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W stolicy Wielkich Książąt i tradycji polskiej. 
Wypadki dni ostatnich. 

Szukamy tytułu de tego co się 

w Wilnie dzieje.  Zaszły u nas 

rzeczy niepospolite, nasiąpiła „chwi- 

la  osobliwa* jakby powiedział 

Wyspiański. Wilnianie nis byliby 
Polakami, "gdyby nie dali się 

opanować całkowicie temu nastrojo- 

wi. Przeżyliśmy przecież całe półlo- 

ra siulecia w nadziei na cud. Dziś 

Wilno, „miasto pigknychį kościołów * 

jest jakby rozdzwonione nadziejami. 

Szukamy tytulu do tego co się dzie- 

je. Szukamy zimnego tytułu aby się 
wyłamać z tego nastroju, aby szukać 

pewnych nici łącznych pomiędzy pre- 

wokacją rzuteną państwu polskiemu 

przez rząd kowieński, odpowiedzią 

naszego rządu i wreszcie nastrojem, 

który w Wilnie powstał. Nie znajdu- 

jemy dla tych rzeczy tak z różnych 

dziedzin innego łącznego określenia, 
jak „wypadki dni ostatnich*. 

1) Faktem jest, że rząd kowieński 

wystąpił prowokacyjnie przeciw du: 
chowi i literze prawa międzynarodo= 

wego, obecnie w Europie obowiązu: 

jącego, przeciw regułom obowiązują- 

cym w Lidze Narodów, której Re- 

publika kowieńska jest członkiem, 

przystępując do proklamowania włą- 

czenia Wilna do swego państwowego 

terytorjum i to w specjalnie uroczysty 

sposób, drogą referendum. W ten 

sposób Litwa kowieńska wystąpila 
wobec Polski jako napastnik. 

2) Do zaostrzenia tego prowoka- 

cyjnego wystąpienia w swej prowo- 

" kaćyjnej, błudnej polityce Litwa Ko* 
witńska użyła 1) edmowy wydania 
dwóch Wilnian twierdząc, że to zdraj- 

cy stanu, ponieważ służyli państwu 

polskiemu, 2) zastosowania niesłycha: 

nego ucisku wobec szkolnictwa pol- 
skiego. 

3) Przyszła odpowizdź polska: 

aresztowania i zamknięcie szkół. Ozna- 

cza to, że polska polityka zagranicz- 

na zazębiła się o sprawę kowieńską. 

W taki czy inny sposób rząd polski 

sprawę kowieńską dziś musi załatwić 

skoro raz ją podjął. Mógł to uczynić 

tylko rząd marsz. Piłsudskiego, rząd 

od pailameniu niezależny. 

4) Poruszenie sprawy kowieńskiej 

w tej formie przez rząd zostało je- 
dnomyślnie aprobowane przez opinję 

wszystkich partyj. Nie znamy przykła- 

du tak wzorowej jednomyślności 

w Sprawach polityki zagranicznej. 

5) Powiemy więcej: poruszenie tej 

sprawy, tak ważnej dla bytu Polski 

wywełało zmiany w zainteresowa”iach 
obywateli. Zamiast rozproszenia uwa- 

gi i zainteresowań sprowadzone one 

zostały do wspólnego mianownika, 

którym jest interes państwa w poli- 

tyce zagraaicznej, Wypadki ostatn'e 
zepchnęły op'nję polską z toru 
partyjnego, na tor ogólno-pań- 

stwowy. 
Ww Wilnie. 

Na to wszystkć przychodzi nastrój 

wileński, Poza może kierownikami 

partyjnymi, z których wielu jest z 

poza Wilna, wszyscy u nas ulegli na- 

strojowi budzącemu nadzieje, który 

się od kilku dni w Wiłnie obudził. 

Wilno jest związane tak serdecznemi 

więzami z Ziemią Kowieńską, Wilno 

tak cierpi z powodu istnienia tego głu- 

piego Kordonu. Wilno wreszcie tak 

oczekiwało niegdyś połączenia i tek biły 

serca ludności wileńskiej w czasie pa* 

miętnym jesieni późnej 1920 r: gdy 

Żeligowski miał iść dalej. To 

wszystko stworzyło tak dziwny na- 

strój w którym dcchędzi do skutku 

odezwa Dowborczyków wespół z Le- 

glonistami, przy którym ; najzzgorzal- 

szy entuzjasta rządu marsz. Piłsud- 

skiego mógł spokejnie i bez obawy 

„fak Daniel między srogiemi 1Iwami* 

między najzażartszemi endekami cha- 

dzać i wmawiać z niemi wspólnym 

językiem o wspólnych wszystkich dziś 

emocjonujących sprawach. 

Ten zgodny,  powiedzielibyśmy 

nawet podniosły nastrój, — którego 

zresztą nikt poza może nielicznemi 

menerami partyjnemi psuć niema za- 

miaru — powinniśmy wykorzystać, 

jak to doskonale robią Niemcy w ta- 

kich przełomowych dla państwa chwi- 

lach, Różne kierunki niemieckie sto- 
ące na gruncie -patrjotycznym poira- - 
#а w takich razach mie zmieniając, 

ani odchylając się od swej ideolegji 

politycznej być pożyteczne Ojczyźcie, 
| u mas też rozumiemy, żeten ogólny 

nastrój i ogólna solidarność wywoła: 

na przez prowokacyjne wystąpienia 

republiki kowieńskiej powinny pociąg- 

nąć różna, lecz zawsze dla państwa 

korzystne wystąpienia poszczgólnych 

ugrupowań. Jakoż widzimy, że tak 

jest w istocie. 
Nacjonaliści. Narodowi i chrze- 

ścijańscy demokraci. Tych interesuje 

jedna kwestja, to jest sprawa prze- 

śladowań polskiej ludności w Ko- 

wieńszczyźcie. Mnóstwo dowodów 

złożyła część opinji wileńskiej zgru- 

powana w organizacjach endeckich 

od chrześcj. demokracji począwszy 

a na Narodowej Organ. Kobiet skoń: 

czywszy, że sprawę tę wzięła bardzo 

do strca, że się nią przejęła szc. erze 

i serdecznie i że wszystko zrob, aby 

ulżyć doli prześladowanych Połaków 

i dzieci polskich. Z całą Jojalnością 

i dodajmy z całą radością, podniesie- 
my tu stanowisko redakcji Dziennika 

Wileńskiego na szpaltach którego w 
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Rząd Woldemarasa wobec wypadków. 
Z Kowna donos:ą: Prasa kowieńska po otrzyman u p erwiast- 

kowych wiadom 

blicznej za przeć! 
spokojnie. Urzędowa , 

pisała w dn. 6 b. m., 

dowania szkoln ctwa litewsk ego 
że akcja po!'ska 

ości z Warszawy © Oburzeniu poiskej op nii pu: 

adowana polskie — odniosła się „do nch dość 
L etuva* zam eszczając cytaty pism polskich 

zm erza jedyn:'e do przeša- 
w Wi'eńszczyźnie. 

Według wiadomości z dobrze poinformowanych i zorjento- 

wanych w ustrojach 
spokój 
wsze k | 

Das:e wiadomośc. 

nie wielkie wrażenie. 

stałv pop 

szałka Piłsu 
oświetlen 

Rząd W 
Narazie urzędowa ›, 

szenia protestu, kt 

'samG pismo stara sę zap 

w Kownę, ws:€ 

L'etuva“ 

W keždeį chwili oczekiwany 

агава. 
" Pewne czynn ki nawołują do 

Nowy pitsch litewski 

rostu zaskoczone zdecydowanemi в 
dsk'ego. Narazie zapanował chaos, nawet „w kwestji 

ja urzedowego wypadków 
o'demarasa zawezwał m nis'rów na tajne narady 

z dn. 7 b. m. nawoluje do ogło: 

óryby zwrócł uwagę całego świata. 
rzeczyć f-ktom prześladowania Polaków 

jako nie przytacza żądnych danych. 

sfer politycznych Kowna źródeł—początkowy 

tych sfer należy zaliczyć na kerb tylo'etniej bezkarności 

ch prowokacyj litewskich. ° 
które nadeszły z Polski 

Zarówno rządzące sfery, 
wywarły w Kow- 

jak sam rząd, zo: 
krokami rządu Mar: 

w Wine. 

Tož 

jest komunikat rządu Wolde- 

pogromu Polaków, 

w dn. 10 listopada? 
Według wiadomości udzielonych przez pewną osobę miarodajną, przyby- 

1ą 
Nieprawdą jes! 

x Kowna do Rygi, sytuacja wewnętrzna na Litwie jest wysoce krytyczną. 
t jakoby rząd Woldemarasa po zduszeniu putschu w Taurogach 

W chwili obecnej Litwa cała jest pod- zlikwidował cały ruch antypaństwowy. ы : 

minowana i lada chwila nastąpić może wybuch, który zmieni wszelkie pozory 
porządku w kraju i zapanuje kompletna anarchja, ponieważ poszczególne stron- 

nictwa opozycyjne, zwalczające się nawzajem, nie posiadają, żadne, większości 

opinji publicznej. 

dniach ostatnich nie partyjnictwe, lecz 

właśnie współne wszystkich troski i 

obawa przed zzgładą elementu pol- 

skiego ma Kowieńszczyźnie wzięły 

górę. Również i kler wileński tak na- 
rodowo zawszeusposobiony ma wiel- 

kie zadanie przed scbą. Księża litew- 

scy niestety tak często okazują Szo- 

winizm, który Ich prowadzi nawet na 

drogę antypaństwowych knowań. Ka: 

toliccy kapłani polscy powinni poka: 
zać, że w tym sporze sąsiedzkim jak 

to było zawsze tak i teraz ksiądz 

polski staje na czele ludu polskiego. 

Wierzymy że wszyscy polscy naro- 

dowcy wezmą żywy udział w akcji 

proles'acyjnej przeciw gwaltom ko- 

więńskim. 

  
Linoleoryt Michała i Kazimiery Ronbów' 

Program obchodu uroczystości 7-ej rocznicy 
Wyzwolenia Wilna, 

Program uroczystości dnia dzisiejszego, zorganizowanych z okdzji 
obchodu 7:ej rocznicy Wyzwolenia Wilna, przewiduje; : 

O godz. 8 m. 25 przyjazd z Warszawy Prezesa Rady Ministrów, 
Marszałka Józeja Piłsudskiego, i członków Rządu oraz powitanie na 

dworcu, 
O godz. 10 m. 30 uroczyste nabożeństwo w Bazylice Wileńskiej. 

celebrowane przez J. E. Arcybiskupa Metropolity Wileńskiego, ks. Ro- 

mualda Jałbrzykowskiego 
O godz. 12. Defilada wojsk Garnizonu Wileńskiego, organizacyj 

b. wojskowych oraz oddziałów przysposobienia wojskowego. 

O godz. 21 Raut, wydany przez Prezydenta miastą w Kas nie 
Garnizonowem Jak się dowiadujemy, na raut ten rozesłano przeszło 

tysiąc zaproszeń, 

Przyjczi Marsz. Piłsudskiego do Wilna, 
dniu dzisiejszym o godz, 8m. 20 rano przybywa do 

Wilna Prezes Rady Ministrów marszałek Józef Piłsudski, 
któremu w podróży towarzyszą ministrowie: reform rol- 
nych Witold Staniewicz, oświaty — Gustaw Dobrucki, 0- 
raz p. 0. ministra spraw zagranicznych p Roman Knoll, W 
Wilnie znajduje się już minister spraw wewnętrznych Skład- 
kowski, który tu przybył po dokonanej inspekcji wojewódz- 
twa Białostockiego. Panu Marszałkowi towarzyszą pozatem 
szef gabinetu ministra spraw wojskowych pułk. Beck, 

pierwszy oflcer do zleceń ppułk, Prystor, adjutant mir. 

Wenda oraz sekretarz por. Zaćwilichowski. 
(LADA TATTOO DIRBA ITT TTT TIESTO TT TASTE 

Również niepewne jest wojsko, jakkolwiek większość korpusu oficerskie- 

go zdecydowanie stoi po stronie rządu. Wśród żołnierzy natomiast szerzyć się 

poczyna ferment. 

Ostatni zjazd rządzącej partji <tantininku», w swej tajnej części obrad uz- 

nał obecną sytuację za katastrofalną. O skutecznem przeprowadzeniu referen- 

dum mowy być nie może. Sprawa odroczenia referendum jest zu- 

pełnie zdecydowana i w dn. 10 listopada ono się nie od- 

będzie. Natomiast według krążących pogłosek na dzień ten 

przygotowany być ma przez organizacje lewicy opozycyjnej 

nowy wybuch. 
Podobno zlikwidowane podczas ostatniego putschn agendy <Komitetu Ra- 

towania Republiki» są tylko cząstką potężnej organizacji, która w swych funda- 

mentach nie została wcale dotknięta, 

" nie dla pozyskiwania 

Lewica. Gupy lewicowe za/ęły się 

obserwacją wypadków wewnątrz re- 

publiki kowieńskiej. Gupy te od 
dawna zdradzały sympatje „dla po- 

szczególnych stronnictw litewskich, 

zwłaszcza radykalnych, dziś goębio- 

nych przez rząd Voidemarasa Rzecz 

inna, że na mocy danych objekt) w 

n"ch przekonani jesteśmy, Że rząd 

Vołdemarasa jest jedynym możliwym 

na Litwie rządem, że po jego ewentu- 

alnem obaleniu nastąpi tam kompizlny 

chaos i anarchja. „Lecz _ analiza 
spraw związanych z opozycją wew- 

mętrzną na Litwie wyświetla stosunki 

tam panujące i jest korzystna. U.iski- 

nierowie z Kowieńszczyzny, Litwini, 
powinni wiedzieć, że u nas spotkają 

przedstawicieli stronnictw lewicowych 

którzy im sprzyjają, którzy niechęć 

swą ograniczają tylko do rządu, lecz 

nie do całego społeczeństwe. Niewąt- 
pliwie takie stanowisko pewnych 

grup w Wilnie jest również požytecz- 

ne dia naszych peństwowych intere- 

sów i stąd możemy wybaczyć tym 

grupem słebsze ich napięcie w udzia- 

le w akcji protestacyjnej, 

pWreszcie na nas konserwatystów 
i tradycjonolistów Spada również 

duże zedenie. Bieizemy uczizł w ak* 

cji protestacyjnej, gdyż  jaknajcilniej. 

sze lączą nes więzy z bólem ludnoś- 

ci polskiej poza kordonem. Lecz jek 

wiadcmo gpiogrem konserwatystów 

tobie tumów 
Jest opracowany i nie na psychikę 
wieców jest cbliczony. Nem przypa- 

da zedanie inne. Słenowiąc poważny 
oółam cpirji we wszystkich powia- 

tach zitm Wschcdnich, jak również 
posedając sympalyków po strenie 

tamtej. konserwatyści wileńscy pewin- 

ni zbudoweć pregram polsko litew- 
skich przyszłych stosunków, a to 
dlatego, że punktem wyjścia tych 

stosunków, punkiem wyjścia dla tego 

programu nie może być nic innege, 
jak wspólna polsko-litewska tradycja 
historyczna. 

