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-Zlazd В. żelmerzy armii 
sprzymierzonych 

Bukareszt, 24 września. 

Przejechaliśmy wszerz całą niemal 
Europę, aby wziąć udział w IX-ym 
kongresie FIDAC'u, czyli Międzyso- 
juszniczej Federacji Byłych Wojsko- 
wych, grupującej 32 związki należące 
do dziesięciu krajów. Z Polski przyby- 
ła na kongres liczna delegacja, repre- 
zentująca sześć związków, a mianowi- 
cie: p.p. Marjan Kantor, K. Smogo- 
rzewski, pos. Karkoszka, E. Bigoński, 
Stachecki, Pawłak i Rosochacki )Zw. 
Inwalidów); p. B. Fliwiński (Zw. Po- 
wstańców i Wojaków); gen. S. de 
Henning Michaelis (Zw. Dowborczy- 
ków i Stow. Emerytów); mec. Wron- 
cki (Zw. Oficerów Rezerwy); pos. 
Dzierżawski (Zw. Hallerczyków), oraz 
panie Bernaczekowa i Mazaraki, re- 
prezentujące żeńskie organizacje po- 
mocnicze. 

Rumuńskie związki b. wojskowych 
przyjęły nas wspaniale. Rząd im natu- 
ralnie przyszedł z pomocą. Zorganizo- 
waniem kongresu zajął się specjalny 
komitet, na którego czele stanął gen. 
Moszoiu, a którego sekretarjat gene- 
ralny objął nasz miły kolega prof. Wi- 
ktor Cadere. : 

Niesposób tu jest streszczać prze- 
biegu całego kongresu. Zaznaczamy, 
że pierwsze zebranie plenarne zaszczy 
cił swą obecnością minister spraw 
wewnętrznych I. G. Duca, zastępują- 
cy wówczas nieobecnego premiera; że 
ministrowie spraw zagranicznych (p. 
Argetoiano) i wojskowych (gen. An- 
gelescu) wydali na cześć uczestników 
kongresu bankiety z mowami, których 
dominującym motywem było stwier- 
dzenie potrzeby stałej solidarności pa- 
między państwami, które razem wy- 
grały wojnę. 

Kongres FIDAC'u również deba- 
tował nad tą sprawą. Mianowicie ru- 
muński Zw. Oficerów Rezt "wy, zanie- 
pokojony posunięciami poiyki włos- 
kiej, oraz kampanję lorda Rotherme- 
re, złożył wniosek domagający się po- 
tępienia tych niebezpiecznych tenden- 
cyj. Po dłużeszej debacie, w której w 
imieniu Polski przemawiał gen. Micha- 
elis, Kongres przyjął jednomyślnie u- 
chwałę, w której raz jeszcze zaznacza 
że FIDAC uważa poszanowanie istnie 
jących traktatów za jedyną możliwą 
podstawę współpracy międzynarodo- 
wej. 

e ważną sprawą, nad którą 
długo debatowano w komisji spraw 
zagranicznych (sprawozdawcą obra- 

— no tam niżej podpisanego), była kwe- 
stja odszkodowań i długów międzyso- 
juszniczych. Mianowicie delegacja fran 
cuska zaproponowała, aby wszyscy 
eks- sprzymierzeńcy poskreślali sobie 
nawzajem długi, a wzamian zato każ- 
dy z sojuszników zmniejszy sobie wo- 
bec Niemiec pretensje o tyle, ile mu 
skreśli jego wierzyciel — sojusznik. 
Gdyby ta zasada weszła w całości w 
życie, Stany Zjednoczone poniosłyby 
największą ofiarę. To też przy głoso- 
waniu delegacja amerykańska się 
wstrzymała. 

Zastanowiono się wreszcie nad 
dalszemi stosunkami związków sprzy- 
mierzonych ze związkami b. państw 
centralnych. Jak wiadomo, FIDAC zor- 
ganizował już dwie międzynarodowe 
konferencje w Luksemburgu. Ale jesz- 
cze przed Luksemburgiem powstał 
CIAMAC, czyli Międzynarodowa Kon- 
ferencja B. Wojskowych i Inwalidów. 
Ponieważ niektóre organizacje należą- 
ce do FIDAC'u biorą także udział w 
pracach CIAMAC'u (dwa związki fran 
cuskie, oraz polski Zw. Inwalidów), 
przeto delegacja włoska zażądała, oby 
Kongres nakazał owym związkom wy- 
branie pomiędzy jedną lub drugą or- 
ganizacją. Polski Zw. Inwalidów jest 
za pozostawieniem wszystkim organi- 
zacjom wolnej ręki; do tej opinii jesz- 
cze raz przychylił się kongres i ode- 

słał wniosek włoski do dokładnego 
zbadania przez radę zarządzająca 
FIDAC'u, zasiadającą w Paryżu. 

Pomijamy tu naturalnie cały sze- 
reg innych spraw przez kongres u- 
chwałonych i omówionych, a szerszy 
ogół mniej interesujących. Nowym pre 
zesem FIDAC'u został tym razem Belg 
p. Achilles Reisdorffi; na sekretarza 
generalnego obrano ponownie p. Ro- 
gera d'Avigneau, czyli niemal od za- 
rząd do roku 1921, czyli niemal od za- 
łożenia FIDAC'u. Pozatem, każdy kraj 
ma swego vice-prezesa: po raz trzeci 
został vice-rezesem na Polskę p. Ma- 
rjan Kantor, prezes Zw. Inwalidów. 

Następny kongres odbędzie się w 
Belgradzie. 

„Jest w zwyczaju, że każdy naród 
w FIDAC'u reprezentowany ma swój 
„dzien“. Znaczy to, że w dniu tym 
przedstawiciele tego właśnie narodu 
zabierają głos w imieniu wszystkich. 
Polski dzień przypadł w dniu wyciecz- 
ki do Ploeszti i do zagłębia naftowe- 

0 traktat handlowy polsko-niemiechi, 
Głosy prasy niemieckiej. | 

BERLIN: 28.9. (PAT). Obecną fazę w rokowaniach handlowych polsko - niemiec- 
kich charakteryzuje „Vossische Ztg*w ten sposób, że ze strony poiskiej wysunięto pro- 
pozycję przygotowania możliwości, czyby nie udało się już teraz zrealizować planu znie- 
sienia kontygentu importu polskich produktów mięsnych oraz polskiego bydła. 

„Vossische Ztg* oświadcza, że życzenie to, ze stanowiska polskiego zrozumiałe. 
Niemcy mogłyby wypełnić tylko pod całkiem ściśle określonemi warukami. W sprawie 
importu węgla polskiego dyskutowanie — jak to oświadcza „Vossische Ztg“ — nad de 
zyderatami polskiemi będzie dopiero wówczas» możliwe, gdy zapowiedziane między pro- 
ducentami węglowymi polskimi i niemieckimi rokowania zostaną doprowadzone do końca 

Jeżeliby w ten sposób udałoby się osiągnąć zebezpieczenie interesów producentów 
niemieckich, to wówczas pod pewnemi warunkami byłoby rzeczą zgoła niewykluczoną 
okazanie zrozumienia dla dezyderatów polskich, oczywiście pod tym warunkiem, gdyb 
Polska ze swej strony okazała gotowość do pewnych ustępstw. W sprawie zniesienia 
kontygentu i importu mięsa polskiego dyskusja byłaby możliwa, gdyby ze” strony pol- 
skiej odstąpiono od dotychczasowych w tem zakresie życzeń, albo też życzenia te mocno 
zredukowano. ы 

Poważne dyskutowanie dezyderatów polskich będzie wogóle możliwe tylko wów- 

czas kończy „Vossische Ztg* — jeżeli Polska okaże skłonność do przyznania Niemcom 

takich ustępstw, któreby mogły zrekompensować ewentualne ofiary ze strony Niemiec. 

Żądania Polski są zbyt wygórowane. 
BERLIN. 28.9. (PAT). „Berliner Tageblatt* przynosi na naczelnem miejscu depeszę 

swego korespondenta warszawskiego omawiającego sytuację obecną w rokowaniach 

polsko - niemieckich w związku z wyjazdem przewodniczącego delegacji niemieckiej dra 

Hermesa do Berlina. 

Korespondent twierdzi, że lista życzeń polskich przedłożona obecnie Hermesowi, 

zwłaszcza w przedmiocie importu nierogacizny przekracza podstawę rokowań, która u- 

stalona została w protokule zeszłorocznej konferencji między ministrem Stresemannem, a 

dyrektorem Jackowskim. 
Delegacja niemiecka trwa dalej na stanowisku, że ta zeszłoroczna podstawa roko-. 

wań musi pozostać nadał punktem wyjścia również przy obecnych negocjacjach. 
Korespondent „Berliner Tageblatt* podkreśla ratomiast: że nietylko możliwem, ale 

nawet pożądanem wydaje się rozszerzenie podstaw dla dalszego toku rokowań. Pod 

tym względem istnieje pewna sprzeczność między poglądami delegacji polskiej i delega- 

cji niemieckiej. Delegacja niemiecka żąda wyjaśnienia w pierwszym rzędzie poszczegól- 

nych kwestyj technicznych, chcąc dopiero potem wyjaśnić sprawę wzajemnych żądań 
gospodarczych, podczas gdy delegacja odwrotnie stoi na stanowisku, że najpierw wiano 

się dojść do pewnego porozumienia w zasadniczych sprawach gospodarczych, t. zn. w 
kwestjach taryfowo - celnych importu nierogacizny, mięsa i węgla, podkreślając, że do- 

piero po załatwieniu tych kwestyj, możliwie będzie osiągnięcie porozumienia, co do po- 
szczególnych kwestyj technicznych, zależnych od załatwienia zasadniczych spraw go- 

spodarczych. 

Nota St Ziedneczonych w sprawie ukladu mor= 
skiego anglo-francuskiego. 

LONDYN. 28.9. (PAT). Nota amerykańska wręczona lordowi Cushendunowi jako 
pełniącemu obowiązki sekretarza stanu dła spraw zagranicznych, w odpowiedzi na an- 
gielsko - francuskie propozycje, dotyczące organiczenia zbrojeń morskich, nie przyjmuje 
przychylnie propozycji angielsko - francuskiej, chociaż nie zawiera żadnych wniosków 

w sprawie ograniczenia zbrojeń morskich. 

Po dokładnym rozbiorze angielsko - francuskich propozycyj i sformułowaniu po- 

glądów w celu odnalezienia podstawy, zadawalniającej wszystkie morskie mocarstwa 

łącznie z temi, które nie były reprezentowane na konierencji trzech mocarstw w Genewie. 

Rząd Stanów Zjednoczonych jest gotów wziąć pod uwagę potrzeby Francji, 

Włoch i każdego innego mocarstwa o iłe chodzi o pewne specjalne typy okrętów, uwa- 

żane przez nie za nieodpowiednie do obrony.. Nota w końcu wyraża nadzieję, że specjałne 
potrzeby Stanów Zjednoczonych spotykają się z podobnym przyjęciem ze strony innych 

mocarstw. Nota jest obecnie badana przez kompetentne czynniki a następnie wejdzie pod 
obrady gabinetu, który zadecyduje jakie dalsze kroki należy przedsięwziąć, ażeby wy- 
naleźć podstawę dla wznowienia prac przygotowawczej komisji konferencji rozbroje- 

> Zhrodniozy zamach. 
AND WERPJA. 28.9. (PAT). Wybuch w składzie amunicji spowodował 

śmierć 2 żołnierzy i zniszczył 5 sąsiednich baraków. Jak wynika ze śledztwa, 
chodzi tu o akt złej woli. Aresztowano 3 podejrzane osoby. 

Podrabiaez weksli i szantažysta—iniormaforem 
rządu kowieńskiego. 

W Kownie ogłoszone zostały zmyślone rewelacje o akcji Pleczkajtisa na 

terenie Wilna o rządzie który się miał rzekomo ukonstytuować w Wilnie i t.d. 

Pisma litewskie powołały się przytem na niejakiego B. Pietkiewicza, rzekome 

go majora oddz. II szt. generalnego. Jak wiadomo wiadomości te wyssane są 

całkowicie z palca. Obecnie otrzymujemy wiadomość z Kowna, że sam Pie- 

tkiewicz złożył wiadomości różniące się co do treści z ogłoszonemi w Kow- 
wnie. Zostały one dopiero później przez rządowe czynniki kowieńskie przero- 

bione gdyż opowieść Pietkiewicza pierwotna wydała się dla Kowna zbyt już 

sensacyjną i nieprawdopodebną, tembardziej, że Pietkiewicz, znany dobrze 
w Wilnie nie przejawia zbyt wielkiej inteligencji. м 

„Co do samej osoby Pietkiewicza udało się nam zasięgnąć informacyj 
w źródle wiarogodnym. Nazywa się on Aleksander Pietkiewicz, przeto pierw- 

szą literą jego imienia nie jest B. jak podaje prasa kowieńska. Ów Pietkiewicz 

przybył do Wilna z Rosji Sowieckiej i podawał się za zbiegłego z więzienia 

G.P.U. gdzie miał rzekomo przebyć straszliwe męczarnie. Początkowo uwie- 
rzono jego opowieściom. Wkrótce jednak okazało się że jest osobą o ciemnej 

przeszłości, aferzysta i szantarzysta. Czynniki miarodajne zarządziły nad po- 
dejrzanym obserwacje. Wówczas Pietkiewicz znikł w nieznanym kierunku i 
po pewnym czasie wypłynął na prowincji. Za podrabianie weksli i inne spra- 
wki aresztowany, wkrótce potem zwolniony, Pietkiewicz zjawił się ponow- 
nie w Wiinie jako agitator przy wyborach do Rady Miejskiej, a następnie 

agitator „Wyzwolenia“na terenie pow. Święciańskiego. Po skończonych wy- 
borach Pietkiewicz wypłynął w Mołodecznie gdzie legitymował się fałszywym 

dowodem urzędnika służby śledczej. 

Oczywiście oficerem nigdy nie był, tembardziej majorem sztabu gene- 
ralaego. Przed miesiącem przkroczył granicę do Litwy Kowieńskiej na odcin- 

ku Kozaczyna, pow. Święciańskiego. 
` 

   
nakoniec, že w czasie 
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cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

go. W Ploeszti, przed prefekturą, od- 
powiadał na powitania weteranów ru- 
muńskich p. Kantor. W Moreni, w za- 
głębiu naftawem, na,bankiecie wyda- 
nym przez T-wo „Creditul  Minier“, 
przemawiał niżej podpisany; w imie- 
niu b. wojskowych rumuńskich bardzo 
serdecznie odpowiedział mu prof. Gri- 
gore Nandrisz, młody i obiecujący sla- 
wista na uniwersytecie w Czerniow- 
cach, który studjował w Krakowie. 
Przez cały czas jej pobytu w Rumunji 
prof. Nandrisz był uprzejmym i zawsze 
dyskretnym „aniołem stróżem* dele- 
gacji polskiej,, za co mu na tem miej- 
scu składamy serdeczne podziękowa- 
nia. 

Dodajmy 
swego pobytu w Bukareszcie delega- 
cja polska, w obecności majora Wł. 
Ludwiga, naszego „attachć* wojsko- 
wego, oraz przedstawiciela rumuńskie 
go Min. Wojny, złożyła duży wieniec 
ze świeżego kwiecia na grobie rumuń- 
skiego Żołnierza Nieznanego  (Erolul 
Nuconoscut). 

Tyle o samym kongresie. Wraže- 
nia z wycieczki po Rumunji podamy 
w listach następnych. ż 

Kazimierz Smogorzewski. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE—ul. Szeptyckiego A. Łaszuk 
BRASŁAW —Księg. T-wa „Lot”. 
DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło. 
GŁĘBOKIE—ul. Zamowa, W. Włodzimierow. 
DNO — Księg. T-wa „Ruch“ 

HORODZIEJ—K. Smarzyński. 
GR 

IWIENIEC—A. Ossoling. 
KLECK— Sklep „Jedność. 
LIDA—ul. Suwalska 13. 
NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa I 

Hrabia Henryk 
Na biurku leży świeży splot ga- 

zet warszawskich,  przedstawiających 

już zwiędły bukiet myśli stolicy. To, 
co stolica myślała wczoraj wieczorem. 

