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Zgon wielkiego dziennikarza 
Nie wymagajcie od nas dziś, abyś- 

my przy płonących u trumny świecach 
pisali o Czesławie Jankowskim stud" 
jum naukowe! Dziennikarz jest także 
człowiekiem. I ma prawo pożegnać te- 
go, kto był przez długie lata nauczy- 
cielem i kołegą. 

Czesław Jankowski był dziennika- 
rzem. Chlubił się tem. Wiele pełnił za- 
wodów. Ziemianin, poseł do Dumy, dy- 
rektor teatru w Warszawie, urzędnik V 
klasy. Wszystko to były mimolotne za- 
jęcia tej przebogatej fenomenalnej na- 
tury. „W paszporcie kazałem sobie na- 
pisać: dziennikarz*. Wszedł dobrowol- 
nie do szarego, niewdzięcznego rzemio- 
sła naszego. Jest ktoś, wobec kogo 
publiczność jest stokroć bardziej niew- 
dzięczna, niż wobec aktora grającego 
na scenie. jest nim dziennikarz. Rze- 
miosło, które codzień szarpie nerwy, 
codzień wymaga emocji, natchnienia, 
twórczości, każe za miedziaki sprzeda- 
wać i na miedziaki rozmieniać talent 
najpotężniejszy. Rzuca nazwisko czło- 
wieka na poniewierkę, na codzienne 
wymyślania, na ujadanie. A jednak ma 
w sobie coś to rzemiosło, co pociąga. 

Przez łat pięćdziesiąt trzy Jankow- 
ski był jednym z pierwszych dziennika- 
rzy w Europie. I starczyło tego talen- 
tu szczerozłotego, aby pięćdziesiąt trzy 
lata, dzień po dniu nim karmić nie- 
wdzięczną, niechętną publiczność. I w 
tych pięćdziesiąt trzy lata przewinęły 
się nie setki, nie tysiące, lecz dziesiąt- 
ki tysięcy artykułów, feljetonów, entre - 
filetów. 

Ale pracę artystyczną dziennikarzy 
ceni się niżej niż powieściopisarza, bel: 
letrysty, profesora, który stara się pi- 
sać pięknie... 

Czesław Jankowski dziedzic Polan, 
brat-ziemianin litewski zsolidaryzował 
się z szarą rzeszą dziennikarską i tak 
się kiedyś jej imieniem skarżył: 

O! gdyby te stosy bibuły prasowej, 

przepojone bardziej niż farbą  drukarską, 

mózgiem, krwią serdeczną i tchnieniem ta- 
lentu, przemówić mogły. Gdyby czyje pióro 
benedyktyńsko-syutetyczne odtworzyło kie- 

dy ten chorał potężny, grzmiący od lat po 

krajach kulturalnych. Gdyby czyje ucho, ło- 

wiące po łebkach „wiadomości* i „sensacje', 

raczyło wsłuchać się w tę potężną orkiestrę, 

wśród której buńczuczne i puste wewnątrz 

tamtamy grają zespół z najwyszukańszych 

i najdrogocenniejszych instrumentów blachą 

szczerosrebrną oraz strun nieścigłą subtelno- 
ścią! O! gdyby la feuille volante dziennika 

nie była istotnie tą kartką ulotną, co się ją 

wzrokiem roztargnionym . przebiega, mnie 

i rzuca obojętnie przez ramię by chwycić — 

już nadłatującą kartę nową!... Gdyby cudem 

jakim, przez przetak sprawiedliwości i pie- 

tyzmu przesiać ten olbrzymi już dziś zbior- 

nik, ba! skarbiec zwany „prasą“, — jaka uro- 

słaby góra ziaren złotych, jaką bryłę złotej 

wszechświatowej literatury utworzyłyby te 

rozproszone, na wieki wieczne pozamulane, 

w prochach plew pogrzebane ziatna. 

Żegnaj nam, żegnaj, wielki dzien- 
nikarzu polski! Tak, jak Ty już dziś 
nikt z nas pisać nie potrafi. Pisałeś, jak 
na welin, jak na „listek róży* — wed- 
ług własnego swego cudnego wiersza 
i dawałeś nam na płachty gazety strasz 
nej, czarną farbą drukowanej..Dziś już 
tak nikt pisać nie potrafi! — Bo niema 
już tych brzóz, które Ciebie uczyły ci- 
chej melancholji, bo nie ma już tych 
czeczotek, tych aksamitów i jedwabi, 
od których pióro Twoje brało mięk- 
kość jedwabistość, połysk i elegancję, 
nie ma już tych Salonów, których 
zmierzchające blaski „przeniosłeś do 
dziennikarstwa polskiego, — siłą ta- 
lentu swego czyniąc nam, prasie pol 

skiej z tonów i półtonów stylu swego 
wielki dar, bezcenny dar. 

Dwie były cechy Czesława Jankow- 

skiego, jako pisarza, jako dziennikarza, 
jako człowieka. 

Po pierwsze wytworność, po drit- 
gie odwaga osobista. Nie cofał się 
przed żadną walką, szukał jej. 

Nie znam wytworniejszego pisarza, 
poety w całej Polsce. Nie znam wy 

tworniejszego dziennikarza w całej Eu- 
ropie. 

Kraj nasz go wypiastował. 
Szlachcic naszego kraju. 
Wspaniały typ szlachcica, to cud- 

ne ożenienie najsubtelniejszego rokoko 
XVIII w. ożenionego z siną melancholją 
naszych pól. Marmurowy, finezyjny pa” 
łacyk rokoko zaginiony, zaplątany, za- 
sypany liśćmi naszej jesieni. 

Było coś niesłychanie rokoko w Je- 
go twórczości, w jego pracy, w Jego 
umysłowości i to wszystko czasami 
potrafiło przemówić arcy-tutejszym dja- 
lektem białoruskim, mową dorożkarza 
z przedmieścia wileńskiego. 

Nie mieliśmy bardziej autentycznie 
tutejszego pisarza. Nie mieliśmy w pol- 
skiem Wilnie, Oszmianie, Białoruskim 
Mińsku,  Litewskiem Kownie, dro- 
bnoszlacheckich  Ejszyszkach poety 
o którym wszyscy razem mogli- 
byśmy słusznie] powiedzieć: Nasz. 

Szłachcic tute;szy. Wielki szlachcic 
tutejszy! Dziś jeszcze, w roku 1929 
herbowa szłachta litewska może kartę 
z Jego nazwiskiem rzucić na stół Rze- 
czypospolitej. I karta ta, zadźwięczy 
jak srebro, zachrzęści jak stal, zapłacze 
jak wiatr w puszczy, aż się rozegra w 
a konającego gdzieś wieczorem me- 
nueta. 

Działalność dziennikarską  Czesła- 
wa Jankowskiego charakteryzować mo- 
żna jako człowieka ze szpadą. Cały 
był w tej swojej szpadzie, fechtmistrz 
dziennikarski niezrównany. Mówiono o 
Nim, że zmieniał przekonania. Jego ar- 

tystyczna wrażliwość poddawała się 
istotnie takim czy innym argumentom. 
Ale to była całkiem szczere, a przytem 
tak odważnie. Nie jest do pomyślenia, 
aby się cofał, stchórzył, przestraszył, 
szukał kompromisu. W sytuacjach, 
gdzie inni szukaliby kompromisu, on 
szedł w największy ogień, największe 
niebezpieczeństwo, riajwiększą niezgo- 

dę. I tutaj ten pierwiastek szlachecki 
tęskniący do boju górował nad całą je- 
go psychiką, całym systemem nerwo 
wym. Był to zawsze rycerz ze szpadą. 