Kryzys demokrecji. 
Kiedy Joztf Piłsudski wydał w 

dniu 22 kwietnia 1919 r. pamięlną 
swą odezwę, redagował ją nie dla 

Wilna, lecz dla całego kraju, dla ka- 
tolickiej Litwy zachodniej przedew- 

szystkiem, Pisał wtedy o. wolności 
ludów, rozperządzaniu się własnym 

losem, o głosowaniu powszechnem, 

o instytucjach demokratyczno-parla- 

mentarnych. Panem rządzącym na tej 
ziemi miał być lud, motorem w ukła- 

daniu przyszłych stosunków miała być 

powszechność wyborów, W siłę ine 
stytucji parlamentarnych wierzono 
wtedy powszechnie, a Polska powsta 

jąca niosła na sotie ie barwy czer- 

wone, w które ją ubiał wiek XIX. 

„jego 

Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny 

głosząc hasła demokratyczne był wy- 

razicielem oJinji powszechnej. 
Od tego czasu zmieniło się wiele. 
Insty'ucje demokratyczno - parła 

mentarne nie budzą już tych nadziei, 

jakie budziły w r. 1919. Przeciwnie, 

My, wschodnie województwa Pol- 
ski uczestniczyliśmy w rezczarowaniu 

do instytu  parlementarnych cele 

Polski i byliśmy Świadkami bankructwa 

rządów parlamentarnych, które u nas 

uastąpiło. Litwa Kowieńska przeżyła 

jeszcze ostrejszy kryzys. 

instytucje parlamentarne kowień: 

skie powclane do życia przez głupią 

demagogję, przez zlość i nienawiść, 

przez zhistoryczny zmysł szkodzenia 

Polsce doprowadziły kraj swój do 
zerwania z hisforytzną linią oparcia i 
współpracy z Połską.gPanuje tam dziś 
dyktatura kliki rządzącej. 

| (W majważniejszem dla Polski 
zadaniu połączenia sił narodów 
polskiego i litewskiego w obronie 
katolickiego kraju, w budowie wiel- 
kiego Bpaństwa—demckracja okazała 
się bezsilna. Damokracja zawiodła 
pokładzne na nią nadzieje. Nie: potra- 
fiła naklenić Litwinów, złączonych z 
nami przez dri chwały, rozdzielenych 
przez niewolę, do zgody za pomocą 
swych meted, metod wieców, gada- 
niny, dysput i persw. zji. 

Dla'ego też histcrja musi otwc- 
rzyć drzwi przed nową siłą. Niegdyś 
Wielcy Książęta Litewscy zbudowali te 
państwo z elementów  różnolitych 
etnicznie, językowe, kulturałnie, z bla- 
sków przed ikonzmi prawesławnemi, 
Z mocntgo światła katsiicyzmu. Tak 
dziś można wykonać wielki program 
bistoryczny jedyrie narzuceniem go 
z góry. Instytucja monarchiczna jako 
więź. stała, nie cbalona przez leda po- 
dmuch opinji publicznej, przez śmierć 
tego czy ińnego polityka może być tu 
pomocną. Tą więź można stworzyć, 
można nią |Pelskę i Litwą połączyć. 
Witamy dziś marsz. Józefa Piłsudskie- 
go, który na czele rządu zjeżdża do 
Wilna. Nie wiemy ;co nam powie. 
Lecz wszyskie oczy są obrócone do 
niego, wszyscy chcą odgadnąć 

zamiary. Sam syn ziemi 

kowieńskiej, sam potomek daw- 
nej naszej ziemi dynastów. Zobaczy 

iu w Wiinie, że mocne wystąpienia 
jego rządu poruszające sprawę litew- 
ską z impasu obudziły nadzieje, 

które są jak ptak latający w pokoju, 
szukający wyjścia i iłuczący sobie 

głowę o ściany. Obudzenie tych na- 

dziei na jego spada odpowiedzialność. 
Wola jego nie spotka tu oporu. Z 

tem uczu.ism Jego i ministrów któ- 
rym przewodniczy witamy w pięknem 
Wilnie, stolicy Wielkich Książąt. Cat, 

Francja oburzona gwałtami kowieńskiemi, 
Jednolity wyraz opinii publicznej. Bo ai 

PARYŻ, 8. X. PAT. W prasie wczorajszej znajdują się liczne odgło- 
sy poświęcone sprawie szkół polskich na Litwie. „Avenir* piętnuje prze- 
śladowaniz nauczycieli polskich porównywując zachowanie się władz litew= 
skich z tolerancyjnem postępowaniem rządu polskiego względem  mniej- 
„szości litewskiej. Dziennik wykazuje następnie stałą tendencję rządu — ре!- 
skiego do porozumienia z Litwą » zapytuje dokąd rząd Woldemarasa za- 
mierza doprowadzić Litwę, która nies może egzystować bez normalnych 
stosunków z Polską, będąc od niej zależną pod względem gospodarczym. 
Dziennik zaznacza, że członkowie rządu litewskiego nie znają widocznie 
innego sposobu utrzymania się przy władzy, jak tylko stałe podniecanie 
nienaw.:ści ku Polsce. W zakończeniu dziennik podkreśla,że wzmożenie się 
walki z polskością zbiega się w dziwny sposób z zawarciem porozumienia 
litewsko-niemieckiego. 

Na łamach „Victoire” Georges Bienaime rozwija tę samą tezę, wy- 
kazując zasadniczo wrogie stanowisko Litwy względem Polski, która od- 
wrotnie zaznacza przy kaźdej sposobności chęć zbliżenia się z Litwą : nie 
reagując na szereg drażniących wystąpień z jej strony. Ostatnia sprawa 

* szkół polskich była już przebraniem miary. W odpowiedzi rząd polski 
zamknął prywatrie szkoły litewskie. Przepaść między dwoma narodami po- 
głębia się ku wielkiej uciesze nacjonalistów niemieckich, których przywód- 
ca hr, Westarp oświadczył, niedawno, że unja Litwy z Polską zagrażałaby 
poważnie Niemcom. 

„Paris Midi“ zamieszcza wywiad z wojewodą Raczkiewiczem, wy» 
jaśniający powody zamknięcia 

Litwinów. 

szkół 
wysoce tolerencyjne stanowisko Polski względem 

litewskich, zaznaczając przytem 
swych obywateli 

„L Homme Libre* w obszernym artykule wykazuje stałe dążenie į 
Polski do konsolidacji pokoju na Wschodzie Europy, podczas gdy rząd 
kowieński systematycznie stara się ten pokój zakłócać wbrew najżywotniej- 
szym interesem ludności litewskiej. Trudno nie widzieć w jego zachowaniu 
się odgłosów ostatnich rozmów Wo!demarasa w Berlinie. Organy lewico- 
we stoją na tem stanowisku.
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Decyzja w sprawie požyczki we wtorek. 
Finansiści amerykańscy rozpatrują propozycje polskie. 

WARSZAWA, 8X (£el, wł. Słowa). Dziś o godzine 10-ej przed 

połudnem zgłosi się do delegatów kousorcjum amerykańskiego 

p.p. Fschera i Monneta w hotelu Europejskim v ce-prezes Ban- 

ku Polskiego p. F. Młynarski i Dyrektor Wojtkiewicz. Delegaci 

amerykańscy zakomun' kowali, że otrzymali z Nowego Yorku de- 

peszę, w której finansści amerykańscy zawiadamiają swych dele- 

gatów w Warszawie, że narady w sprawie pożyczki dla Polski 

trwają nadal i proszą Rząd Polski o 2 dni zwłoki. V.ce-prezes 

Młynarski z wiadomoścą tj udał sę do M nistra Czechow cza, 

który następne zawiadomił o fakce nadejścia telegramu z New 

Yorku vce premjera Bartla. P Bartel natychm ast pojechał do 

Belwederu dla omówienia sytuacji z Marszałkiem Pilsudsk m. 

Prezydent Rzeczypospolit'j, jak wadomo przebywający w Spale, 
został zawiadomiony te'efon cznie. 

Vce-premjer Bartel zapytany przez dzennikarzy oświadczył, 

że nad ranem otrzymano z New Yorku zawiadom enie bankie- 

rów, iż wzięł pod uwagę kontrpropozy ję rządu : dia przepro: 

prowadzenia odpowiednich obiczeń proszą o awa dni zwłoki,jna 

co Rząd Polsk zgodził się, wobec czego przed wtorkiem nie 
należy oczekiwać zakończenia rokowań. 

Dekret prasowy obowiązuje nadal. 
Odpowiedź na list marszałka Rataja. 

WARSZAWA, 8.X PAT. W dniu dzisiejszym Pan Prezes Rady Mi- 

nistrów Marszałek Piłsudski przesłał Panu Marszałkowi Sejmu list treści 

następującej: 

Do Pana Marszalka Szjmu Rzeczypospelitej w Warszawie. Potwier. 

dzająć odbiór pisma z dnia 26 września 1927 roku, L. 5141 kemunikuję, 

w porozumieniu z p. Ministrem sprawiedliwości, że nie znajduję w treści 

pisma Pana Marszałka podstawy do zmiany stanowiska uzasadnionego 

już poprzednio w piśmie mojem z dnia 23 września 1927 roku wyłu zcza- 

jącem powody, dla których tząd uznaje rozporządzenia Prezydenta Rzeczy” 

pospolitej z dnia 10 maja 1927 roku (D. U. R. P. N. 45 poz. 398-399) 

za nadal obowiązujące. (—) Prezes Rady Ministrów, Józef Piłsudski, 

UV TAS LT EEST ANSI DARTS 

Zaostrzenie konfliktu na Bałkanach. 
BIAŁOGRÓD. 8. X. PAT. Policja donosi z Sofji. że per- 

sonel poselstwa jugosłowiańskiego otrzymał już paszporty i jest 

przygotowany na wszelkie ewentualności. Bułgarskie koła rzą- 

dowe zaprzeczają wiadomości о zamiarze dymisji gabinetu — 
Mimoto uważają za prawdopodobne, że gabinet będzie zmuszo- 

ny podać się do dymisji Następcą Liapczewa będzie prawdo- 

podobnie Aleksander Czankow, obecny prezes Sobranja. 

Aresztowanie przywódcy band bułgarskich. 
B'AŁOGROD, 8 X. PAT. Pojicja aresztowała na dworcu wB ałogro - 

dzie brata przywódcy band bułgarskich Bandewa. Znaleziono u niego no- 
wą listę osób, którym komitet macedoński poruczył dokonanie napadów 

i zamachów na terytorjum iugosłowizńskie. Bandew miał wykonać zamach 
bombowy w czasie pogrzebu gen. Kevacewicza. 

  

PORADNIA 
Polskiego Zrzeszenia Lekarzy Specjalist. 

Ul. Garbarska 3. Tel. 658. 

Dr. M. Moszyński 
powrócił i wznowił przyj a chorycęch 
Wtorek, czwartek, sobota od 6—7. 

Przy bladej, szarawożółte cerze, 
przygasłych oczach i złem samopoczuciu, 
ogólnem przygnębieniu, ciężkich snach, 
bólach żołądkowych, ucisku na głowę i 
pobudzeniu chorobliwem, zaleca się pić 
przez kilka dni zrana naczczo szklankę na- 
turalnej wody gorzkiej Franciszka Józefa. 
W. praktyce lekarskiej woda Franciszka | 
Józefa dlatego jest zalecaną przedewszyst* 
kiem, że łagodnie usuwa powody wielu 
objawów chorobliwych. 

Wydz. Zdr. Nr. 147 29.1X 27 r. 

  

Wszystkie kobiety czytają 

nowy jlustrowzny tygodnik 

„ŻYCIE KOBIECE' 
pierwsze w Polsce pismo | 

Żywe—aktualne—zajmujące —bezpartyjne 
TANIE, 

  

MEBLE 

Łóżka angielskie tabryki «Konrad Jarnusz- 
kiewicz i S-ka» T-wo Akc. w Warszawie. 
Meble gięte fabr. <Thoneta», otomany, 
materace, kredensy, stoły, krzesła, szaty, 
garnitury salonowe, meble biurowe i t. p. 

POLECA 

D-.H. F. Mieszkowski. 

Bogaty dział literacki i ilustracyjny. 
Cena egzemplarza 50 groszy. 

Prenumerata miesięczna 1 zł. 80 gre, 
kwartalna 5 zł. 

Redakcja i administracja — Warszawa, 
Krak. Przedm. 99.   
  