Oto rzucony popularny, a tak dosko” 

nały Cyrulik warszawski, jedno z.naj- 

lepszych wydawnictw  humorystycz- 

nych w Europie, a na nim karyka- 

tura Daszyńskiego w kolorze żółtym: 

„Pójdźcie do dziadka, pójdźcie wszyst” 

kie razem” - marsz. Daszyński pro- 

wadzi do Belwederu leaderów swoje- 

go opozycyjnego stronnictwa. A oto 

„Robotnik“—i na nim cała pierwsza 

stronica zalana „sensacją“, „rewela- 

cjami“ urywkami z broszury posła 

Piaseckiego о konierencji konstytu- 

cyjnej u pułkownika Sławka. Dając 

sprawozdanie z tej wynalezionej przez 

siebie broszury, Robotnik pisze: 
ostarczono nam z prośbą o podanie 

do wiadomości publicznej broszury p. po- 
sła A. Piaseckiego, konserwatysty druko- 

wanej jako rękopis, a zawierającej sprawo 
zdanie z „konferencji* w sprawie zmiany 

ustroju Rzeczypospolitej; „konferencja%od- 

była się przed kilkoma tygodniami; prze- 

wodniczył jej prof. W. Makowski, prezes 

Komisji Konstytucyjnej Sejmu; uczestniczy- 
li pp.: Anusz, 'podówczas poseł na Sejm, 
dziś wice-prezes Rady Banku Rolnego, Bu- 

kowiecki, teoretyk Związku Naprawy Rzeczy 

pospolitej, Car, wice-minister sprawiedliwo- 
$ci, prof. Estreicher, kierownik „Czasu*, kon 

serwatysta, Hołówko, naczelnik Wydziału 

Wschodniego MSZ., Jędrzejewicz, poseł na 
Sejm, Kościałkowski, poseł na Sejm, Lech- 
nicki, poseł na Sejm, przywódca Zw. Na- 
prawy, Maciesza, poseł na Sejm, Mackiewicz 

poseł na Sejm, redaktor „Słowa*, ideolog 
monarchistów, Mattszewski, dyrektor depar 

tamentu MSZ., prof. Ohanowicz-Paciorkow- 
ski, dyrektor departamentu politycznego 

Min. Spraw Wewnętrznych, Piasecki, poseł 
na Sejm, konserwatysta, Jan Piłsudski, po- 
seł na Sejm, postępowy odłam BB., pułk 
Prystor, ks. ]. Radziwiłł, sen. Roman, W 

Rostworowski, redaktor „Dnia Polskiego", ks 

E. Sapieha, A. Skwarczyński, Sławek, prezes 

BB., min. Świtalski, ]. Targowski, poseł na 
Sejm, prof. Wł. Zawadzki, konserwatysta. 

Według relacji Robotnika broszu- 

ra została wydana na prawach ręko- 
pisu, a napisane było na niej „Ściśle 

poufne*. Narzuca się wprost pytanie: 

kto ją Robotnikowi dostarczył i kto 

prosił © podanie do wiadomości pub- 
licznej jej treści. Z tego, co Robotnik 

pisze, wynika, że zrobił to ktoś, kto 

wykradł tę broszurę. Dziwimy się 

więc Robotnikowi, że chciał korzystać 

z wykradzionego materjału. Takie rze- 

czy dzieją się w robocie defensyw, 

lecz nie w walkach między sobą po- 

ważnych redakcyj. Nie poruszalibyśmy 

nawet tej sprawy, bo jest zbyt dla 

Robotnika drażliwa i nieprzyjemna: 
gdyby nie to, że znając dżentelmeńską 

naogół metodę pracy redaktora Nie- 

działkowskiego, na tym właśnie fakcie, 

na tem posługiwaniu się wykradzio- 
nym materjałem, zbudujemy tezę, iż 

p. redaktor poseł Niedziałkowski do- 
prowadzony jest do ostateczności. Je- 
go wydrukowanie wykradzionego skądś 

materjału — źo przejście do rozpacz- 

liwej kontrofensywy. 

Urywki z broszury, przedstawiają- 

ce naogół bardzo niedokładnie prze- 

bieg owej konferencji, opatruje p. re- 

daktor Niedziałkowski następującym 

komentarzem: 
Naogół przebieg „Konferencji* oznacza 

kolosalne, chociaż mało logiczne i mało 

skoordynowane ze sobą, „przesunięcie na 

prawo* całego Bloku Bezpartyjnego. Kon- 

serwatyści są mózgiem i sztabem obozu 
rządowego w Polsce. Opór żywiołów demo 
kratycznych (pp. Piłsudski, Kościałkowski) 
wygląda raczej nieśmiało, „defensywnie*. 

Bardzo dużo pomysłów co do Senatu, co 
do prawa wyborczego, naprzykład—odpo- 
wiada prawie dokładnie planom Stronnictwa 
Narodowego (dawnej endecji). Dlą przepro 
wadzenia chocby części zamierzeń, sformu- 
łowanych na „Konferencji*, trzebaby poro- 

zumienia BB. i prawicy nacjonalistycznej. 
O jakiemkolwiek porozumieniu z lewicą, 
nawet umiarkowaną, nie może być mowy. 
W r. 1921 skrajni endecy i „dubadecy* nie 
śmieli się zająknąć o niczem podobnem. 

Zwrócić też trzeba uwagę ną cechę za- 

sadniczą wszystkich prawie oświadczeń 
1 projektów na „Konierencji*: określiliby- 
śmy ją, jako głęboką nieufność do głoso- 

: wania powszechnego, do mas. 

Przypominamy sobie, że w nume- 

rze noworocznym Słowa — pisałem 

wśród swoich proroctw, co się stanie 

w 1928 roku: 

NOWOGRODEK--Kiosk St Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY—ul. Wileńska 28. 
OSZMIANA—Spółdz. Księg, Nauczyc. 
PINSK— Książnica Polska St. B 
POSTAWY— |. 
STOLPCE--Ksieg. T-wa „Ruch“. 
ŠWIĘCIANY POW. --Rynek © 
WILEJKA POW.—ui. Mick 

sdnar skl. 
Wojtkiewicz—Rvnek 

    

   оо cza 74, 
WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK—Kiosk B. Golembiowskiego 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. droże 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. drożej. Za dostarczenie numeru dowodowegu 

Niedziałkowski. 
W społeczeństwie polskiem pewna 

jest jedna wyraźna zmiana. Oto dziś je- 
szcze wszystko to, co się nazywa „sa- 
nacją*, w umyśle przeciętnego człowieka z 
ulicy klasyfikuje się jako „lewica*. Pierw- 
szego stycznia 1929 roku będziemy już 
mieli całą „sanację“, sklasytikowaną jako 
„prawica* w umyśle najbardziej przecię- 
tnego i najbardziej ze swą świadomością 
polityczną spóźniającego się obywatela 
polskiego. 

Wtedy temu, co pisałem, przeczyli 

endecy. Dziś to stwierdza pos. Nie- 

działkowski tak jaskrawie. 

Ale mniejsza o te prawdy histo- 

ryczne. Politycznie najciekawsze jest, 

dlaczego pos. redaktor Niedziałkow- 

ski chwycił się środków aż tak roz- 

paczliwych, jak ujawnianie lub druko- 
wanie „rewelacyj”*, Bądź co bądź po- 
seł Niedziałkowski nie jest panem 
Koziejem! 

Dzieje się to dlatego, że pos. Nie- 

działkowski stoi sam w obronie do- 
ktryny socjalizmu. Powiem więcej, stoi 
mniej więcej sam w obronie demokra- 
tycznego parlamentaryzmu w Polsce. 
Być może w tem mu  dopomaga b. 
marsz., Daszyński lub ci z endeków, 
którzy mówią, „pereat ojczyzna, шё 

partja" — niech zginie Polska, lecz niech 

tych 37 endeków w Sejmie mogą cóś 

zrobić i dać jakoś odczuć swoje istnie- 

nie. Poseł Niedziałkowski w swojej roz- 

paczliwej walce o parlamentaryzm, o 
konstytucją 17 marca opuszczony zo- 
stał przez swoich współpracowników. 
P. Dubanowicz gdzieś się schował, 

p. Stroński przestał wydawać War- 
szawiankę, p. Dmowski zestarzał w 
sposób bardzo widoczny. Z jego zaś 
p. Niedziałkowskiego obozu, zadaje 
mu cios w plecy sam marsz. Daszyń- 
ski. Ciągnie P.P,S. do większości rządo- 
wej. Stary, wytrawny polityk widział w 
życiu niemało, przeżył niemało, nietylko 
rozmowy z handlarzami żywym towa- 
rem, 0 czem tak się rozpisuje w swoich 
pamiętnikach. Marsz. Daszyński jest 
patrjotą Polski i patrjotą socjaliz- 
mu. Prowadzi dziś P.P.S. do Kanos- 
sy przed Belwederem, lecz doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę, że to jest 
jedyny sposób, aby uratować P.P.S. 
od rozbicia. Marsz. Daszyński to 
niewątpliwie stary, przezorny i mądry 
człowiek i napewno tylko tak da się 
jeśli nie jedność, to w każdym "razie 
dzisiejsze znaczenie P.P.S. w masach 
robotniczych na dzis ocalić. Dlatego 
też p. Daszyński, wyznajemy to ot- 
warcie, dla nas, przeciwników  socja- 
lizmu, jest niebezpieczniejszy od p. 
Niedziałkowskiego i dlatego daleko 
prędzej źdoczekamy się ruiny P.P.S. z 
p. Niedziałkowskim i opozycją, niż 
z p. Daszyńskim i z większością. 
Pan Daszyński swoją  „większościo- 
wą”, czy „pół-większościową"”, czy 
„rzeczową współpracą" chce P.P.S. za- 
bezpieczyć, ratować, chce szachowač 
rozbicie P.P.S. Rozłam partyjny jest 

gorszy dla P.P.S. jako partji, organiza- 

cji, jako pewnego centra wpływów na 
masy robotnicze, niż to wakacjowanie 

w  pół-rządowych namiotach, które 

proponuje marsz. Daszyński. Ale p. 

Niedziałkowski tu u nas w Wilnie 
się urodził, Stąd do pracy politycznej 

wniósł to, co niejeden warszawista 

nazywa „moskiewską  pryncypjalnoś 

cją'a niejeden działacz galicyjski wprost 
uważa za myszugyne. Jego obrona par- 

lamentaryzmu jest innego rodzaju, niż 

endecka obrona parlamentu. Endecy 

bronili parlamentu, bo sami w nim 

siedzieli, a u władzy był kto inny, 

gdyby zaś sami byli u władzy, toby 

parlamentu nie bronili, lecz uprawiali 

najdalej idący faszyzm. Pos. Niedział- 
kowski przeciwnie, jest zachodnio- 

europejskim socjalistą, a więc broni 

parlamentu co ma siły. Należy mu 

także nie zapominać, że był socja- 
listą, działał w socjalizmie zaw- 
sze i ciągle, niezależnie od tego 
czy jego partja była pod wozem, czy 

na wozie. Zarówno za czasów Rady 

Stanu Król. Polskiego, kiedy z socja- 
listami było źle, jak gdy p. Daszyń- 

ski był wicepremjerem. Nie należał 

do tych, którzy gdy ich kierunek po- 

lityczny jest w bessie, to siedzą jak 
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Płan działalności Banku Gospo- 
darstwa Krajowego. 

WARSZAWA, 28.1X. PAT. Rada 
Ministrów przyjęła na posiedzeniu w 
dniu 27 września r. b. do zatwierdza- 
jącej wiadorhości przedstawiony przez 
ministra skarbu plan działalności Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego do koń- 
ca r. b. Plan ten przewiduje na ostatni 
kwartał 1928 r.: 

1) kredyty budowlane ze środków 
zarządu na zasadzie ustawy O rozbu- 
dowie miast w wysokości 24,7 milj. 
zł., 2) kredyty długoterminowe emi- 
syjne i z własnych Środków Banku 
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 
14,7 milj. zł., 3) nowe kredyty krótko- 
terminowe dla komun i przedsię- 
biorstw państwowych w łącznej su- 
mie 17 milj. zł. Środki na powyższe 
cele zostały już uruchomione. 

Plan działalności Banku (Gospo- 
darstwa Krajowego i Państwowego 
Banku Rolnego na rok przyszły zo- 
stanie przedstawiony przez ministra 
skarbu komitetowi ekonomicznemu do 
dnia 15 grudnia r. b. 

PMR ATONO RENT PP PORZE. 

We wczorajszych gazetach warszaw- 
skich ukazał się krótki komunikat Polskiej 
Ajencji Telegraficznej, stwierdzającej, że 

znany Pietkiewicz, o którym zamieszczamy 

dziś wiadomość, a który ogłosił w Kownie 
znane „rewelącje* o rządzie ukonstytuowa* 

nym rzekomo w Wilnie, że ów Pietkiewicz 
nie jest oficerem i td. Zwraca jednak uwa- 
gę fakt, że komunikat ten ogłoszony zo- 

stał z okazji rzekomego podania przez pra 

sę kowieńską nowych „rewelacyj* tym ra- 

zem o generale Zagórskim. Z treści komu- 
nikatu PAT'a wynika, że rewelacje te mia- 
łyby być ogłoszone w Kownie w czwartek. 

Leżą przed nami właśnie gazety ko- 

wieńskie z tej doby. Niema w nich żadnej 
nawet wzmianki o gen. Zagórskim, zarówno 
w nich, jak goniącjch zazwyczaj zą tatwą 

sensacją gazetach ryskich nic a nic, ani 
jednego słowa o żadnych rewelacjach. 

Chodzi tu zapewne o jakieś nieporozu- 

mienie, gdyż o ile wiemy, rozeszły się po- 
głoski, że Pietkiewicz zamierza dopiero ogło- 
sić „rewelacje o śmierci gen. Zagórskiego*. 

UL TOMAS TPA ЕЕСКИ 

mysz w pudełku, a gdy w haussie, 

to wyłażą na pierwsze miejsca. 

W tem wszystkiem tkwi jednak 

ironja losu. Posła Niedzialkowskie- 
go zna Wilno, jako kierownika mło- 
dzieży socjalistycznej szkół Średnich, 

jako dojeżdżającego z Petersburga 

studenta i wreszcie jako ogėlnopol- 

skiego działacza. | czy uwierzycie ja” 

kiemi obrazami najchętniej posługi- 

wał się pos. Mieczysław Niedziałkow- 

ski? Oto z jednej strony mówił, że 

socjalizm, to jest jak lokomotywa, 

która pędzi, leci, miażdży wszystko. 

Ten, kto chce się temu  socjalizmowi 

przeciwstawić, jest jak człowiek, który 

się rzuca pod koła lecącej lokomoty- 

wy. Również często, jak tego obrazu 
z lokomotywą używał pos. Niedział- 

kowski wyrażenia „okopy Św. Trój- 

cy“. Jak niemiłosiernie pogardliwie 

wyrażał się o tych beznadziejnych 

„okopach św. Trójcy" i tym bezna- 

dziejnym hr. Henryku, który z siłą 

tłumów chciał walczyć tylko swoją 
ideą. A cóż teraz. Lokomotywa pędzi, 

ale p. Niedziałkowski nie jest chyba 

tam maszynistą. Rozłamy, rozłamiki, 

rewelacje, większości. Światła loko- 
motywy patrzą jakgdyby wprost na 

p. Niedziałkowskiego. Przeciwnie, on 

sam ze swoją doktryną ortodoksyjną 

integralną, nieskazitelną, ze swoim 

anty-oportunizmem, reprezentowanym 

przez leadera jegoż własnej partji, 

zaczyna się zbliżać do typu tego bez- 

nadziejnego Hrabiego Henryka, któ- 

rego tak obrzydzał wszystkim swoim 

znajomym. Hrabia Henryk z czerwo- 

ną chorągiewką. A jak często pisał 

o nas pos. Niedziałkowski, że za pro- 

pagandę dynastyczną „oberwiemy po 

palcach". jakże to z tym obrywaniem, 

panie pośle Niedziałkowski? 

Czytelnicy Słowa częściej czytali 

Zygmunta Krasińskiego, niż myśleli, 
że się znajdą w tej lokomotywie, dla 

której drogę trasował p. Niedziałkow- 

ski. I czyż nie jest ironją losu, że 

dziś jedyną pociechą p. Niedziałkow- 
skiego może być tylko to, że broni 

swoich przekonań, swojej doktryny, 

swojej idei, że jest podobny do tego 

Hrabiego Henryka, którego uprzednio 
sobie i wszystkim swoim tak bardzo 

obrzydził. Cat,
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BRASŁAW. 
— 48-mio godzinny ulewny deszcz 

dokonał klęski nieurodzaju. Od dwuch 
tygodni padające deszcze, hamując 
dojrzewanie i zbiory jarzyn zapowia- 
dały klęskę rolnikom. Ulewny deszcz 
z huraganowym wiatrem, * padający 
bez przerwy przez całą noc z 24 na 
25, cały dzień 25-go, i noc z 25 na 26 
w sumie 48 godzin dokonał reszty. 

