onstruktywna praca pokojowa. 

Następnie minister w sprawie sto- 
sunków Finiandji do państw sken- 
dynawskich i bałtyckich oświadczył 
między innemi, że Finlandja jest pod 
względem historycznym państwem 
skandynawskiem, ale warunki politycz= 
ne sprawiły, że Finlandję łączą z 
peństwami bałtyckiemi wspólne inte. 
resy gospodarcze. Szczególnie przy- 
łazne stosunki łączą Fialanję z naro- 
dem estońskim, istnieją również w 
pewnych sprawach politycznych wspól- 
ne interesy między obu temi krajami, 
Minister zaznaczył jednak, że między 
Finlandją a Estonją niema żadnego 
sojuszu. 

Przed kilku laty czyniono zabiegi 
o stworzenie jednolitego frontu obej- 
mującego Finlandję, Estonję, Łotwę, 
Litwę i Polskę. Plan ten jednak w 
znacznym stopniu wskutek oporu 
Finlandji spełzł na niczem. Pragniemy 
pozostać neutralni i nie chcemy szu- 
kać bezpieczeństwa naszego narodu 
i państwa w systemie sojuszów. Na- 
leży jednak podkreślić, że wolne i 
niepodległe państwa, które powstały 
na terytorjum dawnej Rosji są wza- 
jemnie zainteresowane w utrzymaniu 
swej wolności i samodzielności i ten 
wzajemny interes pragnąlby rząd 
finlandzki uwidocznić w systemie są- 
dów rozjemczych, obejmujących pan 
stwa bałtyckie łącznie z  Finlandją, 
Polską, Niemcami j Rosją. 

Chcemy pokoju—powiedział dalej 
min, Voionmaa—i wszelkie zewnętrz- 
no-polityczne awaniury są z naszej 
strony zupełnie wykłuczone. Nasza 
armja służy tylko celem obronnym. 
Zagranica musi jednak zrozumieć, że 
bez gwarancyj nie możemy się roz- 
broić. Muszą być stwierdzone warun 
ki bezpieczeństwa, a potem dopiero 
może nastąpić rozbrojenie. Bzzpie- 
czeństwo, postępowanie rozjemcze i 
rozbrojenie — te trzy sprawy tworzą 
jedno ciało i mie dadzą się w żaden 
sposób oddzielić. 

Wielkie znaczenie polityczne ma 
zdaniem korespondenta Balt. Presse— 
żądanie zrealizowania szeroko zakro- 
onego systemu rozjemczego obejmu- 
jącego wszystkie państwa bałtyckie 
łącznie z Finlandją, Polską, Niemca- 
mi i Rosją. Ponieważ zbiorowa gwa- 
rancja augielsko-francuska jest nie- 
możliwa, a System rozjemczy bez 
sankcyj — mie ma zbyt wielkiej war- 
tości, ewentualny układ więc, jak za” 
znacza korespondent Baltische Pres- 
se, musiałby przewidywać zbiorową 
pomoc wszystkich państw uczestni- 
czących w układzie dla zaatakowane- 
go państwa, co wykazuje dziwne po- 
dobieństwo do dawnej idei bałtyckie- 
go sojuszu obronnego. 

Oficerowie polscy 
bule, 

KONSTANTYNOPOL, 6. X. PAT. 
Polska misja wojskowa, która przyby- 
ła na kilkudniewy pobyt do Stambu- 
łu, zwiedziła szkołę sztabu generalne- 
go i intendenturę wojskową. Szkoła 
sztabu generalnego wydała na cześć 
gości bankiet. 

Legjon Amerykański. 

LONDYN, 6 X,PAT. Około 300-iu 
członków delegacji legjonu amerykań- 
skiego przybyło dziś z Antwerpji da 

w Stam- 

Londynu. Delegaci reprezentują 48 p, 
stanów amerykańskich, 

W sprzedaży detalicznej cena otas n—ru 20 grozsy. 
Opłata pocztowa uiazczona ryczałtem. 

Redakcja ręzopisów uiezamówionych p]e zwraca. 
Kano m0 

  

BARAROWICZE —- uł, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska i 
GŁĘBOKIE —- ul. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ui, Majora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetr. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

ODDZIAŁY: 

gr. W n-ch świątecznych oraz z 
owy jednoszpeitowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 

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

NIBŚWIEŻ — ul. Ratuszowa i 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 

NOWOŚWIĘCIANY —- ul. Wiieńska 28 

POSTAWY — Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 26 

Za tekstem 10 groszy 

Po akcji odwełowej w Wilnie. 
Dalsze aresztowania. 

W dalszym ciągu akcji, wywołanej represjami Rządu kowieńskiego w 
stosunku do szkolnictwa pelskiego na Litwie, dokonano dalszych areszte- 
wań wśród działaczy litewskich 

Aresztowani zostali ks. Ambroży Jakowanis z Gierwiat oraz nauczy- 
ciele szkół T-wa „Rytas* Stanisław Kozłowski i Józefa Kozakiewicz. © 

U ks. Jakowanisa znaleziono broń w ilości większej niż przewiduje 
zezwoleni: wydane mu przez odnośne władze. 

Władze woj. Białostockiego aresztowały Dworanowskiego z Sen 
oraz ks. Szymeluna z Rotnicy. Przy ks. Dworanowskim znaleziono 1700 
litów, 960 dolarów i 3500 złotych. ; 

Ponadto przytrzymano na terenie województwa przeszło czterdzieści 
osób. U piętnastu z nich znaleziono w mieszkauiu druki i literaturę litew= 
ską, świadczące najwyreźniej o kontakcie z Litwą, 

List JE. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego do 
Wojewody. 

J. E. Arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski wystosował w dniu wczo- 
rajszym list de Pana Wojewody, w którym prosi © zwolnienie aresztowa- 
nych księży, zgłaszając gotowość złożenia ewentualnie „wymaganych gwa- 

Konfiskata tygodnika „Keljas”, 
Władze bezpieczeństwa skonfiskowały w dniu dzisiejszym nakład ty- 

godnika „Keljas* za artykuły treści antypaństwowej. 

Do ogółu polskiej młodzieży akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 

Przez cały czas istnienia Uniwersytetu Wileńskiego dochodziły nas 
w różnych odstępach czasu wiadomości х za kordonu o szykanach 
wszystkiego co polskie, o ucisku ludności polskiej przez szowinistyczne 
rządy litewskie. 

Przed paru dniami zaalarmowani zostaliśmy rozpaczliwym listem 
więzionych nauczycieli powszechnych szkół polskich, z t. zw. „Obozu 
Koncentracyjnego" w Worniach, z prośbą o ratunek, : 

My, jako młodzież akademicka, zdać musimy sobie sprawę z nieszczę= 
ścia jakie spotyka rodaków naszych na Litwie, — z grozy zniszczenia 
szkolnictwa polskiego. 

Drogie każdemu Polakowi imię polskie i godło stale i systematycznie 
jest przez szowinistów litewskich poniewierane. To też jako młodzież 
akademicka Wszechnicy Batorowej o wielkich tradycjach Filaretów i Filo- 
matów, rdzennie związani z ziemią wileńską, dać musimy w imię bezstronnej 
słuszności wyraz swemu oburzeniu przeciwko gwałtom litewskim. Wszyscy 
akademicy Polacy viani wziąć udział w wiecu protestacyjnym organizowa- 
nym. przez całe społeczeństwo polskie bez różnicy przekonań w dniu 
9. X. r. b. o godz. 13ej w Sali Miejskiej. : 

“ Obzctiošcią swoją podkreślimy jednolity & całym Narodem Polskim 
protest i oburzenie przeciwko ciemiężcom litewskim, 

Wszyscy na wiec! 
WILEŃSKI KOMITET AKADEMICKI) 
SITENE 

Akcja dyplomatyczna mocarstw w Kownie. 
WARSZAWA 6X (żel, wł, Słowa). jak się dowiadujemy,'w związku 

z osiatniemi niesłychanemi represjami rządu kowieńskiego w stesunku do 
Polaków na Litwie spodziewane jest oficjalne wystąpienie dyplomatyczne 
przedstawicieli mocarstw zachodnich w Kownie, 

Echa wileńskie w prasie niemieckiej. 
BERLIN, 6 X. PAT. Prasa tutejsza podaje obszernie głosy dzienni- 

ków warszawskich © prześladowaniu szkolnictwa polskiego na Litwie. 
Niemieckie dzienniki demokratyczne Vessische Zeitung i Berl ner Tageblait 
podają wiadomości o zarządzeniach odwetowych w Wilnie p. t. „Nowy 
kryzys w stosunkach polsko-litewskich“. ' ' 
FDL TRRESTNSNAI? TAI TOS KAAAK WADEOK AW FIORE ROZ AE RASOWE SZER 

Decyzja w sprawie pożyczki nastąpi dziś, 
WARSZAWA. 6—X. PAT. W dniu dzisiejszym, w godzinach 

rannych odbyła sę konferencja Pana Prezydenta Rzeczypospo” 
ltej z panem wicepremjerem Bartlem w sprawie pożyczki, 
W godzinach popołudnowych Pan Prezydent konferował z 
panem Marszałkiem józefem Pilsudakim. Decyzja w sprawie 
pożyczki powzięta będzie w dniu jutrzejszym, t. į. dnia 7 b. m. 
i podana do wiadomości publicznej w godzinach rannych. 

Estonja przeciw sojuszowi z Litwą. 
TALLIN. 6. X. PAT. Wczorajsze posiedzenie komisji spraw 

zagranicznych parlamentu estońskiego było bardzo burzliwe, 
Prawie wszyscy członkowie komisji, nie wyłączając socjalistów, 
krytykowali ostatni wywiad ministra spraw zagranicznych 
Ackela w sprawie przymierza państw bałtyckich. wypowiadając 
się przeciwko sojuszowi z Litwą. W kołach komisji spraw 
zagranicznych panuje mniemanie. że Estonja powinna dążyć do 
sojuszu z Finlandją na północy oraz Łotwą i Polską na południu. 

Niepowodzenia litewskie w Klajpedzie, 
BERLIN, 6 X. PAT. Z Kłajedy donoszą, że odbyło się tam w dniu 

dzisiejszym pierwsze zebranie sejmu kłajpedzkiego. Podczas wybórów do 
prezydjum weszli większością 21—23 głosów, na ogólną liczbę 29-ciu 
posłów, jako przewodniczący przeastawiciel niemieckiej partji rolniczej, 
a jako wice-przewodniczący przedstawiciel niemieckiej partji ludowej 
i przedstawicieł niemieckiej partji socjalistycznej. Po wyborze wice-prze- 
wodniczących, przedstawiciel frakcji litewskiej złożonej z 3.ch posłów 
oświadczył, że frakcja litewsku usuwa się od dalszych głosowań, ponieważ 
większość Sejmu mie uwzględniła zupełnie życzeń Litwinów. 

Reforma polityki gospodarczej Rzeszy Niem: 
BERLIN, 6—X. PAT. W dniu wczorajszym wobec nieobecności mi- 

nistra pracy Braunsa, nie było oddzielnego posiedzenia rady ministrów 
natomiast odbywały się dalsze narady poszczególnych ministrów w spra- 
wach gospodarczych i finansowych. Żadnych decyzyj, wobec nieoficjalne 
go charakteru narad, nie powzięto, Dzisiaj ma się odbyć oficjalne posie- 
dzenie gabinetu, które zajmie się całym kompleksem zagadnień gospodar: 
czych. Pozatem ma być omówioae zagadnienie stosunków gospodarczych 
polsko-niemieckich. Jak twierdzi Vossische Zeitung, na dzisiejszem posie- 
dzeniu mają być uczynione próby uzgednienia poglądów ministra rol- 
nictwa z jednej strony, a ministra gospodarki i ministra spraw zagranicz- 
nych — z drugiej. Chodzi głównie © kwestję importu polskichjwy- 
tworów rolniczych do Niemiec. Na piątkowe posiedzenie gabinetu 
ma być zaproszony pozatem dyrektor Banku Rzeszy dr. Schacht, aby 
wziąć udział w dyskusji nad reformą polityki finansowej i gospodarczej 

eszy; 

Alatr świeży © 
Należy podkreślić tę jednomyśl- 

ność, którą okazała prasa polska w 

sprawie litewskiej, Ostatnie posunię- 

cia naszego rządu były może jedy- 
nem posunięciem w dziedzinie poli 

tyki zagranicznej, wszystkich dotych- 

czasowych rządów polskich, które nie 

wywołało żadnego protestu, a nato- 
miast ogólne uznanie. Pomoc i obro- 
na, okazana w ten sposób Polakem 

w ziemi Kowieńskiej, jest przyczyną 

tego powszechnego uznania. Jedynie 
socjaliści w Warszawie i socjaliści w 
Wilnie nie zgadzają się z ogólnym 
nastrojem i krytykują zarządzenia 

rządu. 

Takie skoncentrowanie opinji na- 
około rządu, takie zsolidaryzowanie 

się całego społeczeństwa polskiego z 

poważną, decydującą akcją rządu 

przychodzi bardzo w porę. Niesie 

ono oderwanie zainteresowań od kłót- 
ni wewnętrznych i skierowuje wzrok i 

myśl Polaków ku sprawom państwo* 

wym i patrjotycznym. Przypomina, że 

jest coś ważniejszego od kłótni i tarė, 

targów, intryg i podejrzeń, mianowi- 
cie interes państwa, mianowicie sta- 

nowisko Połski w polityce między- 
narodowej. 

Posunięcie rządu marsz. Piłsud- 

skiego w stosunku do Litwy Kowitń- 
skiej i dla naszych wewnętrznych 
stosunków było kerzystae. 

Skierowanie wysiłków społeczeństwa 
ku celom patryjotycznym, zamiast ce- 
lów partyjnych zawsze na debre wy- 
chodzi państwu. W lukę pomiędzy 

obradami parlamentu uderzył srebrny 
ton głosu, wzywający pomocy dla 

uciskanych braci z za kordonu. Pod 
wrażeniem, pod majestatem tej skargi 

ucichli wszyscy, wszyscy poddali się 
dyrektywom rządu, który godnie bro- 
ni tu państwowych i narodowych in- 
teresów Polski. 