Egzemplarze okazowe wysyłamy po 
я otrzymaniu 50 groszy w znaczkach 

Wilno, ul. Ad, Mickiewicza Nr. 23, pocztowych. 
Tel. 2-99, 

Na prowincję wysyłamy towary za zali- TROSAI UEN Akai OO 
czeniem. 
  KARTOFLARKI 

Ransome'a į Hardera 
JI Nowa Sensacja! 

Największy sukces Kin Europv 
Ame'yki. 

T 

„jeoinne grzesznice”E | zygmnt NAGRODZAI 
IE „HELIOS*. JJ Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a. 

  

  

.PAŃSTEWKO. 
na marginesie powieści p. Ka- 

zimierza Leczyckiego). 

Jest rzeczą zupełnie zrozum'ałą, że 
w czasach względnej ciszy, myśl ludz- 
ka zwraca się ku 'niedawnym czasom, 
tak obfitującym w dramatyczne wyda- 
rzeniai przygody. O1 książki p, Kos- 
sak-Szczuckiej . „Požoga“ do pracy 
pułk. Bagińskiego pt. „Wojska Pol- 
skie na Wschodzie* istnieje cały sze- 
reg odcieni w naszej bogatej literatu- 
rze bamiętnikarskiej. 

Pan K. Leczycki nadesłał do red. 
„Słowa” przed paru miesiącami, z 
Francji, swoją powieści p. t. „Pań: 
stewko*.  Jest-to próba przekroju 
psychologicznego duszy tej całej 
młodej generacji, której udzłałem by- 
ło wykonanie Polski. Staje wize przed 
"nami obr-z życia organizacji szkol- 
nych w okresie bardziej już pogod- 
nym, niż okres „Syzyfowych Prac* 
Stefana Żeromskiego. Straszny wstrząs 
wojenny r. 1914-go. Konspiracje i 
spiski, P, O W. na Kresach. Rewo- 
lucja Rosyjska. Formacje  Dowbora. 
Bolszewizm. C:ły szereg imion, naz- 
wisk i dat dobrze znanych i bliskich. 
Listopad 1918 i rok 1919 kończą 
„Państewko”. 

Rzecz dziwna jednak, iż ta wielka 
epopeja kresowa opowiedziana jest w 
stylu Weyssenhoffa z ironją i humo- 
rem „bez krwi i łez* jak by się tego 
spodziewać byłu można. Optymizm i 
wiara w zwycięstwo życia nad śŚmier- 

cią, inicjatywy nad skostnieniem, in|- 
cjatywy nieraz śmiesznej, drobnej, nic 
nie znaczącej, ale żywej, idącej na- 

„współczesnej 

przód pomimo błędów i potykań się, 
panuje w powieści p. Leczyckiego. 

A cóż znaczy sam tytul? We 
duszy polskiej widzi 

autor walkę 2 ch pierwiastków. powięk- 
szającego Polskę i pomniejszającego ją. 
Pierwszy reprezentuje Państwo, drug! 
„Państewko”. Walkę więc  pomię: 
dzy Państwem i Państewki:m uważa 
autor za najbardziej zasadniczą w 
duszy polskiej. Bszstronaość każe 
jednak autorowi szukać „Państewka* 
wszędzie, nie nadając zresztą powieści 
charakteru tendencji. Bohater powie- 
ści, żywe Państewko, jerzy Lipski 
jest wiecznym rekonwalescentem sa- 
mego siebie. Lecząc się ciągle od 
„CoŚ robienia* wpada ustawicznie w 
chorobę. Zostawiamy go w końcu 
nawpół wyleczonego, powątpiewając, 
czy „aby na zawsze*, Zresztą „Pań- 
stewko"—cegi:łka Państwa, archaicz- 
ne wewnątrz Państwa, jest pożytecz- 
ne poza jego granicami. 

Z zupełaym objektywizmem, nie- 
często dotychczas spotykanym, anali- 
zuje autor bolszewizm rosyfski. Re- 
wolucja rosyjska nie jest dlań Anty- 
chrystem, jak dia prof. Ferdynanda 
Ossendowskiego, ale zdziecinnieniem 
państewkowem dawnego Państwa Ca- 
rów. Polska była Państewkiem, ale 
stała się Państwem, wyrasta bowiem 
obok Lipskich typ zdrowy: <porucz- 
nika 2-ch cesarzy» Konradowskiego, 
Instruktora, por. Małagowskiego, o- 
brońców republiki Śmigielskiej* i t. p. 
Słowem typ ludzi od solidnej roboty, 
a nie od «coś robienia». Rosja w 
starciu z Państewkiem jest jeszcze 
«Peństwem», dzięki rekrutacji starego 
materjału, bolszewizm zaś niszcząc, 

SŁOWO 

PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM. 
Roledzy I Towarzysze 

broni! 
Ciężka niedola braci naszych, ka- 

towanych w więzieniach i obozach 
koncentracyjnych kowieńskich, jeden 
zgodny odruch protestu z ust 300 ty- 
sięcznego odłamu Narodu Polski:go, 
koleją losów oddanego w ręce ni:po- 
czytalnych polityków  kowienskich, 
dotarł do mas, stojących najbliżej tej 
niedoli. 

Dzień każdy niesie nam wieści o 
nowych torturach. 

Szkoły polskie, gdzie dziecko pol- 
skie słowa mowy ojczystej słuchało, 
instytucje społeczne, powstałe dzięki 
ofiarności i wysiłkom braci naszych 
w Kowieńszczyźnie zostały zamkaięte. 
Nawet Kościół, gdzie cierpiący szu- 
kali otuchy, nie został poszanowany. 
Modły i pieśń nabożną polską rugują 
stamtąd okrutni zaślepieńcy. 

Towarzysze bronil Pomni wieko- 
wych tradycji, łączących nas z naro- 
dem Litewskim, spokojnie, a czujnie 
staliśmy tu, na rubieżach północno- 
wschodnich Rzeczypospolitej, 

Lecz dziś, głos swój, głos tych, 

co czynem kreślili granice Polski, 
podjąć musimy. 

Hydra krzyżacka na polach Tan- 
nenbergu znów podnosi głowę. Kil- 
ka służalców kowieńskich przechodzi 
do dzieła niszczenia ducha braterstwa, 
co przez pola Grunwaldu aż do ostat- 
nich walk r. 1863 przyświecał wspól- 
nie prawym synom Obojga Połączo- 
nych Narodów. 

My, cośmy przeszli najokrutniej- 
sze losy wojny, krwi przelewu więcej 
nie chcemy. 

Lecz sprowokowani 
czynem. 

Nie przeciwko narodowi Litewskie- 
miu, lęcz przeciw klice zaprzedańców 
kowieńskich dziś podnosimy swój 
gromki głos. 

Braciom naszym z Ko wieńszczyz- 
ny ślemy wyrazy otuchy i wytrwan a. 

Koledzy! Święcić mamy w dniu 
9 b.m. rocznicę wyzwolenia Wilna. 
Dokonał tego bohaterski wysiłek sy- 
nów tej ziemi pod wodzą Generała 
Żeligowskiego. Niech będzie to sym- 
bolem, czego męstwo i czyn spowo: 
dowany miłością Ojczyzny dokonać 
może. 

Cześć poległym i żyjącym bojow- 
nikom o wyzwolenie Wilna! 

Cześć poległym i żyjącym bojow- 
nikom o współną lepszę dolę Obu 
Bratnich Narodów! 

W rocznicę wyzwolenia Wilna 
goścć będziemy tu Rząd Rzeczypo- 
spolitej, rra czele z Pierwszym Mar- 
szałkiem Polski, | zefem Plsudskim, 
synem tej ziemi. 

Koledzy i Towarzysze bronil Po1 
rozkazami bohaterskiego Wodza Na- 

czelnego, szliśmy w szeregach woj- 

skowych w niedawnej wojnie. Stańmy 
więc znów w karnych szeregach, by 
dziś wspólnie wykazać, iż na zew 

Ojczyzny wypeln my swój obowiązek 
i goowi jesteśmy do czynu dla 

ziszczenia ideału ojców naszych „Wol: 

ni z Wolnymi, Równi z Równymi*. 

odpewiemy 

Związek organizacji b wojsko: 

wych polskich Województwa Wileń- 

skiego, Kresowy Związek Powstań 

ców z r. 1863, Związek Oficerów 

Emerytów Związek Oficerów Re 

zerwy. Związek Podoficerów Rezer 

wy, Związek Legionistów Polskich 
Stowarzyszenie Dowborczyków | Ku 

Chwale Ojczyzny ', Związek Haller 

czyków, Stowarzyszenie Rezerwistów 

ib wojskowych W P, Legja Inwa- 

lidów W. P. 

|: CN KS OO AI OR AO AZ OZ DODZIE ZO K A Z TOT POD O ZZA TY OE I BOZE EE NISKA 

ten materjał pcha ją ku Państewku. 
Najciekawszą jednak może rzeczą 

w Państewku jest obok «psyche» pol- 
skiej, psyche niemiecka. Olo obraz 

(historyczny zresztą) wyboru prezesa 
Soldatenratu w M ńsku Lit. 

„..Pewnego dnia Jerzy Lipski wy* 

czytał w któremś z dogorywających 

pism burżuazyjnych wzmiankę © wal- 

nem zebraniu Garnizonu Niemisckie- 
go celem dokonania wyborów  miej- 

scowego  Soldatenratu. Nie mając 
narazie nic lepszego do roboty, po- 
stanowił pójść zobaczyć jak też to 

wygłąda «Rewolucja u Szwabów»— 
Szwaby nie bardzę chciały go pusz- 

czać, ale ostatecznie przy protekcji 

jednego z zapeowiaczonych poznań: . 
czyków mógł słuchać i obserwować 
«bunt cywilizacji». 

Największa w mieście «Sala Tea- 
tru», w której Rewolucja Rosyjska 
odbyła już tyle czerwonych mszy i 
kazań, teraz posiadła pewien szyk, a 
nawet się umyła. Parter, loże, balko- 

my i ich dawna sztubacka jaskółka 
pełna była ludzi w zielonkawych szy- 

nelach zapiętych na wszystkie guziki 
i ściągniętych pasami, Stosunkowa 

szczupłość miejsca wobec nadmier- 

nej ilości obecnych, tworzyła coś w 

rodzaju zielonego dywanu i obicia 

dla podłogi i ścian teairu. 

Na scenie stał zwykły stół, okry- 

ty zislonem suknem, a о parę kro- 

ków na lewo mównica ze szklanką, 

stojącą na białym fajansowym spod- 

ku... Sześciu ludzi, siedzących za tym 

stołem, pracowało tak powoli i spo- 

kojnie, jakby nie było nie tylko „ży: 
wego obicia*, ale wogóle nie było 
nici 

Oielki wiec protestu. 
Dziś o l-szej popołudniu w Sali Miejskiej 

odbędzie się wielwi wiece protestacyjny przeciwko 
gwałtom w Kowieńszczyźnie. Niech nikogo nie 
zabrawme. Wszyscy o l-szej na wiec! 
    

OBYWATELE! 
W dniu dzisiejszym przybywa do Wilna na uroczystości związane z 

7 rocznicą wyzwelenia tm. miasta Rząd Rzeczypospolitej z Marszałkiem 
Piłsudskim na czele. 

Przybywa w chwili, kiedy po tamtej stronie sztucznie wytworzonej 
granicy rząd litewski zadał cios ostateczny polskości na Litwie Ko- 
wieńskiej. 

OBYWATELE! 

W chwili tej oczy Polaków dawnych ziem Wielkiej Litwy Historycz* 
nej, jak też oczy całej Polski zwrócone są ku Temu, któremu Ziemia wi- 
leńska przedewszystkiem zawdzięcza swe wyzwolenie i wolność. 

W tej radosnej dla nas wszystkich chwili nie możemy zapomnieć o 
tragicznym losie naszych braci po tamtej stronie kordonu, ciemiężonych 
przez brutalne rządy Woldemarasa. 

Roczpaczliwe ich wołanie o pomoc znalazło silny oddźwęk w całej 
Polsce jak długa i szeroka. 

Rząd Marszałka Piłsudskiego poczynił już pewne kroki zmierzające 
do wyrównania naszych krzywd i zmuszenia rządu koni:ńskiego do ludz- 
kiego traktowania Polaków na Litwie. 

Na drodze tej jednak nie wolno ustać. 
Tylko zdecydowana i poparta przez całe Społeczeństwo akcja 

Rządu Marszałka Piłsudskiego może przyneść rozwiązani: całokształtu 
zagadnień polsko-litewskich, oddawna napraszających się rozwiązania w 
myśl pięknych i zdrowych tradycyj historycznych ku obopólnemu szczęściu 
i pomyślności dwu bratnich nerodów—Polskiego i Litewskiego. 

W tej głębokiej i serdecznej nadziei witamy Rząd Rzeczypospolitej z 
Marezałkiem Józefem Piłsudskim na czele, wołając: 
NIECH ŻYJE PRZYJAŹŃ POLSKO LITEWSKA BRATNICH NARODÓ WI 
N.ECH ŻYJE WIELKI ORĘDOWNIK MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI! 

Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej 
Akademickie Koło Kownian U. S; B. 

Odezwa Narodowej Organizacji Kobiet. 
W „zgodnym chórze wszystkich stronnictw politycznych, które nawo: 

łują do protestu przeciwka gwałtom litewskim przeciwko chęci zniszczenia 
szkolnictwa naszego na Litwie nie może zabraknąć nas kobiet, które nie 
należąc do żadnego stronaictwa polskiego odczuwamy najgoręcej każdą 
Sprawę narodową. Stawmy się jaknajlizzniej na wiec niedzielny. Niech 
bracia nasi za kordonem poczują, że nie są osamotnieni. Przešlijmy im 
słowa czci uznania i zachęty do wytrwania, a tu żądajmy ujęcia się za 
nich i za słuszną ich sprawę, jak to poczucie siły naszej państwowej 
wymaga. 