Dziś niema najmniejszej wątpliwo- 
ści, iż ludność pow.  Brasławskiego 
stoi w obliczu kięski nieurodzaju. O- 
bradująca w Brasławiu w dniu 25 i 26 

cyjny o dwa tygodnie późniejszy ad 
reszty macierzystej. Do tego należy 
dodać największą ilość opadów atmo- 
sferycznych. Biorąc powyższe pod u- 
wagę, każdy mieszkaniec nawet naj- 
bardziej piaszczystego rejonu Wileń- 
szczyzny możę sobie przedstawić, jak 
zareagowała brasławska gospodarka 
rolna w tegorocznej kampanji. Śnieg 
zeszłorocznej jesieni, pokrywający na 
stałe niezmarzniętą ziemię już 11 li- 
stopada, mokra i późna wiosna, zmu- 
szająca brasławskiego rolnika do dwu 
krotnego odsadzania kartofli, chłodne 

  

  

Z powodu przybrania wód w jeziorze 

r. b. sejmikowa komisja rolna szcze- 
gółowo omawiała oczekującą powiat 
klęskę, zastanawiając się nad odpo- 
wiedniemi krokami zaradczemi. Od je- 
dnego z członków komisji otrzymałem 
następujące dane: Każdy interesujący 
się życiem gospodarczem Wileńszczy- 
zny, chcąc wydawać sąd o Brasław- 
szczyźnie musi pamiętać o dwuch Каг- 
dynalnych cechach naszego  regjonu, 
zasadniczo wyodrębniających nas od 
reszty Województwa są niemi: gleba i 
klimat. Mamy ciężkie —  glinkowate 
i gliniaste grunty., wystawę gruntów 
północną, wreszcie jako skutek dwuch 
powyższych względów okres wegeta- 

GRODNO. 

— Poświęcenie nowego szpitala w 
Grodnie. W ubiegłą niedzielę odbyło się u- 
roczyste poświęcenie nowourządzonego szpi 
tala przy więzjeniu grodzieńskim. 

Po uroczystem nabożeństwie ks. dzie- 
kan Sperski dokonał aktu poświęcenia prze- 
mawiając do zebranych. 

.Z ramienia Min. Sprawiedliwości  ofi- 
cjalnego otwarcia szpitala dokonali: nacz. 
wydziału admin. więzień p. Wł. Gautner i 
naczelny lekarz więzien. dr. H. Jankowski. 
Ten ostatni wygłosił przemówienie, w któ- 
rem prosił obecnych przedstawicieli władz 
i społeczeństwa o roztoczenie opieki nad 
więźniami, opuszczającemi mury  więzien- 
ne po odsiedzeniu kary. 

Po uroczystości zwiedzano więzienie 
poczem wysłano depeszę do p. ministra spra 
wiedliwości. 

Nowowyświęcony szpita! obliczony jest 
obecnie na czterdzieści łóżek. 

OSZMIANA. 

—0O kredyt dla rzemieślników.  Staro- 
stwc Cszmiańskie poczyniło zabiegi o zdo- 
bycie krótkoterminowego kredytu dla rze- 
mieślników. Władze wojewódzkie poparły 
te starania. 2 

MEJSZAGOLA, pwm. Wilensko-Trocki. 

— Tydzień dziecka. Bezpośrednio po 
Tygodniu L. O. P. P., który z powodzeniem 
się odbył na terenie gm. Mejszagolskiej za- 
krzątano się do obchodu Tygodnia Dziecka. 

Na czele Komitetu stanął _ miejscowy 
proboszcz, przy osobie którego skupiło się 
społeczeństwo miejszagolskie. 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej in 
corpore w myśl swoich haseł: Gotów — 
sprawie służ! ochoczo na wezwanie swego 
protektora wzięło czynny udział w uświet- 
nieniu obchodu, dwukrotnie odegrywając z 
wielkiem powodzeniem w  przepetnionej 
sali, „Świt* obrazek z życia ciemnej, zaco- 
fanej wsi, która się odrodziła dzięki ożyw- 
czym promieniom oświaty. ' 

QQdczyty, pizemówienia na temat chwili 
były wygłaszane przez nauczycieli: p. Ka- 
zimirskiego i Z. Felisiol, jak również przez 
przewodniczącego Komitetu. 

Obchód się rozpoczął od uroczyste- 
go nabożeństwa w kościele i przemówienia 
ks. proboszcza na temat: Dopuśćcie dziat- 
kom przyjść do mnie. 

Uszczęśliwiona dziatwa otrzymała od 

Brasławskim, Brastaw stoi pod wodą. 

lato i zaów mokra jesień, oto obrazek 
brasławski. Tyle mój informator. . 

Przeježdžając od Dukszt do Drui, 
to znaczy przez całą długość powiatu 
Brasławskiega widziałem zielone jak 
grynszpan, jęczmień, owies i len, wy- 
moknięte kartofle — lub jeszcze w 
kwiecie. Wielu z rolników ścina jarzy- 
ny na zielono. Wioski korzystające ze 
wspólnego pastwiska w polu jarzyn- 
nem czynią to samo w celu zapobie- | 
żenia  stratowania pozostawionych 
sznurów. Załączam fotografję domów 
brasławskich, przypominających We- 
necję — gdyż jezioro wskutek ulew- 
"nych deszczy wystąpiło z brzegów. 

dobrych pań łakocie, a matki należące do 
stacji opieki nad matką i dzieckiem obda- 
rzone zostały bielizną dla swoich maluškich 
pociech, jak również po kawałku mydła. 

Komitet roztoczył opiekę nad dziećmi 
całej gminy, gdyż nie wszystkie mogły przy 
być do Mejszagoły. Komitet zakupił łakoci 
i mydła, zanosząc do najdalszych zakątków. 

Ponadto na posiedzeniu sprawozdaw- 
czym jednomyślnie Komitet Tygodnia Dzie- 
cka uchwalił nie przerywać opieki nad dzie- 
ckiem, a wspólnym wysiłkiem nieść otuchę, 
pociechę i pomoc przedewszystkiem dziat- 
kom opuszczonym i zaniedbanym. 

Uważam za swój obowiązek doznając 
szczera współpracę Mejszagolskiego społe- 
czeństwa, wyrazić staropolskie Bóg zapłać, 
a za ofiarność, która się zamyka w 276 zł. 
13 gr.., życzenie, aby Dziecię Jezus stokrot- 
nie wszystkim ofiarodawcom wynagrodziło. 

Ks. Wacław Grabowski. 
przewodniczący. 

MOSARZ, pow. Postawski. 

W dniu 23 bm. w Domu Ludowym K.O. 
K. w Mosarzu odbyły się aż trzy zebrania 

które są dowodem ruchliwości i pracy miej 
scowego społeczeństwa. ф 

Z powodu wyjazdu naczelnika i sekreta- 

rza straży ogniowej ochotniczej w Mosarzu 

odbyło się walne zgromadzenie zarządu stra 

ży O.O., które jednogłośnie obrało naczelni- 

kiem straży p. Jana Brzozowskiego, kiero- 

wnika urzędu p.t. dotychczasowego skarb- 

nika tej straży. Sekretarzem został kierow- 
nik szkoły powszechnej p. St. Lebioda, skar 

bniczką zaś p. J. Brzozowska nauczycielka. 
Następnie komisja Rewizyjna koła gmin- 

nego L.O.P.P. w Mosarzu w składzie ks. 
proboszcza Stanisława Klimma, p. Kaliksta 

Piłsudskiego i p. A. Suszyńskiego z Kozło- 

wska sprawdziła działalność Kół i komite- 

tów L.O.P.P. na terenie gminy Kozłowsz- 
czyzna w czasie „Tygodnia Lotniczego”, 
przesyłając protokuł rewizyjny do komisa- 
rza L.O.P.P. na pow. Postawski. 

Tegoż dnia został utworzony _ Komitet 
do walki z gruźlicą wśród Policji Państwo- 
wej, który to Komitet postanowił urządzić 
na ten cel kwestę przy kościele, zbierać o- 
fiary na listę składek, dnia zaś 14 paździer- 
nika, wspólnie z Zarządem Domu Ludowego 
Rady Opiekuńczej Kresowej urządzić przed- 
stawienie teatralne i zabawę taneczną. 

Zbożna praca Mosarza niech posłuży za 
przykład innym osiedlom naszych kresów. 

Emjot. 

SŁOWO 

Dole katastroty lotnicze. 
Samolof spadł w Łazienkach w Warszawie. 
We czwartek o godz. 16-ej min. 30 w Warszawie na terenie Łazienek Królewskich 

wydarzyła się katastrofa lotnicza. Z lotniska mokotowskiego na aparacie typu „Spad* 

wystartował do lotu ćwiczebnego plut. Michał Dłuto z 1-go pułku lotniczego. W pewnej 

chwili gdy samolot znalazł się nad Łazienkami na wysokości 2.000 mir., pilot począł wy- 

konywać ćwiczenia akrobatyczne, wpadając w tak zw. „korciąg*. Nagle wskutek pew- 

nego defetku w motorze, pilot nie mógł z „korkociągu* samolotu wyprowadzić i aeroplan 

począł gwałtownie spadać, przyczem w motorze nastąpił wybuch. Lotnik mimo groźnej 

sytuacji, nie stracił jednak zimnej krwi i w ostatnim momencie, gdy znajdował się na wy 

sokości już tylko 200 mtr. wyskoczył z zagrożonego samolotu przy pomocy spadochronu. 

W kilka sekund później aparat runął na trawnik nieopodal t. zw. Białego Domku". 

Wskutek, uderzenia silnikiem o ziemię, nastąpił wybuch i aparat stanął w płomie- 

niach. Nieopodal zdruzgotanego i palącego się samolotu, szczęśliwie wylądował pilot Dłu 

to, który wskutek zawadzenia o konary drzew, doznał potłuczenia prawej nogi. W par- 

ku Łazienkowskim powstał popłoch i panika wśród znajdującej się publiczności. 

Władze wojskowe prowadzą dochodzenie, celem ustalenia faktycznej przyczyny 

katastrofy. 

Propagandowy lof nad Lodzią zakończył się 
w hali fabrycznej. 

ŁÓDŹ. 28.9. (PAT). Dziś w godzinach popołudniowych z ramienia wojwódzkiego 

komitetu L.O.P,P, odbywał się lot propagandowy na samolocie typu Albatros z pilotem 

oraz cywilnym pasażerem, który rozrzucał ulotki propagandowe. 2 

Po trzygodzinnym locie samolot wracając na lotnisko, runął z wysokości 300 mtr. 

na dach jednej z fabryk, położonej przy ulicy Żeromskiego, przebił szklany dach oraz 

konstrukcję dachu i zatrzymał się w sieci transmisyj maszynowych. Pilot i pasażer cudem 

nie odnieśli żadnych poważniejszych obrażeń. 

Zjazd pracowników umysłowych w Warszawie 
WARSZAWA. 28.9. )PAT). W dniu dzisiejszym odbyły się dwa posie- 

dzenia międzynarodowego kongresu konfederacyj pracowników umysłowych, 
przedpołudniowe pod przewodnictwem d-ra Kazimierza Dłuskiego i popołu- 
dniowe pod przewodnictwem d-ra Woronieckiego. 

Na posiedzeniach tych wygłoszono kilka referatów i powzięto szereg 
uchwał. O godz. 1. m. 30 prezydjum kongresu zostało przyjęte przez wicemi- 
nistra spraw zagranicznych Wysockiego. : 

Wieczorem odbył się w Hotelu Europejskim bankiet na cześć uczestni- 
ków kongresu. Na bankiecie byli obecni m. in. ministrowie Zaleski i Jurkiewicz 

Katedra liferafury polskiej na uniwersyfecie 
rzymskimi. 

RZYM. 28.9. (PAT). Na posiedzeniu 28 września włoska rada ministrów 
przyjęła projekt ustawy i utworzeniu na uniwersytecie rzymskim katedry ję- 
zyka i literatury polskiej. 

Ta ważna dla stosunków kulturalnych polsko - włoskich decyzja za- 
padła w wyniku kwietniowych rozów min. Zaleskiego z prem. Mussolinim. 
Przewidywane jest obsadzenie katedry przez p. Mavere, profesora literatury 
słowiańskiej na uniwersytecie w Padwie, gruntownego znawcę języka i litera- 
tury polskiej. 

Prof. Mavere brał ostatnio udział w kursie literatury polskiej dla Wło- 
chów w Zakopanem. 

Snrawa zmiany konsfyfucji gdańskiej. 
GDAŃSK. 28. 9. (PAT). Wczoraj odbyło się wspólne posiedzenie zarządu partji 

socjalictyczno - demokratycznej wolnego miasta Gdańska i zarządu Ka socjalistycz- 
no - demokratycznej sejmu gdańskiego w sprawie plebiscytu, dotyczącego zmiany kon- 
stytucji w. m. Gdańska. 

Po szczegółowej dyskusji obecni powzięli jednogłośnie uchwałę, postanawiającą, 
że partja socjalistyczno - demokratyczna poprze wszystkiemi siłami przeprowadzenie 
plebiscytu i to na podstawie przedłożeń partyj koalicyjnych, które niedawno były prze- 
dmiotem obrad w sejmie gdańskim i które nie znalazły, jak wiadomo, większości kwali- 
fikowanej. Sprawa zmiany konstytucji była już dwukrotnie przedmiotem obrad w sej- 
mie gdańskim. jednak za każdym razem została udaremniona, poniewaź partje koali- 
cyjne nie zdołały zebrać wymaganej większości głosów, głównie z powodu obstrukcji 
ze strony nacjonalistów niemieckich i komunistów. 

W razie gdyby plebiscyt odbył się w najbliższym czasie, Rada Ligi Narodów na 
posiedzeniu sesji grudniowej mogłaby jeszcze zatwierdzić zmianę konstytucji gdańskiej 
i w tym wypadku przypadając na rok bieżący wybory do nowego senatu odbyłyby 
się już na podstawie nowej konstytucji. Gdyby jednak plebiscyt został przesunięty na 
później, wówczas wybory do senatu odbyłyby się na zasadzie dotychczasowej obowiązu 
jącej konstytucji. 

Szwajcarzy nie chcą zaostrzać koniliktu z Wła” 
-— ghami. | 

BERN. 28.9. (PAT). Na posiedzeniu rady narodowej, na którem omawiano sprawę 
działalności szpiegowskiej faszystów w Szwajcarji, socjalista Graber postawił wniosek, 

że rada związkowa winna złożyć sprawozdanie o działalności faszystów w Szwajcarji, 
jak również o zarządzeniach, jakie zamierza ona pedjąć w celu zapobieżnnia powtórzeniu 
się tego rodzaju wydarzenia, jak uprowadzenie Rossiego. 

Rada narodowa odrzuciła powyższy wniosek 74 głosami przeciwko 31. 

Syfuacja w Ausfrji. 
WIEDEŃ. 28.9. (PAT). Sytuacja w Austrji znów się zaostrzyła. Rząd krajowy 

Dolnej Austrji nie przyjął do wiadomości planu pochodu socjalistycznego Schutzbundu, 
twierdząc, że według tego planu oddziały Schutzbundu zajęły całe miasto, co musia: by | 
doprowadzić do starć z przeciwnikiem. Gdyby socjaliści obstawali przy swym planie, 
wówczas władze musiałyby zakazać maniiestacyj socjalistycznych. Władze proponują, 
by manifestacje Schutzbundu odbyły się w północnej części miasta, natomiast manife-- 
stacje Heimatswehry w południowej części. 

„Arbeiter Ztg* protestuje ostro przeciwko temu stanowisku i zapowiadź, że ro- 

botnicy socjalistyczni obsadzą dnia 7 października już od godz. 4 rano główne ulice 
Wienerneustadtu. Sfery rządzące Austrji sądzą jednak, że mimo tych pogróżek dzień 7 

października przejdzie spokojnie. - 

Komunistyczna drukarnia w Kownie. 
Z Kowna donoszą: Kowieńska policja oddawna już miała wiadomości, że na ul. 

Kapsu Nr. 3 dzieje się coś tajemniczego. Ostatecznie 24 bm. zarządzono rewizję. Począ- 
tkowo mieszkańcy domu nie chcieli nikogo wpuścić, lecz policja wyłamała drzwi. 

Rewizja ujawniła wiele fałszywych paszportów z fotografjami, książeczek wojsko- 
wych, czyste blankiety z pieczęciami i Bu wójtów, dokumenty, rękopisy, dużo 
literatury: „Nasz sztandar”, „Prawda”, „Prawda żołnierska”. „I'owarzysze kolejowcy" i 

t.p. Wyjaśniło się że mieszkańcy domu nazywają się nie Jan Liutkus i Anna Girdwajni- 
te, lecz Adam Kuczyński i Krystyna Klaudina. Kuczyński w swoim czasie za działalność 
komunistyczną siedział 4 łata w więzieniu. 

Całe mieszkanie zapchane było gotowemi proklamacjami, papierem do drukowania, 
farbą, czciankami, kliszami it . d. 

„Drukarze” staną przed sej mem wojennym. 

. Droces Marjawiiów. 
Zeznania b. prokuratora. — Marjawici pogróżkami utrudniali 

śledztwo. — Marjawickie kąpiele. — Deprawacja małoletnich. 