Francja obchodzi teraz dwudzie- 
stopięciolecie śmierci Emila Zoli, wiel- 

kiego pisarza, który zmarł w nocy 

z 28 ma 29 września 1902 r. 
przez nieopatrzne otwarcie kurka ga- 

zowego wydzielającego gaz. Z pewo- 
du tej śmierci powtarza paryska, ko: 
munistyczna  Humanite słynny list 
Zoli „j'aceusel* 

„..oskarżam pułkownika Paty de 

Clam... : 
oskarżam generała Mercier, że stał 

się winowajcą największej zbrodni 
przeciw sprawiedliwości... 

oskarżam gentreła Billota, źe sfał- 

szował dane pedczas śledztwa... 

oskarłam generała de Pellicux i 

majora Revary, że przeprowadzili ba- 

danie w sposób łajdacki.'. 

oskarżam panów Belhomme, 
rinard i Couard...* 

Wiemy iie kosztowała Francję 

sprawa Dreyfusa. Francuska myśl po. 

lityczna zjełczała w tym okresie Cały 
naród obracał swoję zainteresowanie 

dokoła sprawy Dreyfusa,, wszystkie 

swe namiętności wkładał w sgory czy 
Dreyfus winien był ohydnej zbrodni, 
czy nie. O niczem nie mówiono jak 
tylko © danych, których dostarczało 
śledztwo w tej sprawie i o tem mnó- 
stwie domysłów, podejrzeń, inwektyw 
i obrzydliwości, których dostarczało 
rozgorączkowanie atmosfery. Naród 
francuski zszerlokolizował się na 
przeciąg tych kilku łat, Tak] sprawa 
zbrodni Dreyfusa męczyła państwo 
francuskie przez kilka lat, 

Wszysty patryjoci francuscy wo- 
łali, że sprawa  Dreyfusa rozstraja i 
rozkłada armię fiancuską, żz należy 
dać jej pokój, że mniejsza o jednego 
niewiunego czy winnego, gdy chodzi 
© dobro państwa, o pokój wewnę- 

trzny. Lecz nie — ebóz, nazwany 
przez -« patryjotów francuskich — 
obozem masońsko-żydowskim wołał 
z całych sił: mniejsza o interes peń- 
stwa, mniejsza; o pekój wewnętrzny, 

kiedy wyrządziło sią straszną zbrod- 
nię, potwerną krzywdę jednosteel 

Tak, tak, 

W Paryżu rozmawiałem kiedyś z 

Va: 

opini! polskiej, 
wyższym wojskowym rosyjskimi, któ” 

ry dziś obserwuje życie Francji i 
armję francuską jako rozbitek i emi- 

grant. Tłómaczył mi, że dziś jesz- 

cze dostrzega wpływy iecha „tej obrzy» 

dliwej sprawy Dreyfusa w armji fran- 
cuskiej. 

— Ale ta armja zwyciężyła? 
— „Tak jest, zwyciężyła, lecz dla- 

czego. Oto oficer francuski, który 
zwyciężył, to oficer, który wtedy był 
w  kolonjach.  Nisch pan weźmie 
całą wysoką generalicję francuską, 
wszystko to oficer kołonjalny, Ci 
ludzie, gdy ma  szpaltach ich 
prasy czerniła się sprawa Dreyfusa, 
przeklęta afera, patrzyli przez lornetki 
polowe (na atakujących arabów. To 
spotykanie się z niebezpieczeństwami, 
ta nieustanna walka to jest ten hart, 
który serce, mózg i nerwy oficera 
francuskiego przysposobił do odpar 
cia inwazji niemieckiej, do zwycięstwa”, 

Dlaczego piszę o Dreyfusie i ko- 
lonjach francuskich? Oto dlatego, że 
my tu ma kresach patrzymy tak, co- 
prawda nie przez lornetki Zeissa i 
nie na atakujących arabów, lecz 
patrzymy bezpośrednio na te nie« 
bezpieczeństwa, które zagrażają 
Polsce, jej istnieniu. I dlate- 
go weseli jesteśmy, gdy słyszy- 
my, że masze tu sprawy wywołują. 
zainteresowania Poznania, Krakowa, 
Warszawy. Tak jak to b;ło w ciągu 
ostatnich dni. Zamilkły nieco partyjne 
spory, ustąpiły przynajmniej z artyku. 
łów wstępnych. Udzielono trochę u- 
wagi niebezpieczeństwu grożącemu 
naszej granicy przez agresje p. Vol- 
demaiasa, usłyszano skargi braci z 
za kordonu. 

To jest ten wiatr świeży w opinii 
polskiej. Oby dołeciał nad fale Bał- 
tyku! Cat. 
TOGKARURNIJECEZSEO PYSOWYTTROOTOACZTSZRE 

Sejm i Rząd. 
Herbatka polityczna, 

WARSZAWA, 6X (żel. wł, Słowa) 
Dziś wieczorem w apartamentach pry- 
watnych wice-premjera Bartla odbyła 
się herbatka polityczna, na której o- 
becni byli wszyscy członkowie rządu 
z premjerem marszałkiem Piłsudskim 
na czele oraz reprezentanci świata po- 
litycznego i społecznego. 

Min, Zaleski wyjeżdża do 
Nicei. 

_ WARSZAWA, 6 X. Pat. W zdró- 
wiu p. ministra Spraw Zagranicznych 
Augusta Zaleskiego nasiąpiła znaczna 
poprawa. W piątek dn. 7 październi» 
ka, pociągiem rannym, p. minister 
Zaleski wyjeżdża wraz z małżonką na 
rekonwalescencję dv Nicei. Pobyt p. 
ministra Zaleskitgo w Nicei potrwa 
około 2-ch tygodni. 

Narada w sprawie cen węgla. 

WARSZAWA, 6 X. Pat. Dnia 6 
bm. u p. ministra Pracy i Opieki 
Społecznej d-ra Stanisława Jurkiewicza 
odbyła się konferencja z przedstawi- 
cielaraj konwencji węglowej i rady 
zjazdu. przemysłowców górniczych w 
sprawie a węgla i podwyżki płac 
w przemyśle węglowym _Zagłębi 
Dąbrowskiego. = Roe, 

Nominacja wice-prez. W. Dyr. 
Kol. inż, Niebieszczańskiego. 

KATOWICE, 6 X. PAT. Pan Mi- 
nister Komunikacji Romocki miano. 
wał wice-prezesem Dyrekcji Kolejo- 
wej w Wilnie inż. Niebieszczanskie- 
go wice-prezesem Dyrekcji Kołei 
Państwowych w Katowicach. 

Z Min. Spraw Zagranicznych, 
P: Józef Woładkowicz, dotychcza- 

Sowy referendarz w M, S$, Z. został 
delegowany z dn. 1 peździernika do 
Ambasady Polskiej w Paryżu z tytu: 
łem Sekretarza. 

OZGA 
Konserwatyści angielscy za 
równouprawnieniem kobiet, 

LONDYN, 6. X. Pat. Na dzisieje 
szem posiedzeniu konferencji stron: 
nictwa konserwatywnego w Cardiff 
przyjgto znaczną większością głosów 
wniosek opowiadający się za równo* 
uprawnieniem kobiet z mężczyzaami 
w czynnem prawie wyborczemi.
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O Supraśl. 
Dnia 10 września b. r. zamieściliśmy w 

«Słowie» artykulik z Białegostoku, oparty 
na informacjach jakiegoś pisemka,$ uwłacza- 
jący panu Konstantemu Zachertowi, ogólnie 
szanowanemu obywatelowi w Białostockiem. 
Aytykulik ten dostał się na szpalty nasze 
przez niedopatrzenie. Aby sprostować zarzu« 
ty, które w tak nieszczęśliwy sposób zna- 
łazły się na łamach «Słowa», drukujemy 

a historycznie stwierdzone wiado- 
mości: 

Majątek Supraśl należący do pana 
Konstantego Zacherta został nabyty 
przez jednego z jego poprzedników 
Wilhelma Zacherta w roku 1863, 
W czasie objęcia Supraśła przez ro- 
dzinę Zachertów mie było tam żad- 
nych zbiorów po Chodkiewiczach, 
matomiast Wilhelm Zachert a nistęp- 
nie Józefina Zachert nakładem znacz- 
nych kosztów starali się odbudować 
pałac i doprowadzić go do poprzed: 
niego wyglądu. Wiłhelm Zachert był 
znanym  właścicieldm fabryk sukna, 
odziedziczonych po stryju Janis Za- 
chercie, pułkowniku Legionów pol- 
skich i uczęstniku walk na San-Do- 
minge. W roku 1831 Wilhelm Za 
chert był jedynym większym costawcą 
sukna dła umundurowania wojska 
polskiego. Rodzina Zachertów stale 
uczęstniczyła we wszystkich walkach 
narodu połskiego Oo niepodległość. 
Syn Jana Zacherta, adjutant Langie' 
wicza, zginął w roku 1863, brat 
Wi helma Gustaw zmuszony był emi- 
grować, dwaj jego synowie Gustaw i 
Karol brali udział, fako młodzi chłop: 
cy, w powstaniu 1863 r. 

Józefina Zachertowa w roku 1906 
ufundowała pierwszą szkołę polską, 
katelicką na kresach, którą utrzymye 

. wała własnym kosztem i testamentem 
przekazała ją wraz z gmachem na 
rzecz m. Supraśla. Ufundowała rów= 
mież bibljetekę polską w Supreślu, 
którą obecnie zarząd miasta nazwał 

w dowód wdzięcznej pamięci imie- 
niem $. p. Józefiny  Zachertowej. 
Wspomnieć wreszcie należy 6 znacz- 
nych zapisach Józefiny  Zachertowej 
na stypendja młodzieży Supraśla eraz 
ma muzeum narodowa w Warszawie. 

NOWOGRÓDEK. 
— ]. E. Arcybiskup Jalbrzy- 

kowski w Nowogródku. Dnia 
22iX r. b. Nowogródek podejmował 
rautem |. Е. Arcybiskupa Jałbrzykow- 
skiego, który objeżdżając swoją ar- 

chidjecezję ma terenie Województwa 
Nowogródzkiego, był z rewizytą u 
p. Wojewody Beczkowicza i zaszczy- 
cił kilkugodzinną obecnością stary 
gród Mendoga. Na granicy powiatu 
spoika! J. Emineneję p. Starosta Hry- 
niewski, poczem Arcypasterz udał się 
do p. Wojewody, a następnie razem 
do „Ogniska*, gdzie w salach przy- 

branych nadzwyczaj gustownie i ar- 
tystycznie kilimami ji kwieciem przez 
p. Wojewodzinę Beczkowiczową, p. 
wice-Wojewodzinę  Parfjanowiczową, 
p. Starośc nę Hryniewską, p. Kraszew* 

"ską, p. Wierzbowską i paaiją Fryzen- 
dorfową, czekało zebrane okoliczne 
złemiaństwo, przedstawiciele Urzędów 
Sądownittwa z Prezesem Sądu p. 

Gałęziewiczem na czele i miejscowe 

społeczeństwo. Przy wejściu J. Emi- 
mencji orkiestra kleryków odegrała 
marsza powitalnego. Po przedstawie: 
niu przez p. Wojewodą zebranych 
Arcypasterzowi, rozpoczął się właści- 
wy raut, przy końcu którego na po- 
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Sektanci syberyjscy. 
Czy znacie panowie wieś «Listwie- 

nicznoje» w Syberji nad Bajkalem? 
Oryginalna wieś: 4 kilometry wzdłuż 
„Świętego merza”, jak sybiriacy na* 
zywają Bejkał, szereg małych schlud- 
nych domków, wyciągniętych we dwie 
linje tworzy główną ulicę, za którą 
tuż (uż wznoszą się cgromne skały 
granitu, gołe u podnóża a pokryte 
gęstym lasem „modrzewi u szczytu. 
Oda głównej ulicy idą jak odnogi 
mniejsze skupienia domków w głąb 
jarów, które w czterech miejscach 
przecinają pasmo gór,—a wszędzie 
góry i skały, z których jedna, w Cze- 
remszańskim jarze groźaie zawisła, 
pochylona nad drogą. Takie skały w 
S;berji jak i na Kaukazie lud bardzo 
trafnie nazywa skałami „Proniesi Ge* 
spodi*, bo nie dobrze się czuje czło- 
wiek, gdy po* nią przejeżdża. Z jed- 
nej strony Bajrał, z drugiej ściana 
gór, a pośrod"* wąski pas zietci, nie 
szerszy od 100—150 metrów, —i cały 
okryty domam*, które stoją jeden przy 
drugim, bo nieraas” miejsca na ogro- 
dy tam gdzie podczas burzy fale liżą 
ściany nadbrzeżnych domków. Ni: 
się mie ukryje we wsi, która ma taką 

žegnanie J. Eminencja przemówił ser- 
decznie, podkreślając znaczenie Kre- 
sów, tak często w Warszawie niedo- 
cenianych, które więcej mogą stano- 
wić © potędze Rzeczypospolitej, niż 
stolica i centrum państwa, następnie 
zaznaczył Arcypasterz swoje do tych 
ziem przywiązanie, mówiąc z przemi- 
łym, chwytającym uśmiechem: jestem 
z Kongresówki, ale bardzo już do 
Kresów «przywykszy». Pan Wojewo- 
da odpowiedział dziękując za słowa, 
które dodają bodźca do trudnej niz- 
raz pracy na Kresach, gdzie wszyscy 
bez względu na przekonania powinni 
razem pracować z największem wytg- 
żeniem dla dobra Ojczyzny, ale bę- 
dzie ta praca naprawdę owocna i Kre- 
sy staną się rzeczywistą ostoją Pań- 
stwa, gdy wszyscy potrafą tak się do 
nich przywiązać i pokochać je jak 
J:ge Eminencja. Potem nastąpiła po- 
żegnanie, gdyż Arcypasterz musiał 
udać się w dalszą drogę. 

Powrót zblorów z Rapperswilu. 
W ciągu Istopada br. przybędą z 

Szwajcarii do Polski zbiory i 'pamiąt- 
ki polskie z Muzeum Narodowego w 
Rapperswylu. Zbiory te gromadzone 
skrzętnie przez kilkadziesiąt lat na 
obczyźaie, mieściły się w starożytnym 
zamku, przekształconym w roku 1869, 
przez hr. Platera, na Muzeum Naro-, 
dowe. 

Wszystko cokolwiek znajduje 
sią w Muzeum Narodowem м Кар 
pzrswylu, jeszcze w tym miesiącu 
opuści granice republiki Szwajcar- 
skiej. Zbiory te podzislode <ą na kil- 
ka działów. Jadnym z największych, 
jest bibijoteka i archiwum. Pozatem 
Są tam bardzo obfite i cenne zbiory 
wojskowe, — pamiątki  tyczące się 
okresu martyrologji Palski, oraz cały 
szereg predmiotów luźao związanych 
z poszczególaemi działami. Od roku 
1895 znajduje się tam także serce 
Kościuszki. 

Wyjazd pociągu z Szwajcarji wio- 
zącego zbiory rapperswilskie mazna- 

. czony jest na dzień 10 b. m. Przy- 
bycia ich do Polski należy się spo- 
dziewać przypuszczalnie w ciągu li- 
siopada. 

Dyrektor Zbiorów Państwowych 
p. Tuczyński proponuje wystawienie 
pamiątek raperswylskich — na pewien 
okres czasu—na Zamku Królewskim. 
Istnieje jednak także i druga koncep- 
cja, a mianowicie wystawienia zbio- 
rów w domu Baryczków. 

Prof. Gambarzewski proponuje 
wystawienie zbiorów na widok pu- 
bliczny na forcis  Trauguita nad 
Wisłą. 