Dlatego pisałem wczoraj: wielkie, 
silne i odważne serce bić przestało. 

Nigdy nie imponował mi więcej 
Czesław Jankowski, jak za czasów 
ostatnich swej choroby. Był to rak. 
Choremu wycięto w dwuch operacjach 
większą część grubej kiszki. Cały jego 
organizm działał już nienaturalnie, za 
pomocą protez i w ten sposób, że 
zwykłemu człowieku samo działanie 
tych protez zohydziłoby życie, zabiło 
chęć życia. Potem rak padł także na 
wątrobę, — w której jak mówił jeden 
z lekarzy nie było już ani jednego 
4drowego miejsca. Chory nie mógł się 
już poruszać na łóżku swobodnie dla- 
tego, aby się przechylić na inny bok, 
chwytał się taśmy przywiązanej u in- 

nej krawędzi łóżka. I w tych warunkach 
straszliwych, z temi ohydnemi cierpie- 
niami chory pisywał i to pisał wesołe 
feljetony. Czytelnicy „Słowa*, którzy 
w ciągu września jeszcze czytali weso- 

łe odcinki podpisane Cz. J. nie domy- 
Ślali się, że pisała je ręka konającego. 
w strasznych męczarniach starca, że 
te dowcipy i koncepty pisane były 
przy świetle gromnicy, zapalonej dla 
konającego. 

Napisałem  „starca”. Czyż to byi 
starzec? Jeśli chodzi o wiek fizyczny, 
to w nekrologach drukujemy lat 73 na 
podstawie danych z encyklopedji, lecz 
wydaje mi się, że ś. p. Czesław Jan 
kowski miał nawet więcej, bo 75 lat. 
Ale czy był starcem? — Był to mło- 
dzieniec, jeśli chodzi o werwę, o tem* 

perament, o inicjatywę, o energję. Nie 
było pod tym względem ludzi młod: 
szych od niego. Był to młodzieniec tak- 
że, jeśli chodzi o poezje życia. Nie! 
ten człowiek nigdy nie mógł być sta- 
rym. I dlatego patrząc i obserwując 

go zbliska nauczyłem się bać jednej 
rzeczy t. j. właśnie starości fizycznej, 
któraby przyszła nierownomieznie 
do starości duchowej. Kiedyś w „prze- 
chadzkach po Wilnie“ Jana Kantego 
Skierki drukowanych w Słowie jeszcze 
jesienią r. 1924 wielki Zmarły sam to 
rozumiał i jak  ironizowal ze 
wszystkich, tak w swej ironji nie 
oszczędził siebie pisząc cudownie: 

Z przechadzki nad Wilją wracałem po- 

woli główną aleją Cielętnika, . rozkoszując 

się niesłychaną, bajeczną pogodą tegorocz- 

nej jesieni. 

Upoiły mnie: słoneczność, świeżość i 

czystość powietrza i cisza — cisza, cisza. 

Listek się żaden nie ruszał na drzewach; 

najlżejszy szmerek nie unosił się, nademną. 

Ranek był jeszcze dość wczesny, tedy prze- 

chodniów bardzo mało. Szedłem wolniutko, 

stąpając lekko jakbym bał się krokami swe- 

mi zamącić cudną ciszę... Esami-floresami 
ścieżek krążyłem tam i tam, przystając przed 

dokwitającemi tu i ówdzie klombami kwia- 
tów. 

W takich chwilach nastrojowej  kon- 
templacji rozpoetyzowuje się do cna moje 

dla wszelkich kwiatów wierne od tylu lat, 

miiośnictwo. Jesieni zaś to wprost wdzięcz- 
ny jestem za przedłużenie mi... lata życia te- 
mi swemi ponsowemi begonjami, płomienne - 
mi pelargonjami, jaskrawemi  georginjami, 

garącemi nasturcjami... 

O młodości, wiosno życia. O jesieni, wio- 

sno uchodzących lat. 

Dła mas to, dla tych, co uporali się z 

młodością pierwszą, drugą, trzecią, a Z 
czwartą największy mają ambaras, rozšcie- 

łasz ty, Jesieni, najpiękniejsze, o najmocniej- 

szych barwach, kwiaty swoje: ciemne geor: 
ginje, ponsowe begonie, płomienne pelargo- 

nje, gorące nasturcje. Niech mają... Niech 

się im przypomną wiosenne, bialuchne kon- 

walijki i niezapominajeczki turkusowe... 

I ta perła stylu, to urywek z odcin- 

ka ogłoszonego w triałem, pokracznem 
naszem „Słowie* wileńskiem z r. 1924, 

w pismie „monarchistycznem*, prowin- 

cjonalnem — jak się © tem mówi w 
Warszawie. I niktby nie pamiętał o tej 
perełce stylu, bo każdy przecież gaze- 
tę przeczyta i rzuci. I ja sam pamiętam 
ten feljeton z 1924 r. tylko dlatego, że 
wtedy go odczytywałem głośno i że w 
mózgu mi zostały dźwięki  kreślone 
ręką Jankowskiego. Gdyby taki ustęp 
znalazł się w powieści Żeromskiego czy 
innego Przybyszewskiego, latami uczy- 
łyby się go dzieci w szkołach na pa- 
mięć jako pomnika prozy. Ale ponie- 
waż to napisał dziennikarz... 

Czesław Jankowski szedł przez ży- 
cie ze szpadą w ręku. I nie była to pa” 
pierowa szpada — o nie! Jej uderze 
nia, to nie były ukłucia, to często by- 
ły pchnięcia śmiertelne. Od tych 
pchnięć padali ludzie boleśnie trafieni 
i cierpieli bardzo. Aksamit ironji i ak- 
samit stylu Jankowskiego przebijala 
jego szpada stalowa, szpada prawdzi: 
wa. I dlatego nie napiszemy Mu dziś, 
że „nie miał nieprzyjaciół". Przeciw- 
nie, jako dziennikarze, jako ludzie idei, 
jako ludzie ceniący silne, odważne in- 
dywidualności, dumni z Niego jesteś: 
my, że miał tylu nieprzyjaciół, tylu za- 
wistników, tylu wrogów, tyłu krety- 
nów szczerzących na jego widok zę- 
by. I że się ich nie bał. I że ich jeszcze 
drażnił. Gotów był na wszystkich swo- 
ich nieprzyjaciół iść sam jeden, ze swo- 
ją szpadą ironii i wytworności. Jabym 
tam wolał, aby na moim nagrobku by- 
ło napisane: „miał samych nieprzyja- 
ciół,* niż „nie miał nieprzyjaciół", bo 
to drugie oznacza nicość, małość, lękli- 

wość i kompromisowość. I raz je: 
szcze: to nie była papierowa szpada, 
którą Czesław Jankowski walczył, lecz 
miała ostrze prawdziwe. 

I dlatego właśnie, że miał 53 lat te- 
kiej dziennikarskiej walki i 53 lata tar 
kiego szarpania nerwów, jakie praca 
dziennikarska wymaga, umierał tak od- 
ważnie i umierał pracując. Zszargane 
nerwy dziennikarza nie odmawiają peo- 
słuszeństwa. 