„Trwający óśmy dziek proces  marjawi- 
cki, odsłaniający mimo częściowej tajności 
rozpraw, — bagno zgnilizny i upadku lu- 
dzkiego, nie przestaje w dalszym ciągu in- 
teresować opinji publicznej która dopiero 
teraz zaczyna się orjentować jakiem gnia- 
zdem rozpusty i deprawacji była sekta mar- 
jawicka. 

Rozprawy czwartkowe, które również od 
bywają się z wyłączeniem jawności, ze wzglę 
du na potworne i nie nadające się szczegó- 
ły, rozpoczynają się dalszym ciągiem zeznań 
b. księdza marjawickiego, Stanisława Bana- 
siaka. 

Pomimo, że z sali usunięto publiczność, 
gromadzi się ona tłumnie w kuł uarach, ko- 
mentując i emawiając głuche i zrzadka do- 
chodzące informacje,  kolportowane z sali 
rozpraw przez rozmaitych  „ustosunkowa- 
nych* i „wtajemniczonych '. 

Następnie zostaje przesłuchany przy 
drzwiach otwartych b. prokurator płocki Sy 
ski, który w r. 1926 wszczął śledztwo prze- 
ciw marjawitom o niemoralne czyny. Row- 
nocześnie z rozpoczęciem śledztwa, do šwia- 
dka zgłosiła się Osinowa, oskarżając mar- 
jawitów o seksualne wykroczenia. 

W okresie tym, wiele dziewcząt uciekło 
z klasztoru, nie chcąc poddać się haniebnym 
praktykom, do jakich je zmuszano. 

Marjawici dokładali wszelkich strań, aby 
uniemożliwić, albo przynajmniej utrudnić 
śledztwo, świadka zasypywano anonimami 
z pogróżkami. 

Z kolei, również przy drzwiach zamknię- 
tych zeznaje, ongiś zaufania klasztoru, świa 

dek Tołpy howa, całkowicie potwierdzając 
akt oskarżenia. 

Zeznania jej obfitują w szereg drastycz 

nych momentów, na tle których dochodzi 

do ostrego starcia między świadkiem a o- 

broną, , 
Świadek opisuje plastycznie, ponure, — 

gdyby wyjęte z mroków średniowiecza sce- 

„ny, jakie rogrywały się w murach klasztoru 

Między innemi p. Tołpychowa opowiada 

o kąpielach, jakie miały miejsce w, klasztor- 

nym ogrodzie, w której księża kąpali się 

wraz ze swemi małżonkami. 
Świadek w dalszym ciągu zeznań pot- 

wierdza szczegóły oskarżenia, dotyczące 

oskarżenia, dotyczące orkiestry  mandolini- 
stek i haremu Kowalskiego. aa 

Trudno szczegółowo przytaczać opowieść 
będącą najwymowniejszym komentarzem о- 
hydy i deprawacji jakie wypełniały życie 

marjawitów. Do ciekawych momentów na- 
leży zeznanie o wyświęcaniu pewnego kle- 
ryka, któremu Kowalski dał za małżonkę 62 
letnią staruszkę. Podczas takich ceremonij 
dochodziło częstokroć do gorszących scen 
między „siostrami', którym Kowalski obie- 
cywał jednego i tego samego męża. 

Świadek miał możność dyskutowania z 
Wiłucką, pierwszą małżonką Kowalskiego, 
która ohydn e praktyki uważają za rzecz 
całkiem naturalną i widziała w nich wypeł- 
nianie jedynie „woli Bożej”. 

Na tle niedozwolonych stosunków Ko- 
walskiego z siostrami, dochodziło często do 
sprzeczek i awantur pomiędzy wybranemi 
które wyprawiały sobie nieraz gwałtowne 
sceny zazdrości. Świadek potwierdza także 
szczegóły, dotyczące deprawowania mało- 
letnich. 

Następnie zeznaje b. zakonnica Anna Wa 
łachowska i wreszcie przy drzwiach otwar- 
tych ks. Pągowski. 

Ten świadek zajmuje się przeważnie wy 
kroczeniami natury  materjalnej — jakich 
dopuszczali się marjawici, defraudując ofia- 
ry i przywłaszczając sobie składki, nadsy- 
łane przez wyznawców. 

Z funduszów tych miejscowi parafjanie 
nie otrzymywali ani grosza. Pieniądze te 
były całkowicie odsyłane Kowalskiemu. 

Świadek miał nawet na tem tle ostrą ro- 
zmowę z Kowalskim, któremu w oczy za- 
rzucił nieuczciwość. 

Na postawione zarzuty, 
spokojniej odpowiedział: = 

— Nie mamy braciszku na kogo liczyć, 
musimy sami pamiętać o sobie! 

Z dalszej rozmowy, świadek doszedł do 
przekonania, że Kowalski pieniądze zabrał 

na swoją własną korzyść. Perswazje, że pie- 

niądzy winny być użyte na cel właściwy, 

nie wzruszyły Kowalskiego. Zaczął on tyl- 

ki wystrzegać się świadka i od tej chwili 

szkodzić mu, podrywając powagę wśród lu 

dności, gdzie pracował i w innych parafjach 

gdzie wpływy jego sięgały. Pieniądze zag- 

raniczne pochodziły od arcybiskupa Utre- 

chtu, biskupa Berneńskiego niemieckiego, a , 

z Ameryki od biskupa Hodura. 

Ш Dr E Globus fl 
(chor. skórne i wener.) 

powrócił. M 

Kowalski naj- 

as IO IKT 

0 materiał, dofyczący walk lisfopadowych 1918 r. 
Komitet Obchodu 10 Rocznicy O- 

brony Lwowa przygotowuje wydanie 
jednodniówki, na której treść złoży się 
między innemi obszerny dział history- 
czny, dotyczący wałk listopadowych. 

Komitet apeluje gorąco do byłych 
obrońców Lwowa i ich rodzin, będą- 
cych w posiadaniu meterjałów, odno- 
szących się da tych czasów, a więc pa 
miętników, listów fotografij i t.d., by 
zechcieli użyczyć ich Komitetowi, ce- 
lem zużytkowania publicystycznego. 
Posiadacze mogą sobie zastrzec zwrot 
nadesłanych materjałów po zużytko- 

waniu. 
Cel, który przyświeca Komitetowi, 

jest tak poważany, że niniejszy apel 
Komitetu znajdzie niewątpliwie jak naj 
życzliwszy oddźwięk u osób, do któ- 
rych jest skierowany. 

Materjały uprasza się nadsyłać pod 
adresem: Komitet Obywatelski Obcho 
du 10-tej Rocznicy Obrony Lwowa, 

   

0 wszystkiem w dwu słowach. 

Referat propagandowo - _ prasowy, 
Lwów, ul. Rutowskiego 11 I p. 

ZJAZD OBROŃCÓW LWOWA. 
Z okazji obchodu 10-lecia Obrony 

Lwowa — w dn. 21 i 22 listopada b.r. 
urządza Związek Obrońców Lwowa z 
listopada 1918 roku wielki zjazd by- 
łych Obrońców i uczestników odsie- 
czy. Z. O. L. zaprasza gorąco wszyst- 
kich Obrońców Lwowa do uczestnicze 
nia w Zjeździe i uroczystościach 10-ej 
rocznicy oswobodzenia Lwowa. 

Celem zapewnienia kwater uczest- 
nikom Zjazdu, Z. O. L. uprasza intere- 
sowanych, by zechcieli nadesłać naj- 
dalej do dnia 1-go listopada b. r. zgło- 
szenia przyjazdu do Lwowa z poda- 
niem imienia, nazwiska, dokładnego 
adresu, udziału w obronie Lwowa, 
względnie odsieczy, oraz czy pragną 
korzystać z kwater . bezpłatnych, czy 
za opłatą, pod adresem: „Komisja Zja- 
zdowa Z. O. L., Lwów, ul. Rutowskie- 
go L 11“. 

  

RZYM. 28.9. (PAT). Papiež przyjąt na postuchaniu generata Nobilego. 
* # ® 

RZYM. 28(9( )PAT). W fabryce dynamitu w Orbetello nastąpił wybuch 
5 osób zostało zabitych, 5 odniosło rany. 

* * # 
TOKIO. 28.9. (PAT). Dziś rano w pałacu cesarskim odbył się ślub na- 

pcy tronu ks. Sziszibu z córką nowomianowanego ambasadora japońskiego 
w Anglji Setsuko Matsudaira. 

* ® &* 

PARYŻ. 28.9. (PAT). W arsenale w Plaisance nastąpił wybuch kotła, 
wskutek czego 13 robotników ETZ a czterech ciężko rannych. 

WIEDEŃ. 28.9. (PAT). Neue Freie Presse donosi z Waszyngtonu, że 
rząd Stanów Zjednoczonych uznał obecnie oficijalnie de jure rząd nacjonalisty 
czny w Nankinie. 

   

  

SZKOŁA FILĄOWA 
Związku Artystów Sztuki Kinemafograficznej 

w WILNIE. 
Zapisy przyjmują się tylko do dnia 10-go października b r. w godz. 5— 

codziennie w lokalu Szkoły uł. Ostrobramska 27. 

     

   

-8 

  

NA MARGINESIE. 
Holenderskie rekolekcje hinduskiego 

„mesjasza*. — Zmierzch  tureckieg» 

alfabetu. — Splendid  isolation žvr- 

gonowych hieroglifów. — Maskar da 

pogrzebowa ministra Bokanows*iego. 

— Pussi Uhl. — La Paiva. 

Nie szukajmy oczyma duszy któ 
regoś ze wzgórz nad Morzem Gali- 
lejskim... *) 

Rzecz dzieje się w Holandji pół- 
nocnej, w prowincji Overyssel, między 
miastem Zwolle a granicą niemiecką, 
mniej więcej vis-a-vis Amsterdamu, 
po przeciwległej stronie' zatoki Zuider- 
zee—na szarej wsi—w okolicach nie- 
dużego miasteczka Ommen. 

Rozległe wzgórze, lekko podnoszą- 
ce się nad rozległą, jak wzrak sięg- 
nie, równiną. Całe wzgórze pokrywa 
jakieś ogromne obozowisko tysięcy 
ludzi... Jakiś tak niezmiernie dziś 
modny cam ping—tylko podniesio- 
ny do kwadratu. Namioty, namioty, 

namioty; para gdzieś domków „prze- 
nośnych'; ogniska palą się. ° 

Wytężywszy dobrze wzrok ujrzeć 

*) „A widząc Jezus rzesze, wstąpił na 
górę, a gdy usiadł przystąpili k'niemu 
uczniowie jego. | otworzywszy usta nau- 

" czął ich..." (Wedłag Mafeusza V. 1). 

można wysmukłą postać młodego 
mężczyzny stojącą na najwyższym 
punkcie wzgórza, na tle nieba po za- 
chodzie słońca. Nawskroś egzotyczne 
zjawisko. Biały turban na czarnych 
jak węgiel, lśniących włosach; twarz 
głęboko Śniada o ślicznym, delikat- 
nym profilu; czarny, matowy, długi 
surdut, śpięty pod szyją; wąskie, bia- 
łe, płócienne spodeńki, jakie noszą 
Hindusi wysokiej kasty, stanowiące 
niejako przejście od indyjskiego do 
europejskiego stroju. 

To, pod otwartem niebem, odby- 
wa się doroczny kongres „Zakonu 
Gwiazdy”, do którego należy prze- 
szło dwa tysiące ludzi najrozmaitszej 
narodowości—i oto na owym kongre- 
sie przemawia bożyszcze i mistrz Za- 

konu Gwiazdy: „mesjasz* Kriszna- 
murti, co go dziesiątki już dziś ty- 

sięcy ludzi zowią Nauczycielem Świa- 
ta. Nie mówią zaś do niego ani „Pa- 
nie“ ani „Mistrzu“; zwie się on dla 
nich „Kriszna-Dżi* (tak trzeba wyma- 
wiać, z miękkim, lekko śpiewnym 
akcentem na pierwszej i ostatniej sy- 
labie. 

To wzgórze rozległe, na którem 
się kongres odbywa, dał Zakonowi 
Gwiazdy w prezencie na własność, 
przed kilku laty, bogaty Holender 
baron Filip Pallandt właściciel ogrom- 
nych dóbr rezydencjonalnych. „Me- 

sjasz* pełni misję swoją w  Indjach 
tylko przez 3 miesiące. w ciągu roku; 
trzy miesiące spędza w Ameryce, 
przez dalsze trzy miesiące rozjeżdża 
po trzech kontynentach a trzy mie- 
siące ostatnie ma przeznaczone na 
Europę. Wówczas to „odprawia 
kongres Zakonu Gwiazdy na wzgó- 
rzu pod Ommen. 3 

Camping kongresowy—to cale 
jakby miasto. Obliczone na plus-mi- 
nus trzy tysiące osob i na przeszło 
miesięczne obozowanie. Jest poczta, 
jest kantor bankierski, jest księgarnia, 
są biura Zakonu Gwiazdy (głównym 
organizatorem i duszą całego zakonu 
jest Hindus Rajagopal), są restaura- 
cje, jest fryzjer. Mięsa, alkoholu i ty- 
toniu nie dostać za skarby Świata. 

„Odkryli mesjasza Krisz- 
namurti, jak wiadomo, pani Besant i 
p. E. W. Leadbeater. Pani Besant 
miała być i w tym roku, jak zwykle, 
na kongresie lecz zaniemogła i leży 
w Londynie obłożnie chora. Sam 
Krisznamurti wbrew zwyczajowi nie 
mieszkał tym razem w swoim namio- 
cie lecz w pałacu barona Pallandta 
wpobliżu campingu. 

Naucza mniej więcej już od pięciu 
lat. Sam ma około lat trzydziestu 
trzech; nikt nie wie dokładnie ile. Wy- 
znawców i uczniów wciąż mu  przy- 
bywa—po całym Bożym Świecie. A co 

stanowi jądro i podstawę nauki „„me- 
sjasza“ hinduskiego? 

Prawda jest w każdym z nas. 
Do niczyjej Praw dy nie ma czło- 
wiek dążyć, tylko do własnej. Do tej, 
co w nim samym jest. O to tylko 
chodzi. Krisznamurti nie przynosi 
Światu jakiejś nowej prawdy. On tyl- 
ko jest na Świecie po to aby poma- 
gać ludziom do poznania i osiągnię- 
cia Prawdy, która jest w nich sa- 
mych... 

I oto ludzie zjeżdżają się. ze 
wszystkich stron Świata na rozlegle 
holenderskie wzgórze vis--vis Amster- 
damu, po przeciwległej stronie zatoki 
Zuiderzee—i słuchają, słuchają, słu- 
chają, co im mówi młody, komplet- 
nie uduchowiony Hindus, którego po: 
czytują za „mesjasza”, za Nauczycie- 
la Świata, za tego, który przynosi lu- 
dziom jakąś nieskończenie dobrą No- 
winę, co odrodzić ma plemię Adama 
i Ewy—bo obrzydło już ono same- 
mu sobie a, kto wie, czy i nie same- 
mu Stwórcy Przedwiecznemu... 

Ukazał sie dekret rządu tureckie 
go wprowadzający od 1-go paždzier- 
nika do szkół tureckich obowiązko- 
wą naukę—aliabetu łacińskiego i ła- 
cińskiej pisowni. 

Turcja przechodzi na alfabet ła- 
ciński. Wzorem  Japonji gdzie już 

względnie oddawna ukazują się na- 
wet książki o pisowni łacińskiej. 

Alfabet, przez Turków obecnie u- 
żywany, jest tem bardziej zawiły i 
zagadkowy dla Europejczyka, że i na- 
czej pisane są w tymże języku tu- 
reckim (osmanti) dokumenty urzędo- 
we a inaczej poezje, inaczej tytuły 
inaczej Koran, słowem kilka alfabe- 
tów jest obecnie w użyciu. Co za 
galimatjasz! Zasadniczy atoli, główny 
alfabet (elii, be, pe, te, se, džym, 
czym etc.) składa sie z 31 litery 
arabskiej vel perskiej, z dwóch liter 
czysto tureckich i jednej t. zw. pod- 

wójnej. Wiązanie „misterne* ze sobą 
liter czyni rękopis turecki (lub książ- 
kę) jeszcze / Lardziej  niedostęp- 
nym dla Europejczyka. 