Chodzi tu o pamiątki dotyczące 
okresu martyrołogji Polski. Prof. G: 
uważa, że przedmioty te mogłyby 
tam pozostać na stałe. Fori bowiem 
Traugutta jest związany z całą naszą 
wajką o niepodległość Ojczyzny. Wię- 
z'ono tam najlepszych naszych synów 
Ojczyzny. Umieszczenie więc w tym 
miejscu, naszych i drogich nam ра- 
miątek, wywoływałoby pewien nastrój 
u zwiedzających. Pezaterm fort ten — 
ząchowany, jako ciekawy zabytek ar- 
chitektoniczny — posiada suche, zu: 
pełnię na ten cel odpowiednie kom- 
naty. 
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konstrukcję, tam kumoszkem, zbiera- 
jacym plotki, nis trzeba biegać od 
domu do domu, żeby įwiedzieė co i 
gdzie się dzieje, a dosyć wleźć na 
wysoką górg,—i stamiąd wszystka— 
jak na dłoni. Z tej racji i policja 
dobrych obyczajów nie miałaby tu 
wielkiego ambarasu, bo z góry u tak 
zwanej „Krestowskiej Padi* widać ca- 
łą wieś, i żaden amant nie przejdzie 
da swej lubej aby go nie za: otowa- 
mo. Mówią, że przed wielu laty jakaś 
damulka z Irkucka przyjeżdżała tu 
specjalnie po to, aby przyprawić rogi 
mężowi na łonie natury; ale wnet ją zła- 
pane iodstawieno „etapem* do męża. 
—,„Tunie Irkuck" „mówią starzy miesz= 
kańcy gładząc siwe brody: „tu brzegi 
świętego morza, a więc i lud powinien 
być święty! ” 

— „А dlaczego nazywacie go 
morzem, kiedy jest to jezioro?" zapy- 
tałem pewnego razu jednego gospo- 
darza: „i czemu przypisujecie mu 
świętość." | 

Sybiriak ze strachem spojrzał na 
fale, które z hukiem rozbijały się o 
nadbrzeżae skały, tak że echo fak 
grom rozchodziło się po jarach, i 
przyłożył palec do ust. | 

— „Cicho-cyt/ Bo jak „on* usły- 
Szy co ty mówisz, to ci „pokaże”, 
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Czyczerin o incydencie z RaKoGSKIiM. 
MOSKWA 6 X. PAT. Radjostacja moskiewska kotuunikuj:: Prasa 

moskiewska zamieszcza interwiew Czyczerina dotyczące Sprawy ambasa- 
dora Rakowskiego. Czyczerin oświadczył, że rząd sowiecki nie widzi: żad- 
nej podstawy do odwoływania z Par.ża Rakowskiego, którego energiczna 
i skuteczna działalność w kierunku dążenia do zbliżenia francusko-rosyj- 
skiego posłużyła jedynie za pretekst do ataków i obełg ze strony prasy 
francuskiej, absolutnie niedopuszczalnych w stosunku do ambasadora 
innega państwa. 

Żądanie odwołania Rakowskiego musi traktować opinja publiczna 
sowietów nie inaczej, jak tylko wrogi akt mogący pociągnąć za sobą bar- 
dzo ciążkie konsekwencje w zakresić stosunków między obu krajami. Kro- 
ki tego rodzaju mogą się stać tembardziej niebezpiecznemi, gdy są czynione 
w magrężonej atmosferze międzynarodowej jak obecna, a zarazem na sku- 
tek gwałtownej i uporczywej kampanji prasy reakcyjne] na rzecz zerwania 
stosunków z sowietami, Nie ulega wątpliweści—zakończył Czyczerin — że 
bez tej kampanji za zerwanism stosunków, sprawa Rakowskiego wogóle 
wcale nie była poruszaną. 

Polecenie Brianda Herbette'owi. 
PARYŻ, 6 X. PAT. Na skuiek ostatniego komunikatu Tass'a w 

sprawie Rakowskiego Briand ponownie polecił Herbette'owi domagać się 
dokonania zmiany na stanowisku przedstawiciela sowietów w Paryżu. 

Możliwość kryzysu gabinetu na Łotwie. 
RYGA, 6—X.Pat. W przeddzień otwarcia sejmu, koła politycz- 

ne I prasa omawiają żywo mozl'wość kr,zysu rządowego. Wczo- 
rajszy artykuł wstępny pisma Socjaldzmokrats zdaje się wska- 
zywać, że nawet między socjalistami panuje prąd dążący do po- 
łożenia kresu istniejącej koalicji. 

Wojska japońskie w Mandżurji, 
LONDYN, 6—X, Pat Z Tokio donoszą, že Japonja przy- 

gotowuje wysyłkę silnych oddziałów wojskowych z Mandżurji 
do Pekinu i Tien-Tsinu na wypadek, gdyby wojna domowa roz- 
szerzyła się w dalszym biegu wydarzeń na Chiny północne. 

Przed upadkiem Pękinu. 
MOSKWA, 6. X. PAT. Jak donuszą z Tien-Tsinu, pogłoski e kapi- 

tulacji Kaugału zdobytego przez wojska genera Yeu-Si-Szana, wywołały 
tam panikę, przyczem jest wyrażane przypuszczenie, że upadek Pekinu jest 
nieunikniony. 

TOKIO, 6—X, Pat, Sytuacja wojskowa w Ciuach uważana jest tu za 
bardzo poważną. Jadaakże ministerstwo spraw zagraniczrych 8 sądzi, 
aby Pekinowi zagrażało bszpośrednie niebezpieczeństwo. 

Incydenty sowiecko perskie. 
MOSKWA, 6. X. PAT. lzwiestja omawiając ostatnie in.ydeaty na 

pograniczu sowiecko-perskiem, twierdzą, że incydenty te zostały wywołane 
przez Angiję, która chciałaby w ten sposób doprowadzić de unieważnienia 
paktów sowiecko-tureckiego, turecko-perskiego i sowiecko-perskiego. 

Krwawe powstanie w Meksyku. 
NOWY-YORK, 6 X. PAT. Według informacyj z Aroeralntga konsu- 

latu meksykańskiego, przywódca powstańców generał Gomez został poj- 
many i na podstawie wyroku sądu doraźaego rozstrzelany. Podobno został 
również rozstrzelany gen. Gonzales. Podczas gdy rząd twierdzi, że jest 
już panem sytuacji, nadchodzą wiadomości z Nogales (Arizono), że jeszcze 
w kilku stanach Meksyku wybuchło powstanie i że w stolicy doszło 
wczoraj do poważnych walk ulicznych, w czasie których padło wiele za: 
bitych i rannych po obu stronach. Także w pobliżu miasta Meksyku 
rozegrały się krwawe walki. 

Zbrodnia komitadżów w isztip. 
BIĄŁOGRÓD 6 X PAT. Według doniesień z Isztipu, wczoraj wieczorem 

został tam zamordowany u drzwi swego mieszkania, generał brygady Michał 

Kowaczewicz. W chwili dokonunia zbrodni, gen. Kowaczewicz rozmąwiał z 

„ks. Jewremowiczem. Po pierwszych strzałach, które chybiły, sprawcy zbrodni 

dali 3 nowe strzały, które trafiły generała w głowę i serce, kładąc go trupem 
na miejscu. Korzystaląc z ciemności zamachowcy zbiegli. Zawiadomiona o zbro- 
dni policja podjęła natychmiast pościg za zbrodniarzami, przyczem na drodze 
prowadzącej do Radowiszcz znaleziono bombę, którą sprawcy porzucili niewąt- 
pliwie dla ułatwienia sobie szybkiej ucieczki. Znaleziona boinba należy do 
znanego typu bomb komitadti bułgarskich, co zdaje się dowodzić, zresztą obok 
innych oznak nasuwających identyczne wnioski, że ma się tutaj do czynienia 
z nowym aktem 'er>zu ze strony komitadż! bułgarskich. Zamach wywołał pow- 
szechne oburzenie zarówno w Białogrodzie jak i w całym krajn. 

Niezwykłe nawrócenie komunistów. 
BERLIN 6 X PAT. Jak donosi Vorwarts, w mieście Fiicth w Bawarii moložo- 

aem w pobližu Norymbergji, całą frakcja komunistyczna rady miejskiej zi ..ax . 5<ciu 
radnych przeszła gremjalnie do partji socjalistycznej ogłaszając oświadczenie, że wo: ; 
rozbicia wewnętrznego i ustawicznych zatargów w łonie partji komunistyczne: 6% 
wobec tego, że stanowisko partji komunistycznej zbyt mało uwagi poświęca prastycznym 
zagadnieniom walki o poprawę bytu, radai komunistyczni uważają, że lepiej będą mo- 
gli służyć mocodawcom w łonie partj: socjalistycznej niż pozostając w grupie komuui- 
stycznej. Wskutek obecnej secesji 5-ciu radnych komunistycznych, zarówno w samej No- 
rymberdze jak 1 w mieście Fiirth, rady miejskie nie zawierają ani jednego radnego 
komunistycznego. 

Ofiara gazu trującego. 
BERLIN 6.X PAT. W mieście Offenbach w Badenji w zakładach chemicznych 

należących do kartelu przemysłu farbiarskiego, zdarzył się tragiczny wypadek przy roz- 
montowywaniu granatów wypełnionych gazem trującym. Mianowicie gaz <fosgen>, wy” 
dzielający się z jednego z nieszczelnych OE wydostał się do pracowni chemicznej 
na | piętrze i zatruł pracujących tam chemików. Jedna osoba wskutek tego zatrucia 
zmarła w ciągu nocy, druga walczy ze Śmiercią. 

Likwidacja komsomołu w Krakowie, 
KRAKÓW, 6—X. PAT. Po dłuższej obserwacji władze policyjne 

wpadły na trop akcji związku młodzieży komunistycznej na terenie Kra- 

kowa. Związek młodzieży komunistycznej, z polecenia władz partyjnych, 

zwołał na Panieńskich Stawach zebranie, w którem wzięło udział około 

80-ciu osób. Miało ono na celu wzmocnienie działalności antypaństwowej 
i wykorzystanie świąt żydowskich dla celów propagandy  anty-religijnej. 
Aresztewano prawie wszystkich uczestników zebrania, przy czem  znale- 

ziono obfity materjał obciążający. i 

jakim on jest „ieziorem*. Nie ubliżaj to przemytnik i szelma z pod ciemnej 
mu, bo będzie źl:! A świętem morzem gwiazdy... gałgan w postaci biblijne- 
my go nazywamy dlatego, że on nie go patrjarchy... wiem jao nim <coś»; 
nieczystego do siebie nie przyjmuje. tylko nie chce mi się go denuncjo- 
Czy koń zdechnie, czy człowiek uto- wać. Wczoraj sprzedał mi 20 funtów 
nie — on wszystkie trupy wyrzuca na baraniny po 15 kopiejek, i cóż? Mię- 

brzeg. A tyś jakiej wiary?  Prawo- So zgniłe: musiałem wyrzucić. A żona 

sławnej?” łaje!* 
— „Nie, katoliki” Długo jeszcze mój kolega wymy* 
— „Słyszałem... dobra wiara... tyl- 

ko czemu wy palicie te podłe tytu- 
nisko?* 

— „A cóż w tem złego? 
— „Nie można tego, nie można! 

Chyba nie wiesz o tem, że gdy Chry- 
stus umierał na krzyżu — to wszyste 
kie kwiaty i trawy powisdły od żało- 
ści i tylke tytoń kwilnął sobie po 
dawnemu. To szatańska roślina!” 

Próżno byłoby dyskutować z 
tym ciemnym człowiekiem, więc prze- 
milczałem.Zwłaszcza,żem się napatrzył 
do syta na wszelkich sektantów i 
mam o nich swoje zdanie. 

W tej chwili przechodził jeden z 
urzędników celnych, —Poczekunin, —i 
ujrzawszy mnie edwołał na stronę, 

— «Z kim to rozmawialiście, ko- 
lego?» 

— „Z Kuzniecowym!i* 
— „A, z tym nieponiemi nie kom- 

promitowalibyście się lepiej, wszak 

Ślał na Kuzniecowa,poczem udaliśmy się 
razem do poriu rewidować statek 
świeżo przybyły z Zabajkala. 

Na drugi dzień przechodziłem ko- 
ło jatek, gdzie Kuzniecow miał swój 
kramik i byłem świadkiem takiej sce- 
ny. Jakaś gospodyni kłóciła się z 
kupcem, który ważył mięso. 

— „Wasilji Iwanowicz! czemuż 
tak droge sprzedajęcie, Po 15 kopie- 
jekl A ot Wasiljew sprzedaje po 13*. 

— el 6óż z tego? Jego mięso— 
to jak psina. A u mnie jak należy 
się. I waga—chrześcijańskal» 

— „Piękna „chrześcijańska. 
dolożyliście mi pół funtal* 

— «O małowierni ludzie... długoż 
będę was cierpiał» — sypał rzeźnik 
cytaty z biblji, jak z rękawa: „no, 
masz, niewiasto, jeszcze pół funta. A 
ce do Wasiljewa, to powiadam wam, 
żem sam widział jak on „czmycha“ 
z fajki tytuaisko... i kiedy? Właśnie 

Nie 

Powrót Lewina do Ameryki: 

NO Y-VORK, 6 X Pat. Sprawa 
oficjałnego uczczenia powrotu D:wina 
została rozstrzygnięta wczoraj wie- 
czorem. Jak podaje Reuter, Lewin 
będzie podejmowany przez władze 
amerykańskie w ten sam sposób co 
inni iotnicy, którzy dokonali przelotu 
przez Atlantyk. 

Teleton Warszawa—Moskwa. 

MOSKWA, 6 X. Pat. Moskiewska 
radiostacja donosi, że komunikacja 
telefoniczna Warszawa— Moskwa bę- 
dzie otwarta z dniem 15 październi« 
ka,  matomiast komunikacja telefo- 
niczna Bzrlin—Moskwa via Warsza- 
wa będzie otwarta z dniem 1-go li- 
stopada. 

Chamberlain wraca z wy- 
cieczki. 

LONDYN, 6X, PAT. Chamber- 
lain zakończył wczoraj swą podróż 
wypoczynkową po Morzu Sródziem- 
nem i wyjeżdża dziś przez Marsylję 
i Paryż do Londynu. Należy przy* 
puszczać, że minister skorzysta ze 
swej bytności w Paryżu, aby odwia- 
dzić Brianda. 

Awarja samolotu Junkersa. 

PARYŻ, 6-X, PAT. Pisma dono- 
szą z. Lizbony, że samolot niemiecki 
na k'órym odbywa lot Loose, musiał 
się opuścić na morze w okolicy San- 
ta Cruz na skutek defektu w moto- 
rze. Rząd portuga!ski wysłał lotniko- 
wi niemieckiemu pomoc. 

$ WALKA ZE SZCZURAMI! $ 
i EBS trucizna z cebuli $ 

+ 
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morskiej nagrodzona wielkiemi meda- 
lami złotemi na wystawach w Wied: $ 
niu i Częstochowie, oraz medalem 
srebrnym na Wystawie Sanitarno- 
Hygjenicznej w Warszawie pod 4 
nazwą: Pasta na szczury i myszy $ 
Laboratorjim  Sukoesorów _ Adolia 
Zalewskiego w .awie Mazowieckie j. 
Od 1-g0 stycznią cena zniżona O 

40 proc. < 

foto Jan Bułhak ':; 
Jagiellońska 8, tel. 968. Przyjmuje 9—6 

  

artysta 

  

   

3 Nareszcie" 

  

z „Franboli“ Mickiewicza 4 

można napić się 

Kawa MORKRA-. Kakao, Czeko'ady aromatnej 

Z sparatu 
Włoskiego 

    

La Pavoni 
) Sklep otwarty codziennie do godz. 9 wiec: 

  

Administracja <Słowa» poleca 
of'arności Sz. Czytelników, rodzinę 
znajdującą się w nędzy, rodzice su- 
chotniey i troje dzieci. 