Ale czasami pomiędzy błyskami 
swej szpady Czesława Jankowskiego 
opanowywała rzewność. I była cudna, 
prawdziwa jesienna melancholja w tej 
rzewności. Wogółe jesień, taką, jaką 
w Wilnie ją znamy z cudnemi kolora- 

mi liści na naszych cmentarzach, jak 

się to kojarzy z całą artystyczną po- 
stacią Czesława Jankowskiego. 

Taki cudny wiersz cytowaliśmy 
wczoraj. Jakby napisany na Śmierć 
własną: 

Te białe ku musie przybliż chryzantemy 

I ów medaljon ze ściany mi daj — 
I cicho teraz rozmawiać będziemy... 

Był niegdyś maj. 

Maj był tak jasny, tak piękny, dziecino, 

Że nie mógł długo twać: jak mgły.. jak sny.. 

Kiedys—w Zaduszny Dzień—szarą godziną, 

Maj taki będziesz wspominać i ty. 

Przyjdziesz siąść może w tym oto fotelu 

Gdzie życia mego dzień powoli gasł... 

Cyt! — Cyt! — Niech wskrześnie widmo 
[z przed lat wielu 

Ostatni raz. 

Czemy tak drgnęły kwiaty —tam—na stole? 

Wionęło chłodem... dziwnym.... Przymknij 
[drzwi!... 

Był maj. Wprost z sadu dróżka wiodła 
[w pole... 

Śni mi się, Śni. 

Śni się... Jak błogot.. Cicho.. I powoli 

Na wszystko dziwny jakiś schodzi cień. 

Daj mi, daj rękę!.. Przeszło już. Nie boli. 

Już odświęcony wiosny mej i doli 

Zaduszny dzień. 

A gdyby dzisiejszego jesiennego 

ranka Pan B 5g pozwolił Czesławowi 

Jankowskiemu słów kilka powiedzieć 
— szepnąłby napewno ten swój dwt- 

wiersz: » 

Dzieweczko, kraj, dokąd ja idę — daleko... 
A zwie się ów kraj... zapomnieniem. 

Żegnaj wielki dziennikarzu polski. 
Żegnaj kochany panie prezesie. 

Tak, jak ty, już nikt pisać nie po- 
trafi. 

STANISŁAW MACKIEWICZ.  



        

Ostatni rękopis Czesława Jankowskiego 
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Fouche, książe d Ofranfo 
* Jeden z czołowych przedstawicieli- nie- 
mieckiej literatury współczesnej, Stefan 
Zweig, poeta, nowelista, pisarz dramaty- 
czny, autor studjów krytycznych — („Drei 
Meister“) rodem z Wiednia, i w Austrii 
stale przebywający, liczący obecnie 50 lat 
wieku, napisał obszerną monografję jednego 
z majprzewrotniejszych i wyzutych z sumie- 
nia ludzi, jakich kiedy ziemia święta nosiła. 

Józef Fouchć, syn żegłarza z pod Nan- 
tes, był kolejno na służbie Wielkiej Rewo- 
lucji, Konsulatu, Pierwszego Cesarstwa i Mo- 
narchji i wszystkie je zdradził. Ludwika 
XVI-go na szafot wysłał; powalonego pod 
Waterloo Napoleona którego policji był 
wszechpotężnym szetem, dobił — aby zo: 
stać ministrem Ludwika XVIII-g0, który za 
szczęśliwe poczytywał zrządzenie losu, że 
mógł się pozbyć tak niebez piecznego indy* 
widuum. 

Mam przed sobą kilka rodziałów książki 
Zweiga ogłoszonych w prasie niemieckiej 
avant la lettre to jest przed jej uka- 
zaniem się późną jesienią rb. Próbuję dać 
czytelnikom „Słowa* gwałtowny ich skrót 

jm dobrze wiem sam, że mnóstwo 
orzędnych wałorów znakomitej pro 

zy. Zweiga utonęło, zatarło się pod mojem 
piórem. 

   

I 

Północ z 19 go na 20-ty marca 1815 
r. Ogromny pusty plac przed Tuileryja- 
mi tonie w egipskich ciemnościach. 
Gdzieniegdzie tylko błyska światełko 
latarni. : 

Otwierają się boczne drzwi pałaco 
we. Poprzedzona przez lokaja w libecji 
trzymającego pochodnię, ukazuje się pa 
stać ledwie trzymającego się na nogach 
krztusząca się astmą, którą prowadzą 
pod .ramiona dwaj panowie widać wy- 
sokiego: rodu. Towarzyszy im kilka о- 
sób.Zajeżdża 'kareta, zajeżdżają powo- 
zy. Żałość bólesna ściska serca obec- 
nym patrząc z jakim trudem zniedołę- 
żniałą postać udaje się w karocy usa- 
dowić. Niektórzy poprzyklękali. 

To król Ludwik XVIII odzyskawszy 
tron po piętnastoletniem wygnaniu zmu 
szony jest po raz drugi uciekać z kraju. 

Zaturkotały powozy; ruszyła towa- 
' rzysząca im konna eskorta. Olbrzymi 

wem Exelmana zajmują Tuileryje. Je 
den nie padł strzał; jedna kropla krwi 
nie popłynęła. Giełda reagowała na... 
taki przewrót zwyżką kilku punktów. 

O południu powiewał już nad pała- 
cem Tuileryjskim cesarski sztandar trój 
kolorowy. 

I oto już zjawiają się całemi czere* 
dami: byli dworacy cesarscy, damy 
dworu, dostojnicy Pierwszego Cesar- 
stwa, notable i radcowie, wszyscy ci, 
których Białe Lilje Burbonów jakby 
zniosły z "widowni, cała nowa arysto- 

kracja, którą Napoleon był jakby dobył 
z pod ziemi i zasiał dookoła swego tro 
nu. A wszystko w najparadniejszej ga- 
li... znów aż się skrzą brylanty, migocą 
złote szamerowania mundurów, piuro* 
pusze i przepyszne szable suto wysa* 

dzane emalją i drogiemi kamieniami. W 

pootwieranych naoścież salach uprzą” 
tane są nagwałt monarchiczne emble- 
maty a na jedwabiach kanap i foteli 
widać już zamiast lilij Burbońskich Na- 
poleońskie pszczoły. Ludzie śpieszą i 
tłoczą się aby możliwie „na troncie* 

zająć miejsce — aby komu należy 
wpaść w oka!*). 

Zmierch zapadł tymczasem. Z sal 

oświetlonych A giorno, jak podczas 

najwystawniejszych balów, bucha okna 

mi światło na tłumy wprost oblegające 

już pałac. 
Nareszcie! Godzina dziewiąta. Uka* 

zuje się kareta, calutka ze wszech stron 

okrążona kawalerzystami. różnej broni, 
wymachującymi dobytemi szablami i 

wznoszącymi ogłuszające okrzyki. Ka* 

reta wjeżdża w tłum i mknie galopem 

ku pałacowi. Tłum ją wita istnym wy: . 

buchem niedającego się opisać entuzja- 

zmu. Wysiadającego przed pałacem ce 

sarzń kawalerzyści porywają na ramio- 

na i niosą tryumfalnie po schodach. 