Nareszcie -i ta zasłona ma spaść, 
podobnie jak usunięto ją z twarzy 
„niewolnic haremu'*, któremi kobiety 
tureckie być przestały. | 

Obecnie już tylko Żydzi trzymają 
swoją pisownię w zazdrosnem opan- 
cerzeniu alfabetu hebrajskiego, dlate- 
go aby i tym sposobem utrudnić 
„niewiernym* przeniknięcie duszy Ży- 
dowskiej i żydowskiego Świata. Ła- 
dna byłaby historja, jeśliby pierwszy 

lepszy „goj“ czy „puryc“, znający 
język niemiecki, mógł na pierwszy 
rzut oka zrozumieć, co pisze... np. 
gazeta żargonowa! Choćby tylko: o 

czem pisze! Lepiej niech będzie dla 
„niepowołanych oczu* zamknięta na 
cztery zamki. Jednym z nich, mo- 
cnym zamkiem, jest obecnie używany 
alfabet... „do żadnego niepodobny. 
Niech zostanie, niech zostanie! 

Poco zaraz wszystko kłaść — jak 
na półmisek? Żydzi tak przywykli 
tradycyjnie do ukrywania się 
przed nie-Żydami, że zasłon i obsłon 
nigdy im zawiele. Prześladowano ich 
nawet za Święcenie szabasu. Dziś je- 
szcze woli Żyd Święcić szabas lub 
jakie Święto swoje —przy zamkniętych 
okiennicach. Odruchowo. Bez najmniej- 

szej już dziś konieczności ukrywania 
się. 

Przypomina się najaktualniejszy 
przykład. Ginie Śmiercią tragiczną 
znakomity finansista francuski mini- 
ster handlu Bokanowski. Wyprawia 
mu rząd francuski na koszt państwa 
wspaniały pogrzeb. Przed trumną ani 
krzyża ani księdza, W Paryżu żadna 
to sensacja. Pogrzeb „bezwyznanio- 
wy”—i tyle. Grzebią nieboszczyka na 
cmentarzu Montmartre. (Ciazety piszą, * 
że Bokanowski był synem i wnukiem 
„emigranta polskiego", co oczywiście 
przywodzi na myśl nasze powstania 
1830 i 1863 r. I — i (jak pisał z Pa- 
ryża p. $. Hirszhorn) rodzina zmar- 
łego ministra oraz sam rząd  francu- 
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NOTATKI MUZYCZNE 

Kto raz słyszał tego naprawdę 
jawiskowego pianistę, niezawodnie 
achowa go w pamięci dozgonnej, ja- 
o uosobienie szczytnej potęgi pro- 
eteuszowej. Nie wiadomo, co w tym 
łodym mistrzu należy głównie po- 
iwiać—czy głębię duchową i ekstazę 
arzycielską, przepajającą każdy prze- 
ń odtwarzany utwór, czy brawurę i 

ozmach tytaniczny w połączeniu z 
ajdoskonalszą „non plus ultra“ 
echniką, Artyzm to tak niepospolicie 
ysoki, że trudno sobie wyobrazić, 
zy może, pomimo młodości, jeszcze 
ię wznieść. Zdaje się, danem mu by- 

„o juž osiągnąć granice, tylko zupeł- 
ie wyjątkowym ludziom możliwe. 

Najbardziej znane dzieła potrafi 
artysta, całkiem nieoczekiwanie, tak 
oświetlić blaskiem swej indywidual- 
ności, że otrzymują Świeżość dotąd 
nieznaną. Taka interpretacja, nieraz 
wcale niezgodna z wzorami, ustalone- 
mi przez innych wielkich mistrzów 
fortepianu, nieraz może wywołać w 
duszy słuchacza uczucie sprzeciwu, 
nprz. niektóre epizody w pierwszej 
części sonaty (h--moll) Szopena, zbyt 
|pośpieszne tempo, w porównaniu z 
wykonaniem przez samego kompozy- 
tora, „Islamey“ Balakirewa it. p. 
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Do byłych wychowanek i uczenic Zakładów SS. 
Najśw. Rodziny z Nazaretu w Polsce! 

W niektórych zakładach SS. Najśw. Redziny z Nazaretu zorganizo- 
wano już związki byłych wychowanek tychże. Ponieważ jednak wiemy, 
że „w jedności siłą”, a siłę taką przedstawiać będziemy, gromadząc się 
pod jednym sztandarem wspólnych celów, dążeń do nich, przeto powstała 
myśl zorganizowania Związku Byłych Wychowanek wszystkich Nazaretów 

Zwracamy się więc z gorącym apelem do wszystkich byłych Wycho- 
wanek i uczenic Zakładów SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, aby wza- 
jemnie porozumiały się ze sobą, niepóźniej jak 
w Zakładzie, do którego uczęszczały, i aby wychowanki byłe każdego Za- 
kładu wybrały z pośród siebie po 3 delegatki na I-szy zjazd, który odbę- 
dzie się w Warszawie w klasztorze SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu 
przy ul. Czerniakowskiej 137. Obrady zaczną się dnia 1-go listopada o go- 
dzinie 10-ej i trwać będą do dnia następnego. Mieszkanie na miejscu za- 

Na program obrad złoży się uchwalenie statutu, 
szeregu spraw, tyczących tej Organizacji i td. Te zaś, którym warunki nie 

wne zgłoszenie się do Związku w danym Zakłądzie i 
adresu. Również wszelkie wnioski prosimy zgłasząć na ręce wybranych 
delegatek pod adresem swego Zakładu. 

Utamy, że słowa nasze znajdą oddźwięk 
w waszych sercach, a wspomnienia o chwilach w Nazarecie spędzonych 
znajdą swój wyraz w serdecznej siostrzanej spójni koleżeńskiej. 

  

Bank Cnkrowniciwa 
Spółka Akcyjna w Foznaniu 

Skład cukru W WiINIE um. siowackiego 27 i 

w magazynach Tow. Polski Lloyd 

Sprzedaż cukru hurtowa i detaliczna, poczynając 
od 1 worka 

Claudio Arrau. 

Wszakże nawet w takich chwilach 
trzeba uznać zgodność zamierzeń od- 
twórczych z doskonałością ich wyko- 
nania. Są to jednak momenty  prze- 
lotne, wspaniałej całości — jak małe 
wysepki na ogromnym oceanie — nic 
nieszkodzące. 

Po złożeniu hołdu arcymistrzowi 
J. S. Bachowi, interpretacją dwóch 
preludjów z fugami, odegrał artysta 
olbrzymi cykl warjacyj Brahmsa na 
temat Paganiniego.  Monumentalna, 
niepospolicie bogata w formy muzycz- 
ne i bajecznie trudna kompozycja 
stała się jakby kamieniem  probier- 
czym wyjątkowego talentu odtwórcze- 
go koncertanta, który zwyciężył na 
całej linii. Sonata Szopena z niepo- 
równanie zagranym finałem zakoń- 
czyła część pierwszą koncertu. Czaru- 
jąco były wykonane utwory Lisztg, a 
z porywającym rozmacheim odegrana 
fantazja Bałakirewa uwieńczyła pa- 
miętny wieczór. 

Łatwo zrozumiały zachwyt pełnej 
sali skłonił artystę, mimo olbrzymie- 
go i trudnego programu, do uprzej- 
mego dodania dwóch mniejszych kom- 
pozycyj Liszta nad program. 

Michał Józefowicz. 
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15-go października, 

omówienie całego 

swoim Zakładem, prosimy o listo- 
podanie swego 

  

Wileński Bank Ziemski 
rozpoczął konwersję swoich 

AKCYŲ 
E naturze, oraz unieważnionych przez odnośne władze dowodów na nie: 
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Ski czynią wszystko aby zataić, że 
Bokanowski był Żydem! 

przecie—jak zdradziła fotografja 
W którejś z ilustracyj — w kondukcie 
pogrzebowym szedł tuż obok Poin: 

„Carė'go... wielki rabin Francji, copra- 
ya w tużurku i cylindrze, że niktby 

nim duchownego nie poznał. 

Rozstała się z ziemskim padołem 
weteranka berlińskiego  demimondu, 
słynna Pussi Uhl. Miała 57 lat— za- 
wsze piękna, okazała, Uustosunkowa- 
na w najwyższych sferach towarzy- 
skich. 
. Przyjaciel jej, były  oficer-lotnik, 
Już raz strzelał do niej jakiś miesiąc 
temu zastawszy u niej pewnego maj- 
tka, Gdy raz jeszcze natknął się na 
niego w sypialni pani swego Serca 
wycelował akuratniej, trupem ją po- 
Ożył, poczem sam siebie drugim wy 
Strząłem życia pozbawił. 

Ot czasy! Można być heroiną 
takiej przygody... w 517 roku życia! 
iema dziś kobiet ' „w starszym wie- 
*. A raczej można być pewnym 

wierności niewiasty dopiero począwszy 
od 70-tej rocznicy urodzin... 

ąpana — dosłownie w szam- 
Panie, zwana berlińską Naną, Pussi 

hl, pomimo niesłychanej rozrzutno- 
Ści i wydawania kroci na tualety i 
aajekscentryczniejsze fantazje, doszła 

do posiadania ogromnego kapitału. 
Kompletnie zrujnowany  oberlejtnant 

hr. Ferdynand v. Treuberg zgodził się 

ją zaślubić — za co miał otrzymać 
w gotówce wcale okrągłą sumkę. 
Ślub się odbył. Panna młoda dopięła 
swego, natomiast pan młody zagwa- 
rantowanej mu sumy nie postał. Zre- 
wanżował się — uzyskując unieważ- 
nienie ślubu. Była to jedyna „afera“, 
która się wielkiej berlińskiej kokocie 
nie udała. 

A propos tragicznego zgonu 
Pussi Uhl przypomina Kurt v. Reibnitz 
w  wybornem  czasopismie „Der 
Querschnitt" historję „słynnej Paivy 
z czasów Drugiego Cesarstwa. Bo 
rasa wielkich „dam* z półświatka 
jest nieśmiertelna. 

W lat siedem po pożarze Moskwy 
przychodzi na Świat w nędznej izdeb- 
ce krawca-Żyda. Dziecko jest tak nie- 
pospolicie piękne, że rodzice chrzczą 
je w siódmym roku życia i marzą o 
wielkiej „karjerze”* dla takiego feno- 
menu. Tymczasem bierze Tereskę- 
Paulinkę za żonę tylko mizerny kra- 
wiec Francuz, p. Francois  Villoing. 
Wystarczyło jej to aby -—- wyrwać 
się na Świat szeroki. Via Berlin, 
Wiedeń, Konstantynopol przybywa do 
Paryża mając 22 lata jako gwiazda 
półświatka. Związek ze słynnym pia- 
nistą Herzem, którego doszczętnie 
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Znowu proces „Hromadowców”. 
W dniu 15 października r. b. w powało w pierwszym procesie „Hro- 

Sądzie Okręgowym w Wilnie rozpo- mady“, jako šwiadkowie oskarżeni są 
cznie się proces przeciw 35 hroma- o antypaństwową działalność z tego 
dowcom, oskarżonym z art. 
część 1. K. K. Oskarżeni, 

102 samego paragrafu, co poprzedni głó- 
1 z ktorych wny proces „Hromady“, lecz części 

większa część przebywa na wolnej I-ej K. K. a nie Ilej, jak Taraszkie- 
stopie i z których kilkunastu wystę- wicz i kampania. 

  

_ KRONIKA 
SOBOTA 

29 Dzis 
Michała: 

jutro 
„Hieronima 

Wschód sł. g. 5 m. 27 

Zach. sł. 6 g. 17 m. 37 

Spostrzeżenia meteorologiczne 
, Zakładu Meteorciogji U. S. B. 

z dmią - 28-1X 1028 r. 

Ciśnienie !а 
średnie w m. l © 

Temperatura J 2 1126 
śrędnia : į 
Opad za io } R 
bę w mm. l 

wiatz j 
przewatający | Połud.-zachodni. 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę —SC. 

Maximum na dobę 159C. 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

TESS 

KOŚCIELNA. 
— Nowe świątynie na terenie archid je- 

cezji wileńskiej.  Archid jecezji wileńskiej 
przybyły ostatnio dwie nowe świątynie, przy 
których jak się dowiadujemy mają powstać 
samodzielne parafje. W Jaszunach pow. li- 
dzkiego na ukończeniu jest już przez pół- 
murowany kościół, a w Bobolewie pow. 
dziśnieńskiego — tymczasowa kaplica. 

— Qodbudowa kościoła św. ignacego 
mia się ku koncowi. Odnawianie kościoła św. 
Ignacego, mającego być kościołem garni- 

zonowym ma się już ku końcowi. Ostatnio 
złożony projekt ołtarza wielkiego jak rów- 
nież polichromii i presbiterjum. 

URZĘDOWA. 
— P. Kirtiklis wice - Wojewodą wileń- 

skim. Dowiadujemy się, że sprawa nomina- 
cji Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa p. 
Stefana Kirtiklisa na stanowiska wice - Wo- 
jewody wileńskiego została już ostatecznie 
zadecydowana i dekret nominacyjny ma być 
podpisany w dniach najbliższych. 

Na stanowisko zajmowane dotychczas 
przez p. Kirtiklisa wysuwana jest osoba, p. 
dr. Dziadosza, obecnego szefa bezpieczeń- 
stwa woj. Krakowskiego. Pan Dziadosz zna 
ny jest Wilnu, gdyż był do niedawna majo- 
rem 1 p.p. Leg. 

MIEJSKA. 
— Posiedzenie miejskiej komisji finanso 

wej. We wtorek dnia 2 października rb. od- 
będzie się w Magistracie posiedzenie człon- 

ków miejskiej komisji finansowej. 

Na posiedzeniu tem prócz szeregu in- 
nych spraw dotyczących gospodarki miej- 

skiej rozpatrzony zostanie wniosek grupy 

żydów o udzieleniu przez miasto szkolnic- 

twu żydowskiemu subsydjów w wysokości 
100000 zł. na pokrycie poborów nauczycie- 

li w szkołach żydowskich. 

— Posiędzienie Rady Miejskiej. Termin 
posiedzenia Rady Miejskiej wyznaczono na 
dzień 4 października z przyczyn niezależ- 
nych od samorządu miejskiego przesunięty 
został na dzień 11 października rb. 

— O urządzenie skwerku przy ul. Ofiar- 

nej. Grupa mieszkańców ul. Ofiarnej zwró- 

ciła się ostatnio do Magistratu m. Wilna z 
prośbą o urządzenie skwerku przy tejże uli- 
cy na przeciwko gmachu Sądu Okręgowego. 
Ze względu na ożywienie jak szeroką prze- 
strzeń te j ulicy, oraz tablicę pamiątkową ku 
czci straconych powstańców 1863 r. a umie 
szczoną na gmachu Sądu Okręgowego — 
prośbę tą z decyzją przychylną Magistrat 
m. Wilna przekazał Komisji technicznej do 
dalszego rozpatrzenia. 

SZKOLNA. 
— Egzamina w Państwowej Szkole Te- 

chnicznej na świadectwa ostateczne odbędą 
się w dniach: 29, 30 i 31 października 1928 
r. Sprawozdanie o odbytej*praktyce należy 
złożyć najpóźniej do 6 października br. 

— Inspekcja kuratora p. Pogorzelskiego 
na terenie województwa  Nowogródzkiego. 
W dniu onegdajszym kurator Okręgu Szkol 
nego w Wilnie p. Pogorzelski wyjechał na 
inspekcję szkół znajdujących się na terenie 
województwa Nowogródzkiego. Pobyt p. 
Kuratora w Nowogródku potrwa prawdopo 
dobnie kilka dni. 

SAMORZĄDOWA. 
— Wy do Izby Przemysłowo - Han- 

dlowej w Wilnie. Główna Komisja wyborcza 
do Izby Przemysłowo -. Handlowej w Wil- 

rujnuje, wyrabia jej „markę* w naj- 
wyższych sferach stolicy. Zima spę- 
dzona w Londynie kładzie jej pod 
nogi trzy fortuny: pewnego hrabiego, 
pewnego bankiera i pewnego - wlašci- 
ciela linji morskiej żeglugi. Gdy zaś 
Villoing umiera, może wdowa „nie- 
utulona“ zaiundowač sobie nowego 
męża przedewszystkiem 0 nazwisku 
co się zowie reprezentacyjnem. W 
1850 jest najprawowitszą małżonką 
portugalskiego granda, margrabiego 
de Paiva. 

Ma pierwszy miljon franków od- 
łożony „na czarną godzinę”. Szczę- 
Śliwe spekulacje na giełdzie podwaja- 
ją jej fortunę. Pozbywszy się męża 
(chodziło tylko o nazwisko) buduje 
dla siebie przewspaniały pałacyk re- 
zydencjonalny przy Avenue des 
Champs-Elysćes. Baudry maluje pla- 
ton słynną kompozycją „Dzień pło- 
szący Noc", portretując „na nago" 
Samą markizę de Paiva jako zwycięs- 
ką Zorzę. Schody są z onyksu, wan- 
ny w łazience z masywnego +*srebra. 
Przeszło sześć miljonów kosztuje ta 
fantazja. Pałac Paivy, w którym prze- 
Pych walczy o lepsze z wytwornym 
smakiem, jest jedną z osobliwości 
Paryża. Oglądają go cudzoziemcy. 
„Koleżanki* Paivy zielenieją z za- 
zdrości. 