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

Zredukowanego pracownika 
kolejowego, suchotnika, mającego na 
utrzymaniu rodzinę. 

Łaskawe ofiary przyjmuje Admi« 
nistracja <Stowa>. 
  

DO KOBIET POLSKICH! 
W dniu 8-go paždzieinika r. b. ukaże się 

nowy tygodn k ilustrowany p. t. 

ŻYGIE KOBIEGE 
pod redakcją Jadwigi Krawczyńskiej. 

Jeszcze jedno pismo kobiece, 
Tak, ale pismo, jakiego dotąd nie 

było, a jakie potrzebne jest szerokim ma- 
som koblecym 

— Czy mamy już popularne pismo ko- 
biece o charakterze społecznym i praktycz- 
nym — żywe, zajmujące, mogące zaintereso- 
wać wszystkie kobiety bez względu na sta. 
A wykształcenie? 

— Nie. 
— Qzy jest pismo, które z równem za- 

jęciem przeczyta matka, gospodyni, biurali- 
sika, nauczycielka, rubotnica fabryczna, pra- 
cownica sklepowa i które będzie mogła na- 
być za ia pieniądze? 

— Nie. 
ŻYCIE KOBIECE»—będzie takiem pismem— 
dla wszystkich kobiet, dla najszerszego ogółu. 
<ŻYCIE KOBIECE» będzie żywe, aktualne, 
zajmujące, bezpartyjne, bogato ilustrowane, 

tanie, 
«ŻYCIE KOBIECE»—będzie motorem uspo- 

2 łecznienia i wysiłzu pracy. 
«ŻYCIE KOBIECE» będzie zbiorem wska- 
zówek konkretnych dia pożytku organizacji 
gospodarstwa domowego w życiu codzien- 

k nem i obywatelskiem. 
+«ŽYCIE KOBIECE>—będzie kroniką najcie- 
kawszych wiadomości z kraju i ze Świata. 
«ŻYCIE KOBIECE»—będzie źródłem  pięk- 

mej lektury i rozrywek umysłowych. 
) <ŻYCIE KOBIĘCE»—we wszystkich swych 

poczynaniach bezwzględnie bezpartyjnie bę- 
dzie służyć kobiecie, jej życiu, powodzeniu, 

pożytkowi, inicjatywie. 

Cena pojedyńczego egzemplarza—50 groszy. 
Prenumerata miesięczna—l zł. 80 gr. Prenu- 
merata kwartalna—5 zł. Prenumerata rocz- 

na—20 zł. 
Adres Redskcji i Adrninistracji <Žycia Ko- 

biecego»; Warszawa, Kr. Przedm. 99. 
Numer oxazowy wysyłamy po otrzymaniu 

50 gr. w znaczkach pocztowych. 
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Filizanka t;Iko 50 gr. 4 

z. W niedzielę od 11 rano do 8 wiecz +
4
4
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Klinika Chorok Dzieciecych V. $. В, 
Rntokol, Szpital Wojskowy. 
Wznowiła przyjęcia chorych z dn. 6.X 27 r. 

Ambulatorjum Kliniczne czynne codziennie oprócz 
niedziel i dni świątecznych. 
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LEKCJE MUZYKI 
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Pr   ul. św. Jakóbska 6 — 1. 

UDZIELA Michał Józefowicz profesor Konserwatorium 

FORTEPIAN i TEORJA 

zyjm. 11 — 12i 4 — 5 godz. 
  

  

$ 
wówczas gdy rznie bydło. To mięso 
nieczyste, pogańskiel A ja rznę bydeł- 
ko z modlitwą na ustach». 

— „A jak skórę zdzierasz, także 
się modlisz?" zapytał go przechodzą- 
cy kozak. 

— „A jušcil“ 
— „O, ty byś i dwie skóry zdarł 

z modlitwą, gdybyś mógłtyłko",—za* 
śmiał się kozak idąc dałej. Ale kupiec 
udał, że nie słyszy. 

Wkrótce okoliczoości tak się zło- 
żyły, że musiałem wynałąć mieszkanie 
tuż obok Kuzniecowa. Bardzo to mu 
się nie podobało, ale inaczej nie moż- 
na było. Nastały długie, ciemne noce 
jesienne i młodzież zaczęła się zbie- 
rać, jak zwykle na wieczorynki, Okna 
w domu Kuzniecowa wychodziły па- 
przeciw moich i widać było mnóstwo 
ludzi kręcących się po pokoju. Potem 
zamykano wkienice, stawiono siraž 
przed drzwiami i zaczynał się koncert, 
ale jaki? Proszę sobie wyobrazić takie 
piekne, wzniosłe hymny  religijaz, jak 
„Ciebie Boga Chwelimy* albo „Ave 
Maria“ śsiewane na motyw krakowia* 
ka łub oberka.. z tą różnicą, że Sy- 
biracy nie znają tych skocznych tań- 
ców polskich, śpiewali na motyw naj- 
popularniejszej _ pieśni rosyjskiej 
„Striełok* i „Komarinskij mużyk”, A 

Gheesz bezpłatnie przeczytać 
najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. 

Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 

«Dział Reklam.» Z. A. S. K. BR
AL
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po śpiewach — tupot nóg, 
tańczono, i dzikie wykrzykniki: „oj, 
duch! duchl.. W końcu gaszono 
światła i cisza nastawała w całym de- 
mu. Zrozumiałem zagadkowe slowa 
koleg: „wiem ja o nim coś* — było 
to zebranie sektantów, ale jaki hP 
Żaden kraj nie posiada tak wiele i 
i takich dziwacznych sekt jak Rosja. 
Są „mołokanie"—sekta protestancka- 
racjonałoa, — Są i sztundyści, których 
nie brak i w Polsce na Wołyniu i 
których nauka jest znana powsze- 
chnie; ale są i sekty tajemnicze 
„duchobórcow”, „chłystów* i wiele 
imaych, o których my mamy słabe 
pojęcie w Europie. S; ludzie, którzy, 
iak cyganie, przebiegają świat cały w 
przekonaniu, że ratują duszę nie bio- 
rąc żadaego udziału w sprawach  te- 
go šwiata,—to <bięguny»... Są na- 
reszcie i tacy, którzy umierających 
ludzi duszą poduszką nie czekając aż 
on sam wyda ostatnie tchnienie, b , 
jak mówią: «Chrystus umarł mtczeń 
ską śmiercią,—a więc i każdy czł 
wiek powinien ponieść męczeństwo», 
Nic więc dziwnego, že zainteresow>'į 
mnie ci ludzie, którzy umieją io, 

nikt nie potraf: «!ańcząc—modlić s, 3 
i modłąc się—tańczyć». 

— «Kurejewl»— powiedziałem do 

jakby
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SŁ O WO 

KURIER GOSPODARCZY 
Pomimo  nadludzkich 

kliki endeckiej, nieda się już zaprze” k w Zwi pana 
A związków mleczarskich, spółdzielni 

Ogloszenia RO A Gz, że a od czasu moe roledczej +- handlowych, ) EIA 

i Handlu” przez dra Buławskiego majowego stale się wzmacnia gospo- snółdzielni kredytowych, spażywczych, 
statystyka zawodowa w Polsce, opar- darczo, nabiera siły, krzepnie, że ZE kółek kontroli obór, działających pod 

Pouczające cyfry. istniejących 
` 

wysiłków twam mleczarni spółdziełczych, zrze- roku. 

3 

zaległości tego podatku dalszej raty w wy- 
sokości 0,8 proc. od szacunku majątku usta- 
lonego w roku 1925 przy wymiarze podat« 

Uchwały Komitetu Rozbudowy m. Wilna, 
Na ostatniem posiedzeniu Komi- mów dochedowych. 

za R ae sad w dwóch równych teu Rozbudowy m. Wilna po od- Polecono komitetowi przeprowa- 
a: pierwsza _ do dnia 15 listopada czytaniu dekretu w Sprawie udziela: dzić odpowisdnią statystykę warun- 

1927 roku, druga do dnią 15 stycznia 1928 nia pożyczek postanowiono z mazo- ków mieszkaniowych ludności. 
stałych na wowyższe cele 400.000 zł. Ze względu na to, iż Komitet wi- 
udzielić 300000 zł. na dokończenie nisn posładać odpowiedni własny fun- 
rozpoczętej budowy poszczególnych dusz postauowiono odtąd pobierać 
domów w Wilnie; pozostałe 100.000 od udzielanych pożyczek  procentv 
zł. na drobne remonty domów. Na: w mormach następujących da 100000 
stępnie stwierdzeno, iż uprzedni ke- zł —11/, proc., 200.000 zł. —11/4 proc. 

Płatnicy niższych stopni, nie podlega- 
jący zwyżcee kontyngentowej, obowiązani 
będą uiścić w tychże terminach resztę przy* 
padającego podatku majątkowego. 

Płatnikom, kiórzy nadptacili dotychcza- 
fewe raty podatku majątkowego, nadpłacone 
twstygę zaliczy się ua pokrycie należności, 

ta na danych zebranych psdczas spi- 

su ludności w r. 1921, dała już a- 

sumpt prasie ekonomicznej do wypo: 

wiedzenia szeregu uwag i do posta- 

wienia szeregu wniosków, zdążających 
do  zaakcentowania słusznego ze 

wszech stron twierdzenia, że w pąń- 
stwie, gdzie 80 proc. ludności pracu- 

jącej żyje z rolnictwa, roln ctwo—ja- 

ko źródło egzysteucji—wiano być s- 

toczone jaknajwiększą opieką. 

Mianowicie statystyka wykazuje, 

(że w roku 1921 było czynnych zawo- 

dowe sgółam 12294 tysięcy osób, to 

jest około 45 proc. ludności, w tem 

3.485 tysięcy pracowników samadziel- 

nych, 2,441 tysięcy robotników, 200 

tysięcy najemnych pracowników umy- 

słowych, 6.164 tysięcy członków ro- 

dzin pemagających pracownikom а- 

modzielnym i 3 208 tysięcy pracujących 

e nieustałonem stanowisku społecz- 

mem. Jak słusznie zaznacza dr. Bu- 

ławski, pedział na powyższe 5 kate- 

goryj nie jest co prawda dobrany 

szczęśliwie: podział ten naprz. zmusił 

do załiczenia de samodzielnych pra- 
cowników wszystkich tych co posia- 

dają.wlasny wasztat pracy,(rolnicy, rze- 

mieślnicy i t. p.), wówczas gdy dy- 

rektorów wielkich przedsiębierstw od- 

niesione do kategorji najemnych pra 
cowników umysłowych. Wśród zawo- 
xdowo czynnych pracowało: w rolnic- 

twie — 835 proc, kw górnietwie i 
przemyśle — 103 proc, w handiu i 

ubezpieczesiach — 4,2 proc, w ko- 

munikacji i transporcie — 2 proc. A 

więc przeszło 08 ludności pra: 

cującej w Polsce żyje z го!- 
nictwa. 

Cyfry obowiązują. Polityka obro- 
ny konsumenta, a właściwie miast w 

w przeciwieństwie do rolnictwa, była 

dyktowana Hwzgliędami  polityczhemi 

„i polegała na negowaniu cyfr. Zem- 
ściła się na nas okruinie, zubożając 

wieś, doprowadzając siłę mabywczą 

_. ogółu do miaimum i czyniąc bilans 
handiowy ujemnym. W . znaczeniu 

gospodarczem plus rządów pomajo- 

wych polegał na przywróceniu zna- 

czenia cyfr. Zdawano sobie dokładnie 
sprawę, że 20 proc. nie moża wie- 

cznie żyć kosztem 80 prot. skoro 
te 80 proc. pozbawione jest środków 
tworzenia i gromadzeaija bogactw, że 

zniszczecie 80 prac. gwali wzgląduć- 

go zabezpizczenia 20 proc. prowadzi 

do upadku państwa, zagraża jego 
istnieniu 

Wyrazem uznacia znaczenia cyfr 
jest polityka obecnego rządu a prze- 

dewszystkiem, w przejawach życia 
codziennego, w odniesieniu do rolni- 

ctwa obecnego ministra rolnictwa. 

Przestano obawiać się wzrostu ten 
na arlykuly rolnicze — odwrotnie 
miano odwagę powiędzi:ć, że masz 

dobrobyt i zrównoważenie budžeiu 

zależy od zrównoważenia cen na ar- 

tykuły przemysłowe a produkty rolni- vy. 
cze, Nie zawahano się przed udostę- 

pnieniem rolnietwu miijanowych kre- 

dytów bez pomacy pożyczkowej za- 

granicy. Przestano ulegać Sugestji 

krzykaczy sejnowych, zwracając ucho 
w stronę skąd dochodził ostrzegawczy 

głos sfer produkcyjnych gospodar- 
czych. 

stanu zrezygnow=nej apatji powoli 

Się otrząsa, czując pochep do 
czynu j przeciwstawienia się wszyst- 

kim tym zabójczym wplywom, įakie 

w atmosferze chorobliwych zmagań 

politycznych wytworzyć mogła ustawa 

konstytucyjna. 

Zwłaszcza kresy wschodnie win- 

ny złożyć hołd uznania obecnemu 

rządowi — przestały być kolonią 

afrykańską, doczekały się równorzęd- 

nego traktowania. I dziwna rzecz! 
Wysiłkom sfer rządowych nie sekun- 
duje wysiłek społeczeństwa. lież to 

wedy spłynęło łożyskiem Wilji od 

czasu kiedy w Sali Sniadeckich głe* 
som gości z Pomorza towarzyszył 

zgodny odruch spełeczeństwa rolni: 
czego, wyrażający się w solennem 

przyrzeczeniu: nasze organizacje rol- 
nicze stworzą jednolity wspólny front 
rolnictwa. 

Gdzie przyrzeczenie, gdzie uznanie 
wymowy cyfr, gdzie dowód, że 80 

proc. pracujących zgodny udział przy|- 

muje w pochodzie postępu rolni- 
czego? Z. Hartung. 

INFORMACJE. 
Kosztowna pomoc. 

wydatki państwa na utrzymanie 
bezrobotnych są poważne, jakkolwiek 
bezrobotnych w Polsce jest znacznie 
mniej aniżeli u naszych np. sąsiadów, 
w Niemczech i Rosji. W roku ubieg- 
łym ilustrują cyfry w ten sposób tę 
sprawę. 

Na 271871 bezrobotnych w stycz= 
niu 1926 roku pobierała zasiłki usta- 
wowe 72858 osób, riatomiast zasiłki 
pozaustawowe, Z tak zwanej doraź- Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 1 kwietnia 1928 r. 

nej pomocy 82478, razem więc po- 
bierało zasiłki 155336 ludzi, czyli 58 
pro :ent bezrębotnych. 

Natomiast w grudniu 1926 r, licz- 
ba zarejestrowanych bezrobotnych 
wynosiła 157469. Z tego pobierała 
zasiłki ustawowe 20699 osób, zaś za- 
silki z doraźnej pomocy pobierała 
62428, razem 83137 osób, czyli 53 
proc. bezrobotnych. 