Narodowa Organizacja Kobiet. 

POD та 
" . +» 

Wojewoda Wileński honorowym prezesem 
połączonych organizacyj b. wojskowych. f 

W dniu wczorajszym p Wojewoda Włady:ław Raczkiewicz w obec- 
ności Naczelnika Wydziału Bszsieczeństwa p. Kirtiklisa przyjął delegację 
Związku Organizacyj b. wojskowych w osobach: G:a. Osikowskiego, mec. 
Szafkowskiego, p. Władysława Kamińskiego, p. Władysława Smilgiewicza 
i p. Dominika Piotrowskiego. Delegacja prosiła Pana Wojewodę o przy- 
jęcie prezesury honorowej nad połączonemi organizacjami b. wojskowych. 

Pan Wojewoda Raczkiswicz oświadczył w odpowiedzi, iż jest nie- 
zmiernie zadowolony z dokonanego dzieła połączenia pod wspólnem kie- 
rownictwem organizacyj b. wojskowych, co n'ewątpliwie odbije się szero- 
kiem echsm w całem państwie i będzie miało dla państwa doriosłe zna- 
czenie. Podkreślił następnie. iż był pierwszym z tych, którzy stanęli w 
szeregu organizatorów wojska polskiego na Wschodzie i zawsze stał na 
stanowisku konieczności połączeń a wszystkich oergan'zacyj, Diatego z 
wdzięcznością przyjmuje ofarowaną mu przez Związek prezesurę hono- 

    

Powstanie Związku Organi . 
zacyjiB Wojskowych Polskich 

Zaledwie kilka tygodni dzieli mas 
od tego czasu, gdy rzucona została 
myśl stworzenia w wilnie jednolitego 
kierownictwa dla istniejących organi- 
zacyj b. wojskowych, 

Kreś'ąc wówczas artykuły, 
przekonany, iż ta myśl kiełkuje już 
oddawna wśród szerszych warstw 
byłych żołnierzy.  Zaalazłem tego 
prędkie potwierdzenie. 

Dzś już stwierdzć możemy, że w 
Wilnie w dniu 7, X. r b. stał się 
fikt, omał historycznego znaczenia. 
Przedstawiciele istniejących w Wilnie 
organizacji b. wojskowych przyjęli 
jednomyślnie statut Związku Orgaai- 
zacyj b. Wojskowych Województwa 
Wileńskiego. 

Już tylko nieliczne dnie dzielą nas 
ad chwiłi, gdy wytrwali bojownicy w 
walce orężnej staną znów w jednym 
karnym Szeregu, aby dalej prowadzić 
mozolną pracę nad utrwaleniem tego 
co wywalczyli. 

Szczerość w pracy i zerwanie z 
chorcbliwą ambicją, które nacechowa- 
ły pracę inicjatorów, niech nadał przy- 
świecają w Pracy Związkowi. 

A Wilno, gdzie zrozumienie inte- 
resów państwowych i gotowość zło» 
żenia nieraz ciężkich ofiar na ołtarzu 
Ojczyzny, tyłe znalazły dowodów, 
raz jeszcze mołe być dumne, z do- 
konania pierwszego w Polsce połą- 
czenia w jedną całość wszystkich 
tych, co dla wspólnych ideałów, w 
różnych warunkach walczyli. 

B, Wojskowy. 

Rozmowa z Prezesem Stow. 
Dowborczyków. 

Prezes Wileńskiego Okręgu Sta- 
warzyszeniaDowborczyków „ku chwale 
Ojczyzny* p, Władysław Smilgiewicz, 
znając dobrze nastroję ludności wileń - 
skiej prawie we wszystkich sf rach, 
stwierdza, że oburzenie wywołane 
falą prześladoweń rządu kowieńskie- 
go wobec szkolnictwa polskiego jest 
w Wilnie powszechne. Odb'ło się to 
i w samem stowarzyszeniu, które 
zawsze odpowiada na wołania dykto- 
wane Drzez uczucia patrjotyczne. 

— Cyy Dawborczycy zechcą w jakiś 
sposób zaman;festować swe uczucia 
w związku z koniecznęścią obrony 
ludności polskiej na Kowieńszcyźaie? 

— Dowborczycy przyłączeją się do 
manifestacji ogólnych, wyrażających 
oburzenie polskiego Wilna z tego 
powodu. Tak naprzykład popierają 
jutrzejszy wiec protestacyjny, który 
się odbędzie w Sali Mejskiej. Poza- 
tem Dowborczycy ni: chcą się zrze- 
kać swego charakteru tak Ściśle zwią: 
zanego z ideą rycerską polską, z ideą 
wojskową polską. Jutro w dzień 9-go 
peździernika, pamiętny przez oswo- 
bodzenie Wilna, Dawborczycy wezmą 

byłem 

udział w defiadzie na placu Kate- 
dralnym, a uprzednio w powiianiu 
przyjeżdżającego rządu na dworcu 
wespół z innemi organizacjami woj- 
skowemi. 

— jukie jest stanowisko Dawbor- 
czyków wobec politycznej sytuacji, wy- 
tworzonej przez zatarg z Litwą? 
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Tak upłynął kwadrans, potem pół 

godziny. Jerzy zaczął się już na do- 

bre niecierpiiw/ć, ale tylko on jeden... 

nareszcie w końcu którejś z chwil 

rozległ się dzwonek, wstał jeden z 

członków prezydjum i tonem suchym, 

protokółarnym oznajmił wi iowni, że 

zebranie jest rozpoczęte. Po chwili 

wstał drugi i przeczytał jakąś dlu- 

gą depeszę z Berlina. Poczem znowu 

podniósł się przewodniczący i takim 

samym tonem sucho protokolarnym 

poprosił zebranych © Uwagę, gdyż 

ma zamiar postawić kandydaturę pre- 

zesa Soldatenratu i nadzizję «iż wy- 

bór zostanie dokonany przez akla- 

mację». 
A potem oznajmił zebranym to" 

nem pełnym spokoju i równowagi, 

że tym kandydatem jest generał von 

Falkenheim, Dowódca Armji X-eį i 

že on, przewodniczący Walnego Ze- 

brania Garnizonu prosi O», ażeby ob- 

jał ponownie władzę nad nimi „przede 

tem z nominacji Cesarza, a dziś z 

wyboru i zaufania żołnierzy”. 

Teraz dopiero po raz pierwszy od 

czasu znalezienia Się Jerzego na tem 

dziwnem _ „zebraniu rewolucyjaem'* 

zjawił się szept, przechodząctu i Ow- 

dzie w szmer półgłośny. Atoli groźny 

dzwonek przewodniczącego uśmierzył 

te objawy. anarchji i znowu parter, 

balkon i loże stały się zielonem o- 

biciera. 
W tym czasie około bocznych 

drzwi wejściowych wszczął się jakiś 

ruch. Tłum począł Się rozstępować 

gwałłownie, tworząc około drzwi 

wyrwę kilka metrów dlugą i szeroką. 

Poczem szybki ruch falisty ogarnął 

cały parter tworząc na środku Sali 

szeroką wygodną ścieżkę dla kogoś, 
kto znajdował się jeszcze w drzwiach. 
Wreszcie ścieżka gorączkowo posze- 
rzana przed chwilą zastygła. Ktoś 
szedł po niej... 

Całe najbliższe otoczenie Lipskie- 
go pochylło sig naprzód. Upłynęło 
kilka minut zanim udało się Jerzemu 
znaleźć trochę miejsca pomiędzy czy: 
jemś ramieniem i głową i... dostrzec 
przedmiot zainteresowania powszečh- 
niego. 

B;ł to olbrzymi, nieco pochylony 
człowiek w kasku, z orderami na 

piersi. Bukiet lamp elektrycznych, pa- 
lący się nad stołem prezydjalnym, 
rzucał jasne Światło na szeroką, czer- 
woną twarz osadzoną na krótkiej szyi 
i grubym karku. Rysy twarzy i budo- 
wa cielesna idącego były czemś prze- 
rażająco ogromnem. Mogło by się 
wydawać, że to jeden z grunwaldz- 
kich krzyżaków ożjł i wstępuje na 
SCENĘ. 

Upłynęła długa stkunda ciszy, za- 
nim olbrzymi generał znalazł się na 
wzniesieniu sceny i odwracając po” 
woli swój kolos cielesny w stronę tłu- 
mu, stanął nad parterem potężny, 
wielki, ogromny ma tle zmalałego 
prezydjum i zastygłej u jego nóg ma- 
sy żołnierskiej. ‚ 

Jerzy spostrzegł, że całe jego oto- 
czenie wstrzymuje dech w piersiach 
i że cisza śmiertelna zapanowuje w 
tem i przedtem niegłośnem zgroma- 
dzeniu. Damyślił się więc, że Ów ży: 
wy posąg ludzki, stojący w tej 
chwili na wzniesieniu scennem, jest 
nie kto inny jak tylko ów kandydat 
na prezesa Sowietu Jenerał Dowód- 
ca Armji X-ej... 

— Dowborczycy nie są stowarzy* 
szeniem politycznem i dlatego stano- 
wiska tego obawiałbym się precyza- 
wać. Natomiast muszę stwierdzić, że 
Dowborczycy będą zawsze za jaknaje 
dalej idącą jednością wszystkich Po- 
łaków w chwilach przełomowych. 
PRTAREE ORKA SEKMES TEISIŲ 

UWAGA: Członkowie wymienionych 
organizacji winni stawić się w dniu 9--X r. 
b. o godz. 7 rano w lokalach swych sekre- 
tarjatów. 

Zbiórka organizacji b. Wojskowych wy- 
znaczona została na godz. 7 min. 30 na 
Placu Św, Kazimierza, 
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„Żołnierzel 
Nie nazywam Was towarzyszami 

ponieważ dla mnie byliście, jesteście 
i pozostajecie tylko żołnierzami! Je 
stem, byłem i pozostaję człowiekiem 
starych czasów, który ne rozumie 
tego co nadeszło i nie uważa tego za 
dobre. 

Pomimo tego jednak pragnę Wam 
podziękować, iż pomimo różnic w 
naszych światopoglądach, okazaliście 
zrozumienie ducha starych N emiec, 
to jest dyscypliny Niemiec. Jest to 
dla mnie wielką pociechą w tem po- 
trójnzm nieszczęściu, jakie mnie na 
raz spotkało... Klęski Niemiec, rewo- 
lucji w Niemczech i abdykacji Ce- 
Sarza... 

Ale ja, dzieci, jakąkolwiek władzę 
nad wami mógłbym przyjąć tylko z 
rąk tych które mi ją dać miały pra- 
wo w starych czasach, to jest z rąk 
Cesarza. Tu — niech przyjdzie ktoś 
z pośród Was samych. A ja odejdę 
za swoim starym Cesarzem tam, do- 
kąd odeszła już sława, zwycięstwo... 
iludzie starych Niemiec. 

Niech żyje Cesarz! 
Dwukrotny krzyk „niech żyje Ce- 

sarz!* dobył się z piersi Jenerała, ale 
ani jeden członek żywego obicia nie 
powtórzył go. C'szą śmiertelna pano- 
wała dalej w zgromadzeniu i wśród 
tej ciszy — odpowiedzi roziegł się 
tylko szmer ponowny tworzącej Się 
Ścieżki, jeszczę szerszej niż ta, którą 
Komandor Rewolucji szedł ku swe- 
mu słowu... potem widziano jeszcze, 
jak „On* zstępuje ze sceny na par- 
ter, jak idzis z głową tłeczoną ku 
złemi, jek znika w cieniach drzwio-



_KRO 
IEDZIELA 

©® Das 
Dyonizego 

jutro 

ranciszka B. 

4 Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

r Meiesrologii U. S. B. 

$ z dnia 8—X. 1927 r. 

je Ciśnienie = ł т 

Wa Temperatura ) J 
fi średnia LAS 

gu a> ) ga 

) północno-zachodni 

Wsch, sł. o g. 5 m. 49 

Zach. sł. o g.J6 m 59 

  

Wiatr 
przeweżający 
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NIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

x! W sprawie nadużyć 
hezrobotnych. W związku z nadu: 
życiami aokonyw»nemi  przez bezro- 
botnych w formie nieprawnego pobie- 
rania zasiłków, Obwadowe Biuro Fun: 
duszu B:zrobocia w Wilnie przystą- 
piła ostatnio do przeprowadzenia Ści- 
słej kcniroli wśród zarejestrowanych 
btzrobotnych, pobierających zasiłki, 
co do ich stanu materjalnego, jak i 
ewent. pracy, wykonywanej przez nich 

bez meldowania w pomienionym u- 
rzędzie, : 

Winni w tych wypadkaci będą 

pociągani do surowej odpowiedzial- 

ności sądowej. Ё 

Kontrola ta potrwa do dnia 14 

b. m. włącznie. S 

— (x) Bezroboce w Wilnie 

5 т о У O 

Likwidacja szajki szpiegowskiej, 
Przed kilkoma dniami zlikwidowa- 

no doskonale zorganizowaną i usto- 
sunkowaną sowiecką szajkę  Szpie- 
gowską, która za teren swojej dzia- 
łalności obrała sobie pow. Dziśnień- 
ski. Jak wykazało 'dochodzenie, szaj- 
ka zorganizowana zostałą wiosną ri 
ub. przez niejakiego Piotra Sieniaw- 
skiego, który nawiązał kontakt z ka: 
mendaturą sowiecką w Orzechowi . 