  

nieustaliła, że wybory do Izby odbędą dn. 
4 listopada rb. w godzinach od 9 do 20-ej 
w lokalach miejscowych  komisyj wybor- 
czych. 

Listy kandydatów na radców winny być 
zgłoszone na ręce przewodniczącego głów- 
nej komisji wyborczej w terminie do dnia 
21-go października włącznie. 

Lista kandydatów winna również zawie- 
rać dwa razy tyle nazwisk, ile wynosi licz- 
ba radców, wybieranych w danym okręgu, 
lub kategorji wyborczej. W zgłoszonych li- 
stach należy podać nazwisko, imię, wiek, 
rodzaj posiadanego przedsiębiorstwa i miej- 
sce zamieszkania kandydatów. Na liście ka- 
ndydatów winien być wskazany jeden z 
podpisanych wyborców jako mąż zaufania, 
którego zadaniem będzie dostarczenie prze- 
wodniczącemu głównej komisji _ wyborczej 
materjałów, potrzebnych do badania list i 
usunięcia braków i uchybień w nich, jeżeli 
takie się ukażą. 

— Echa depeszy do Marszałka Piłsuds- 
kiego. Szef Gabinetu Ministra Spraw Woj- 
skowych nadesłał z polecenia p. Ministra na 
ręce p. Wojewody szczer e podziękowanie 
dla przedstawicieli plenum sejmiku święciań 
skiego za wyrażone uczucia oddania oraz 
oświadczenia zawarte w piśmie z dn. 14 
września rb. 

„KOMUNIKATY 
— Zjazd ziemianek. Wobec spodziewa- 

nego licznego zjazdu pań do Wilna naWsze 
chpelski Żiazd Ziemianek—koło zjednoczo- 
nych ziemianek prosi o zgłaszanie pokoi 
bezpłatnych i płatnych na czas od 6-12 pa- 
ždziernika. ё 

Zgloszenia będą przyjmowane od 5 paž- 
dziernika w lokalu związku ziemianek co- 
dziennie — Mickiewicza 19 - 2 — od 10-12 
rano. 

—Kapitanat przystani Ligi Morskiej i Rze 
cznej w Trokach zaprasza członków i sym- 
patyków Ligi na uroczystość opuszczenia 
bandery, z racji zamknięcia sezonu nawiga- 
cyjnego na jeziorze Trockiem w niedzielę 
30 września rb. Zbiórka na dworcu kolejo- 
wym o godz. 8-ej rano. 

RÓŻNE. 
— Delegaci żydowskiego instytutu nau- 

kowego w Wilnie wyjeżdżają na uroczystość 
do Czerniowic. Centrala szkolnictwa żydo- 
wskiego na Bukowinie w Czerniowicach o0- 
bchodzi w najbliższych dniach jubileusz 25 
lecia istnienia tej organizacji. 

Z ramienia żydowskiego instytutu nau- 
kowego w Wilnie na uroczystości te wyde- 
legowani zostali radny m. Wilna dr. Szabad 
i członek komitetu tegoż instytutu p. Rejzin. 

— Jakie wycieczki  zwiedzą Wystawę 
Regjonalną. W celu zwiedzenia Wystawy Re 
gjonalnej w Wilnie w dalszym ciągu przy- 
bycie wycieczka ze Starostwa Łukowskiego 
oraz wycieczka z Województwa Łódzkiego. 

—Zaprzysieženie stabilizowanych urzęd- 
ników. W dniu 27 bm. w Urzędzie Wojewó- 
dzkim odbyło się w obecności p. Wojewody 
Raczkiewicza zaprzysiężenie służbowe u- 
rzędników Województwa mianowanych defi 
nitywnie i ustalonych w służbie państwo- 
wej. 

— Zawieszenie Okr. Komitetu T-wa Szk. 
Białoruskiej. Władze bezpieczeństwa zawie- 
siły w dniu wczorajszym zarząd Okręgowego 
komitetu Towarzystwa Szkoły Białoruskiej 
w Wilejce powiatowej. Zarządzenie to wy- 
wołane zostało ujawnieniem działalności, 

nic wspólnego z pracą kulturalno - oświa- 
wą nie mającą, uprawianą systematycznie 
przez członków zarządu. T-wo Szkoły Bia- 
łoruskiej odegrywało tu smutną rolę para- 
wanu, za którym prowadzona była robota 

. szkodliwa dla państwowości polskiej. 
— Dwaj emigranci rosyjscy, do niedaw- 

na zamieszkali w Wilnie a ostatnio mocą de 
cyzji Władz Centralnych skazani na wysie- 
dlenie, Samochwałow i Gapanowicz uzyska 
li prolongatę prawa pobytu na terenie Pol- 
ski do czasu uzyskania wizy łotewskiej, z 
tem jednak zastrzeżeniem, że odrazu zmu- 
szeni byli opuścić Kresy. Obecnie nadeszła 
wiadomość, że w stosunku do Samochwało- 
wa władze łotewskie odmówiły wydania 
wizy. 

— Strajk w fabryce konserw. W. fa- 
ryce konserw mieszczącej się przy ul. No- 
wogródzkiej Nr 5 wybuchł wczeraj strajk. 
Strajkują robotnicy zatrudnieni przy wyro- 
bie skrzyń domagając się 25 proc. podwyż- 
ki płac. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala ,Lutnia*) Dziś po 
wtórzenie wczorajszej premjery komedji R. 
Bernauera i R. Oesterreichera „Pieniądz le- 
ży na ulicy”, która zapewne stanie się sztu- 
ką najwięcej kasową w sezonie bieżącym, 
autorzy operują bowiem tak żywym i barw- 
nym dialogiem, ciekawym tematem, sytua- 
cje zaś zmieniają się z tak zawrotną szybko 
ścią, że słucha się sztuki z zapartym odde- 
chem. 

— Popołudniówki szkolne. Dziś o g. 5-€j 
pp. i jutro o g. 3-ej pp. Teatr Polski spe- 

Lecz Ona sama już się z niemi 
„nie zadaje". Margrabina de Paiva 
jest teraz już grand-damą. Wśród 
znakomitości Paryża figuruje juści, 
jako La P aiv a—ale w jej salonie 
— przyjmuje się w piątki! spotkać 
można elitę paryskiej inteligencji, 
przedstawicieli najwyższych sier  lite- 
ratury i sztuki. Augier i Taine, Sain- 
te-Beuve, Teofil Gautier_ „ozdabiają” 
recepcje w pałacu przy Polach Elizej- 
skich. Pani domu zmieniła sama tryb 
dotychczasowego życia, Ma już jed- 

nego, stałego kochanka. A jest nim 
ani mniej ani więcej tylko niesłycha- 
nie bogaty hrabia Gwido Henckel. 
Znacznie młodszy jest od niej, ma 
lat dopiero 27 — i. ogromne dobra 
oraz kopalnie na Górnym Śląsku. To 
też dodaje wspaniałemu „home“ 
głośnej już na cały cywilizowany świat 
grand-damy z demimondu: splendoru 
i powagi. 

Zaczyna srożyć się wojna. Pod 
Sedanein grzmią armaty. Paryżowi 
grozi—oblężenie. Zimę z 1870 па 
1871 r. spędza La Paiva w śląskich 
dobrach swego przyjaciela, który wal- 
czy w armji czynnej i jest prefektem 
w Metz... Ale natychmiast po nasta- 
niu pokoju wracają oboje do Paryża, 
W październiku 1871 liczący już 41 
rok hrabia Henckel zaślubia swoją 
dotychczasową kochankę o jedenaście 

cjalnie dla młodzieży klas wyższych wysta- 
wia „Podpory społeczeństwa" H. Ibsena, z 
okazji 10—ej rocznicy jego urodzin. Ceny na 
popołudniówki szkolne zostały jeszcze zni- 
żone, a mianowicie: najdroższe wiejsce — 
1 zł. 50 gr., najtańsze zaś — 20 gr. 

— „Pociąg - widmo* jako popołudnió- 
wka. W niedzielę punktualnie o godz. 5-ej 
pp. grany będzie, po cenach zniżonych, re- 
kordowy „Pociąg - widmo* — Ridley'a. 

— Reduta na Pohulance. Zespół Reduty 
po ukończeniu jesiennego objazdu Kresów 
Rzeczypospolitej powrócił wczoraj do Wilna 
i rozpoczął intensywne prace przygotowaw- 
cze do rozpoczęcia nowego sezonu. 

Dziś — po południu o godz. 16.30—prze 
dstawienie dla młodzieży szkolnej. Odegra- 
ną zostanie komedja j. Korzeniowskiego p. 
t. „Wąsy i peruka”. Bilety w cenie: 30, 40, 
50, 60, 80 gr. 1 zł. i 1.50 zł., wcześniej do 
nabycia w Sekretarjacie Reduty od godz. 10 
do 14-ej, a od godz. 14-ej w kasie teatru. 

Jutro, t. j. w niedzielę, dnia 30 bm. — 
na popołudniowem przedstawieniu „Wąsy i 
Peruka* — dla młodzieży szkolnej, a wie- 
czorem komedja J. Szaniawskiego — „Ptak* 
z juljuszem Osterwą w postaci studenta. 

— Występ pianisty Claudio Arrau. W 
programie: Beethoven, Chopin, Ravel, De- 
ssy, Liszt. Koncert adbędzie się w sali Re- 
duty na Pohulance dzisiaj 29 września br. 
o godz. 8.30 wieczorem. Pozostałe bilety w 
biurze podróży „Orbis*, od 5-ej pp. w kasie 
teatra Reduty. 

— Konkurs orkiestr wojskowych ok. III. 
W swoim czasie podawaliśmy © mającym 
się odbyć konkursie orkiestr wojskowych. 
Do konkursu tego zapisały się orkiestry 5 p. 
p. Leg. 1 p. p. Leg., 6 p. p. Leg. 85 p. strz. 
wileńskich i 77 p. p. Ž 

W wyniku przeprowadzonego wczoraj 
losowania orkiestry te wystąpią w porząd- 
ku następującym: 

Dziś o godz. 19-ej: I — 6 p. p. Leg. Il 
TI p. p. III5p.p. Leg. > 

W niedzielę o godz. 12.30 I — 77 p.p., 

Il — 85 p. strz. wileńskich o godz. 19-ej — 
1 p.p. Leg. orąz koncert orkiestr zjednoczo- 
nych. » 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wykolejenie się lokomotywy na sta- 
cji Wilno. W dniu wczorajszym na torach 
kolejowych tuż przy stacji osobowej w Wil- 
nie wykoleiła się lokomotywa manewrowa. 
Jedynie szczęśliwemu zbiegowi okolicznoś- 
ci zawdzięczając obeszło się bez wypad- 
ków z ludźmi. Lokomotywa pochyliła się 

na jeden bok grzęznąc w piasku. 
Na miejscu wypadku przybyła natych- 

miast komisja celem zbadania przyczyn ka- 
tastrofy. Natychmiast przystąpiono ro re- 
paracji toru. 

— Nieudany przemyt cukru.  Nieustan- 
ne walki KOP'u z przemytnikami, którzy z 
narażeniem życia uprawia ten intratny pro- 
ceder nie są w stanie zapobiec złu chociaż 
dziesiątkują szeregi. Ostatnio w ręce KOP'u 
w rejonie Wiżaju, dostała się wraz ze zna- 
cznym transportem cukru niejakaś Katarzy- 
na Liseska. Jest to mieszkanka jednego z 
zaścianków tuż przy granicy położonego, co 
ułatwiało znacznie  przemycanie się przez 
granicę. Ong „o todołć 

Pokaz gazowo-dymny. 

Jako zakończenie niedawno przeprowa- 
dzorego 5-go tygodnia L.O.P.P. wykonany 
zostanie przez oddziały wojskowe w niedze 
lę 30. 9. o godzinie 12,30 pokaz gazowo- 
dymny, polegający na demonstracji zasłon 
dymowych, urozmaiconych zupełnie niesz- 

kodliwemi gazami drażniącemi. 
Ze względu na efekt organizowanej ak- 

cji, która ma na celu  zademonstrowanie 
szerszej publiczności techniki wytwarzania 
zasłon dymnych imitujących całkowicie fa- 
le gazowe w mieście i napad latniczo - ga- 
zowy za pomocą bomb gazowych, które do- 
kładnie odzwierciadlać będą ręczne granaty 
gazowo - dymowe, pożądanem jest by jak 
największe masy publiczności wzięły udział 
w tych widowiskach publicznych wykona- 
nych publicznych przy użyciu materjału ga 
zowo dymowego i masek. A 

Demonstracja ma na celu unaocznić pu- 
bliczności o konieczności organizowania о- 
brony przeciwgazowej jako samoobrony 
społecznej na wypadek potrzeby, przed uni- 
knięciem skutków działania gazów bojo- 
wych. 

Dla udostępnienia wzięcia udziału w tej 
akcji pokaz gazowo lotniczy przy. udziale 
samolotu Komitetu zostanie przeprowadzo- 
ny jednocześnie w trzech miejscach miasta: 
na placu Fatedrainym, na placu przer koś- 
ciołem św. Piotra i Pawła i na Śnipiszkach 
koło 4 p. ułonów. | 

W razie deszczu w dniu 30. 9. uniemoż- 
liwiającego zebranie się publiczności pokaz 
gazowo - dymny zostałby przeprowadzony 
w dniu 7. 10. o godz. 12,30 przy udziale or- 
kiestr wojskowych. 

OFIARY. 
— Na aparat radjowy dla dzieci niewi- 

domych: 
Basia M. 5 zł. 
Ala M. 5 zł. 

.. — Edward Kowalski na łódź 
im. J. Pilsudzskiego 

Grono nauczycielskie gimn. im. E. 
Orzeszkowej dla uczczenia śp. Marji Sza- 
kieniowej, składa na Schronisko nauczy- 
cielskie zł. 25, — 

podwodną 
zł. 24,— 

lat od niego starszą —i znów recepcje 
w pałacu... hrabiostwa są Świetniejsze 
niż kiedykolwiek. Cały paryski „beau- 
monde" ciśnie się i tłoczy... Cztery 
garderobiany przez dobrych godzin 
cztery ubierają panią hrabinę gdy ma 
robić honory domu, z wyemaljowaną 
twarzą z wdziękami zgalwanizowane- 
mi najwyszukańszemi specyfikami. 

Co się stało z markizem de Paiva? 
Markiz nie potrzebował umierać aby 
zrobić miejsce hrabiemu swemu na: 
stępcy. Udało się unieważnić jego 
rnałżeństwo. W lat coś parę potem 
zakończył życie samobójstwem. 

Powoli salon hrabiostwa zaczyna 
nabierać charakteru klubu polityczne- 
go. Stałym gościem jest Gambetta... 
Pośrednikiem między wodzem republi- 
kanów a Bismarkiem jest hr. Henckel. 
Nagle wszystko się zmienia. Partja 
szowinistyczna bierze górę w Paryżu. 
Mac Mahon zostaje prezydentem Trze- 
ciej Rzeczypospolitej. Zewsząd za” 
czynają krzywo patrzeć na hr. Henckla, 
który przecie administrował sporą 
dzielnicą okupowanego kraju i — do- 
radzał Bismarkowi złupić z. Francji 
nie pięć lecz siedm miljardów. Dość, 
że Henckla i Paivę zaczynają omoty- 
wać podejrzenia o szpiegostwo. Rząd 
francuski doradza im—0, najprzyjaź- 
niej i w najdelikatniejszej formie! — 

Hiebezpieczeństwo linji. kolejowej 
niepokoi władze. 

Kierownik oddziału wodopomiaro- 
wego Dyr. Robót Publicznych inż. Ol- 
szewski w myśl polecenia p. Wojewo- 
dy udał się do Orwidowa celem zba- 
dania na miejscu zerwanej tamy, na sta 
wie p. Kościałkowskiego. W związku z 
raportem p. Olszewskiego specjalna 
komisja zbada sprawę bezpieczeństwa 
stawów orwidowskich. Jednocześnie 
z tem dowiadujemy się że władze ko- 
lejowe wystąpią do Min. Bobót Publi- 
cznych w sprawie tych jezior, jako za- 
grażających bezpieczeństwu linji ko- 
lejowej. ; 

SPORT. 
Przed największą imprezą Iekko- 

atletyczną sezonu. 
W dniu RA na boisku 6 p. p. 

Leg. (o godz. 14,30) rozpoczynają się dwie 
wielkie imprezy lekkoatletyczne, tj.: dzie- 
sięciobój o mistrzostwo Polski i mecz lek- 
koatletyczny Warszawa Wilno. 

Wobec ogromnego "zainteresowania, [а 
kie te imprezy budzą w mieście, nie ed 
rzeczy będzie omówić szanse zawodników 
stołecznych i wileńskich. 