Ozólny wydatek na te zasiłki wy* 
„nosił 66962000 zł. i to: jako zasiłki 
ustawowe 194 4*670 zł., oraz jako po- 
mec 'doraź 1a 7742 zł. 

Natom:ast —inistracja Fundu- 
szu Bezrobo nosiła w tym cze» 
sie 4 mil. 4 izł., czyli przeszło 6 
proc мур h zapomóg. 

Р ›сйо: Fundusz bezrebot- 
nych skłąc,;, się z następujący ch 
pozycyj: 

Ze składek od zakładów pracy za 
robotników j pracowników umysło* 

wych wsłynęło 19122976 zł.. z kar 
za zwłokę w płaceniu składek 1455502 
zł. Razem od zakładów pracy 
20578477 zł. 

Państwu natomiast donpłaciło naje 
pierw jako ustawową dopłatę skarbu 
państwa do wpłaconych przez zakłe- 
dv mracy składek 50 proc., czyli 
7970878 zł., araz na tak zw. doreźią 
akcję maństw. 47517741 zł., razem 
więc 55488419 zł., czyli za 3 proc. 
wszystkich wydatków skaibu państwa 
w r. 1926. 

Znamienna jest cyfra wpłaconych 
kar za zwłokę w płaceniu składek. 
Vynosi ona bowiem 7 proc. wszyst- 

kich wpłaconych wkładek. 

Dostarczanie pasz treŚścio- 
wych. 

Dyrekcja Państwowego Banku 
Rolnego w ostatnich dniach wyasyg" 
nowałą 1 miijon złotych па zaopa- 
trzenie rolników w pasze treściwe. 
Kredyt udzielany będzie za pośrednic- 

egidą swoich związków itp. 
Członkowie spółdzielni będą mog- 

li korzystać z kredytu wyłącznie w 
postaci otrzymywanej paszy treściwej. 
Spłata kredytów dekonywać się bę- 
dzie drogą potrącania im przez mle- 
czarnie odpowiedniej części z ich na: 
leźności za dostarczane mleko. 

Podania o kredyt społdziclnie kie- 
rować bgdą do P.BR. za pośrednic= 
twem związków mleczarskich, wzgle- 
dnie innych centralnych organ zacyj 
spółdzielczych. 

Sprawy podatkowe. 

Podatek przemysłowy od obrofu, osią- 
gniętego w mies, wrześniu, dla przedsię 
biorstw, płacących miesięcznie, płatny 
w terminie ulgowym do dnia 29-g0 paź: 
dziernika. 

Dopłata do zaliczek kwartalnych na po- 
datek przemysłowy od obrotu za rok 1926 
jest šciązama 2 karą za zwłokę, licząc karę 
vd 30 maja. 

Zaliczka na II kwartał 1927 roku na po- 
datek przemysłowy od obrotu dia przedsię- 
biorstw, płacących kwartalnie, której prze 
dłużony termin płatności upłynął 15 aier- 
pnia, płatna jest z karą za zwłokę, licząc 
karę wstecz od 30 lipca, 

Zaliczka za Ill kwariał 1927 r. na poda- 
tek przemysłowy od obrotu dla przedsię- 
biorstw płacących kwartalnie, płatna jest od 
dnia 15 października. > 

Podatek majątkowy. Celem osiągnięcia 
wpływów, preliminowanych z tytułu podat- 
ku majątkowego w budżecie na rok 1927-28 
sarządzono pobór od płatników wyższych 
stopni (ponad 10 000 zł. imajątku) na poczet 

  

płatnych w myśl powyższego zarządzenia. 
O wysokości podlegających ściągnięciu 

zaległości i terminach płatności tycnże zo- 
staną płatnicy pisemnie powiadomieni. 

Podatek dochodowy opłaca się od upo- 
sażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń 
za najemną pracę w ciągu 7 dni po doko- 
naniu potrącenia, 

Nadto płatne są zaległości odroczonych 
i rozłożonych na raty » terminem płatności 
w miesiącu październiku 1927 roku. || 

Kara za zwłokę wynosi 2 proc. miesię- 
cznie przyczem miesiąc zaczęty liczy się 
za cały. 

Ge4DA WARSZAWSKA 

6 października 1987 +. 
D_ewizy 1 waluty: 

Trauz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 35870 35060  357,80 
Londyn 43,53 43,65 43,42 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,14 35,23 35,05 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,46 172,89 17203 
Wiedeń 126,21 126,52 125,90 
Włochy 49,25 4947 49,23 

Papiery Proceniows 

Dolarówka 61,50 61.75 —.— 
Pożyczka dolarowa 85,50 —,— 
poż. kolejowa 102.50 
5 proc. konwersyjna poż. —— 62.— 
konwers. kolejowa 5850 
Listy zastawne B.ku Gosp, Kraj. i Banku 
Roln. 92 
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URZĘDOWA. 
— Konferencja u p. Wojewo: 

dy. W dniu wczerajszym p. Woje- 

woda Raczkiewicz przyjął p. Starostę 

Staniszewskiego, płk. Czumę, Kura- 

tora Wileńskiego Okręgu Szkolnego 
dr. Ryniewicza oraz Naczelnika Wy- 

działu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych p. Kawechi:go. 

Jak się dowiadujemy, tematem konfa- 

rencji były sprawy związane Ściśle .. 

акеа rządową w sprawie litewskiej, 

— Wojewódzki komendant 
lustruje pow. Oszmiański. Ko- 
mendant Wejewódzki P.P. inspektor 

Praszałowicz wyjechał w towarzystwie 
Nacz. Okr. Urzędu Śledczego kom. 
Disterhoffa na inspekcję poszczegól- 

nych posterunków w pow. Oszmiań- 
skim. 

— (c) Papiery wartościowe ja- 

ko kaucje. M nisterstwo Skarbu wy- 

dałe zarządzenie wyjaśniające, iż pa- 

piery wartościowe mogą być przyj- 

mowane przez władze i urzędy p П- 

stwo "e jako wadła i kaucje, zabez- 

pieczające interesy Skarb : Państwa. 

Ę MIEJSKA. 

— (x) Komu powierzy ma i- 
strat budowę piekarni mecha- 
nicznej. W związku z projektowaną 
budową miejskiej piekarni mechanicz- 
nej w Wilnie, ra budowę której ma- 
gistrat otrzymał dotąd już szereg 

O (Ofert poszczególnych firm zagranicz: 
nych, dowiadujemy się, iż ostatnio 

podoficera, który był mi eddany du- Nie wypadal A i lud to warjacki: jak nadesłała taką ofertę również i jedna 
szą i ciałem: «a chcesz ty dostać 3 
ruble na wódkę?» 

— «Czemu nic? wasze 
rodje'.. wódka dobra rzecz: ruski 
człowiek bez wódki żyć nie może. A 

zaczną się kręcić i wzywać „ducha* 

—fo jak szaleni, nic nie pamiętają: 

szczęście." — 
— «No, nic, Kurejew! Ty mnie 

z firm francuskich, która w ubiegłym 
roku budowała mechaniczne piekarnie 

błagoro- jeszcze może się zdarzyć jakie nie- w Paryżu i Medjslanie, 
Wśród ofert magistrat wysuwa na 

czoło w pierwszyra rzędzie firmę 
trzy ruble nis walają się na ulicy w dasz znak, gdy trzeba będzie wych>- francuską, a następnie wiedeńską. 
śmieciach», dzić. A skąd ty wiesz obyczaje tych Prawdepodobnie, że jeszcze w ro- 

— «No, *” urządź tak, żeby mnie ludzi? I kto oni? Duchoborcy <chłys- ku biełącym magistrat przystąpi do 
puściłi do Ku..decowa na «ch s22- 
bas djabelski» —powiedziałem wska* 
zując na swiecące się okno naprze* 
<iw, w którem małaczyły jakiś cienie. 

— «Dobrze... oni puszczą, jak ich 
© to poproszę. Oui się pana nie bo- 
ja, boś pan nie prawosławny, a ka- 
tolik: nie «doniesiesz» na nich stano- 
wemu ani też popu. Ale długo tam 
siedzieć nie można!» 

— <Albo co?» 

— < Wiadoma rzecz! Póki oni ga- 
, dają o religji,—to czemu nie posie- 

dzieć j nie posłuchać? Ale jak zacz- 
mą skakać, kręcić się i krzyczeć: «oj, 
duch, duch, duchl» to już trzeba się 
WYUSDSIĆ.» 

— „A dlaczego?" 
‚ — «Wiadomo dlaczego», odpo- 

wiedział podoficer trochę zdetenowa- 
ny: „Ba oni będą się pana ženowali, 
jako cudzego człowieka. jakże przy 
panu gasić świece i „tego owego”... 

ty» czy co innego?» 
— „A licho ich wie, wasze błago- 

rodjel Ja bg myślę, że to są warjacj, 
a ich naczelnik starzec Kuzniecow 
—wielki nicpoń... i rozpustnik, Wi- 
dać że mu sam djabeł pomaga, bo 
dziewczęta, śmiech powiedzieć, tak i 
Igną do niego. Onegdaj uwiódł je- 

„dną, a teraz brat grozi, że mu zęby 
powybija..* 

— „No, dosyć tegol pogadaj z 
Kuzniecowym, aby mnie puścił na te 
zebranie. Dostaniesz 3 rublej* 

— „Wsdle rezkazu*. 
Kurejew sprawił się gracko *! na- 

wet przeholował, bo dał 

budowy tej piekarni. 
— (o) Z posiedzenia miejskiej 

Kemisji Finansowej. We wtorek, 
dnia 4 października, odbyło się po- 
siedzenie miejskiej Komisji Finan- 
sow |. 

Diuższą dyskusję wywołała spra- 
wa dodatkowych kredytów na dożv- 
wianie dzieci szkół pówszechnycn. 
Magistrat proponuje wyasygnować po 
6000 zł. miesięcznie z dochodów kina 
miejskiego do lipca 1928 r. na doży» 
wianis dzieci bez różnicy wyznania i 
narodowości. 

Radny Spiro zaznacza, że wedlug 
Kuzniecowu dotychczasowego trybu postępowania 

do zrozumienia, że mocn? się intere- 56 proc, powyższej sumy muszą otrzy- 
suje ich wiarą i moge stać się ich mać szkoły żydowskie. 
„duchowym bratem". Tego byłe do- 
syć,—i za tydzień,—w piątek, pusz- ciwko podziałowi pieniędzy według 

Pref. Ehrenkreutz występuje prze- 

czono mnie na te dziwaczne zebra- klucza narodowościowego. Pieniądze 
nie, 

(D. N.) 
Konstanty Siemiradzki. muszą być udzielane wszystkim po- 

trzebującym. 

Komisja przyjąła wniosek Magi- 
Wsch, sł. o g, 5 m. 46 Stratu z tema uzupełnieniem, że zapo- go 

mog? na akcję dożywiania dzieci bę- 
aą otrzymywały zarówno szkoły po: 
wszechne państwowe, jak i prywatne, 
do końca roku budżetowego, t. j. do 

Również długo debatowano mad 
wnioskiem Magistratu w ' sprawie 
przedłużenia do końca roku budżete- 
wego pobierania dodatkowych opłat 
za tnergję elektryczną na akcję po- 
mocy bezrobotnym. 

Wniosek Magistratu został przy- 
jęty z tem, żeby Magistrat opracował 
i przedstawił do zaopinjowania Ko- 
misji całokształł swych zamierzeń w 
sprawie pomocy bezrobotnym. 

W . końcu posiedzenia Komisja 
przyznała pracownikom miejskim za- 
siłek mieszkaniowy według norm, 
ustalonych dła urzędników państwo- 
wych. . 

Wobec spėžaioneį pory, reszta 
spraw została odłożona do następ- 
nego posiedzenia. 

(o) Zawieszenia uchwał 
Rady miejskiej Przyjmując do wia- 
domości protokół posiedzenia Rady 
miejskiej z dnia 8 września r. b. p. 
Wojewoda do czasu uzyskania opinii 

mitet rozbudowy pozostawił po sobie 
cały szereg wniosków nie razpatrzo- 
nych, które to z powodu ich wagi 
postanowiono rozpatrzyć na najbliż 
szem posiedzeniu 

Komitet ten dążył również do bu- 
dowy domów  przedewszystkiem da- 
chodowych, obecny zaś zamierza po- 
pierać budowę dommów dla zrzeszeń 
robotniczych 6 t. zw. systemie kocpe: 
ratywnym, oraz mieszkań 1—2—3 po- 
kojowych,  przyczem iozważona 
alternatywę, a mianowicie budowę 
domów parterowych i piętrowych, 
przyznając ostatnim pierwszeństwa 
przy budowie domów o czterech 
mieszkaniach z osobnem wejściem 
każde, a to ze względów sanitarno- 
hygjeaicznych _ Pozatem _ komitet 
uwzględniać będzie hudowy gmachów 
szksinych dia poszczególnych zrze- 
szeń, i dcp'rra na ostatnim planie do- 

i powyżej 200000 zł. 1 proc. w sto- 
sunku rocznym. 

Uznano również, przyznawany 
przez Bank Gospodarstwa Krajowega 
Komitetowi roczny kontyngent w 
kwocie około 2.000.000 zł. za niewy- 
starczający, wobec czego też poleco- 
no zarządowi wszcząć «u odnośnych 
władz starania o powiększenie kon- 
tyngentu na 6.000.000 złŁ W końcu 
wyłoniono koemisię, w- składzit: inż. 
Jensza, p. Zasztowta i p. Moksiewi- 
cza, kt6ra wspėlnie z Wydzialem pc- 
miarów miejskich opracuje plan roz: 
woju przyszłego - budownictwa. W 
związku z tem postanowiono zwrócić 
się da Magistratu i Rady Miejskiej z 
wnioskiem © "przydzielenie nowych 
terrnów nad rozbudowę, oraz zwięk- 
szenie obszarów gruntów miejskich. 
Na tem posiedzenie zakończono. (x) 

Sprawa Piekarskiego została już wyznaczona. 
Pomimo przewidywań, żonobójca wyznaczona została ma dzień 14 Ii- 

Piekarski, fotografię którego zsamie- s'ogada r. b. Jak widać władze pro- 
szczaliśmy przed kilkoma dniami, od- kuratorskie nie uznały za możliwe 
powiadać będzie przed sądem zwy» 
kłym z art. 49 i 453 K.K. 

przekazać Piekarskiego sądowi 
Sprawa raź 1emu. 

do- 

Tajemnica napadu na zaułku Bułtupskim wy» 
jaśnia się. 

Śledztwo prowadzone przez urząd 
śledczy w Sprawie wykrycia spraw- 
ców napadu rabunkowego na mał- 
żonków, dokonanega przed kilkoma 
dniami na zaułku Bułłupskim, do: 
prowadziło do ujęcia jednego ze 
sprawców. 

Jest nim, według wszelkiego praw» 
podobieństwa notoryczny złodziej, 

wielokrotnie karany i pozbawiony 
praw Piotr Jezierski, który znając do- 
bre stosunki majątkowe poszkodo- 
wamych działał w porozumitniu z 

Wykrycie tajnej 

kolegami po fachu. 
Badany przez funkcjonarjuszy po- 

licji Jezierski nie chce wylawić gdzie 
znajdował się w godzinach, kiedy 
popełniony był napad. 