Z polecenia wywiadu sowieckiego 
Sieniawski dokooptował do organi- 
zacji rutynowanyrch szpiegów: Abrama 
D.mensztejna, Grejmana Gtlica i 
Mendla G:fmana oraz czterech oko- 
licznych chłopów: Antoniego Boguc- 
kiego Dymitra i Teodora Świrko i 
Antoniego Doroszkiewicza. Z tym 
personelem począł zbierać informacje 
dotyczące stanu ekonomicznego, roz- 
alęzienia sieci tełefonicznych i tele- 

graficznych, oraz wiadomości o sta: 

nie liczsbnym garnizonów i perso- 
naljach wywiadowców politycznych. 

Informacje zebrane przez czton- 
ków organizacji segregawane były 
przez Sieniawskiego, który pełniąc 
jednocześnie funkcje kurjera własno- 
ręcznie dostarczał je da Orzechowa. 
Procedura ta odbywała się w ten spo- 
sób, że Sieniawski znając doskonale 
teren graniczny przechodzł granicę i 
m słdował się na posterunku (pogran- 
post) w miejscowości Mogiłki. Na- 
lesność za tę pracę członkowie orga- 
nizacji otrzymywali w dolarach, przy* 
czem jak wynika z zeznań i porów- 
neń ich z pokwitowaniami znalezio- 
n:mi przy aresztowanym Sieniawskim 
widać, że ten oszukiwał swoich kom- 
panów wypłacając im mniej niż dla 
nch otrzymywzł. Wszyscy areszto- 
wani osadzeni zostali w więzienu, i 
będą sądzeni. 

Seopssn" = 
a Poszukujemy 

a pierwszorzędnych 

Pierwszeństwo 

mają 
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stałych pracowników 
WYMAGAMY: Nieskazitelnej opinii, dobrej prezencji, eleganckiego 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowania, umiejętności konferowania z iudźmi wyższych sfer. 

Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy pierw- 
- szeństwo takim kandydatom. 

KANDYDACI muszą być wytrwali, pracowici i inteligentni — mieć również 
stały charakter. Jeżeii nie pracowali dotychczas jako agenci firma ich tego 
nauczy. Kandydaci muszą PSE całą swoją pracę li tylko dla naszej 

irmy. x 

rutynoomni sprzedawcy 
OFIARUJEMY: 

wysoką w obcej walucie obliczoną prowizję 

i gwarantowane minimum. 
AJENCI posiadający już inne reprezentacje i ludzie miewytrwali z po- 

derwaną opinją niech się nie zgłaszają 
Qdbowiadający powyższym warunkom zechcą złożyć ofertę, podzć Życiorys 
i referencje do administracji «Słowa» pod <Zdolni Sprzedawcy». Dyskrecja 

zapewniona. 
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Tendencj+ barometryczna wzrost ciśnienia nie zwiększa się. W Państw. Urzę- 

KOŚCIELNA. dzie Pośr. Pra.y aw jb = 

. obecnie na o>szarze Województwa 

N © a Pa: Wileńskiego ogółem 3.500 osób bez- 

o A e robotaych. Z liczby tej przypada; 

Wydatna pomoe Banku Gosp. Krajowego dla sej« 
miku Wileńsko= Trockiego 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
powiadomił p. starostę Witkowskiego 

. 

krów podrasowanych). Na kilku sta* 
cjach kolejowych w miejscowoś iach 
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teatralno - koncertowy przy 
Arcybiskupa Metropolity wileńskiego 

w składzie osobistym duchowieństwa 

archiijecezji wileńskiej zaszły mastę- 
pujące zmiany: ks. Dominik Pieszko 

proboszcz paraiji konstaatynowskiej 

dekanatu šwirskiego naznaczony 20- 

stał na stanowisko wikarjusza—adju- 

tanta w Koleśnikach. Ks. Norbert 
Budzilas wikarjusz koleśnicki nazna- 

czony na wikarjusza do Mior. Ks. 

Edward Zdanowicz proboszcz parefji 

niecieckiej mianowany został probo- 

szczem do Konstantynowa dekanatu 

świrskiego. Ks. Foriunat Ś wirkowski 
proboszcz parafi Szczuczyńskiej па- 
znaczony па proboszcza do Mior. 
Ks. Jan Jaśniewicz proboszcz miorski 

objął probostwo Niecieckie. 

M:talowców— 180, robotników hutni- 

czych 7, budowianych 347, niswykwa- 
Ifkowanych 913, wykwalifikowanych 
817, rolnych 205 i bezrobotnych umy- 

słowo pracujących 1130 
— (x) Szereg wolaych posad 

w P.U.P.P. Państwowy Urząd Pośr. 

Pracy skierował w ostatnim tygodniu 
do pracy 65 bezrobotnych i zapo- 
średniczono 40 stu. . 

Pozatem poszukiwani są w Wilnie 
dwaj samotni ekonomowie, 3 szewcy 

jeden rymarz, jeden geometrz, oraz 

89 wolnych jest obecnie miejsc dla 

służby domowej, 
Poszukiwanych jest również na 

wyjazd 10 tokarzy metalowców na 
stałą pracę do Torunia, 50 ciu robot- 
ników do tłuczenia kamieni do Cie- URZĘDOWA. 

— Audjencje u p Wojewody. 
W dniu wczorajszym Woj'woda Wi- 
Jański przyjął Dowódcę 6 brygady 
KOP płk. Górskiego. 

— Kredyt powiatowy Kasie 
Oszczędności w Brasławiu W 

chanowa i 5-čiu malarzy do robót 
budowlanych w Gdyri. 

Zainteresowani wiani się zgłaszać 
w godzinach urzedowych do biura 
przy ul. Subocz 203, (okienko Nr. 7). 

5 Wojewoda Wit ński AKADEMICKA. 
dniu 5 b. m. p. Wojewoda tnski a 
przyzaal Dauiaijue) Kasie Oszczęd- — Wileński Komitet Akade- 

ności w Brasławiu kredyt w wyso: młcki wzywa ogół polskiej młodzie- 

kości stu tysięcy złotych. ży akademickiej U: iwersytetu Siefana 

— (x) Konfiskata pisma biało: Batorego w Wilni: do wzięcia grem- 

ruskiego „Nasza Praca". Urząd Ko- jalnego udziału zystościach 

misarza Rządu na m. Wilno zarządził inauguracyjnych roku akademickiego 

w dniu wczorajszym konfiskatę bia- 1927 | 28, które się odbędą w po- 

łoruskiego pisma wychodzącego w niedzislek dnia 10 pzźiziernika rh. 

Wilnie p. n. «Nasza Praca» Nr. 3 z według następuiacego programu: 1) 

dnia 8 bm. za umieszczenie artykułu gadz. 10 min. 45. Zbiórka. ogólna na 
p. t. „Osobliwa wzajemność”, w treś- dziedzińcu im. Piotra Skargi (organi- 

ci którego władze dopatrzyły się cech zacje akademickie posiadające sztan- 

przestępstwa, przewidzianego w art. dary — ze sztandarami i asystą zło: 

129 kk. ! žcnį z 2 osób) skąd uda się na na: 
BAIEJSKA, —bożeństwo do kościoła św. Jana, 2) 

godz. 1l nabożeństwo w kościele Św. 
— (x) Odwołanie wyjazdu jana, 3) godz. 12 uroczyste otwarcie 

Prezydenta m. Wilna W związku ;oku ukademickicga w Auii Kolum- 
z daisiejszemi Uroczystoś iami, oraź nowej, na które złożą się: a) sprawo- 
przybyciem do Wiłna Pana Marszał- zdanie J. M. R ktora Dr. Prof. St. Pi- 
ka Płsudskiego prezydent m. Wiina gonia za rok 1926] 27, b) wykład 
p. Folejewski, który w dniu wczoraj- jnauguracyjny na temat «Pierwsza 
szym, jak domosiiiśmy, na wezwanie przemiana konceacji Dziadów» wy- 
miał wyjechać do Warszawy, zanie- głosi ]. M. Rektor Dr. Stanisław Pi- 
chał powyższego wskutek odwołania goń, Udział wszystkich akademików 
naaesłanego przed odnośne władze, w tem Święcie uniwersyteckiem, sta- 

— (x) Wczorajsza iluminacja nowiącem solenne rozpoczęcie prac 

aniasta. W związku z dzysiejszemi roku szkolnego, jest obowiązkowy, 
uroczystościami Magistrat m. Wilna przyczem każdy powiniea pozosta- 
urządził w dniu wczorajszym ilumi- wać w szeregach pod sztandarem o- 

-,aację gmachu Magistratu i Góry gólno-akademickim. 

po UROCZYSTOŚCI I OBCHODY. 
WOJSKOWA. — (x) Przygotowania d> ob- 

— Rozkaz Dowódcy 6 bry- chodu 125 cio lecia istnienia wil. 
gady KOP. Dowódca 6 brygady Straży pożarnej. W swoim czasie 
KOP młk. Górski wydał w aniu wczo- donosiliśmy, iż Magistrat m. Wilna 
rajszym rozkaz nakazujący, aby wszy- Nosi się z zamiarem zorganizowania 
scy oficerowie brygady wzięli udział 
w powitaniu ma dworcu Marszałka 
Piłsudskiego i Członków Rządu, 

obchodu 125-cio lecia istnienia miej- 
skiej straży pożarnej w Wilnie, Do- 
wiadujemy się, iż sprawa ta jest o- 
becnie aktualną. gdyż Magistrat osta- 

о 

wych... jak zwiera silę za nim fala 
ludzka j wszczyna się wśród niej ci- 
chy szmer”... 

( * 

Lud polski, który w powieści pana 
L. występuje w kilkunastu żywych 
egzemplarzach, jest symbolem nie 
patryjotycznego, lub radykalnego re- 
zonatorstwa, ale własnego genjuszu, 
genjuszu obowiązku. Genjusz ten 
występujs w nim zawsze. Występuje 

|  mawet u zrewoltowanego „Sowietu” 
| Anstruktora, nawet u „cesarskiego" gó- 
| *rala z Dukli. Ale posłuchajmy lepiej 

"samego autora (obraz szpitala wl 914 

b. „Proszę! 

+, Otworzyła mu uprzejmie drzwi do 
(sali, gdzie nie było już ani krzyków 

ani jęków. 
, Lipski myślał z początku, że sala 
|Fst pusta. Jakoż jedynie obecną była 
am niewielka biała płaszczyzna o 

„metr wzniesiona nad podłogą. Dspie- 
jo kiedy oczy oswoiły się ze Świat 
em filtrowanem przez żaluzje okien- 

/1e;—]erzy spostrzegł, że pokój pełen 
„est słupów białych, spowitych w 

pieluszki. |zdynie ciche rzężenie, albo 
merle tak szczelnie, jak noworodek w 

jek dochodzący z półciemku, mówiły 
że to nie chrzest Święty się szykuje, 
ale śmierć chodzi po tej sali. 

Cicho, jak duch poszła Siostra w 
głąb tego białego jeziorka. Po chwili 
zatrzymała się nad jednym żywym 
słupem, nieco krótszym, niż inne. 

— To Polak, szepnęła siostra. Aw- 
stryjec z Galicji, poprawiła się szybko. 
Niech mu pan da cośl On biedak 
mie ma tu nikogo. 

| 

Bały słup spowity w merie poru- 
szył się zlekka, kiedy Jerzy  puchylil 
się nad nim. Szklane oczy nabrały 
lekkiego wyrazu życia. Usta rozchy- 
liły się... 

— Jesteście Polak? 
— Tak... ja... Cesarski... z Galicji... 
„pad! łedwie dosłyszalny szept. 
— Z jakich stron? 
— Z Duklil.. 
— Gral?! 
— Ta...k! 
— Co wam jest? 
— Nogi, panie, dogi... i ranny r0Z- 

kwilił się nagle, jak małe, maluśkie 
dziecko. Nogi panie, o! 

Uniósł kołdrę. Wówczas gość do- 
strzegł, że to, co brał za człowieka, 
było tylko jego połową. 

— Paniel Panie! I jak jateraz będę 
w góry chodził! Jak ja będę... zawo” 
dziła cichutko połówka człowiecza. 

— A czemu nie uciekl ście? Poco- 
ście się biii? Za kogu? Za austryjasów?! 
—bąknął bezmyślnie gość, ot tak, by- 
leby coś powi:dzieć, byleby nie dać 
się łzom... 

Góral otworzył szeroko oczy! Wi- 
dać było niemal, jak w tej biednej 
głowinie, prawie zupełnie pozbawio- 
nej krwi, dokonywała się męka myśli 
mad sprawą tak ważną, tak tregiczną.., 
potem padła ledwie dosłyszalna od- 
powiedź 

— Jakże ja mogłem to zrobić?.. 
Jaż przysięgałem na to Cesarzowi“ 

* * 

Giyby tyiko te dwa „ustępy znaj. 
dowały się w powieści - pamiętniku 
p. Leczyckiego, warto by je wydać, 
rozpowszechnić i... zapamiętać, 

Redakcja „Słowa*. 

o przyznaniu sejmikowi Wi!,+Trockie- 
mu długoterminowej pożyczki inwes- 
tycyjnej na sumę dwustu tysięcy zło- 
tych. Jak nas poinformowane, pieną- 
dze te użyte zostaną na Szereg prac 
mających na celu podniesienia stanu 
kultury rolnej powiatu. W tym też 
celu utworzone zostanie sześć punk- 
tów kopulacyjnych, przyczem  repre- 
duktorów władze sejmicowe sprowa- 
dzą ze sładniny państwowej w Jano- 
wie. 

Przy szkole rolniczej w  Bukisz- 
kach powstanie wzorowa obora (30 

dalej od Wilna położonych zorgani- 
zowane żostaną magazyny (tlewatory) 
służące do skupu zboża. Mag+zyny 
te zaopatrzone będą w nawozy 
sztuczne oraz najniczbędniejsze na- 
rzędzia rolni ze. 