Więc zacznijmy od dziesięcioboju. 
W konkurencji tej żadnych niespodzianek 

nie należy orzekiwać. Mistrzostwo Polski 
zdobędzie bezspornie najlepszy dziesięcio- 
bojowiec Polski Cejzik z Polonji warszaw- 
skiej, którego rekord uzyskany na IX 
Olimpjadzie w Amsterdamie wynosi 6356,28 
punktów. 

Najpoważniejszymi kandydatami na dru- 
gie miejsce są: Dobrowolski z AZS-u war- 
szaw., Fryszczyn z Polonji warsz. i Wie- 
czorek z 3 p. Sap. Wilno. 

Dla porównania niech służą wyniki 
uzyskane przez tych zawodników w r. 1927 
i 28. W ub. roku na mistrzostwie Polski w 
dziesięcioboju Dobrowolski zajął 2 miejsce, 
osiągając 6196 punktów, Fryszczyn zaś 
trzecie (6140,080 punktów), W tym roku 
Wieczorek uzyskał swój rekord życiowy 
(6082,67 pkt). 

Mecz lekkoatletyczny Warszawa—Wilno 
nie będzie miał charakteru walki 2-ch rów- 
norzędnych zespołów, gdyż różnica klasy 
lekkoatletów stołecznych i wileńskich jest 
zbyt widoczna. 

Najwięcei przyjemności a ra- 
czej roskoszy pod względem wido- 
wiska sportowego dostarczy nieza- 
wodnie czwórka biegaczy A.Z.S. War- 
szawa: Weiss, Trojanowski, Malanow- 
ski i Kostrzewski. 

Kto nie widział tych 
„robocie* tj. na bieżni ten nic nie 
widział, Długonogi Trojanowski bę- 
dzie przełaził przez płotki z równą 
łatwością jak żyrata przez rynsztok, 
Weiss zarywał takie tempo jakby był 
conajmniej Wiliamsem, Malanowski 
no ten „rudy Felek“ to da sobie 
wszędzie radę, zemdleje na taśmie 
ale wygra, wreszcie Kostrzewski... 
O tym zawodniku nie można mó- 
wić bez podziwu; mistrz Polski 
i rekordsmen, w różnych latach 
Oczywiście, na 400, 800, 1500 i 5000 
mtr. bezkonkurencyjny w 400 mtr. z 
płotkami (na całym Świecie jest w 
tej dziedzinie zaledwie kilkunastu lep- 
szych od niego) doskonały w setce i 
110 z płotkami, niezmordowany choć- 
by startował tegoż dnia 10 razy, jest 
Kostrzewski największym — talentem 
biegowym jaki Polska wydała, jest 
zawodnikiem naprawdę. europejskim. 
Żetonów, zdobytych w najrozmaitszych 
konkursach, ma Kostrzewski przeszło 
trzy kilo. 

Przechodząc do horoskopów stwier- 
dzić trzeba, że zwycięstwo stolicy nie 
ulega najmniejszej wątpliwości. Biegu 
nie wygramy żadnego (na 5 klm. pę- 
katy Kusociński i wysmukły Sarnac- 
ki zdublują naszych z pewnością co- 
najmniej o dwa okrążenia), w sko- 
kach również jesteśmy bez szans je- 
dynie w rzutach możemy coś zdziałać. 
Sas, Lokajski i Karłosiński, to zwy- 
czajne matoly. Zresztą niema racji 
smucić się przypuszczalną klęską — 
trzeba . tylko zmusić -warszawskich 
mistrzów do zwycięstwa po zażartej 
walce. 

W każdym razie iść na zawody 
winien każdy prawdziwy sportowiec. 
Tylko gamoń lub tabetyk spędza dzi- 
siejsze popołudnie nie na boisku 6 
p. Leg. 

l gabin. jadalnie, Sypialnie i różne ! 
sprzęty domowe OKAZYJNIE DO 
SPRZEDANIA. Wilno, Smoleńska 3 

į m. 1, (obok słupów W. Pohulanki), 
ogłąd. od 3-6 wiecz. ___ -0 

opuścić Francję. Co i czynią, przeno- 
sząc się na Śląsk do dóbr hrabiego. 
Na pamiątkę po Paryżu kupuje hra- 
bia dla żony— najpiękniejszy z pereł 
naszyjnik eks-cesarzowej Eugenii. 

La Paiva posiadająca niepospolite 
zdolności finansowo-handlowe, poma- 
ga męzowi podwoić i potroić i tak 
już olbrzymią fortunę. l—w 1884-tym 
umiera, 

W grobie rodzinnym hrabiów, na- 
stępnie książąt von Henckel w Neu- 
deck na Górnym Śląsku w proch roz- 
Sypuje się znikomy jedna z najwięk- 
szych i najsłynniejszych kokot pa- 
ryskich, La Paiva, — la juive 
errante et victorieuse,jak 
ktoś ją nazwał we wspomnieniu po- 
śmiertnem. 

ludzi przy 

  

Tak się to wszystko na świecie 
dziwnie z sobą splata: bezgraniczny 
tragizm z niesłychanym komizmem, 
rzeczy ogromne z nieskończenie ma- 
łemi, rzeczy szczytne i Święte z całą 
przyziemnością rzeczy bardzo do- 
czesnych i błahych... 

czy 

BIG



Sobota dnia 29 wrzešnia 1928 r. 

12,00—13,00: Muzyka z płyt gramofo- 
nowych. 

13,00— : Transmisja z Warszawy: 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie oraz komunikat meteorologiczny. 

17,00 - 17,20: Odczytanie programu dzien: 
nego i chwilka litewska. 

17,20—17,35: Komunikat Związku Kółek 
i Org, Roln. Z. Wil. + 

1,35—18,00: „Kącik dla pań* pt. „Życie 
gwiazd filmowych* wygłosi Ela Buncle- 
rowa. 

18,00—19,00: Audycja literacka: „Ol 
Soń-Kisań* zradjofonizowana nowela Wacłą 
wa Sieroszewskiego w wykonaniu Zespołu 
Dramatyczn. Rozgł. Wiłeńskiej, słowo wstę 
pne wygłosi Tadeusz Łopalewski. 

19,00—19,15: Muzyka z płyt gramo* 
fonow ych. 

19,15—19,30: Odczytanie programu na 
następny tydzień i komunikaty. 

19,30—19,55: Transmisja z Warszawy: 
„Radjokronika* wygłosi dr. Marjan Stę- 
powski. 

19,55—20,20: „Wiedza i twórczość, dwa 
główne rodzaje działalności p: nej*— 
odczyt IV-ty z cyklu „Źródła3 wygł. 
prof. USB. Juljusz Kłos. 

20,20— : Odczytanie or u na 
niedzielę. 

20.30-22,00: Transmisja z . aszawy: 
Operetka G. Jarno pt. „Krysia Leśniczan- 
ka*. Wykonawcy: Orkiestrą P. R. pod dyr. 
Wacława Elszyka, ZotjazDobrowolska-Paw- 
łowska, Michalina Makowiecka, AI. Wasiel 
1 INNI. 

22,00 23,30: Transmisja z Warszawy: 
sygnał czasu, komunikaty: P. A. T., poli- 
cyjny, sportowy i inne oraz muzyka ta- 
neczna z restauracji „Oaza* w wykonaniu 
orkiestry pod kier. Roszkowskiego. 

GUSTAW MOLENOA E ŠU 
FABRYKA SUKNA, WYROBÓW WEŁNIANYCH 

i KAMGARNOWYCH. 

BIELSKO (Śląsk Polski) 

- SKŁAD FABRYCZNY 
na całą ziemię Wileńską, Nowogródzką i Poleską 

w WILNIE, ul. WIELKA 36. Tel. 949. 

Nadeszły świeże iransporty maferjałów 

  

Niebywały wybór. 

  

LECZY 

HEMOGEN 
przetwio-calzna 

T Cynkogratja „ARS“ T 
Tatarska 1—13, ZOSTALA URUCHO- 

5 MIONA i przyjmuje wszelkie roboty JI E w zakresie cvnkogralji. — 

p na sezon К, 
Тапсе 192329 ток. 

Black-Bottom, Blues, Scharleston, @ 
Tango wyucza w najkrótszym czasie 

? I ki ul. Trocka Nr 2, 
* ПШ\“ | róg Niemieckiej. 

Kurs rozpoczyna się we wtorek 2-go 
października o g. 8-ej wiecz” Opłata 
10 zł. za kurs. Zapisy wcześniej. -1 

й t 

  

Najmodniejsze desenie. 
  

DENY FABRYCZRE 

      
   “

 

Gdzie 

Obfity wybor materjałów na ubra- 

nia męskie, na palta (veloury) mę- 

skie i damskie oraz materjały spor- 

towe. 

Dia £P. Urzędników państwowych na rafy. 

serer 

  

Używanie „Silvikrinu* obejmuje trzy preparaty: 

Jako pierwszy co dopiero wyszczególniony środek na poróst włosów, czyli „Silvikrin—kuracja włosów* 

jako drugi środek do pielęgnacji włosów „Silvikrin-Fluid*, wreszcie 

jako trzeci środek, służący do hygjenicznego mycia głowy, „Silvikrin-=Shampoon*. 

Mając bowiem zdrowy i tęgi włos, utrzymać go możną w takim stanie tylko przy odpowiedniej pielęgnacji, a do tego służy „Silvikrin- 

Fluid", skoro go się używa codziennie, jak się też codziennie czyści zęby, 

Mycie głowy odbywać się winno zawsze ostrożnie, a przytem jednak gruntewnie. „Siivikrin=Shampoon* dostosowany więc jest do osobli- 

wych zadań, które skóra głowy ma wypełniać. 

Ponieważ nie namiawiać, lecz jedynie przekonać chcemy, przesyłamy bezpłatnie i wolne od opłaty pocztowej wypracowania naukowe 

pierwszych powag lekarskich. Sposób użycia i plan leczenia Silvikrinem zredagowany przez prof. Dr. med. Liplawskiego w Berlinie oraz nader 

  

z AAC й Е и 5 > У Nazwisko : AB Ulica: 
pouczającą broszurę p. t: „Wlosy ich wypadanie i odrastanie“, gdzie na 30 stronicach omawiane są w łatwo zrozumialej formie -problemy = 

porostu włosów, do tego bezpłatną próbkę Silvikrin-Shampoon. Po przesłaniu nam obok załączonego kuponu przesyłki bezpłatnej wysyłamy Miejsce zam.: .. RÓ: Рося{а: _ a 

odwrotnie życzone dziełka i próbkę. 
: 

MAURYCY LEBLANC. wania. A gdy wrócił widzieliście, że — Nie, to jest pewność, którą zdo ale nie pozwolę, żebyście mieli zapo- Na tem rozstali się i Barnett teraz! — krzyczał Bechoux. 

Agencja „Barnett i Spółka”. 
— Błąd, który podczas śledztwa 

popełniono, — zaczął poważnym to- 

nem Barnett, — polegał na tem, że sta 

nowisko panów i zaufanie, jakie wzbu 

dzacie, oddalało od was możliwość 

wszelkich podejrzeń. Zbrodnia mogła 

być popełniona przez kogoś z wew- 

nątrz, lub ż zewnątrz przybyłego. Otóż 

śledztwo skierowano natychmiast prze 

ciw zbrodniarzowi, przybywającemu z 

zewnątrz, nie odważono się bowiem 

kwestjonować uczciwość czterech rfhj- 

bogatszych przemysłowców, o reputa- 
cji dotąd nieposzlakowanej. Gdyby je- 
den tylko z panów grał z zamordowa- 
nym w karty, podejrzenie padłoby na 
niego niezawodnie. Ale milczenie 
trzech pozostałych graczy, trzech nie- 
poszłakowanych panów uratowało Tu- 
illiera. Czyż tacy ludzie mogą być 
wspólnikami zbrodni? A jednak tak 
było i ja przeczułem to odrazu. 

Alfred Auvard drgnął. 
— Ależ pan oszalał! My wspólni- 

kami zbrodniarza... mordercy?... — ® 
— Ach, nie sądzę, żeby aż tak da- 

lece. Przypuszczam, że panowie nie 
wiedzieli, w jakim zamiarze Tuillier, 
wchodził na balkon za Ersteinem. Ale 
nie mogliście nie zauważyć, że wstał 
od stołu w stanie silnego podenerwo- 

stało się coś niezwykłego. 
— Nie wiedzieliśmy o niczem! 
— Owszem, musieliście zauważyć 

że odegrała się się pomiędzy temi dwa 
ma jakaś brutalna scena, dzięki której 
odzyskaliście przegrane pieniądze. 

— Cóż za pomysł! 
— O, nie uwierzę nigdy, żeby taki 

tchórz jak pański przyjaciel mógł za- 
mordować kogoś i zapanować nad 
wyrazem swej twarzy, bezpośrednio 
po dokonaniu zbrodni. Wyraz twarzy 
musiał go zdradzić przed wami. 

Twierdzę jednak stanowczo, że 
nie zauważyliśmy nic szczególnego! 

— Nie chcieliście zauważyć! 
— Dlaczego? 
— Bo stracilibyście pieniądze, któ- 

re mimo wielkich bogactw, stanowiły 
niemałą dla was sumę: Jak zwykle 
przygodni gracze, mieliście wrażenie, 
że was nagle okradzione, to też gdy 
oddano wam pieniądze, nie chcieliście 
pytać przyjaciela, w jaki sposób je o- 
debrał. To też, gdyście wracali da do- 
mu samochodem, jechaliście w grobo- 
wem milczeniu, bojąc się rzucić nie- 
baczne słowo, wiem o tem od szofera. 
A potem, nazajutrz i dni następnych, 
potem, gdy rozeszła się wieść o mor- 
derstwie, unikaliście się wzajemnie, 
bojąc się, że myśli wasze się spotkają. 

— To wszystko są przypuszczenia, 
na niczem zresztą nie oparte! 

> Dakfūr Medycyny 

  

DENY FABRYCZNE 
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A. EYMALER 7 Eg 
choroby skórne, we-! 4 
neryczne i  moczo-|// UA DoBRAa 

Bieiaia, Eg ri (KO PIOWANIE 
pia, słońce górskie 
djatermja. Miekievi- AV PLANO W, 
cza 12, róż Tatarej 9 WIĄTŁODRUKI 
skiej 5-215 8. R UPONIES, 

W.Z.P 43. ” 

  

   

  

TEJ 225 КЕЕ СЕ.РО 1 СО С ИБ УЕЕ КЕЕ Е (SR 

opałowy, kowalski i koks 

najlepszych gatunkó . Oeste 
Dosiawa natychmiastow . 

„H. „WILDPAŁ * 
słyczniowa 3. 

Wy Tyszki songs НЕВ (Е 

Francnt-paryżanin 
z wyższem wykształ- 
ceniem i długoletnią 
praktyką pedagogicz- 
ną, udziela  lekcyj 
języka francuskiego, 
może też prowadzić 
korespondencję hand- 
iową. Przyjmuje tłu- 
maczenia, ul. Wileń- 
ska 32 3, tel. 1018, 
od 3.30 - 5 po poł. 

4449 8 

ZWAWAWE 

£ LEKARZE @ 
BAWAWAB 

DOKTOR 
b. GIRSBERG 

ctoroby weneryczne 
4  s;filis i skórne. Wil- 

no, ul. Wileńska 3,. e- 
lefon '567. Przyjmuje 

8 8 
В 5 
й 8 
й В 
8 й 
8 8 
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DOKTOR 

К. Sokaławski 
choroby skórne i we- 
neryczne, ul. Wileń- 
ska 30 m. 14. Przyjm. 
0a g. 9-12 r. i 5-7 w» 
W. Z. 2 Х1 27 г. № 160 

LOSE 

JAK URATUJ
Ę WŁOS 

Przed kilkunastu laty udało się Dr. Weidnerowi wynaleźć neutralny silny rozczyn z włosów ludzkich, zwany pod nazwą „Silyikrin*, (D. R. P. oraz opatento- 
wany prawie we wszystkich krajach kulturalnych). Skutkiem kuracji włosów „Silvikrinem* osłabiony korzenek włosów zostaje zasilony tak dalece, iż nawet przy 
objawach łysienia daje się zauważyć żwawy porost nowych włosów. 

A Wielu lekarzy podjęło walkę przeciwko przykrym skutkom wypadania włosów zapomocą „Silvikrinu*, przez co osiągnięto nader zadawalający skutek. Nader 
interesujące jest to, iż w wielu wypadkach lekarze sami na sobie środek ten wypróbowali i to naturalnie używano go starannie i wytrwale. W tych wypądkach osiągnięte 
skutki mogą być pociechą dla wszystkich cierpiących ną wypadanie włosów: Prawdziwa droga zostąła nareszcie oacza do odzyskania napowrót pięknych bujnych 
włosów by w ten sposób zachować młodości jej ozdobę aż do Poll 

interesujących doświadczeń w rozprawach naukowych. 

nic nie skutkuje, skutkuje Siivikrin: 

byłem po długiem i bardzo starannie 
prowadzonem śledztwie. Gdybyście 
oskarżyli przyjaciela, rzucilibyście cień 
na własne wasze dobre imię i na wa- 
sze rodziny. Byłby to prawdziwy skan- 
dal. I dlatego milczeliście, oszukując 
sprawiedliwość i zasłaniając swym au- 
torytetem Maksymiljana Tuilliera. 