Cesarz ma oczy przymknięte — na 

ustach prawie uśmiech jakby somnam* 

buliczny — przez pięć, dziesięć minut 

"JVA MARYNKESIE. 
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Facsimile rękopisu Ś. p. Czesława Jankowskiego. 

plac znowu pusty i głuchy — aż do 
świtu 20 go marca pierwszego ze „Stu 
Dni'* wracającego z Elby Napoleona. 

Dopiero ciekawość, - niepohamowa- 
- nie żądna przeczuwanych sersacyjnych 
wiadomości, zaczyna spędzać przed pa 
łac ttumy — ponieważ zaś ludziom w 
kupie najłatwiej zdobyć się na odwagę,- 
zaczynają z tłumu padać okrzyki Vive 
IEmpereur! i..A bas le Roi* 
Pełno już na placu i kawalerji. Przyga- 
lopowali na jej czele oficerowie będą* 
cy za monarchji na połowie żołdu, a 
teraz wietrzący znowu „wojenkę', peł 
ny żołd, ordery i awanse. Cesarz... Bóg 
Wojny wraca! Całą zgrają, w bezlad- 
nym tumuleie, pod naczelnem dowództ- 

wchłania w siebie odurzający czar naj: 
wyższej władzy... on, jeszcze dwadzie- 
ścia dni temu więzień na Elbie. Świat. 
niewidział czegoś podobnego na żad- 
nym zakręcie dziejowym! 

Lecz już na skinienie cesarza Za- 
mykają się z trzaskiem podwoje i drzwi 
pałacowe. Żegna panów oficerów — 
ministrowie wzywani są na natychmia- 
stową audjencję. Rozpoczyna się — ro: 

-*) Nieodmienna wiekuista od początku 
świata psychika ludzka! Znajdziemy ją to* 
warzyszącą każdemu przewrotowi politycz: 
nemu, każdemu zamachowi stanu, ba, nawet 
rewolucyjnym najbardziej radykalnym wstrzą 
som. 

bota: Utrzymać trzeba to, co się zda: 
było. 1 

® 

Cesarz zdąžyt orlim swym wzrokiem 
zilustrować tę całą ciżbę, co, oczeku- 
jąc na niego, zalała pałacowe sale. Co 
za szary tłum! Ani jednego człowieka, 
który by coś znaczył i ważył. Aferzy- 
ści... karjerowicze.... same tałałajstwo... 
Nie przybył ani jeden z wielkich mar- 
szałków; nie widać ani jednego z bra* 
ci cesarza, których on królami uczynił, 
mie widać ani jednej z sióstr. A gdzie 
Talleyrand, jedyna, rzeczywista inini- 
sterjalna głowa. Przedewszystkiem zaś 
czyliż nie powinna była pierwsza spot- 
kać cesarza jego rodzona małżonka? 
Pośpieszyć do Paryża — z synem? 

  

Ostatnia iotograija ś. p. Czesława Jankow- 

skiego — zdjęcie amatorskie dokonane w 

mieszkaniu Zmarłego w końcu lipca 1929 r. 

Lecz oto rumor jakiś uczynił się na- 
gle. Ktoś wchodzi. Rozstępują się przed 
nim obecni. Ukazuje się nikła, dobrze 
znana figura. Książę d'Otranta - Four 
che! Lokaje anonsują podczas gdy on 
idzie wolno, ronszalancko... w oczach 
wyraz zimny jak stali... enigmatyczny... 
nie raczy nikomu nawet kiwnąć głową, 
pomimo, że z takim respektem schyla 
się przed nim dworaków — jego już 
dworakówt — szpaler jeden i drugi. 

Spostrzegł cesarz wchodzącego. Ski 
nieniem szybkiem ręki wołą go do sie- 
bie. Usuwają się obaj na stronę. Rozma 

  

wiają. Krótko to trwa. Nikt słowa nie * 
ułowił. й 

Sale się opróżniają. Został tylko 
sam na sam z cesarzem — Fouche. Do- 
piero po godzinie ujrzano go opuszcza- 
jącego Tuileryje — znów jaka mini- 
stra Jego Cesarskiej Mości, po raz trze 
ci szeta jego policji czyli wszystkich 
organów bezpieczeństwa publicznego 
w państwie. 

® 
i 

Lecz jeszcze nie obeschły stronice 
„Morńitora* z wydrukowaną, Świeżo 
podpisaną nominacją, a już obu, се- 
sarzowi i księciu d'Otranto zawarty 
pakt nie dogadza. Znają się obaj zbyt 
dobrze. Ambicje ex jakobina, banity i 
powszechną wzgardą okrytego, wzro- 
sły niepomiernie. Czemże jest dla mil- 
jonera księcia d'Otranto jakaś tam teka 
ministra policji? Synekurą. Marzy mu 
się o wielkiej politycznej roli, o hazar* 
dach przy wielkim stole gry, gdzie roz* 
strzygają się losy krajów i narodów. 
Talleyrand, przeklęty Talleyrand wciąż- 
nie dopuszczał . do należnej mu roli. 
Teraz, chwała Bogu, siedzi w Wiedniu 
i całą Europę pódszczuwa przeciwko 
Napoleonowi. Jemu to przecie, księciu 
d'Otranto być — ministrem spraw za: 
granicznych. 

Ale cesarz wie do czego Fouche był 
by na takiem stanowisku — zdolny! 
Oho! Fouche! Nawet powierzając mu 
tylko: tekę ministra policji, dodał mu 
do boku... anioła stróża, w osobie naj- 
bardziej nieprzejednanego jega wroga, 
księcia Rovigo, w charakterze szefa 
żandarmerji. 

, Powtarza się dawna gra. A bez żad 
nej żenady; w otwarte karty. Napoleon 
ma własną, osobistą, prywatną policję 
za plecami swego ministra policji a ten 
prowadzi — własną politykę. Obaj 
oszukują siebie wzajemnie — i dosko- 
nale wiedzą o tem. Gra idzie gruba. 
Chodzi o to, kto weźmie w rezultacie 
górę i kto kogo "*zmoże: silniejszy czy 
zręczniejszy? 

Fouche to przedewszystkiem namięt 
ny gracz. Mniejsza przy jakim stole: 
królewskim, cesarskim czy republikan- 
skim. To dla niego — dla jego sumie- 
nia obojętne. Byle mieć la main 
dans lapate; byle zaginać parole 
stawiać va banque'i, hazardować 
bez pamięci, szulerować ;,pomagać loso 
w... To jego żywioł. Nie potrafiłby „ki- 
bicowač“. Musi mieć karty w ręku. I 
dlatego dobra mu na bezrybiu — tym= 
czasem teka ministra policji. Zawszeż 
jest — przy wielkim ołtarzu! 

I Napoleon widzi Fouche'go znów 
na służbie swojej bardzo niechetnie, ia- 
ko rzetelne malum necessa- 

rium. Toć że to człowiek, który ko- 
leino zdradził ani drgnąwszy, i w naj- 
krytyczniejszej dla nich chwili: Żyron- 
dystów i Terrorystów, Robespierre'a i 
Termidorczyków, Dyrektoriat.i Republi 
kę i Konsulat... Ale może chyba jesz* 
cze niebezpieczniej trzymać go zdala 
od siebie niż zbliska. Zresztą geniusz 
Fouchć'go faseynuje Napoleona. Fou 
chć może mu być potrzebny nie raz, 
nie dziesięć razy — sto razy! Zrozumie 
go zawsze ten.. ten Mefistofeles. „Tyl- 
ko zdrajcy prawdę mi mówili(* — napi- 
sze cesarz na św. Helenie, mając na 
myśli przedewszystkiem Fouchć'go. 