Nastęonie w celu ułatwienia ko- 
munikacji zbudowane zostaną dwa 
mosty na Wilji, w Bezdanach i Za 
wiasach. Jak już o tem pisslišmy z 
sum tych sejmik uchwalił pożyczyć 
Magistratowi m. Trok na ukeńczenie 
prac elektryf.kacvįnych i uregulowa- 
rie spraw hipoteki miejskicj, 

Inauguracja roku akademickiego 1927- -28, 
Inauguracje roku w Uaiwersytecie 

Stefana Batorego odbędzie się w po- 
niedziałek dnia 10 b. m. Uroczystość 

Pigonia za rok akad. 1926/27, 2) Wy- 
kład Inauguracyjny na iemat „Pierw- 
sza przemiana kuncepcji Dziadów* 

rozpocznie się o godz. 11-eį nabo- wyglosi J. M. Rsktor D: Stanisław 
żeństwem w Kościele św. Jana. Po Pigoń. 
nabożeństwie o godz. 12ej Inzugu- Wstęp do Aui Kolumnowej tylko 
racja nowego roku akademickiego w 
Auli Kolumnowej Uaiwersvtetu z na- 
stępującym programem: 1) S>rawo- 
zdanie ]. M. Rzktora Dr. Stanisława 

za zagroszzniami. Wykładów, ćwiczeń 
adi zajęć w Bibliotece i biurach uni- 
wersyteckich w dn'u laauguracji roku 
akademickiego 10 b. m. ni: bętzi:. 

Pokaz gazowy odłożony, 
Zipowiedziany punkt programu 

„Tygodnia“ na dzi n 9 b. m. g. 12— 
na placu Katedralnym z powodu azi- 
siejszej uroczystości nie odbędzie się, 

natomiast został przesunięty na dzień 
16 paž Iziernika g. 12 

O czem uprzėįmie zawiadamia s224 
nawną publiczność Zarząd P. O, P. 

TEST IRT ISSN E OAINSSTIS IS NENSTTS LR SREIIEKS РУО АСНОИЧЕСТУЦОЕОО ЧОО 

tecznie zdecydował projskt ten urze 
czywistnić, przyczem odpowiedni re- 
ferat z wnioskiem przedłożony zosta- 
nis na najbliższem posiedzeniu Rady 
Miejskiej, w celu aprobaty i wyłonie- 
nia komiteta obchodu. 

ROZNE. 

— W sprawie komunikacji 
lotniczej z Wilnem. W związku z 
notatkami, które pojawiły się w pra 
sie wileńskiej, tyczącemi się rzeko- 
mego przybycia przedstawiciela <Ae- 
rolotu» dła pertraktacji z Magistratem 
m. Wiiaa w sprawie terenów  lotnis- 
kowych, Zarząd Komitetu Wojewódz- 
kiego Wileńskiego LO?P zwrócił Się 
do Azrolotu z prośbą o powiadomie: 
nie o faktycznym stanie rzeczy. 

W dniu 7 peźiziernika br. otrzy- 
maliśmy z Zarządu «A rolotu» na- 
stępujące pisme: 

„W odpowiedzi na pismo WPa- 
nów w sprawie dotyczącej tamtejszych 
terenów do lądowania, w związku z 
notatkami podanemi przez prasę wi- 
leńską, uprzejmie donosimy, że o 
sprawie tej dowiedzieliśmy si; dopie- 
roz pisma WPanów. Żadnych per- 
traktacji nie prowadziliśmy, zresztą 
nie uczynil byśmy tego bez porozu- 
mienia się z W Panami. Sprawa uru- 
chomien a linji wileńskiej stan ła na 
martwym punkcie, gdyż stanowisko 
Ministerstwa Komunikacji jes: nie 
zdecyduwane, tak, iz uruchomienie li- 
nji nastąpić może najwcześniej 
marcu roku przyszłego”. 

— lnstytut Reduty. Wznawia: 
jąc rozpoczęte przed kiiku laty w 
Warszawie prace w dziedzinie wycho- 
wawczo-naukowej, zespół Reduty ot- 
wiera w tym roku w Wilnie łastytut 
Sztuki teatru, 

Przy Instytucie jednocześnie otwie- 
ra się bursa dla niezamożnych adep- 
tów. 

Szczegół»wych objaśnień dotyczą: 
cych programu oraz warunków przy- 
jęcia i utrzymania udz.ela Sskretarjat 
Instytutu od dziś codziennie. Zgłasz: ć 
się można w ciągu całego roku. O1- 
powiedzi piśmienne będą udzielane 
„za nadesłaniem znaczka pocztowego, 

— Odwołanie koncertu. Z po- 
wędu wiecu protestacyjnego, poranek 
koncertowy na rzecz powodzian w 
Sali Miejskiej nie odbędzie się. a za: 
staje przeniesiony na dzień 16 paź. 
dziernika. 

Blety nabyte są wsżne. 
— (x) Podręcznik "dla gajo- 

wych P. M. Hoppen i L. Chocitow- 
ski opracowali przejrzysty podręcznik 
dla użytku gajowych. Podręcznik ten 
użyty będzie na kursach dla gajowych 
(o czem podawaliśmy swego czasu w 
„Slowie“). Podręcznik mający na celu 
wykształcenie ogólne i zawodowe ga- 
jowzgo obliczony jest na rozpow- 
szech ienie tak wśród gajowych la: 
sów peństwowych jak i prywa'nych, 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi- 
siejsze widowiska w Teatrze Polskim. 
Dziś Teatr Polski czynny będzie trzy razy: 

Na pierwszem widowisku (godz. 3 m. 
30 pp.) ukaże się po raz ostatni w sezonie 

pełna humoru i sentymantu komedja Gan- 
dery «Niech żyje miłość». 

Jako drugie widowisko (godz. 6 w.) 
grana będzie przezabawna krotochwila <We- 
soła spółka» — również p) raz ostatn i. 

Wieczorem (godz. 8 m. 30) — ostatnia 
nowość repertuaru teatrów europejskich ko- 
medja znakomitej spółki francuskiej M Hen. 
nequina i R. Collusa <Królowa Biarritz», 
która na premierze p'ątkowej doznała wprost 
owacyjnego przyjęcia, 

— Najbliższa premjera. Dla urozma- 
icenia repertuaru, oraz zaspokojenia wyma- 
gań tego odłamu publiczności, któ y od Te- 
atiu żąda mocnych wzruszeń, Teatr Polski 
przygotowuje obecnie niezmiernie silną sztu- 
kę E. Czirikowa «Komisarz sowiecki», z prze- 
Żyć ostatnich zarówno sfer bolszewickich, 
115 i więzionych I męczonych przedstawicieli 
ster Rosji przedwojennej. 

— Dzisiejszy koncert-poranek Ser- 
gjusza Benoni w Teatrze Polskim. Dziś 
o g. 12 m. 30 pp. wys'ąpi raz jeden w Te- 
atrze Polskim znany i utalentowany Śpiewak 
(bas baryton) Sergjusz Beaoni. 

@ W programie atje i pieśni: Moniuszko 
Niewiadomski, Bellini, Mozart, Beethoven Czajkowski, Rubinsztejn i inni. : 

Akompanjament objął dyr. Władysław 
Szczepański. Ceny miejsc od 30 gr. Kasa 
czynna od g. 11-е] г. ь 

> T:wa Muzycznego «Lutnia». 
Zarząi Twa «Lutnia» przystępując w naj- 
birższym czasie do organizacji własnej orkie- 
stry zwraca się do osób, życzących wziąć 
Czynny udział w zespole orkiestrowym T wa 
z prośbą o zgłaszanie się do kancejarji T-wa 
<Lutnias (ul. Mickiewicza 6). 

„Wszelkich informacji w tej sprawie 
udziela sekretarjat T wa w poniedziałki i 
czwartki od g. 7.30 do 9 wiecz, 

— Wielki Koncert na powodcian. 
W najbliższą środę, dnia 12 b m. odbędzie 
się w Reducie Wielki Koncert staraniem 
Wojewódzkiego Komitetu Pomocy dla po: 
wodzian. Koncert ten wzbudza podwójne 
zainteresowanie, będzie on bowiem połącze- 
niem prawdziwej uc.ty artystycznej z mani- 
festacją czynnego współczucia dla Małopo- 
lan, bez różnicy wyznania i narodowcści. 
Bilety w biurze «Orbis», Mickiewicza 11, 

: RADJO. 

— Program audycji warszawskiej” 
10,30 (okcto). Transmisja uroczyst šcl 

od'łonięcia pomnika, wzniesionego vod Ra- 
dzyminem ku czci poległych w r. 1920. S.cze- 
góły programu uroczystości podane zostaną 
przez radjo. 

12,15. Transmisja z Filharmonji War- 
szawskleį poranku muzycznego, pcś więcone- 
go twórczości Edwarda Griega, 

14,10—14,35. Odczyt p. t. «Przetwórstwo 
ogrodnicze» (dział <Rolnictwo>) — wygł. p. 
Andrzej Nehring. 

*  14,35—15.00. Odczyt p. t. «Najważniej- 
sze wiadomości i wskazani: rolnicze» (dział 
<Rolnictwo») —wygł. p. Stefan Mędrzecki. 

15,00 — 15, 06. Komunikst meteorologiczny. 
15,15. Transmisja z Filharmonji koncer- 

„tu kamereinego w wykonaniu Kwartetu Drez- 
deńskiego. 

17,20—17,40. Rozmaitości. 
17,40—18,30. Audycja literacka. Wyko- 

nawcy: Tad. Frenkiej i Irena Ruszczycówna. 
18,30 —18,45, Komunikaty <PAT>. 

: Ia O iczyt p. t. E Žau 
u królewskiego na Wawelu» Il—wygł. prof. 
Henryk Mościcki. JAR 

19,10—19,35. Odczyt p. t. «Nasze bo- 
gactwa» (z cyklu odczytów popularnych p.t. 
«Wszystko dla wszystkich»)—wygł dr. Re- 
gina Danysz-Fieszsrowa. | 

19,35—20,00. Odczyt p. t. «Legendy In- 
Kisz oma. po moeeh (a <Podróże . 

rzygody»)- wygł kap. M. Fularski. 
5 20.00—20 30. Danas 

20,30. Koncert wieczorny. 

Ofiary. 
— Ku uczczeniu pamięci ś. p. Marji z 

Wendoritów Bukowskiej Komitetowi «Chleb 
Dzieciom» Walentostwo Parczewscy zł. 10, 

— M. N. na rodzinę suchotników z troj- 
giem dzieci zł. 13, 

LOKAL 
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O warunkach dowiedzieć się w Zarządzie domu: przy ulicy Oliarnej 
Nr. 2, m. 15, tel. 

ui Dąbrowskiego Nr. 5 
ze wszystkiemi ubikacjami 
DO WYNAJĘCIA 

9.61. 5-6 p.p. 

  

k 
Koszule ce] ea 

Krawaty! Ё 
е 
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Obuwie 
Czapki! 

artykuły wełniane damskie i męskie 
poleca w wielkim wyborze 

Jan Wokulski i S-ka, 

damskie i męskie 
wypróbowanej dobrocj 

Kapelus:e! 3 
4 į 

Wielka 9. 

Aki A ki Ak A k k k A k, 
' SKEAD BRONI I AMUNICJI 

= „Spotka Iogiecla“ 
Sp. z ogr. odp. 

Wilno. Mickiewicza 11. 
Nadszedł nowy transnort broni srótowej i kulowei znanych f rm: 
Lebeau, Syrena, Sauer Manuf, Liegeolse, Gzco, Gryf, 

Bayard, F. N, i innych. 

Wielki wybór sztucerów, karabinków i pistoletów. 

Broń bezpośrednio sprowadzona z zagran'cy dała m ność 
znacznie obniżyć ceny. 

Jadvne całkowicie w kraju wykonan: naboje srótowe zakł. Am. 
® “ 

„Pocisk » które otrzymały 1 nagrodę na konkursach 
międzynarodowych we Lwowie. 

Przy składzie własne warsztaty Rasznikarskie. 

Przyjmóje się broń w komis. 

ETAT TZT 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

STANISŁAW KRAUZE 
Wileńska, Nr 32 m. 2, 1 p. 

Poleca świeżo otrzymane nowości stzonowe. 

            
  

  

Rodzinę: Konopacką Zofję (O emo i 

Konopackiego Hieronima 
dziećmi poszukuje brat i szwagier. 
Prosi zawiadom ć D r Fejgenzon, Bakszta 4, m. 8. 

z 

| 

  

   
Ubranka 

Sp. 

  

Wielki wybór Palt i Garniturów 

Ostatnie nowości w materjałach 
męskich świeżo otrzymane 

Bracja JabłKOWSCY 
Mickiewicza 18 

Obstalunki z własoych materjałów. 

dziecinne 

Akc 

К 

Ambulatorjum Kliniczne 
niedziel i dni 

(
=
 

nika Chorób Dziecięcych U. Ś.B. 
Antokol, Szpital Wojskowy. 
Wznowiła przyjęcia chorych z dn. 6.X 27 r. 

П 

[ 
czynne codziennie oprócz [ij 
świątecznych. 

Z SĄDÓW. 
Podpalacz przez zemstę ukarany 

więzieniem. 
Antoni Lenkiewicz, mieszkaniec wsi Ło. 

siewo w pobliżu Druskienik stanął w dniu 
wczorajszym przed Sądem z oskarżenia go 
o podpalenie stodoły sąsiada swego Szyma- 
nowskiego. Zbrodnia, a raczej motywy kie- 
rujące ręką Lenkiewicza są niestety zjawi- 
skiem często spotykanem. sąsiedzką kłótnia 
zamieniła się razu pewnego w bójkę, pod- 
Czas której Lenkiewicz został dotkliwie po: 
bity. Nie mogąc inaczej wywrzeć zemsty na 
wrogu w noc na 19 września r. ub. podpalił 
mu stodołę. Pożar nie udało się stłumić, a 
Ogień strawił i obok stojącą stodołę, włas- 
ność Chociana. Wszystkie poszlaki padły na 
Lenkiewicza. Pomimo tego, że wypierał się 

Zakopiańskie kożuchy © 
otrzymane u DINCESA, Wielka 15, 8 

i przy ulicy 
Do sprzedania (2 
Nr. 4 dwa domy, murowany i drewniany 
z wolnym placem do budowy, razem 18 
mieszkań. Dowiedzieć się w francuskiej 

cukierni W. Pohulanka 9. 

on władze śledcze przekazały go sądowi, 
który wynió-ł wyrok skarujący 4 lata 
więzienia zamieniającego dom poprawy. 