Oskarżenie to zostało rzucone z 
taką siłą i prawdą, a opis wydarzeń 
nadał tak plastyczne formy dramato- 
wi, o którym mówiono, że p. Auvard 
zawahał się chwilę. 

Lecz niespodziewanie, Jim Barnett 
nie wykorzystał chwili stosownej; ro- 
ześmiał się nagle i rzekł: 

— Niech się panowie  uspokoją. 
Udało mi się unieszkodliwić waszego 
przyjaciela, gdyż jest to słaby  człe- 
czyna, wyczerpany przeż wyrzuty Su- 
mienia, a scena, którą odegrałem, po- 
działała zabójczo na jego chore nerwy. 
Ale nie miałem przeciwko niemu żad- 
nych dowodów, zarówno jak nie mam 
ich przeciw panom. Panowie zaś nie są 
ludźmi, dającemi się łatwo zwyciężyć. 
Tembardziej, że wspólnictwo panów 
jest bardzo trudne do ustalenia. A 
więc nic panom nie grozi. Jednak... 

Tu podszedł bliżej do słuchają- 
cych i, patrząc prosto w oczy, dodał: 

— Jednak chciałem naruszyć ten 
spokój, który panuje w waszych móz- 
gach. Dzięki sprytowi zwyciężyliście, 

N „„awca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold W.ovdyho. 

  

    
      

  

późnych lat. Prof. uniwersytetu Dr. med, 

  

Od ania 28 wrzesnia do dnia | października 192% r.włącznie będą wyświetlane filmy: 
[ i i j | “ wielka tragedja dziewczęcia, ufodzonego z neznanych rodziców w 8 aktach. 

„LIYJE UZIECKO 
Biejski kinematograt 

W rolach głównych: Mary Miles i Theodor Roberts. Nad program: TYGODNIK 
I FILMOWY Nr 5: a) Święto Przysposobienia Wojskowego; b) Wyścigi „Derby*. Orkiestra pod 

i Siska A dyrekcją p, WŁ Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. Od dnia 
ul Ostr! 30 wrześ nia r. b, kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4. Następny program: „CHANG*.. ;, 
    4 
  

Kino- inę“ | Dzis! Największa najnowsza sensacja doby obecnej. Film, który podbił wszystkie umysły i serca 

Teatr „Kelios Wi li 46 arcydzieło p|g słynnej sztuki Lwa Urwancewa. W rolach głównych: Rozenel-Łunaczarsk 

Wileńska 38. | 49 EIA IICEWA żona sowieckiego komisarza oświaty, Marja Jakobini, Grzegorz Chmara słynny art. teat 
Wzbudzaja zachwyt widzł   Stanisławskiego, oraz nawybitniejsi artyści scen moskiewskich i europejskich. 

olśniewające klejnoty, przecudne futra i toalety Rozenel-Łunaczarskiej. Szalone napięcie. 
wająca, potężna __gra. Głęboko psychologiczne momenty przeżyć i cierpień. Seansy о g. 

Dziś! Krzyk 100.000 niewinnych ofiar! i hi i jr (Szajka handlarzy żywym towa 

Największa sensacja sezonu 1928 r. Krzyżowe rogi hiałych niewolnić rem) arcysensacyjny film w 1 
wielk, akt. Film, o którym mówi cały Świat. W rolach tytułowych: Najsłynniejsi artysci „ekranu Mary Ki 

Very Engels. Mia Pankau i genjalny Klejn Rogge (behater D-ra Mabuse). Film ten powinni widzieć kaži 
matka, każdy ojciec. Wstrzasające sceny! Niebywałe napięcie sensac. Zwiększona orkiestra, spiecjal 

film z życia Legji Cudzoziemskiej wśród palących piasków Sahary p. ta 

ilustracja muzyczna. Ceny nie podwyższone. 

Dzis! Klasyczn 

„SYNOWIE PUSTYRE* 
(ėeau Sabreur) odpowiedź na „Rrafersftwo Krwi” w rolach głównych przepiękna EWELIN BREN 

i WILJAM POWELL. Pocz, o g. 4, ost. 10.25. Passe-partout w dniu premjery i w dni świąteczne nieważn 

Dziśl Osiatni raz w Wilnie! Nowe wydanie! R E N HR U R + monumentalne epokow 

Nieśmiertelne arcydzieło FREDA NIBLO * misterjum w 12 akt. W ro 

2 tytułowej RAMON NOVARRO. 

į EEB Siužąca 

Wstrząsająca, pory! 
4, 6, 8 i 10.14 

  

Kino „Piecadilly” 
WIELKA 42. 

  

Ke „alaja” | 
A.Mickiewicza 22. | 

Tar „NABÓA | 
kieł 2 30. U 

DOKTOR 

anryłkiewiczowa 

     

  

  

ТОЫЕ е * oo" Czymże, 
farbowania i przefasonowywenia na 

8 й S POSADY 
potrzebna do wszyst- 
kiego, znająca dobrze 

      

b. starsza ZI najnowsze fasony po cenach konku- kuchnię. Wymagane SSEMISUERIBE: 
Kliniki B 010 rencyjnych. Chrześciańska pracownia poważne  rekomen- 
gicznej. U. 5. B. poj] kapeluszy |. GERWIATOWSKI ii dacje. Zgłaszać się Do SLOWA 
powrocie Z 112 Wilno, Trocka 15. 2 iadający 0d 3—5. Witoldowa 8 pręgi przyjmuje od 1i-12 8 ZECĘF posiadający "| zwierzyniec, -g| głoszenia i do 
i od 6. Choroby A +, wykształ- Me |, ymieC. =. innych — pism na 
skórne, leczenie wło- Dr Hanusawicz RSA cenie w zakresie sied- SD a BARDZO DO- 

WAWA miu klas gimnazjum, 
władający 
polskim, niemieckim, kolei 

sow metodą Sabou- 
raud'a, elektroterapja, 
naświetlanie i kosme- 

i GODNYCH wa- 
BATH Były zawiadowea; 1unkach przyjmuje Szpitala 
Sawicz, choroby skór- 

językami: A 
wąskotorowej į KUPKO | SPRZEDAŻ 

tyka lekarska: usu- Ne, weneryczne, _go- rosyjskim, po odby* pozostający obecniej Rinno Roklą (WEJ 

wanie : апь""а"'ек' %13……›;‹3{:3!&%_51‘7;_?; '.'Ёа'. сіиНЗ lat więzienia bez żadnej niż. Pc 
zmarszczek i innych bolszewickiego w Ar-znajdujący się w nę-ł 

czenie światłem: Sol-   
     

    
   

    
   
    

        

    

    
             

         
   

  

    

  

  

wad zapomocą ope- changielsku, gdziedzy, a mający nai i 

racyj (stycznych. 3: AA aa D @ HMB stracił mowę i słuch utrzymaniu żonę ił Grabowskiego 

Wilno, Wileńska 33 a ae: drewniany z ogrodem poszukuję pracy. Ła- dwoje dzieci, prosi o! Garbarska 1, tel. 8 | 
m. 1. 4538— (diatenniaje” $7 Ч…„осо,„…, „„еда…зёатеэгщгоэ:ж_шкдо1а|‹;као]ш;к p 

"RWE BOM 7 „ Fi-adm „ owa*, Mickie- posiada b. poważne S 
Br. G. WDLFSON > dj wiczą 4. arie Zgłoszenia НБЛНЕО В ЕЕ FIE 
weneryczne, i a ia G ai r . Kwieciński, ul, U 
płciowe i skórne, ul. Gi AKUSZERKI ROR pra- Strycharska 2. —3 ZGUB 
Wileńska T, tel. 1067. cowniczka biuro- o ЕННЕ И НЩЕЛЛВ Ы уе `== awe gay p „Laucžypieika Poszukuję ' 
— ра sypialnia, jadalnia, ga- szkoły ludowei i za- i i 
Br. POPILSKI binet dębowy, salon wodowej poszukuje Posady u AŽ i choroby skórne i we- = AKUSZERKA _ pod mahoń 450 zł.,zajęcia _ biurowego Pai iso Rida 5969 serja 

neryczne. aa W. Smialowska salon ono Li- względnie jako nau- cej domowem gospo-wWyć. 1 stycznia 194 
od godz. 10 do li o przyjmuje od godz. gtewski sty w. czycielka. Posiada G tw Poczta roku przez Dyrekcjęf 
5—7 p.p. W.Pohulan- BO”I7" pickiewicza tylko Znawcom, przyj- znajomość _ językaSzrs"ucn. PO KP, w Wilnie na im 
ka 2, róg Zawalnej ję m, 6. Niezamoż. muje wszelkie zamó- francuskiego i może ma dla B. Ż 200 ArOSZEWICZA Sylw€ 

40 WZI nym ustępstwa. wienia. Upraszam prze- dzwać lekcje muzyki, 22: dla * 16899 pa zam. w N. Świć 
RATE, Z. P. Nr 6, Konač się, że tanio, Oferty proszę kiero- cianach ul. 

P.ZELDOWIEŻ o fa w Umie Zdam NL owa p owsa się iš po 2 wo-Świ т : аЕ, 
сь'т_ НЕа Е Istnieje od 1840 r. kresie „Makowski. Kościelna, Wł. Har-B LOKALE й 

wy : ? olska tung. — Wamcnasm ubiony dowó 
aa. = B-cia OLKIŃ | Meblowa Zawalna 15. acne BA obie wyd. 
moczowych: 64? || MAGAZYN MEBLI | —— PANIENKA, poszekuje Szukam umię Stanisłay 

„ od 5—8 w : 2 ajątek ziemski RKS Olszewskiego, uni e Wilno, Niemiec- 20 zaru prze. |PoSady do dzieci w mieszkania 3-pokOjo- wążnia się 0—JL 
Kobieta-Lekarz ka Nr 3, tel. 362. || szło 300 Ža wieku przedszkolnym, wego (z kuchnią. 

It Zellowiczowa MEBLE stołowe, j| budowania komp- lub młodszych. Może Zgłoszenia do „Słu- gubiony kwit lon 
х sypialne, gabineto- | | letne, dom RE: a ik AB AE A 8 Z bardowy (Bisk 

KOBIECE, WEN we, salonowe, łóż- kalny 0 Bata) Eos ti pią 12) Nr 3414 
RYCZNE, NARZĄ- ka, kredensy, sto- įį jach sprzedamy b V ae O EEK uniewažnia się. 
PAL ty, szaty, biurka, jj dogodnie z rozter- | Sj M9 owazuw POKÓJ w. centrum 

al. Mickiewicza 24, krzesła i t. p. minowaną_ wpłatą | Naichetniej na ula" НОО 0 8 ‚ 
„Mic iewicza ь D di а ki D. H.-K Zachęta” ajchętniej na wyjażd. samotnego—ej ze gubiony kwit lo! 

tel. 277. ogodne warunki Mickiewicza 1 Łaskawe oferty skła- wszelkiemi wygodami bardowy (Biski , 
‘ i na RATY. jj gej, 0-05 0-J6SĘ dać do adm. „Słowa* do wynajęcia: Wia- pia 12) Nr 3028" 

  

  

Wa Żdr. Ńr. 192. dla „B. 7/1*. — 0 domośc: tel. :018. -o unieważnia się. 

Y! 
   

  

and i wielu jego kolegów złożyło rezultaty swych 

Takie jest też zdanie tysięcy używających 
„Silvikrin“ 
  

W kopercie zaopatrzonej w 
znaczek poczt. przesłać do: ` 

Silvikrin-Veririeb, Gdansk, 506 Gr. Schwalbengasse 2. 
Proszę o przesłanie mi bezpłatnie: 

1. Księżeczkę o 30 stronach p. t.: „Włosy ich wypadanie i odrastanie*. 
2. Wypracowania naukowe pierwszych powag lekarskich. ER 
3. Bezpłatną próbkę „Silvikrin-Shampoon*. 
4. Plan leczenia Silvikrinem. 

Kupon przesyłki bezpłatnej 

e, 

  

    
mnieć o tej zbrodni, w której odegra- 
liście taką rolę, nie zatrzymując Tuillie 
ra i ukrywając go potem. Prawo jest 
wobec was bezsilne, ale sumienie mil- 
czeć nie będzie! Dobranoc! 

Jim Barnett wziął kapelusz i nie 
zwracając uwagi na protestujących je- 
gamościów rzekł do sędziego śledcze- 
go: - 

— Obiecałem pani Fougeraie, że 
uratuję jej męża, ojcu zaś Ersteina, że 
zdemaskuję winowajcę. Uczyniłem to. 
Zadanie moje zostało spełnione. 

Pożegnano go chłodno, widocznem 

wszedł do sąsiedniego domu, gdzie 
małżeństwa Fougeraie przyjęło go go- 
rącemi podziękowaniami. Nie tracąc 
pozy, pełnej dystynkcji i dumy, od- 
rzucił wszelkie propozycje zapłaty; to 
samo uczynił u ojca Pawła Ersteina, 
któremu również .złożył wizytę. 

— Agencja „Barnett i Spółka” pra 
cuje gratisowo, — mówił, — na tem 
polega jej siła i szlachetność. Pracu- 
jemy dla sławy. : 

Jim Barnett uregulawał rachunek 
w hotelu i wydał rozkaz odwiezienia 

— A czegoż to się pan mił 
— Banknoty, które pan oddał * 

fałszywe! 
I nie panując dłużej nad wściek 

ścią, Bechoux krzyczał: ' 
— Jesteś oszukańcem musisz odd | 

banknoty, nie myśl, że ci ta  ujd 
płaze.! 2 

Głos zamarł mu w gardle. Barn 
wybuchnął śmiechem. - 

— Ach, bandyci, — wołał, — Wi į 
banknoty były fałszywe! Łotry! ! 

— Ćzyż nie rozumie pan, że 6 

į 

było, że urzędnicy prowadzący śle- 
dztwo nie byli bynajmniej usposobie- 
ni do podążenia za jego myślą. 

Gdy się znalazł na schodach, do- 
pędził go Bechoux, Jim rzekł: 

— Moi trzej jegomościowie mogą 
być spokojni, nie mogę om niczego do 
wieść. Stanowisko ich jest zbyt poważ 
ne, a dowodów żadnych! Jednak za- 
dowolony jestem z tego co zrobiłem. 

— Tembardziej, że dokonał pan 
tego dzieła zupełnie uczciwie! — do- 
dał Bechoux. 

— Uczciwie? 
— Przecież mógł pan z łatwością 

przywłaszczyć sobie wszystkie ban- 
knoty. Przez chwilę byłem nawet bar- 
dzo niespokojny. 

-—- Za kogo pan mnie bierze, panie 
inspektorze? — oburzył się Barnett. 

/ 
/ 

walizki na dworzec. Następnie, sądząc 
że Bechoux będzie powracał z nim ra- 
zem do Paryża, udał się raz jeszcze 
do klubu. Na pierwszem piętrze spot- 
kał zbiegająego Bechoux. 

Inspektor biegł robiąc gesty obu- 
rzenia, a ujrzawszy Barnetta, krzyk- 
nął z furją: 

— Ach, oto pan! 
.  Zeskoczył z ostatnich kilku stopni 
i chwycił go za kołnierz: 

— Co pan zrobił z banknotami? 
— Jakiemi banknotami? — zapy- 

tał naiwnie Barnett. 
— Temi, które pan miał w rękach 

na balkonie, gdy grał pan rolę Tui- 
Шега? 

— Jakto! Przeciež oddalem cztery 
paczuszki! „Przed chwilą winszował 
mi pan uczciwego załatwienia sprawy. 

— Nie wiedziałem tego, co wiem 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" ul. Kwaszelna 23. 

pieniądze należą do spadkobierców 7 
mordowanego, gdyż on je wygrał, ой 
będą musieli tę samą sumę oddać f“ ' 
raz drugi! ъ 

Wesotošė Barnetta nie miala gr 
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1 
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— Ach, cudowne! Okradziono i 
podwójnie, otóż mają zasłużoną ki 

— Kłamiesz, kłamiesz! — wp: 
znowu w złość Bechoux. ty to zró 
łeś łotrze, bandyto! 3 

Urzędnicy wychodzący po @ 
chwiłach z klubu ujrzeli dziwny 
dok: inspektor gestykulował 2 
krzycząc coś zachrypniętym głosem, 
przed nim oparty o mur Barnett, śr 
się do łez! 

D. C. N.