Lecz sam on, cesarz, jest już tylko 
cieniem mocarza, którym był. Tytuł 
cęsarza nie wystarcza. Jego kurjerzy, 
jego posły, których pchnął do wszyst- 
kich dworów z najrozmaitszemi misja- 
mi, zatrzymani są na granicy państw 
jak emisarjusze użurpatora. 

Nikt na listy jego i noty nie odpo- 
wiada. Jeden, jedyny dochodzi do miej- 
sca swego przeznaczenia, do rąk Met- 
ternicha. Ten go nawet nie otwiera. 
Rzuca go na stół kongresowy. 

Dokoła cesarza pustka. Berthier, 
Bourienne, Murat, Eugenjusz Beauhar- 
nais, Augereau, Talleyrand, albo siedzą 
jak zaklęci po dobrach swoich albo — 
wysługują się jego najzaciętszym wro- 
gom. Nadaremnie siebie chce łudzić — 
i swoje otoczenie. Każe oświetlać a 
giorno apartamenty cesarzowej Ma- 
rji Ludwiki i króla Rzymskiego, jakby 
tuż, tuż spodziewał się ich przybycia*) 
ale Marie Louise romansuje w najlep* 
sze z Neippergiem a Le Roi de Ro- 
me... a Le Roi de Rome bawi. 
się 1 w Schónbrunnie ołowianemi. żoł:* 
nierzang w austrjackich mundurach 
pod bacznem, „opiekuńczem* okiem 
swego dziadka cesarza Franciszka. 

Nawet bynajmniej nie Francja cała 
chce uznać cesarza. Rewolty na połud- 
niu, rewolty na zachodzie. 

Wątpliwości już niema żadnej. 
Świat chce pokoju. 

A cesarz jest śmiertelnie znużony. 
Lzerw' niepokoju i rozterki wewnętrz 
nej toczy Boga Wojny. Chwilami nie 
jest już zdolny zapanować nad nerwa- 
mi.. Słyszano, jak wyrwało mu się kie- 
dyś, że ....dobra gwiazda go opuściła. 
Raz go zastał Carnot wgłębi wewnętrz* 
nych apartamentów siedzącego jak... 
martwy z minjaturą syna w ręku, wpa- 
trzonego w nią a oczy miał cesarz łez 
pełne. 

Tymczasem Fouchć rośnie w auto- 
rytet i władzę. Rządy i dwory, które 
nie chcą z ,„Generałem Bonaparte" na* 
wet gadać — zaczynają formalnie per- 
traktować w księciem d'Otranto. Listy 
jego, naty dyplomatyczne, różne expo 
sė czytane są skwapliwie. Zaimpono- 
wał Europie bystrością niesłychanie 
lotnego umysłu, bajeczną zręcznością 
dyplomatyczną a  przedewszystkiem 
chłodnem, nieubłaganem wyrachowa- 
niem, mającem zawsze oparcie na grun=— 
cie ściśle realnym, no, i logiką żelazną 
a imponująco przejrzystą. Wandeę u- 
śmierza jedną praklamacją —— mistrzo- 
wską. Jeszcze mu rewolty niepotrzeb- 
ne. A Napoleon? On przecie widzi jak 
jego kreatura bierze nad nim górę — 
coraz bardziej — wszędzie... 

Lamartine chybaż nawskroś ideali- 
sta w życiu i w polityce, pisał: „Hi“ 
storja będzie musiała gruntownie zająć 
się ogromną rolą, którą podczas napo- 

leońskich. Stu dni odegrał Fouchć. I nie 

wątpliwie wyznaczy mu miejsce wśród 
—-—-————— 

*) Zapomniałem zaznaczyć we wstępie 

do niniejszego skrótu, że Zweig w książce 

swojej, zawierającej sporo nowych poglą- 
dów opartych na źródłowych studjach, dużo 
też dał nowych szczegółów anegdotycznych. 

Jest to przeto praca historyczna pod niejed- 

nym względem dopelniająca dwutomową mo- 
nogratj„ę Henryka Houssaye, która dotąd 
uchodzi za „ostatnie słowo”, za nieprzešci- 
gnioną monografję najświetniejszej, najgenjal 
niejszej kampanii jaką osobiście dowodził 
Маро!еоп : — w walce z koalicją w 1814 i 

1815 roku. 

* nach przeciwko wszystkim 

  

najznasomitszych mężów stanu XIX 
stulecia. 

Tylko niestety nie można być (do- 
daje Lama1:ine) wielkim mężem stanu 
dez dostojeństwa charakteru oraz bez 
cnoty w jej noczlachetniejszem i naj- 
pełniejszem rozun:ieniu*. . 

li. 

  

Zweig pisze: 
„Współcześni malowa Fouchć'go 

jako zdrajcę, jakiego na świecie 
nie było; był on dla nich istnym а а- 
vocatus diaboli; dano uskoła 
tego człowieka utworzyć się jakiejś 
strasznej legendzie. 

Sama atoli istota psychologiczna tej 
legendy wymaga gruntownej korekty. 

Pisano, że Fouchć został ministrem 

Napoleona jedynie dlatego aby być w 

najbliższem otoczeniu cesarza i w naj- 

stosowniejszej chwili zadać mu śmier- 

telne pchnięcie puginałem w plecy; że 
zgóry już był kupiony przez Ludwiką 
XVIlll-go i Koalicję; że już 20 marca 
podczas wyjazdu króla z Paryża po 
wiedział był monarchistom: „Ratujcie 
wy tylko króla — ja «biorę na siebie 
uratować monarchję'*; że w dniu obję- 
cia teki ministerjalnej miał pouinie po 

wiedzieć do któregoś ze swoich zaufa- 
nych: „Poczytuję za swój pierwszy 
obowiązek udaremniać wszystkie plany 
cesarza; we trzy miesiące bę: 
dę silniejszy od niego; i jeśli do tej 
pory nie każe mnie rozstrzelać, zegnę 
go przed siebie na kolana". 

Nie. Nie mogło być tak. Jest tu 
mnóstwo rzeczy wymyślonych a po: 
steriori. 