Jak widać, informacje takie zde« 
kanspirowałyby pozostałych człon- 
ków bandy i pozwoliły odszukać 
pieniądze zrabowane. 

Jezierski przekazany został sędzie- 
mu śledczemu i zapewne sądzony 
będzie w trybie dorażnym. 

fabryki bilonu. 
Fałszerze zostali aresztowani. 

W dziejach krymiaologji polskiej 
faktu pddrabiania dziesięcio i dwu- 
dziesto groszowych monet dotych. 
czas prawie nis notowaro, ponieważ 
proceder taki nie opłacał by się z ra- 
cji trudności wyrobu falsyfikatów. Nic 
więc dziwnego, że władz: śledcze 
pow. Wilejskiego niemało były zdu- 
mione ukazaniem się įna rynku 10, 
20 i 50-cio groszowych monet, Pro 
wadzono śledztwo, które jednak nie 
dało pozytywnych rezultatów. 

W ubiegły wtorek podczas far- 
marku odbywającego się w Dałhino- 
wie przyirzymano mieszkankę wsi 
Rzeczka Klimontowiczową, która za 
kupiony towar zapłaciła pięćdziesięcia* 
groszowemi monetami, jak się okaza- 
ło fałszywemi. Aresztowana zdradzala 
zmięszejie, a w toku zeznań plątala 

się nie umiejąc wyjaśnić gdzie otrzy- 
mała te monety. 

Zatelefonowano do posterunku po- 
licji polecając przeprowadzić rewizję; 
Podczas rewizji znaleziono cziernaś- 
cie dużych kawałków ołowiu i mie- 
dzi z odbitkami wspomnianych mo- 
net oraz 15 kilo ołowiu ukrytego w 
stodole. 

Rewizję przeprowadzono jedno- 
cześnie u kowala miejscowego Grze- 
gorza llicza, nisodlącznego  przyja- 
ciela Klimontowicza. Przy rewizji zna- 
leziono ołów z oobitkami monet oraz 
całe urządzenie „mennicy* jak tygle, 
stampy i t. p. Fałszerską trójkę aresze 
towano i odesłano da dyspozycji 
władz śledczych. Szczegółów z dal- 
szego śledztwa na razie brak. 

seasa jzby skarbowej w Wilnie za- WOGONOKAZYWWNANETTAZYNINNY LUKS WYTWKZZZW INS 
wies w wvkonaniu następujące u- 
chw y Raay miejskiej: 1) w sprawie 
wyasygnowania kredytów na budowę 
szkęły : ywszechnej w Kunrjaniszkach 
w wysekości 35000 zł.; 2) w sprawie 
wyasygnowania kredytu na pokrycie 
zwróconych pracownikom miejskim 
4:/3 — 6 proc. potrąceń w pierwszej 
polowia 1926 r. i 3) w sprawie prze- 
niesienia niektórych kredytów w bie- 
żącym okresie budżetowym. 

Odnośnie uchwały w sprawie na- 
zwy jednej z ulic wileńskich ulicą 
Lekierta p. Wojewoda powiadomi pre- 
zydenta miasta dodatkowo. 

— (x) Projekt urządzeń sani- 
tarnych w hali miejskiej. W dniu 
wczorajszym w godzinach przedpo- 
łudniowych komisja w składzie: prof. 
Dra Safarewicza, d-ra Maleszewskie- 
ga, dera Narkiewicza, d-ra Wygodz- 
kiego, ławnika p. Łokuciewskiego i 
lekarza weterynatji Archangielskiego 
przeprowadziła rewizję w hali miej- 
skiej, co do jej stanu sanitarno-hi- 
gjenicznego. 

Wobec tego, że obecny stan sani- 
tarno-h gjeniczny hali miejskiej, jak 
stwierdziła komisja, nie edpowiada 
obowiązującym w tej dziedzinie prze- 
pisom, przeto komisja postanowiła 
zwołać w najbliższych dniach zebra» 
nie, w celu omówienia i opracowania 
projektu, co do udoskonsienia stanu 
sanitarnego hali miejskiej. 

— (x) Pomnik śp. | Montwi'ła 
stanie na skwerku przy kościele 
po-Franciszkańskim. Oaegdaj w 
mieszkaniu prezesa T-wa Popierania 
Pracy Społecznej w Wilnie p. Ostrej 
ki odbyło się posiedzenie przedsta- 
wicieli T-wa, Oraz poszczególnych 
warstw społecznych, . w celu omówie- 

podcbnie przychylnie się do powyż- 
szej sprawy odniesie, temwięcej iź 
owoce działałności śp. Józtfa Mont- 
wiłła i dziś są widoczne, na i bez- 
względnie wpłynie te dodatnio na 
wygląd skwerku przy kościele po- 
Franciszkańskim, 8 

WOJSKOWA. 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej USB. w Wilnie w dniu 
8-go października rb. o godz. 8-ej 
wiecz. w lokału Wydziału Sztuk Pięk- 
mych w murach po-Bernardyńskich 
odbędzie się posiędzenie Sądu Kon- 
kursowego pod przewodnictwem JM. 
Rektora USB. prof. dr. St. Pigonia w 
składzie: kuratora Stowarzyszenia ks, 

— (+) Udział oficerów w przy- prof. B. Wilanowskiego, p. dziekana 

sposobieniu wojskowem. Według prof. J. Kłosa, p. prof. Ruszczyca, p. 
rozkazu władz wojskowych oficerowie prof. St Matusiaka, oraz przedstawi- 
służby czynnej mogą należeć do Przy- Cieli Stewarzyszenia Bratnia Pomoc 
spossbieuia Wojskowego tylko jako Poli Młodz. Akadem. USB, Wileń- 
instruktorzy, w żadnym zaś innym SKIEZ” Komi eru Akademickiego i Ke- 
charakterze nie mają prawa brać u- ła Słuchaczy Wydziału Sztuk Pięknych. 
działu w tej organizacji, 
zastosowania się do pawyżej po ła- 
nega rozkazu pocjągani będą da od- 
powiedzialnašci. 

Winni nie- Na konkurs nadesłano 16 projektów. 

SPORTOWA. 

— Policyjny Klub Sportowy. 
W dniu wczorajszym odnosne władze 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA administracyjne zostały powiadomio- 
— (x) Stan bezrobocia w Wil- 

nie. Według zestawienia cyfrowego 
2 ostatnich dni w Państw.-Funduszu 
Bezrobocią zarejestrowanych est 0- 
gółem 501 bezrobotnych, pobierają: 
cych zasiłki. 

Z liczby tej przypada: kobiet 95, 
pobierających zasiłki doražas i 96 
kebiet — zasiłki ustawowe, Mężczyzn 
400 — korzystających z zasiłków 
doreźnych i ustawowych. 

„ We wrześniu rb. wypłacono Za 
siłków doraźnych na ogólną sumę — 
18,890 zł. 95 gr., ustawowych — 
4139 zł. 52 gr. i zasiłków bezrobot- 
nvm umysłowo-pracułącym 871 zł. 
12 gr. — razem 23,902 zł. 20 gr. 

AKADEMICKA. 

— (0 MI Zjazd Kół Polonis- 

ma ma celu szerzenie 
ssortów, ćwiczeń fizycznych 
podnosząc w teu sposób tężyznę fi- 
zyczną fuakcjo zarjuszy policji okręgu 

пе о ukcnstytuowaniu się w Wilnie 
Policyjnego iKlubu Sportowego, któ- 
rego założycielami są komisarze po- 
licji państwowej woj. wileńskiego pp. 
Sozański Jozef, Jicyna Czesław i 
podkomi :erz Gruszczyński H:ljgdor. 

Nowo utworzony Kiub Sportowy 
i EE 

t. D. 

Wilenskiegs, 
Jak się dowiadujemy, władze zwie” 

rzchnie P.P. zezwoliły na otwarcie 
klubu, a obecnie władze administra- 
cyjne niewątpliwie zatwierdzą w naj- 
buższej przyszłości świeżo złożony 
słaiui КЛаби. ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ku uczczeniu pamięci ś.p. 

nia sprawy wzniesienia pomnika b. tycznych. W dniu 1, 2 i 3 listopa- dr. Władysława Zahorskiego Sta- 
działaczowi na niwie społecznej Śp. da rb. odbędzie się w Warszawie Ill raniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Józefowi Montwiłłowi. Po krótkich ogólnopolski Zjazd Akademickich w Wilnie, Wileńskiego Towarzystwa 
debatach powzięto jednomyślnie de- Kół Polonistów. Na zjazd wiłeński - Lekarskiego oraz Związku Lekarzy 
cyzje wzniesienia tego pomnika na go Kola Polonistow wyjadą: kol. ks. Polaków, dn. 10 października 1927 r. 
skwerku, przy kościele po-Francisz- K. Kucharski, kol. Gasiulis i kol. L. (w poniedziałek) o godz. 7 i pół 
kańskim (ul. Trocka). Sienkiewicz. Pierwszy zjazd odbył się wieczz w gmachu T-wa Przyjaciół 

Wóbec tego jednak, iż plac ten we Lwowie, drugi w roku ubiegłym Nauk (ful. Lelewela 8) odbędzie się 
jest własnością miejską, przeto posta- w Wilnie. Obecny zjazd” warszawski uroczyste zebranie, poświęcone pa- 
nowieno zwrócć się w najbliższych budzi wśród akademików wielkie 
dniach do magistratu z prośbą © u- zainteresowanie, 
dzielenie części tego placu na potmie: 
niony cel. 

— Sąd konkursowy w sprawie 
czapki akademickiej. W związku z 

mięci zmarłego w dniu 24 sierpnia 
r. b. prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, członka honorowego T-wa Le- 
karskiego wraz współzałożyciela Związ- 

Jak nas informują z miarodajnega rczpisanym konkursem na czapkę a- ku Lekarzy Polaków ś, p. D-ra Wła- 
źródła, magistrat m. Wilna prawdo- kademicką członków Stowarzyszenia dysława Zahorskiego.



O łaskawe przybycie na to zebra- 
nie Zarządy wymienionych Zrzeszeń 
mają zaszczyt tiniejszem najuprzej- g 
miej prosić wszystkich czczących pa- 
mięć Zmarłego, R 

OZNE. šeigai 1ей i gającej go policji skrył się do 
— (x) Wyświetlanie filmów Wilna i tu po dokonaniu Kilka šmia- 

propagandowych przez zarząd łych kradzieży otrzymał od korno- 
T-wa obrony Przeciwgazowej. i złodziej i ‚ Znad cia GI, z racji złodziejskiej pseudonim „Za 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Kałamarz - vel Zamojski 

resztowany za kradzieże, Zuany 
warszawski złodziej nazwiskiem Ka- 
łamarz zmuszony ukrywać się od 

SŁOWO 

  

Miejski Kinematc giżu 

Kulturalno-Oświatowy 
Sala Miejska 

(ut. Ostrobramska 5) 

Dziś będzie wyświetlany film „Tajemnica białej CISZY 
północnego) w 7 aktach, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
kalni koncerty radjo. Ostatni szans o godz. 10. Początek seansów: w soboty, niedziele i święta 

о godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. Cena biłe ów: parter 60 gr. 

  

&& (Podróż kapitana 
Scotta do bieguna 

W pocze- 

balkon 30 gr. 

  

T-wa Qbrony mojski*. W dniu wczorajszym został 
Przeciwgazowej zwrócił się ostatnio gn ujęty na gorącym uczynku i ode- 
do Magistratu z prośbą o bezintere- 

sobotę, dnia 8 i w poniedziałek 10 
b. m., 

słany do Grodna. 
sowne udzielenie mu sali miejskiej w Só przez Urząd 

gdzie jest poszu- 
Śledczy. 

— Brak dozoru. Dn. 5 bm. ze szp'tala 
w celu wyświetlenia filmów psychjatrycznego przy ul. Letniej zbiegł 

prop:gandowo - instrukcyjnych, oraz "mysłowo chory Juljan Parafianowicż. 

odczytów dła młodzieży szkolnej. 
Do prośby powyższej Magistrat od- 
niesie się przychylnie. 

— Poranek koncertowy. W 
niedzielę dn. 9 października о godz. 

"12 i pół. po poł. w Sali Miejskiej od- ratunkowego w Wilnie we wrześniu targnę- ska 7 sklep spożywczy. Firma istnie 
bęczie się poranek koncertowy zor- 
ganizowany przez Zarząd Koła Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej im, T. Ke $- 
ciuszki na rzecz powodzian w Mało- 
polsce oraz cele kulturalno-oświatowe; 

Udział biorą p.p. hr. Ledochow= 
ska, Grabowska, Hochlirger art, Re- 

— Samobójstwo. W zaśc. Bortkiszki 
pow. Brasławskiego w celu pozbawienia się 
życia powiesił się 23-letni Piotr Kargarow. 
Przyczyna samobójstwa — nieporozumienie 
rodzinne, 

— 48 zamachów samobójczych. We- 
dług danych statyst,cznygh oraz pogotowia 

ło się na życie 48 osób. Z tej liczby 6 śmier- 
telnie. W porównaniu z sierpniem samo- 
bójstw było o 5 mniej. 

„ SPORT. 
Miejski Komitet W. F. i P. W. 

został ukonstytuoweny. 
Na posiedzeniu Woj. Komitetu W. F, i duty, p.p. Nowicki, Szczeprński, Pi- p, w,” które sę odbyło w dn. 5-X, r. b. za- 

wiński, chór pocztowy «Radje>. 
Słowo wstępne wypowie prof. Jó- 

zef Wierzyński. 
Ceny miejsc od gr. 30 do 2 zł. 
— Schronisko dla Sierot chrześci- Wjjno Strzemiński, vice-prezydent m. Wilna ska 

jańskich im, K. Zubowicza (dawne 

wsze starało się własnemi środkami zaspa- 
kajać wszystkie swoje potrzeby, znajduje się 
obecnie w krytycznej sytuacji mate jainej. 

twierdzony został Miejski Komitet W. F. i 
P. W. w następującym składzie: 

Przewodniczący— prezydent miasta Fole- 
jewski Józef, jako członkowie: prof. U. S. B. 
Czeżowski Tadeusz, Komisarz Rządu na m. 

p Czyžewski, oficer P, W. 580 p. p. leg. 
pt. Zgłobicki, learz kpt. dr. Gołyński, ko- 

mendant miasta mjr. Dworzak, referentka 
pracy P. W. kobiet p. Kudelska, p. Jasiński 

Er „Helios“ 
ul. Wileńska 38. 

PREMJERAI 

Hr LWA TOŁSTOJA. Akcja filmu pełna życia i werwy trzyma widza w ciągłem napięciu. 
0. W roli „Naiaszy“ — Ewa Seansy o godz. 4, 6. 8, 10.30. 

Teatr „„Polonja” E 
ui A. Miokiewicza 22 

cjeste Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okr. w Wilnie wciąg- 

nięto następujące wpisy: pod, Nr. Nr.: 

6931 1 А. 