Oskarżony nie mając nic do stracenia 
apelował. Wczoraj sąd apelacyjny pod prze- 
wodauictwem vice prezesa Bochwica zatwier- 
dził wyrok zaliczając Lenkiewiczowi areszt 
preweacyjny ad dn. 26 listopada r. ub. 

Obronę wnosił mec. Eagiel.
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Kino- 
teatr „Helios“ Potężnym draat 

ul. Wileńska 38. tajników serca. 

Motto: Pragnienie misoŚci i żar krwi okazżły się silniejsze niż obowiązki! 

„Sonata Kreutzerowska” (oe w nienie 
  

  

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

4 i 3 i ® 44 (Podr  Kapitą1a 
Miejski Klnematograt Dz ś będzie wyświetlany film „Tajemnica białej CisZy Scoitaž do "Bas na 
Kulturalno-Oświatowy | północnego) w 7 aktach, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. W pocze: 

Saia Miejska kalni konceity radjo. Ostatni seans o godz. 10. Początek seansów: w soboty, niedziele i święta 
(ut. Ostrobramska 5) © godz. 4, w inne dnie o g. 5i pół. ;Cena bile:ów: parter 60 gr. balkon 30 gr. 

  

Kino: 6 M Teat. „Polonja“ B 
ul A. Mickiewicza 22, z 

D.iś wstrząsający 
dramat w 9 akt. „Krwawa litera“ 

BO ROSE mi LARS HANSON. 
  

ZOSTAŁA URUCHOMIONA | URUCHOMIONA 

w Wilnie, przy ulicy Św. Anny 
(w gmachu drukarni Józefa Gaudi) 

MECHANICZNA PRZĘDZALNIA 

Nr. 3 

  

  

  

   

(Scariet letter) 
napiętnowana LILJANA GISM, 
Ostatni seans o godz. 10.15. 

  

w rolach tytełowych — lato 23 
jako zakochany; 

Li i 

Otrzymano NOWOŚCI sukiennych towarów 

  

   

  

O Ww O 

Drzewka 1 Krzewy (w 
oraz ozdobne 

UGÓWE 
aaklimatyzowane wyhodowane na miejscu w Szkółkach 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezcn jesienny SZKÓŁKI MAZ ELEWSKIE 

R? Zawalna 6, m. 2. 
Ceny przystępne. 

  

    

Mieszkanie 
do wynajęcia 5 pokoi, 

Po trzyletnim poby- 
cie we Francji 

  

  

  

    

  

  

  

W. Smiałowska pralnia 

Sklep 

  

udzielam kuchnia, weranda, odt do wynajęcia p Tul. 
„llekcji języka |zaraz, dowiedz eć się Wielkiej 39, inform 

francuskiego Popowska 22, m. 6, mieszk. 2. 

Oferty proszę skła- J. Popławski. i 
dać w Administracji Do sprzedania : 
sSłowa» dla K. L. Akuszerka dobrze prosperująca 

zwykła Ora. 
przyjmuje ou godz. 9 chemiczna, Ostrobram- 

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

4. Qżyńska-$molska —— 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i wu 

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

oddz. 

  

Został otwarty przy pi 

Gabinet kosmetyczn 
rwszorzędnym 

zakładzie fryzjerskim 
POL i KLEMENS (Wilenska 14). 

Wykonan'e masažu twarzy według 
najnowszego amerykańsk'ego systemu. 

wanie zębów bez bólu. „, POCzątkowa 
Porcelanowe i złote H. Siewiczowej. 
korony. Sztuczne zęby. Uniwersytecka 1. 
Wojskowym, urzędni. Racjonalne p.zygoło- 
kom i uczącym Się wanie do szkół Śred- 
zniżka. Ofiarna 4 m. ich. Wydz. Zdr, Nr 3 nich. Zapisy codziennie 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Sde 19. Mickiewicza ska 5, w pasażu Nr. 9. 
  

Gimnastyczka 
z 1-mio letnią prakty- 

Polska Szkoła ką ma jeszcze wolne 
godziny. 
także na szkoły męskie. 
Zgłoszenia do Adm. 
«Słowa» dla <Gimnas» 

Retlektuje 

tyczki». 
  

Meble! Mebie! Meble. 

mi wysokich ie i Usuwanie zmarszczek, udzielanie po- Pan Lapiteni Pan Ka 

dia wyrobu wszelkich gatunków i grubości a: mases B damskiė > a = rad tyczących się pielęgnacji cery i K U R SY pitan obchodzili meb — jumy, palta, okrycia, smokingi i traki. < zastosowanie sposobu trwałego przy- Ur 6. Wolfson KROJU, szycłai mode. 10We. masazyny, b * 
PRZĘDZY WEŁNIANEJ M Bogaty wybór wełen i jedwabi "a suknie. u ciemniania rzes i brwi. = lowania S. St-fanowi- žonki mają gust. <. 

A n ż Flanele, ilanelety i welwety. = Šiaous I SsóiE 0. czówny ul. Wielka 56 Z KE s B 
pod firmą YRARDOWSKIE płótna LNIANE i bawełniane. Z : i Wileńska 7, tej. 1067 18: 3: Zapisv codzien“ ASU jów: S 

sy Kapy, Obrusy, Serwety i inne białe towary. m Słynna Wróżka Ghiromantka S ALLA Rance wanie wysozywa 

$ r prz ZU nid 0 nų = Kołdry, Koce, jWata, Watelina i podszewki. O po c botobie, odnowił przyjej, od | kończące Kozy daje na raty tanio. 
Specjalne materjały dla uczącej się młodzieży. > 10 do 8 wieczór.  Przepowiada DOKTÓR świadectwa szkolne Sa100 dobowy—450 zł. 

Sp. z ogr. odp. > , 2 ь « przy p uw sądc pł et I, ZELDOWICZ i cechowe. Uczę opra- D Aa oi 
> й mana— 2 a 

Przędzaln  zaopalrzona w maszyny najnowszego systemu z = ; = ns bid Kojże (Zadeśsej, w bra: Na itano oazę mahoniowy —190 zł. 
z napędem "lektrycznym, wykonywa mniejsze zamówienia e hor.W ENERYCZ- g есго! = 

s @ R mie na prawo na schody. c и nich mėd, Salon czeczotkowy 
w ciągu = o: WA Sowy. NA przędzę — 3 NE, A -- — 1000 zł. Placówka 

w. gatun y bardzo przystępne, ° - KORNE . + Polska Me»lowa $. Ma: 
Przędzainia nabywa wełnę po cenach rynkowych. o Wilno, Wielka Nr. 28. Tel. 11—55. ł ® od 10-1, od 5-8 w, Ochmistrzyni kowski, Zawalna 15, 

m cszukuje pracy, 18 
( OSZENIE. DOKTÓR at praktyki, uczciwa, Inteligentna 

S.Zeldowiczowa pracowita, pożądany 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE Magistrat m. Wilna poszukuje dosiaw. Sake ej większy mają ek, ul. aa 

» 6 itali ich i Nowuświecka 7 a, m. 7 zaająca w: 
pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych ców mleka do szpitali miejskich i przytułków. RYCZNE si er wl zie gospodarstwa pu- 
firm uowe i używcne sprzedaję I wynajmuję OPONY DYE PY POWY TY LOTTY NY YCOTTTYYYE TYT dua hi Oferty ko T gim Zdrowia DRÓG MOCZ,” Dr. Med. оКЕ р‹ъа‹:у 40 e 

* ul. Dominikańska Nr 2 pokój Nr 8, rz  12- iod 46 Marjan Mienicki &°: Może byś wycho 
Ch 

K D BROWSKA ® ul.Mickiewicza 24 Adjonkt Kliniki Sytili- WR R 
a i nm tel. 277. Aatócie ko) ia na wyjaz! strobram: 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 e W. ŻdE Ni 31 saa gaej ska 9, w ad.u dozercy 
‚ ©. т i y!. B. 

= - ul. Wielka 47. Maszyny do poor siemie- Ėė Powrócił i wznowił a 
I ASAAZE ZU BIENNEM! OBU „Treszczotkić 1 Tri Student „yzyjscie chorym  [JQ sprzedania 

B WiE reszczo rieury rutynowany korepety- Przyjmuje od 4--7, MĘdens_ starożytny 
Maszyny da czeszn'a wełay t. zw. tor poszukuje lekcyj 1-Х 1927 r. L. 7141-10. amerykański  orzecn, BANK 

ZIEMIAŃSKI 
wydział agrarno-parcelacyjny 

„„Buiallo“    

  

    

    

  

Kol 

Poficzochy 

Kapelusze zagr. 
„Alfraskać 

Kalosze i śniegowce. 
  

OWA: naine 

fabryki Massey Наг 
pół, 3, 4 i pół i 6 

oraz 

Gry 

  

  

  

    

   

   
   

  

     

  

PRASY i gniotowniki do 
domowego wyrobu OLEJU 

CZOCHRY- 
'amervkańskie 

MOTORY naitowe 
is o sile1 

K. M. 

   
i korepetycyj, dogod- 

chowawczyni lub za- może być wynajętyjna 
rząd domem posiada biuro. Adres w Redak 

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

Rh jadalay dębowy. 
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ue warunki, oferty do " Pokój — as Ua 
r. 16— 

ns ena Na ul. Mickiewicza 
ю НОНЕ (blisko od Katedry) NAUKA ы 

słoneczny, o dwóch pisania dR=miisyni 4 
oknach na ulicę znie Osoba KOJ ces A esi jo Cio palic. systemęl., 

inteligentna Może być z używaj. K'S 30 zł. uczącym 
Frzyjmie posadę wy. Noścą salonu, lub też się zniżka. Opłata na 

raty. Orzeszkowej 11, . 
m. 16, iuform, od godz. ; 

poleca szycie. Uniwersytecka CJi <Słowa»  Mickie- „9=He,_ 268 e | z Przedstawicielstoo © Wilnie aaa ALE POOR KOK & pokoje 
Mickiewicza 8, tel. 4— Wino. Zawalna 11» | 2 S L nie d ia ; 2 Od 8 Paždziernika HDR KMEEWSEWWZA | M.Wilenkin | VV KOwrnie dice waśie 

8 Kupno majątków ziemskich. Parcelacja i i . aš * „kupię posiadłość = Mickiewicza 62, m. 2. 
° ` 1 & Rejonowa Hurtownia Tytoniowa Ne 2 Ę R, Leto języka 1 S-ka | |chočby obciažorą pro- 

majątków na zasadach komisowych. a oraz sklep detaliczny tejże Hurtowni, 12-29 6 j francuskiego i II Saka z ane. dp. SE et pi Do sprzedania | 
KM Przy paicelacji Bank udziela awansów, ł Vrica DOBRA 20, dom własn EA om e. gramofon zagraniczn = hipoteki, reguluje wierzytelności hipoteczne i saska k zostały przeniesione r W. Niemiecką ;Ę 8 e OWANIE angielskiego Istnieje od 1843 r. POK Ó J 4 drewnianą tubą į 4 

likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz 8 (dawniej N emiecka 2 róg Dominikańskiej). 8 PLANOW S aaa +. Pabtyka a (ewentualnie 2 pokoje) ladka 29, SA 1 a ZZ załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i DO NABYCIA: Wszelkie wyroby tytoziowe. Weksle. Znaczki * SWiATEODRUKI/AI Mickiewicza 37 m. 17.| jadalne, sypialne. |do wynajęcia Gia zał 2—5 godz. ! 
regulacją majątków ziemskich. & s'emplowe i pocztowe w każdej ilości. B Jaz KRypówie (Wejście 4d Cmażk] sny, A. ProTeĆ aeaić Ką ` ! i a niklowane i | pod biuro. Sadowa 23, 

JESZ ZE SE REZEBBEFTM <A angielskie, kreden- m, 4. ° 

.'..н « Turbiny wodne systemu <Francisa», nem Mad: SEA. : —;Ь_Ьпу kwit, Hod >= 3 i | 
ВоЬгоЬуі i majątek czeka u Twych drzwini  - B drzwi!!! x kompletne urządzenie młynów i'2 Kondradtówne PA Z se (al. Ee a każjeżka, Jagielloński | t m kaszarni, plany, projekta, kalkulacje 3 studentki U, S. B. VAS RUS B Ke \ Otwórz je umiejętnie m ma darGdarchSK h kach * iewažnia Si na raty, 12) za Nr.10327, unie- s „gar pod Guiazd | tu LOS do l-szej k P E na dogodnych ulgowych warunkach 5 unieważnia się, ważnia się. rp az! * 

pując -szej klasy 16 ej Państw. Loterji w słyn - u Fabryczny skład maszyn : i nej > wieikich i gei iw najszczęśliwszej kol 24 rze . młyńskich krajowych Е 
8 i RNA firm słeaoyce : KANT о R WYMIAN Y : 

k bile i motory i instalacja Į 

in OWS i z 8 ошо&;лдпа е'ё";%(?ЁЁЁЗЮ е 8 JULJANA LANGE RA i 

R tant St : r ат \ткпо. Nier 'ecka 35, tel. 13-17 P. K. O. Nr. 80928. R Ą R wino, Miekiawicza 0, tel. 12—15, Ž na dworcu Głównym (odjazdowym) 4 | 
Centrala: Warszawa _ „iewki 40, Tel. 29635 i 195.81. P. K. O. Nr. 3553. W. WARSZAWIE. 4 ! 