Dawać do zrozumienia lub wręcz 
twierdzić, że Fouchć był w gabinecie 
Napoleona płatnym szpiegiem — zna- 
czy to obniżać niemiłosiernie jego sui 
generis wielkość jako wręcz feno- 
menalnego.genjusza — perwersji; zna- 
Czy to całkiem nierozumieć jego de 
moniczności, niesłychanie skom* 
plikowanej, pełnej zagadek i labiryn- 
tów. Nie jest przez to powiedziane, że 
Fouchć... typ skończony moral in- 
sanity i typowy machiavellista nie 
był zdolny popełnić w danym wypad- 
ku najordynarniejszej zdrady. Przeciw 
nie, nie zawahałby się... Ale taka nik- 
czemność, dła takiego jak on wyrafi- 
nowanego gracza, dla takiego ryzy- 
kanta byłaby zbyt prosta, trop 
simple. Jednego człowieka podejść, 
oszukać, w pole wyprowadzić — choć- 
by tym człowiekiem był sam Napoleon 
-—— cóż to znaczy! To nie w guście i 
nie na wysokości Fouchć'go. Wszy: 
stkich oszukać, każdego zdobyć za- 
ufanie, zafascynować, wziąć pod swój 
urok, a choćby trzymać w wiecznej 
niepewności; grać na wszystkich stru- 

strunom, 
nie krępując się planem lecz nerwami, 
nerwami, nerwami, nie jak pierwszy 
lepszy „intrygant'* choćby Franz Moor, 
choćby Ryszard Ill-ci — to dopiero 
coś! Fouche lubi trudności pasjami. 
Rozmyślnie spiętrza je dookoła siebie, 
gromadzi, wyolbrzymia. Zdrajca nie 
jednorazowy, nie przygodny lecz 
wszechstronny, niewyczerpany... O nim 
to wyraził się Napoleon na wyspie Św. 
Heleny, przeniknąwszy nawskroś tę 
kameleonową naturę: „W życiu mojem 
znałem jednego tylko rzeczywistego i 
skończonego zdrajcę. Był nim Fouchć*. 

W walce-nie stoi on po niczyjej 
stronie. Czeka. Stanie po stronie zwy: 
cięzcy. Pod tym względem cynizm je- 
go jest niewyczerpany. Jeżeliby Grou- 
chy przybył pod Waterloo w porę — 
byłby Fouchć, przynajmniej przez pe- 

wien czas najwierniejszym cesarza mi- 
nistrem. Lecz Grouchy spóźnił się... 

I ze zwykłym swoim cynizmem, 
ściskając ramionami, rzekł  Fouchć: 
„To'nie ja zdradziłem Napoleona. 
Zdradziło go Waterloo“. Cz. |. 
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Na powiianie gości węgierskich 
Wilno napełnia się gośćmi, przy- 

jeżdżającymi na uroczystości uniwer- 

syteckie. Z pośród przedstawicieli na- 

uki specjalną uwagę zwrócić należy 

na reprezentantów uniwersytetów wę- 

gierskich, którzy ze znanym i popu- 

larnym w Wilnie profesorem  Dive- 

ky'm, przedstawicielem Rządu kró- 

lewskiego, dziś przyjeżdżają uczcić 

uniwersytet, noszący imię tego, co 

przedtem niż został jednym z  naj- 

większych monarchów polskich, był 

wielkim Węgrem. 

Nici sympatji, łączące od wieków 

Węgry z Polską, są mocne i niero- 

zerwalie. Węgry dały nam królową 

oświetla nasze 

późne Średniowiecze, królową, bez 

której Wilno możeby nie było mia- 

stem polskim; dały nam Batorego, 

którego dwa przykazania, stworzenie 

silnej władzy państwowej i walka z 

Moskwą są dziś bardziej aktualne, 

niż kiedykolwiek. Myśmy im dali Wła- 

dysława Warneńczyka... 

Choć bez znajomości i odczucia 

historji nikt dobrym politykiem nie 

zostanie, naród samemi wspomnie- 

niami przeszłości żyć nie może. W 

chwili obecnej interes państwowy Pol- 

ski najzupełniej się zgadza z uczu- 
ciem tradycyjnem, i wymaga, aby 

przyjaźń ze sfery platonicznej przesz- 

ła w dziedzinę realną, stała się priy- 

mierzem, i aby rezultatem tego przy- 

mierza były korzyści osiągnięte przez 

obu kontrahentów. 
Polska ma obecnie najgorszą, ja: 

ką sobie wyobrazić można, pozycję 

geograficzną. Nietylko mamy prawie 

wszędzie otwarte granice, lecz jesteš- 

my otoczeni państwami wrogiemi, 
czyhającemi na całość naszego tery- 

torium. Do "państw wrogich trzeba 
niewątpliwie zaliczyć Czechy (noszące 

oficjalnie dziwaczną i anty-historyczną 

nazwę Czechosłowacji). Czesi nietylko 

od czasów Bolesława Chrobrego pra: 
wie stale występowali jako nasi wro: 

gowie, ale i obecnie są dla nas groźni 

z powodu swego ciążenia do Rosli. 

Przyjaźń rosyjsko-czeska, upozoro- 

wana jakiemiś wymyślanemi przez 

sprytnych polityków uczuciami sło- 

wiańskiemi, może dojść do swego 
pełnego rozkwitu tylko w razie istnie- 

nia granicy czesko-rosyjskiej. Dąże- 
niem do otrzymania takiej granicy 
tłómaczy się ze strony Czechów chęć 

zagarnięcia w latach 1918 — 1919 

Rusi Węgierskiej. Dwaj wyjątkowo 
zdolni politycy czescy, Masaryk i Be- 
nesz, potrafili podczas Wietkiej Woj: 
ny zahipnotyzować mężów stanu zwy: 
cięskiej koalicji, z Wilsonem na czele, 

w rezultacie czego prowincja ta przy- 
padła w udziale stworzonemu przez 

nich państwu. Na interes Polski nie 
oglądano się przy układaniu warun: 

ków pokoju w Trianon. jednakże za- 

garnięcie Rusi Węgierskiej jest tylko 
pierwszym etapem na drodze urze- 

czywistnienia ostatecznego celu polity- 

ków czeskich. Uwieńczeniem dzieła 
Masaryka i Benesza byłoby utworze- 

nie granicy rosyjsko-czeskiej przez 

przejście Galicji wschodniej pod pa- 
nowanie rosyjskie. Konsekwentnie po- 

lityka czeska proteguje wewnętrznych 
nieprzyjaciół Polski: w Pradze wycho 

wują się na wrogów naszych przed- 

stawiciels naszych mniejszości naro- 

dowych. Podcias wojny naszej z 
SZREDER OPR ORCO RDZA 

| Podziękowanie | 
J. Wielmożnemu Panu 
Dąb-Biernackiemu, 

Generałowi 
-Bie с Komisji Likwi- 

dacyjnej Wojsk. Kursów Maturalnych 
oraz jej przewodniczącemu p. |Kap. 
Hassowi — za Hassowi za hojny dar 
w postaci kilkuset sztuk cennych a 
niezbędnych pomocy naukowych — $ 

_ skłąda niniejszem gorą:e podzięko 
wanie i staropolskie „Bóg zapłać!" 

Dyrekcja Gimnazja m 
im. T. Zana w Mołodecznie 

  

AZS DZR EA RE" 
|Francuzka | 

wykwalifikowana nauczycielka fre- 
blanka, poszukiwana do prowadzenia 

i kompletu - przedszkola. Witoldowa 8 | 
m. 1, do g. 10-ej rano i od 3 -7 p.p. 

> pr zrani zac 
3 ORE US ANNO PAL 

jo Die w dm wa | 
z jabłek, jagód, żyta i t. p. 

į Broszury, przepisy szczegółowe, į 

drożdże różnych gatunków, prasy 
oraz przybory potrzebne znajdziecie 

‚ w firmie 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
„w Wilnie, Zawalna J1-a 

Tańce najmodniejsze 
Tango, Fox-trot, Slow-Fox i Blues 

wyuczam w najkrótszym czasie: | 

  

P: BOROWSKI uf. Trocka Nr. 2 róg 
Niemieckiej. Kurs rozpoczynam dziś! 
w niedzielę 6-go paźdz. o godz. 5 
wiecz. Opłata za kurs 10 zł. Zapisy 

przyjmuję. 