Klejn Chaim, zam. tamże, 

6932 1 A. «Kiejn Chona» w Wołożynie, ul. Smorgoń- 
ska 3, jatka mięsna. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel 
Klejn Chona, zam. w Wołożynie przy ul. Dubińskiej 14 

Dziaż A w ćniu 7 września 1927 r. wpis dodatkowy. 

R. H. A. Il. 2284 <A. H. Whieław i i 
1 sierpnia 1927 r. przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wy- 

kteśla się z rejestru. 

w dniu 24-1X 1927 r. 

2, sklep spożywczy, galanterji i naczyń. 
Po- jnż. Czyż, instruktor W, F. i P. W. kurator i gotowie Rstunkowe), które dotychczas  za- y 1917 r.Właściciel Szyszko Ejdla„ zam. przy 

6983 A. <Tabachowicz Henis> w Wołożynie, ul. Ryrek 1 

skiep manufaktury i galsnterjį. Firma istnieje Bu 1887 r. Wła- 

Nadchodząca zima przypomina o tem, ŻE (Sokół), p. Trzaska-Pokrzewiński (Zw. Strze- Ściciel Txbachowicz Henia, zam. tamże. 
wychowansowie i wychowanki nie mają ani 
obuwia, ani cierłego ubrania. Wobec tego 
Zarząd Schron'ska postanowił urządzić na rzy, jnż. Szadziewicz, kpt Łepkowski, insp. żyńskim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istniej 
ten cel kwestę w Niedzielę dn, 9 paździer- 
nika br. To też obecnie zwraca się do ofiare 
nego społeczeństwa wileńskiego z gorącym 
apelem, zby przypomniało sobie w niedzielę 
o tych wszystkich maluczkich potrzebujących 
pomocy i złożyło swój ofiarny grosz, za Co 
zgóry w imieniu swych wychowanków Za- 
rząd składa serdęczne <Bóg zapł: ć», 

Zebranie organizacyjne i rozdanie skar: 
bonek odbędzie się dnia 7 bm. o godz. Ó-ej 

p. w lokalv Banku Ziemskiego przy ul. A. 
ickiewicza 8. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 
siejsza premjera. Dziś Teatr Polski będzie 
rozbrzmiewał śmiechem i wescłością na 
dowcipneį komedji M. Henneguina i R. Col- 
lusa (aut. kom. <Codziennie o 5-ej») pt. 
«Królowa Biarritz». Jest to ostatnia nowość 
repertuaru scen zagranicznych; obok rzetel- 
nego humoru <Kólowa Biariitz» posiada wy- 
raźne cechy taleniu komedjowego, to też 
cieszy się wszędzie ogromnem powodzeniem. 

— Dla młodzieży. Jutro o g. 4 m. 30 
pp. grany będzie specjalnie dia młodzieży 
Ban Jowialski» — Al. Fredry. Ceny miejsc 
cd 20 gr, do 1 zł. 50 gr. : 

— Widowiska niedzielne. W niedzie: 
lę Teatr Polski czynny będzie trzy razy: 

O godz. 3 m. 30 pp. grana będzie ko- 
medja «Niech żyje miłość». 

0 g. Gej w. — <Wesoła spółka», 
0 g. 8 m. 30 w. — «Królowa Biarritz». 
= OAK POLE" w Teatrze Pol- 

skim. W niedzielę 9-go bm. o g. 12 m. 30 
pp. wystąpi raz jeden w Teatrze Polskim 
znany Wiinu utzlentowany artysta Sergjusz 
Benoni (bas'baryton) który wykona szereg 
pleśni oraz arji operowych: Bellini, Beetho- 
veu, Czajkowski, Moniuszko, Mozart, Nie- 
wiadomski, Rucinsztejn i inni, 

Bilety od 30 gr. już są do nabycia w 
kasie Teatru Polskiego od g. 11-ej r. do 
w. bez przerwy. 

— Program audycji GG 

wojskowego w Województwie 

nowiono wystąpić do Państ. Urzędu 
iP. W. z wnioskiem o zatwierdzenie na 
stanowisku sekretarza Komitetu kpt. Kawal- 

bro Jasas Paa AE na p 
stałe do Komitetu w charskterze delegata k 22, sklep galanterji i manu ry» 

przedstawiciela D. O, K. III, mjr. S. G. So- 1900 e" łaściciel Cyberska Chaja zam. przy 
w Wołożynie, 

3 1. A. <Dratwicki Marjan> Wołożynie, 

= Firma istnieje od 1925 r 4 

w Wołożynie, przy ji, RA 65. 

referat na temat programu prac. i 

mitetu, po którym wywiązała się ożywiona yy 1, sklep spożywczy. 

Dratwicki Marjan, zam. 

lecki), p. Grzesiak (Harcerstwo). płk. rez. 
Piasecki (Stow. Mł. Polsk.), p. Kamiński Je- 

ae. dr. Globus, p. Zalisz, p. Dow* 
r. 

Drugie plenarne posiedzenie 
Woj. Komitetu P. W. i W. F. 

W dniu 5-X b. r. w Urzędzie Wojewódz- 
kim pod przewodnictwem Wojewody Racz- 
kiewicza odbyło się 2 plenarne posiedzenie 
Wojewódzkiego Komiteta Wychowania Fi- 1926 roku. Właściciel Woronkler Basia, zam. 
zycznego i Przysposobienia Wojskowego. 

W posiedzeniu wzięli udział: gen. Po- 
powicz, inž. Staszewski, mec. Abramowicz, 
prot. U.S. B. Patkowski, dr. Brokowski, 
mjr, S. G. Sokctowski (a ramienia О. 0. К, 
Ili) oraz kpt. Kawalec. 

Zebranie zagaił Wojewoda, który przed- 
stawił pokrótce przebieg dotychczasowych 
prac Komitetu oraz rezuliaty swej konferen- łożyńskim, sklep spożywczy 
cji, jaką w sprawie W, F. i P. W. odnył w Właściciel Zusman Chona, 
Warszawie z Dyrektorem Państw. Urzędu 
W. F,iP, W. płk. Ulrychem. 

Ze strony władz kierujących ogólno- łożyńskim, sklep 8 
p. w. otrzymał p. nieje od 1924 r. ańistwową akcją w, L. i 

ojewoda zapewnienie jaknajdalej icącej 
pomocy finansowej, oraz stwierdził żywe 
zainteresowanie :ię tych wład potrzebzmi 
wychowania fizycznego i przysposobjenia żyfńskim, sklep spożywczy, 

ileńskiem. 1923 r. Właściciel Zusman itka, zam. tamże. 

w Wołożynie, ul. Wileń- 

mąki i zboża. Firma iet- 

Po zatwierdzeniu regulaminu wewnętrz: 
nego wybrano jako vice-przewodniczącego 
Woj. Komitetu gen. Popowicza, oraz posta- ską 12, hotel oraz sklep spożywczy, 

1F. nieje od 1922 r. Właściciel Brudno Mowsza, 

kołowskiego. 
Z kolei wygłosił kpt. Kawalec dłuższy 

я a Woj. Ko- 

dyskusja. 
W wyniku tej dysknsji postanowiono 

g.ej ująć obszerny materjał fereratu w konkretne 
wnioski, którd będą poddane pod obrady 

RADJO. ** następnem posieozeniu. 

z prezydentem m. Wilna mec. Folejewskim 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo* ną czelę. 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. х Ž 

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

15.20—16 25. Przerwa. 
16.25—16.40. Nadprogram, komunikaty. wy 
16.40—17.05. Odczyt pt. 

kierunki radjoocbiornictwa (z działu «Radjo- 
kronika») — wygł. dr. M, Henzei, 

17,05—17,20. Komunikaty <PAT>. 
17.20—17 45. Odczyt pt. «Stan, zadania 

potrzeby poiskiego doświadczalnictwa |eš- 
mego» (Dział <Rolnictwo>) — wygł. p. Wa- 
cław Rosiński. 

17.45. Koncert w 
1estauracji <Boquet». i 

19.00—19.15, Komunikat rolniczy. 
19,15—19,30. Rozmaitości. 
19.30—19.55. Odczyt pt. <Paię słów o 

żeglarstwie» — (Dziat <Sport i wychowanie 
fizyczne>)"WYEt p. Eugenjusz Różsłowski. 

1955—20,15. Przerwa, ewent. pogadane 
ka muzyczna. 

  

EDGAR WOLLES 

» Lłowieszczi postać, 
Odgłos pierwszego uderzenia do- 

leciał do uszu Stilmana, śpiesznie 
wymykającego SiĘ ze sirasznego bu- 
dynku... Stilman znałazł Deema w 
kuchni, mad butelką wódki nawpół 
już wypróżnioną. Wyglądał okropnie, 
twarz miał załaną łzami, z jękiem pra- 
wie przywitał wchodzącego: 

— Czy już wszystko skończone? 
O Boże, Boże! 

Pan słyszał, co sn mówił o tem, 
jak budzą rano, © świcie. Pan był 
obecny kiedy przy egzekucji? To 
straszrie! 

— Zamilknij, 
czal S'ilman. 

Niespokojnie ebejrzał się na drzwi, 
poprzez które wszedł. 

— Chciałbym zatrzymać to, prze- 
szkodzić — szepnął przez zęby, a 
Deem roześmiał się histerycznie. 

— Nie miałby pan odwagi, ouby 
zastrzelił pana, jak psa. Pan go zna 
lepiej odemnie. Tak, a przytem, je- 
steśmy obaj w to zamieszani, to teź 
ma swoje znaczenie. Zresztą... jeden 
mniej, jeden więcej... 

— Tepperwill mógłby posługiwać 
się nożem — miukną! Stllman. — 
Ten sposób jest zbyt okruiny, Gdzie 
jest dziewczyna? 

— Tuiaj. — Deem kiwnął głową 
w kierunku małego Składzika przy 
kuchni. — W tym składziku jest łóż- 

warjacie! — Zasy- 

Ponadto postanowiono: 1) powcłać do N. Mińska 28, sklep sp! 
ST w zasiępstwie prof. Pattowskiego jstnieje od 1926 r. Wła 
prot. U. S. B. p. Landego, 

2) zapros'€ na jedno z najbliższych po- 
siedzeń Wojewódzkiego Komitetu W. F. iP. 3 

. dyrektora Państwowego Urzęda W. F.i Wołożyńskim, sklep spożywczy i galan! 

od 1923r, Właściciel Jakubielowa Amelja, zam. 

6997 |. A. <Jazgur Morduch> w Woło: Plac 

kowy 17, sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 

1927 r Właściciel Jazgur Morduch, zam. tamże. 

«Najnowsze p, W, pły. Ulrycha, 
3) wystąpić z wnioskiem do odnośnych 

władz w ssrawie przezaaczenia na cele wy- 
chowamia fizycznego hali przy ul. Mickie- 
wicza, 

4) uznaś czasopismo Reduię, wydawaną 
przez D. O. K. lll. dla propagandy wycho: a 

Ž wania fizycznego i przysposobienia wojsko- N. Mińska 16, 

wykonaniu orkiestry węgo jako organu Woj. Komitetu W. F 

Następne posłedzenie Komitetu odbęd:ie bińskiej 8. 
się za tydzień. 

Ofiary. 
trojglem dzieci zł, 5. 

ko, leży tam. Co z nią zrobimy? 
— Trzeba ją tutaj zatrzymać, 
— Tutaj? — zawołał Dzem z 

przerażeniem, — tutaj nie może 20- 
stać. Moja córka znalazłaby ją. 

— Trzeba wysłać córkę pańską, 
Macie tu dużo pokoi. Proszę u- 

špič ją tem. 
Postawił małą butelęczkę na stele. 
Daem przyglądał się jej bezmy- 

ślnie. 
— Te on dostał? 
Stilman skinął głową. 
— On myśli o wszystkiem, — za- 

uwažyt Deem. i 
— Kilka kropel w herbacie wy- 

starczy, by ją uśpić. Nie będzie nam 
przeszkadzała. Czy pokoje na górze 
są umeblowane? 

Deem potwierdził skinieniem. 
— Położymy ją tam. O której 

przyldzie pańska córka. 
Odważny człowiek spojrzał ma ze- 

garek, głośno tykający na kominku. 
— Dopiero dwunasta, mój Boże, 

zdawało się, że już lata minęły. Jakie 
on ma zamiary względem niej? 

— Nie wiem, — odpowiedział 
niecierpliwie Stilman, — jutro to się 
zdecyduje. Potem nie będzie już pa- 
nu dokuczać, 

Otworzył drzwi i wpatrywać się 
zaczął w ciemności. 

W składziku było ciemno, lecz 
smuga Światła z kuchni padała ma 
stojące w kącie łóżko, przy tym sła- 
bym odb!asku Stilman dojrzał nieru- 
chomo leżącą postać. 

6984 | A. Wajner Boruch w Nalibokach, pow. Woło- 

Właściciel wWajner Boruch, zam. tamże. 

Wołożynie, ul, N. Miń- 6985 IA. <Wajsbord Mowsza> w Wo wieje od 1802 r. 

1590—VI 

69:6 | A. <Woronkier Basia» w Wiszniewie, pow. Wo- 
Firma istnieje od 

ska 28, skup lnu, siemienia i konopi. Firma 
Właściciel Wajsbord Mowsze, zam. tamże. 

łożyńskim, sklep spożywczy i galanterji. 

Dalał A w dniu 24 września 1927 r. 

6987 I A. <Zejger Jakób» w Wiszniewie, „Wo 

żyńskim, sklep z, i naczyń kuchennych. Firma istnieje 

od 1925 roku. Właściciel Zejger Jakób. zam. 

88 I A. 
t i żelaza. Firma 

zam. tamże. 

6989 | A. 

6990 |. A. <Zusman ltka> 
galanterii i żelaza. 

699! | A. <Brudno Mowsza> 

6992 |. A. <Cyberska Chaja> 

6994 I A. <Ekelczyk = w Wołożynie, ul. N. Miń- 

i ska 14, sklep spożywczy, galantery 
W dalszym przebiegu obrad powołano pi i 1913 r. Właściciel 

do życia Miejski Komitet Wych. Fiz. i P, W. Firma istnieje od „aścić 

Potężny dramat 
tajników serca, 

ja Dziś wstrząsający 
dramat w 9 akt. 9» 

<Klejn Chaim» w  Wołożvnie, ul. St. Miń 
je od Ue 

6982 1 A. „Szyszku Ejdla* w Wołożynie, ul, Wileń- 

<Zusman Chona» w Wiszniewie pow. Wo- 

<Zusman Gusia> w Wiszniewie pow. W 

pożywczy i naczyń kuchennych. Firma ist- 

Właściciel Zusman Gusia, zam. tamże 

w Wiszniewie, pow, Woło- 

w Wołożynie, ul. Plac 
Firma istnieje oa 

ny i naczyń kuchennych. 

Motto: Pragnienie mkości i żar krwi 

Byron. 

Krwawa litera“ 

okazeły się silniejsze niż obowiązki! 

„Sonata Kreutzerowska“ (nie pożądaj). Według nieśmier- 
telnego arcydzieła genjalnezo 

9922 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

” 

Ei letter) 
napiętnowana LILJAN 4 GISn, 

pastor LARS HANSON. Owiatni Seans o ZOd<, 10.15. 