A ZNAJ ZIESZ DROGĘ DO SZCZĘŚCIA! Najlepsze słuchawki. Najlepsza pastewna roślina Czynny codziennie nie wyłączając Niedziel i Swiąt od8 rano do 12 w nocy. ; Giėwna wygrana + 650.000 * „дд two | | (NORA BABY Typ. Ka Cena 2 A eini saaa oe I 
2 po 75000, 2 po 60006 3 po 50000, 2 po S A sal AS 18 po E si 15000, 30 po 10000, 54 po P5C00, 90 o 3000, 180 po 2000, 422 po 10C0 i wiele, ne os RAZU ZE CY й wie ysyłam kłęby do jesienneg z + 41 Ei zaczynając od 10:go Października po ce- > LEKCJE MU ZYKI FORTEPIAN i TEORJA Ф 3 

Cena losu: а—н 10] | 2н20 ka 49 Najlepsze głośniki. | | | Piog. ywa w. Powie I Tas | |9 i od: 
G 50-21C0-*200 ię, d. kilo i niemniej 50 UA Michal : Józefowicz profesor Konserwatorjum tj ł 

о drugi los wygrywa!!! kilo, Zamówienia całkowicie opłacone | |< ul. św. Jakóbska 6 — 1. Przyjm. 11 — 12i 4 — 5 godz. sk! 
Najlepsza ckazja wzbogacenia się!!!! Niebywałe szanse!!! wysyłam w kolei ich nadejścia. Adres: i - 2 Zamiejscowym wysyłamy losy po nadesłaniu zamówienia i należności: em W SDE as, z Gh tat ь 

OZłOWSKI. Zi 

WYTNIJ I ZACHOWAJ! -NAĮSZCZĘSLIWSZA KOLEKTURA w KRAJU Najlepsze radjoaparatyitd. | | ograniczoną ilość bulwy na sprzedaż, | QD „wież a k ezpłatnie przeczytać ® : м iš tej W ino, Niemiecka 35. tel. 13.17. DEM“ gau RE przy zamówieniu na żądanie wysyłam najświeższe wiadomości prasowe wieczorne. э 
inkowski P. K. O. Nr. 80.028, broszurę o niej gratis. w Spiesz co wieczór na plac Katedralny. 2 

Bl Centrais: Warszawa, Nalewki 40 Warszawa, Nalewki 40, tel. 206.35 i 10581. P. K. 0. Nr. HO NN Wszędzie do. NA: „aula, & «Dział Reklam.» Z. A. S. K. 8! r 
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EDGAR WOLLES przypomnieć sobie jej zraczenia. jeszcze, lecz nie sądzę, by tak zrobiła. — Czy pani widziała coś takiego, nięto drzwi? — zapytała. nem, я 
57) ( — Czy paniprzypadkiem nie zna» Nie skończył jeszcze mówić, gdy co mogłoby w pani wyobraźni stwo- — A wczoraj czy były zamknięte? — Tepperwill był tutaj? — zapį I 

Liooiesztzt posta о lazła zamkniętej w którejś z szaf pan- w przedpokoju rozległy się lekkie rzyć obraz wykopanej jamy? — Nie wiem, Wyszłam wcześniej tał niedowierzająco inspektor, zaglądź r 
ny Marlow? kroki. Elza spojrzała nań z pod Ściągnie- od niego. jąc przez ramię dziewczyny. — c 

— Dzień dobry, panno Deem, — Na chwilę siły opuściły ją, nie — To onal—zawołała Daisy, tych brwi. Nachyliła się i zajrzała przez dziwne, — mówił do siebie, — W” i 
rzekł Beckerson. — O której wróciła mogła znaleźć słów odpowiedzi. — Panna Marlow? — To niemo- — Jakto? owszem, widziałam czło- dziurkę od klucza. działem dziś reno bankiera, mów 

wczeraj do domu? — i jakby žliwel a ani 
dla wyjaśnienia pytania dodał—jestem 
Beckerson, inspektor policji. 

— Owszem, znam pana,—powie- 
działa spokojnie, unikając jednak 

. spotkania z jego przenikliwym wzro- 
kiem. — Widziałam już pana kilka 
razy. Wróciłam do domu o dwuna- 
stej. Właściwie miałam wrócić o dru- 
giej, ale byłam tak niespokojne, to 

jest, chciałam powiedzieć,—zmieszała 
się i poprawiła się szybko,—wybiera- 
łam się do klubu na dłużej, ale z 
racji nieprzyjemności, które mam w 
biurze, wróciłam wcześniej. 

— To brzmi jakoś nieszczerze, — 
uśmiechnął się Beckerson. — Jakież 
pani ma nieprzyjemności w biurze? 

— Ach, wiele, wiele, przedewszyst« 
kiem nieznośne zechowanie majora, 
jego imperiynenckie maniery! A prócz 
tego... ale tego nie mogę wypowie- 
dziećl—zakończyła Daisy, z rozpaczą 
w głosie, 

— Pani wyszła zdomu wczesnym 
rankiem. Byłem u pani ojca przed 
ósmą i pani już nie zastałem. 

— Tak, wyszłam bardzo wcześnie, 
W istocie Daisy całą noc spędziła 

na ulicy, błądząc wśród ciemnych i 
cichych zaułków. Musiała jednak te- 
raz kłamać. Wymagano tego od niej 
w liście, który znalazła dziś rano w 
biurze. W liście tym miała wypisane 
wszystkie odpowiedzi, które powinna 
była dawać, a keńczył się cn tak 
straszną gre źbą, że nie miała odwagi 

Wydawca Stanisław Riackiewicz Radaktor w:/ Czesław Karwowałi 
ОНЕ СЕС оОО сс ki i Ža 

— Nie,—wykrztusiła wreszcie, — 
jeśli panna Marlow tak twierdzi—kła- 
mie, W rzeczywistości jednak nie wiem, 
co się działo dzisiejszej nocy. Wypi- 
łam szklankę wina, które uderzyło mi 
do głowy. 

— Pani nie słyszała niec o tem, 
że jakoby major Emery był uwięzio- 
ny w garażu ojca pani? 

Zielona jej twarz stała się zupeł- 
nie trupią. Zachwiała się i oparła o. 
stół rękami. 

— Major Emery, — szepnęła nie 
panując nad wzruszeniem, — uwię- 
ziony w garażu? Co pan chce przez 
to powiedzieć? 

— Widzę, że pani nic nie wie. 
Czyż panna Marlow nie mówiła o tem 
z panią? 

Odpowiedziała przeczące. 
— Majora Emery niema 

w biurze? 
Kiwnęła głową przecząco, bojąc 

się, że głos zdradzi ją. 
luspektor wszedł do pokoju Elzy 

i nacisnął klamkę przy drzwiach, wio- 
dących do gabinetu jej szefa. Drzwi 
były zamknięte, powrócił więc do p. 
Deem. 

— Gdzie jest panna... panna Mar- 
low? zapytała drżąca dziewczyna. 

— Widziałem ją ostatnio w Szpi- 
talu. 

— Co jej jest, czy bardzo posira- 
dałe? 

— O, nie, doktór twierdzi, że 
p. Marlow może opuścić szpitał dziś 

jeszcze 

Wyszedł, by sprawdzić, czy Daisy 
miała rację. E'za zdejmowała kapelusz 
I palto. Zbliżył się do niej i zdziwił 
się, jak bardzo wytrzymałą i opano- 
waną była ta dziewczyna. Zjawiała 
się do pracy po tak strasznej nocy, 
lecz na twarzy jej mie było śladu 
przeżytych okropności. Jedynie lekkie 
cienie pod oczyma i bledszy rumie- 
niec mogły świadczyć o zmęczeniu. 
Powitała go skinieniem głowy i 
otwcrzyła maszynę do pisania, przy- 
gotowywała się do codziennej pracy. 

— Czemu oni panią wypuścili? — 
zawołał Beckerson. Rano przypomi- 
nała pani więcej umarłą, niż żywą. 

— Wyszłam ze szpitalu, - bo tak 
chciałam, powiedziała spokojnie. 

— Nie jest to aostatecznie ważna 
przyczyna. Pani zapewne domyśla się, 
że zająłem się poszukiwaniem, na za” 
sadzie pani opowiadań? 

— Wiem, mówił mi pan o tem. 
—Mówiłem też pani, że w gźrażu 

nieznałeźliśmy żadnego ciala ludzkiego 
ani też żadnych śladów zbrodni. Ale 
wszystkie pani wskazówki okazały się 
prawdziwemi, i jama w podłodze ist- 
nieje, | 

Dziewczyna drgnęła. 
— Lecz w jamie nic rie znalezio- 

no, prócz ziemi i cementu. Myślę, że 
wszystko to przyśniło się -pani. Czy 
pani nie była wczoraj w domu p. 
Deema? 

— Owsztm, 

Odpewiedzialny za ogłoszania 

wieka z łopatą, wychodzącego z ga- 
rażu. 

— Ach tak'—krzykvą! Z tryumiem, 
Nie wiem jakiego rodzaju pani ma 
chorobę nerwową, ale doktór Challam 
zapewne ją określi. 

— To wszystko, co opowiadałem 
o dzisiejszej nocy, jest prawdą, a nie 
jigraszką wyobraźni, — rzekła stanow- 
czo i cicho. -- Czy pan rozmawiał z 
Dzisy Dzem, ona potwierdziła moje 
słowa? 

— Przeciwnie, — brzmiała odpo- 
wiedź, — nie uczyniła tego. Panna 
Deem twierdzi, że nie widziała pani 
w szafie, że mie uwalniała pani z niej 
i wogóle nis wie o tem wszystkiem, 
co pani opowiada. 

ROZDZIAŁ Ll. 
Bank. 

Elza patrzała nań niedowierzająco, 
nagłe twarz jej zmieniła się. 

— Naluralnie, biedaczka boi się 
swego ojca. 

— Wolałbym każdą inaą Sprawę, 
niż tą, zawołał inspekter. — Świadek, 
który bredzi — to prawdziwy kosz- 
mar! Nie chciałbymĘ panią obrazić, 
ale nie mozę uwierzyć temu wszy- 
stkiemu. Czy major jest w swoim 
pokoju? 

— Nie, nie sądzę, by był, — od- 
powiedziała, nie zwracając uwagi na 
to, że pytanie fo miało na celu spra- 
wdzenie stanu jej umysłu. Spróbowa- 
ła otwerzyć drzwi. — Czemu zamk- 

Xazcn awiasć i 

— Klucza niema, ale spióbuję 
otworzyć moim kluczem. 

Pokój majora pozostał w tym sa- 
mym stanie, w jakim go Emery opu- 
ścił, Nikt nie wchodził tam, by sprzą- 
tać. Na kominku leżało kilka niedo- 
pałków od papierosów i nawpółwy- 
palone cygaro, 

Elza nie mogła nic więcej wyjaś- 
nić. Beckerson obejrzał pokój i wy- 
szedł. Dziewczyna 'pošpieszyla za 
nim. 

— To dziwny człowiek, — mru- 
knął inspektor, ałe... ale nie.. — nie 
mógł znaleźć odpowiedrięgo ekieślc 
nia. 

— Nie zlowieszczy — pūdpowie: 
Cziala, ušmiechając się, Elza, 

Tak, tak, — potwierdzi! skwap- 
liwie. Nie jest on tak złowieszczy, jak 
sądziłem. Szczerze mówiąc... tu przer- 
wał, nie kończąc swej myśli. — Jaka 
to księga? — pokazał na zniszczoną 
księgę w skórzanej oprawie, która 
leżała na stole, 

— jest to księga w której stróż 
zanotowuje nazwiska wszystkich, 
wchodzących do biura, telefonujących, 
lub depeszujących po godzinach urzę- 
dowych, codzień wieczór odnosi ją 
do majora Emery. 

Otworzyła księgę i nie mogła po- 
wstrzymać okrzyku zdziwienia. 

— Pan Teppezwill był tutej o 
szóstej? 

Była tak tem zdziwioda, że na 
chwilę zapomniała © wszystkiem in- 

mi, że wrócił de domu o piątej i wy 
jechał ną całą noc do swej willi prad P 
miejskiej. +D 

„Po wybadaniu kilku įeszcze os. cj 
Beckersen zatelefonował do naczełnii * ę 

— Cała ta sprawa staje się core: 
dziwniejszą, — rzekł, — Przed chwil! 
-rozmawiałem z panią Challam, op('ų E: 
wiadała mi, że dzisiejszej nocy kio 'V 
wpadł do jej domu i o mało jej ni 
zabił Kto był owym napastnikiem 
pani Challam nie wie, lecz, gdy od 
zyskała przytomność, ujrzała pan 
Emery, który wyszedł z jej domu | 
towarzystwie panny Marlow, 0 któr 
zeznaniach już mówiliśmy. 

— To wszystko potwierdza j 
powiadanie, — odrzekł, po c” je | 
milczenia Wille. — Czy był san? ś 

— Nie. Był z nim chińczyk F_mi | s*" 
Cho i zdaje się, doktór Challam, « zi 
ry wyszedł za nimi. i 

— Doktór Challam jest jej I 4 
nym? D 

— Mężem, twierdzi ona, že п ч 
jej pozostał jeszcze dlugo w m“ ` 
kaniu, po wyjściu Emery. Byłem 1 
doktora, lecz nie zastałem go. 7 vt 

Znów zapadło milczenie. s „@ 
— To wszystko jest bardzo £ f fr di 

ne, Proszę mi dawać znać © 7 4 
stkiem, Beckersonie, Sd 

— Mam zamaar šledzič tę dzi „kd 
czynę, — rzekł inspektor. — Cat | ca 
się w niej nie podobal za 

p
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