  

Rosją bolszewicką, Czesi sympatyzo: 

wali z tą ostatnią. 

Zniweczyć te grożne dla nas pro- 

jekty można tylko przez rewizję trak- 

tatu w Trianon; zapobiec utworzeniu 
granicy rosyjsko-czeskiej najłatwiej 

tworząc granicę polsko-węgierską. Na- 

turalnie państwa rozbiorowe, Sprzy- 

misrzone w tak zwanej ; Małej Enten- 

cie (powtórzenie na małą skalę przy: 

mierza Trzech Cesarzy, również sce- 

mentowanego przez rozbió państwa 

historycznego) sprzeciwią się temu. 

Ale my musimy pamiętać, że rewizja 

tego nieszczęsnego traktatu, zbrodni 

równej rozbiorom Polski, jest kwestją 

bytu może dla Polski niezależnej, a 

napewno dla Polski mocarstwowej. 

Wspomnieć należy, że Węgry są 

dla nas, zachowawców specjalnie sym- 

patyczne, jako jedno z nielicznych 

państw, nie rządzonych przez elemen- 

ty masońsko-wywrotowe. Monarchiści 

polscy witają w Wilnie przedstawicie- 

li Królestwa Węgierskiego, i mają na- 

dzieję, że wkrótce będą mogli obcho- 

dzić uroczyście dzień objęcia władzy 

nad Węgrami przez ich prawowitego 

Króla, i że Polska podąžy za przy- 

kładem Węgier. 
MP: 

EO ZEĘTKY WEN REORYWPCEWY W DATEERUSIE EA 

Odroczenie wyjazdu Marszałka Pilsudskiego 
de Włoch 

" WARSZAWA, 7 X. (Tel. wł. Słowa). Wobec sprzecznych pogłosek 
na temat wyjazdu Marszałka Piłsudskiego do Włoch, zakomunikowano 
nam dziś z Prezydjum Rady Ministrów. że wyjazd ten nie został bynaj: 
mniej zaniechany lecz tylko odłożony. Natomiast Marszałek Piłsudski nie 
zdecydował jeszcze do tej chwili czy przybędzie do Wilna na uroczystości 
związane z obchodem 350 lecia Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Harrimcn wycofuje ofertę 
WARSZAWA, 7 10. (Tel. wł. „Słowa”). Przedstawiciel amerykańskie- 

go koncernu Harriman zawiadomił ustnie Ministra Robót Publicznych inż. 
Moraczewskiego, iż ma zamiar wycofać złożoną przed 10'miesiącami oferię 

"na elektryfikację 69 powiatów centralnej Polski. Pisemne wycofanie oferty 
dotychczas nie nastąpiło, a jak nam wyjaśniono, w tutejszych kołach ame- 
rykańskich zapowiedź wycofania jej tłomaczyć sobie należy zniechęceniem 
kierowników koncernu do inwestycyj elektryfikacyjnych na widok nieopa- 
nowania walki politycznej jaką prasa opozycyjaa wszczęła dookała kon. 
cesji Harrimanna. Z drugiej strony koncern Harrimana ma pewne . trud- 
ności finansowe na rynku amerykańskim i nie jest pewnem czy uda się 
mu zdobyć odpowiednie środki na sfinansowanie zamierzonych prac ele: 
ktryfikacyjnych. Nie brak w Warszawie również głosów twierdzących, że 
groźba wycofania oferty jest tylko manewrem mającym skłonić Rząd do 
Szybszego jej rozpatrzenia i akceptowania warunków postawionych przez 
kap 'talistów amerykańskich. 

Wyniki wyborów zamorządówych W Poznańskiem i ma Pomórzu 

WARSZAWA. 1.X. (Tel. wł. „Słowa”*). W rezultacie wyborów do 
samorządów miejskich w Poznańskim i na pomorzu B. B. W. R. otrzymał 
367 maadatów, z czego wyniki w główniejszych miastach są następujące: 

W Po:naniu i 
Niemcy otrzymali 2 mandaty, P. P. S. i Rada Związków Zawodowych 

razem—2 mandaty, blok jedności robotniczej 4 mandaty, blok rzemieślni- 
czo-gospodarczy—3 mandaty, Polski Związek Lokatorów—1 mandat, Pol- 
ski Blok Gospodarczy i N. P. R. lawica—2 maadaty, Ch. D. iN.P. R. 
prawica—7 mandatów, Związek Inwaliiów2 mandaty, Narodowy Obóz 
Gospodarczy—33 mandaty, Demokratyczny Blok Pracy Gospodarczej 4 
mandaty, P. P. S. dawna fr. rew. — żadnego mandatu. 

w Bydgoszczy 
P. P. S. otrzymała 5 mandatów, niezależni socjaliści — 4 mandaty, 

Stron. Chłopskie — żadnego mandatu, Ch. D. i N. P. R.—24 mandaty, 
Niemcy 8 mandatów, lista gospodarczo kulturalna (Nar. Dem.) - 10 man- 
datów. Bezpartyjny Blok—5 mandatów. 

w Chełmnie 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem otrzymał 17 mandatów, P.P. 

S.—1 mandat, właściciele nieruchomości—żadnego mandatu, Niemcy—dwa 
mandaty, Zjednoczenie Obywateli (Nar. Dem.)— 16 mandatów, N.P. R. 
prawica—żadnego mandatu. 

* * * 

WARSAWA, 7 X. (tel. wł. Słowa). Prasa warszawska odzwierciadla- 

jąca ideje Stronnictwa Narodowego zrozumiała wyżej podane rezultaty wy: 

borów w zachodnich dzielnicach państwa jako olbrzymi trumi obozu ende 

cji. Tymczasem już pobieżny zaznajomienie „ię z cyframi okazuje się iż te 

stronnictwo przynajmniej powodu do radości mieć nie może. Wybory od: 

były się w 118 miejscowościach poznańskiego i 45 miejscowościach Pomo- 

rza. W poznańskiem na ogólną ilość 1200 mandatów B B. W. R. otrzy: 

mało 317 czyli ponad 26 proc. Pomorze na ogó!ną ilość 486 mandatów 

dało B. B. W. R. 129 mandatów czyli około 28 proc. i 

Jeżeli porównać wyniki powyższe z wynikami wyborów do "Sejmu to 

przypomnieć trzeba, że w Poznańskiem na ogólną ilość 30 mandatów B. 

B. W. R. otrzymało wówczas 4-ry czyli 125 a na Pomorzu z 14 тапда- 

tów B. B. W. R. nie otrzymało ani jednego. 3 

* W świetle tych cyfr zupełnie wyraźnie występuje prawda o znacznym 
tu i owdzie nawet 100 proc. wzmożeniu sie wpływów B. B. W. R. w 2:ch 

województwach Zachodnich. 