W rolach tytułowych — jako 
jako zakochany 

  

6967 I. A. 
żyńskim, ea 
Właścicielka Rogowin 

Właściciel EVE 6969 I A. <Rotl 
Rynkowy 1, sklep w 

1:67—VI nieje od 1924 r. Wlaš, 

Ś-ks» Z dniem 

Firma istnieje od 
ul. Browarnej 14. 

1 587—VI istnieje od 1924 r. W 
tamże. 

88—VI 

e od 1900 r. 
1589—VI 

tamże. 1591—VI 

pow. Woło- 

tamże. 1592—VI 

Oferty wraz 
istnieje od 1925 r. , s. 

nistracji 1593—VI 

Wo- 

6970 1 A. <Rozen Fiejd wi i 
ska 36, sklep spożywczy, ae a 

6971 I, A, <Rubin Chana-bDoba w Wiszniewie 
Wołożyńskim, sklep manufaktury. Firma istni a i 
ścicielka Rubin Chana-Doba, kij; fatiżkić AR o 

Trzepany w ilościach ód 5.000 kg. 

po cenach korzystnych 

Odbiór i zspłata przy odbiorze towaru. 

<Rogowin Rasta» w Wiszniewie, pow. Woto- 
spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1920r. 

Rasia, zam. tamże. 1605—V1 

6968 1. A. <Rogowin Szew:ch w. 
nek 8 sklep skór i SOA) sio ua od zo; 
Rogowin Szewach, zam. tamże. 

Firma istnieje od 1900 r. Właściciel 
1606—VI 

kiewicz Bolesław» w Wołożynie, Plac „1, ‹ ędlin, F rma istniej 92 ь ści- 
ciel Rotsiewicz Bolesław, zam. (ała = m i x: —VI 

1 Dabiń: 
, manufaktury i galanterji, Firma ist: 

ciciel Rozen Frejda, zam. tamże. 1608—VI 

pow- 
„Wła- 

1609—V1 

6472 1 A. «Rubin Michla» w Wiszniewie pow. Wcż 
žyfiskim, sklep spożywczy, galanterji i naczyń. Firma istni je od 1427'r. Włościcielka Babia: Micbla, zaw шаа аоаа tamże. 1610—V, 

6973 1 A. «Rubinsztejn Szołom-Lejb: i 
Plac R;nkowy 2. sklep das zee О r. galanie ji i naczyń. Fi 

łaściciej Rubinszteju Šaotan Lala SAMI 
1611—VI 

6974 1 A. <Rudefiski Chackiel> w Wotožynie, ul. Ry- 
nek 26, sklep spożywczy. Firma istni i 
Rudeński Chackiel Mia. tate, Ie 1612—VI 

LEN 

pujemy. 

z cenami kierować do Admi- 

„Słowa* pod lit. B. R. 

2    
Obicid meblowe 

w wielkim wyborze od 5 zł. metr 

poleca w. Molodecki i 

; Wilno. Wileńska 8. 4 

Gabinet kosmeficzny 
Został otwarty przy pierwszorzędnym 

zakładzie fryzjerskim 
POL 1 KLEMBNS (Wilenska 14). 

Wykonanie Bmasażu twarzy według 
najnowszego amerykańskiego systemu. 
Usuwanie zmarszczek, udzielanie po” 
rad tyczących się pielęgnacji cery i 
zastosowanie sposobu trwałego przy- 

ciemniania rzęs i brwi. 

+
9
 

+ 

Nauczycielka 
do 3:ch dziewczynek 
(kurs 3 kl. gimnaz.) 
pożąd. z muzyką po- 
Wwzeona na wieś od 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ moCzo- 
płciowe i skórne. ul“ 
Wiieūska 7, tei. 1097 

zaraz. Listownie: pocz. 
Kobylnik, pow. Po- 
stawski m. Piotropól— 
Gumowski lub od dnia   

    
10 b. m. osobiście: 
Wilno, Garbarska 1, Akuszerka 

m. 14. 
      W. Smiałowska 

przyjmuje od godz. 9 
Lekcyj języka do 19. Mickiewicza 

  

francuskiegoi wz Śm.ó, 
angielskiego 
udziela doświadczona DOKTOR | 

nauczycielka, 

D. ZELDOWIGZ Mickiewicza 37 m, 17. 
(Wejście od Ciasnej).    

    

   

  

    

      

  

    

    

Vakai k iki kius | 

chor, WENERYCZ- 

NE SKÓRNE © 
Student |„ 10-1, od 5-8 w, 

rutynowany korepety- Pa 
= poszukuje Koci DOKTÓR 

orepetycyj, dogod- 
ue aaa lace do SZeldowiczowa 

<Słowa> pod KOBIECE, WENE* | 
«Rutynowany>. RYCZNE i thor, 

DRÓG MOCZ. 
ra. 12- fod 46 i 

Dla samotnego wi.hickiewieza24 | 
lub samotnej osobie LEKI | 
sol:dnej 2 W. Zdr. Nr. ЭТ. | 

POKOJ. Zarzecze, ul. 
Połocka d, 28, m. 4 

    

Lekarz-Dentysta 
  
  1594—VI 

Firma istnieje od 
1595—VI 

Choroby kobiece i zam. tamże. 
15 

Choroby dziecięce: 
Choroby 

‹ Choroby oczu: 
ul. Browarnej 4 

1597— VI "|| Choroby gardła, usz 

Piac Rynko- 
Właściciel 

508—Vl     

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

Chor chirurgiczne: 

Urologja chirurgiczna: Dr. J. Janowicz cedziennie od 41 
Choroby nerwowe. Dr. Malinowski poniedziałek, środa i piątek 6—7. 
Rentgen (prześwietlania): Dr. L. Sułkowski codziennie od 5—7. 
Pracownia bakterjologiczna (wszelkie analizy), 
Naświetlania lampą Sollux i górskie słońce (Bacha). 

ul. Garbarska 3. Tel. 6.58, 

„ K. Kisiel 
D-r J. Dowgialtėwna 
» J. Janowios codziennie od 4 i pėt do 

э 1 

M. Moszyński wtorek, czwartek i sobota 6—7. 
akuszerja: r. A. Erdmanowa codziennie 

„ J. Dobrzański 
Dr. E. Iszora codziennie od 1—2. ® 

płuc: Dr. W. Umiastowski wtorek, środa i piątek 4—5, 
Dr. ]. Abramowicz poniedziałek, środa i sobota 4—5, 

J. Cumft poniedziałek, wtorek, Środą i piątek 1—2. 
uszu i nosa: Dr. Cz. Czarnowski codziennie od 5—6, 

Choroby skórne i weneryczne: Dr. M. Mienicki poniedziałek środa i sobota 
od 3—4 

Pol. Zrzeszenia Lekarzy Specjalistów 

r »„ 4 
poniedzisłek, Środa i piątek 5—6. 

5 i pół 

pół—5 i pół. 

MARYA 

Ożyńska $molska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcejanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym 
zniżka. Ofiarna 4 m.3 

Wydz. Zdr, Nr 3 

pół—5 i pół. 

ud 5—6. 
6—7. " 

    

Poszukuję 
mieszkania 

o 4—5 pokojach w 
śródmieściu z wyga 
dami. Zgłosz. do Księ: 
garni Mikulskiego, 

Wileńska 25.     

    
  

  

6995 L. A, <Gołowieńc:yc Bejla> 
ożywczy, galanteryjny i żelaza. 

  

6006 I. A. cJakubielowa Ameija» w Trabach, pow. 
  

  

  

„i oraz naczyń szklanych i kuchennych. 
Właściciel Kantorowicz Gala, 

  

A. <Kantorowicz Gala» 
sklep spożywczy, 

6998 |. 

  

w dniu 23.IX 1927 r. 

Pak ASS 6966 1 A. <Rogowin Mowsza> w Woložynie ul. Wilen- 

— Bezimiennie na rodzinę w rędzy 3 ska 8, jatka mięsna. Firma istnieje od 1922 r. 
gowin Mowsza, zam. tamże. 

Zamknął drzwi cichutko, wrócił do 

stołu, przy którym siedział zagłębio- 

ny w ponurych myślach Dzem. Oczy 
obu zwróciły się ku zegarkowi. 

— Dziesięć minut już, — rzekł 

pierwszy Dee. — Pan mi pomoże? 
Siilman obejrzał się szybko. 
— To do mnie nie należy, niech 

pan nie udaje, że nie wie o tem. 

Tatm pracy jest nie wiele, najwyżej na 
dziesięć minut. 

Dzem zagryzł spieczone wargi. 
— Jeśli go szukają, in przede- 

wszystkiem przyjdą tutaj, obejrzą pe- 
dłogę i dostrzegą Świeżo zacemento- 
wane miejsce... 

— Kto go tu znajdzie? Czyng? 
Może pan być spokojnym — Czyng 

urnarł, ja sam skończyłem z nim. 
Patrz pan. 

Odsunął rękaw marynarki, na bia: 

łym mankiecie była plama krwi. Dzem 
westchnął głęboko. 

— Mój Beże, jakżebym pragnął 

uie brać w tem wszystkiem udziału. 
— Niech pan mu o tem zie 

wspomina, bo gotów jest pozbyć się 

pana w taki sposób, jaki napewno 
nie dogodziłby panu. 

Zegar głośno i miarowo  tykał, 
łecz tym dwum spiskowcom zdawało 

się, że strzałki nie poruszają się wca- 
le. W milczeniu czekali chwili sta- 
nowczej. 

l znów przeszło dziesięć długich 
jak wieczność minut. 

— Już czas kończyć rozpoczęte 
dzieło, rzekł wreszcie Stilman. 

Lecz Dzem nie ruszał się z miej- 
sca. Minęło jeszcze pięć minut. Stil- 
man położył rękę na ramieniu towa: 
rzysza, Deem zerwał się z jękiem. 
Zdawało się, że był nieprzytomny. 

Potykając się i chwiejąc zeszedł 
do ogrodu i z pięć minut przestał 
przed bramą garażu. 

Nareszcie z zaciśniętemi zębami 
i spuszczoną głową wszedł do po- 
nurego budynku. Światło w latarni 
gasło — świeca dopalała się, jeszcze, 
parę razy zajaśniała żywszym  pro- 
mieniem i zgasła. Ale przy tych osta* 
tnich jej blaskach Deem dostrzegł 
wiszące przy ścianie łańcuchy, a gdy 
nieśmiało zapuścił wzrok do jamy, 
dojrzał ciemną masę ludzkiego ciała, 

Pot spłynął z jego czoła. Praco- 
wał, jak warjat, łkając histerycznie, 
rzucał łopatą lepki cemeut do jamy, 
poczem zrównał i posypał ziemią. 

Dokonawszy tego, rzucił łopatę i 
wypadł przez bramę do ogrodu. Zda* 
wało mu się, że złowieszczy i ironi- 
czny duch majora Emery stał za jego 
plecami. 

Stiiman rzucił się ku niemu, Da- 
em był blady i nieprzytomny, nogi 
uginały się pod nim, Stilman posa- 

dził ge na krzesło i nalał mu pzłną 
szklankę wódki. A : 

— Pij pan, — rzekł ozlądając się 

ra drzwi do składzika. Oło kiucz. 
Froszę ją dobrze pilnować. Rozumie 
pan? 

Deem kiwnął głową. 
— Pan rozumie? Trzeba ją prze” 

  

nieść na górę i ukryć. 
winien wiedzieć o jej 
taj. 

— Gdzie pan idzie? Proszę nie 
zostawiać mnie tutaj samego! — bła- 
gał Deemi drząc, szczękając zębatmi jak 
w febrze. 

— Muszę znaleźć 
dzieć mu, że wszystko skończone. 
Poza tem, chcę dowiedzieć się, co 
uczynimy z tą dziewczyną. Uważam 
to za rzecz niezmiernie ważną. 

Za chwilę Dzem pozostał sam, 
sam ze swemi obawami i zmorą du- 
szącą go, wśród szmerów nocy, Bliski 
był szaleństwa. Słtyszał wycie wiatru 
w rynnie, drobne uderzenia deszczu 
na szybach... Przerażała „go myśl o 
tej tajemnicy, którą miał odtąd nosić 
stale ze sobą, ukrywającją od wszy- 
stkich. 

Podniósł szklankę do ust i pił 
nie przerywając. 

Nagle przypemniały mu się słowa 
ich ofiary i zakrywałąc twarz rękami 
załkał, jak przerażone dziecko. 

ROZDZIAŁ XLVII. 
Ucieczka. 

Elza Marlow odzyskiwała zwolna 
pizytomność. Czuła niejasno, że sta- 
ło się coś strasznego, niejasnego, 
jęczała więc i wiła się na wąskiem, 
twardem łóżku. W pierwszej chwili 
uderzyła łokciem w ścianę i silny ból 
oirzeźwił ją całkiem. Krew pulsowała 
w jej skroniach, a gdy spróbowała 
stanąć, nogi ugięły się pod nią i 

Nikt nie po- 
obecności tu- 

Tena I powie- 

  

  
  

  

zaów upadła na łóżko.. 
W naglym porywie przerażenia 

przypomniała sobie wszystko. Paweł 
Emery jest uwięziony, ci ludzie chcą. 
go zabićl Chcą zabić człowieka, któ- 
ry ja tak kochal 

Z największzm wysiłkiem doczoł- 
gała się do czterech jasnych punktów, 
były to dziurki, wyświdrowane we 
drzwiach skłądziku. Przez nie ujrzała 
kuchnię, której z początku nie mogła 
poznać. Przy stoie siedział człowiek 
jakiś. Głowę miał zasłoniętą rękami, 
prze” nim stała pusta szklanka i pra- 
wie oprožniona butelka. 

— Pan Dsem? Ojciec Daisy? 
Spróbowała otworzyć drzwi, lecz 

były zamknięte ma zamek. A jednak 
nie traciła nadziei wydobycia się z 
więzienia, gdyż Dsem spał twardo, 
gdyby zdołała otworzyć drzwi, mo- 
głaby uciec! Słzszała głośne chrapa- 
nie. Nie mogła, dać rady z drzwiami, 
nie poddawały się jej słabym _wysił- 
kom. Trzeba było czekać, Czekała 
więc, z przerażeniem myśląc o losie 
tego człowieka, w którego oczach 
wyczytała tyle miłości i pieszczoty! 

Myśli te doprowadziły ją do roz- 
pac y. Znów rzuciła się do drzwi, 
lecz upadła bezsilna i zmęczona. Nag- 
le doleciał do jej uszu odgłos kra- 
ków, Serce jej przestało bić na chwi- 

lę, Potem kroki rozległy się na scho- 
dach i znów zapanowała cisza. Lecz 

po pewnym czasie ktoś zeszedł ze 

schodów i roziegło się wołanie: 
— Ojczel 
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eiczyk Pesia, zam, LAME. 
saba "W 

w  Wołożynie, ul > REKLAMA SWIETLNA > inteligentna | 

fm 2 jest dzwignią handlu przyjmie posadę wy- 
ściciel Gołowieńczyc Bejla, zam. tamże. sa Ehowawczyni Ino La 

1600—V $ kto da o rozwój swego przedsiębiorstwa reklamuje się tylko w © = de eines eco 

i i rec Z. A. S.K. w Wilnie 5 5, m. 8. | 
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