Zataig honorowy pomiędzy pułk. Kocem a 
nósłem Niedziałkowskim 

WARSZAWA, 7. X; (tel. wł. Słowa). Redaktor Naczelny Głosu Prawdy płk. Koc 
ucznł się dotknięty jednym z ustępów artykułu ogłoszonego przez posła Niedziałkow= 

skiego p t. „Maleńka prowokacja" w sobotnim tumerze „Robotnika* i wysłał mu 
swych sekundantów w osobie pułk. Ścieżyńskiego i mjr. Sobołty. Pos. Niedziałkow- 
ski sekundantów przyjął i obiecał ze swej strony wyznaczyć zastępców honorowych. 
Wobec znanego już ze sprawy z pułkownikiem Sławkiem stanowiska pos. Niedział- 

kowskiego, który rozprawy z bronią w ręku nie uznaje zstargiem zajmie się najpra- 
wdopodobniej Sąd kionorowy. 

' o ZR 

Skonfiskowanie 400 domów w Mińsku 
Z Mińska donoszą, że władze rządowe skoniiskowały na terenie m. 

Mińska 400 prywatnych domów, oddając ich w posiadanie municypalności 
miejskiej. Jak ustalono niemal wszyscy właściciele utrzymywali się z do- 
chodów tych domów i obecnie pozostaną bez środków do życia, gdyż na- 
wet na giełdzie pracy rejestrowani są jako „element nie pracujący". Jedno- 

cześnie usunięci zostaną wszyscy lokatorzy, którzy nie potraiią dowieść 

swego proletarjackiego pochodzenia. Wolne mieszkania zapełnione będą 
rodzinami członków partji komunistycznej. 

CZEŚŁAG JARKOWIK | 
Znakomity pisarz polski, kawaler krzyża oficerskiego Polonia Restituta, komandor Korony 

Rumuńskiej z gwiazdą, komandor Gwiazdy Rumuńskiej zmarł opatrzony Sw Sakramentami 

w dniu 6-tym października 1929 r. w -/2-m roku życia, 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 4 nastąpi w dniu 8 m października o godz. 9-tej rano 

do Bazyliki Metropolitalnej. 

    

  

  

  

  

  

O godzinie 9.30 odprawione zostaną egzekwje, poczem o 10 tej rano rozpocznie się nabożeństwo żało?ne. 

Po nabożeństwie odbędzie się eksportacja na cmentarz Rossa. 

O tych żałobnych obrzędach zawiadamia ludność wileńską 

PREZYDEŃT MIASTA WILNA. 
=. 
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|CZESŁAW JANKOWSKI | 
LITERAT i DZIENNIKARZ, WSPÓŁREDAKTOR „SŁOWA” * 

Zmarł opatrzony ŠŠ. Sakramentami w dniu 6-tym paždziernika 1929 r. w 72-m roku życia. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8-mym października z Bazyliki Metcopolitalnej na cmentarz Rossa. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Zygmuntowskiej 4 nastąpi o godzinie 9-tej rano 

do Bazyliki Katedralnej. O godzinie 9. 30 odprawione zostaną egzekwje, poczem odbędzie się nebożeństwo 

żałobne i eksportacja na cmentarz. 

O tej okropnej stracie i smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajo'nych Zmarłego 

ŻONA, CÓRKA i ZIĘĆ 

II EEE   

  

Izesłtu JANKOWSKI 
Zmarł opatrzony Ś. Ś. Sakramentami w dniu 6-tym października 1929 roku 

w 72-m roku życia. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 8-mym października z Bazyliki Metropolitelnej na cinentarz Rossa. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 4 nastąpi o godzinie 9:ej rano do 

Bazyliki Katedralnej. O godzinie 9.30 odprawione zostaną egzekwje, poczem odbędzie się nabożeństwo ża- 
łobne i eksportacja na cmentarz. 

ū feį bolesnej stracie znakomitego pisarza i wspólredakfora naszego pisma zawiadamia 

Redakcja „SŁOWA”, 

     
     

Czesław Jankowski 
Preze: Honorowy Syndykatu Dzienułkarzy Wileńskich, b. Wiceprezes Związku Syndykatów 

Dziennikarzy Folskich, Organizator i b. Prezes Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich 

zmarł w dniu 6 psździernika 1929 roku 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej Nr. 4 do Bazyliki 
stąpi we wtorek, dnia 8'go października r. b. o godz. 9-ej rano, poczem po 

odhędzie się pogrzeb na cmentarz na Rossie. 

O tej bolesnej stracie zawiadamia 

Syndykat Dziennikarzy Wileńskiek. 

  

Archikatedralnej na- 
nabož:ūst vie żałobnem 
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Czesław JANKOWSKI 
moefa, liferaf 1 publicysta 

zmarł dnia 6 października 1929 r. w pełni sił twórczych. 

Cześć Jego pamięeil 

' Wydaunietuo EXPRESS WILEŃSKI. 
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„dzin z zażartą nienawiścią wzajemnie 

BŁ W dad 
  

ECHA KRAJOWE Ś. p. Czesławowi Jankowskiemu 
  

Zajście z rezerwisfami w Olkienikach 
W ubiegłą niedzielę w miasteczku Olkieniki doszło do zajść ze zwolnionymi 

z szeregów żołnierzami rocznika 1906. 
Tłum rezerwistów podniecony alkoholem wszczął awanturę na ulicy co groziło 

poważniejszemi konsekwencjąmi, gdyby nie interwencja policji, która po przybyciu na 
miejsce awantur i widząc nadwyraz groźną sytuację, wezwała obecnych do rozprosze- 
nia się. Gdy to nie poskutkowało, policjanci dali salwę w górę i- tem zmusili awan= 
turników do uspokojenia się, Na szczęście wypadków z ludźmi nie było. Kilku prowo- 
dyrów aresztowano. (c) 

  

NIEŚWIEŻ 

— Wendetta. Wczoraj donosiłem telefo- 
nicznie o strasznej zbrodni, jaka miała miej- 
sce w powiecie Nieświeskim. Nawet w dzi- 
siejszych czasach przytępienia wrażliwości 
jest ona czemś tak niezwykłem, że dziś prze 
syłam bliższe szczegóły. Na Bałkanach mor- 
dowanie się rodzin przez zemstę jest na po- 
rządku dziennym, u nas stanowi na SZczęŚ- 
cie wyjątkowy wypadek. > ; 

W czasach ostawionej „dywersji“ specjal- 
nie złą opinją miały okolicy leżące na grani 
cy powiatów Nieświeskiego, Baranowickiego 
i Łuninieckiego; tam bez trudu przychodzący 
z za granicy bandyci wynajmowali sobie 
pomocników „na akord", wieś Haniewicze 
odznaczała się nawet w tem otoczeniu. W 
procesach bandyckich często powtarzały się 
nazwiska Chlustów, Pamuciów, Drozdów. 

Póki bandytyzm hulał bezkarnie zgrana 
szajka była solidarna. Nadeszły įednak „gor- 
sze“ czasy, gdy nie było już łatwo z rewol- 
werem lub krótkim karabinkiem zdobyć 50- 
bie pieniądze. Wtenczas „popsuły się stosun- 
ki rodziny Chlustów z rodziną Pamuciów i 
spokrewmonych z nimi Drozdów. 

W 1928 r. zamordowany został Józef s. 
Piotra . Chlust. 2 
, Podejrzenie padło na jego sąsiada Jerze- 
go I amucia. — Stanął on przed sądem okrę 
gowym i skazany był na 15 lat ciężkiego 
więzienia, sąd jednak apelacyjny wskutek bra 
ku dostatecznych dowodów uniewinnił. Pa- 
muć powrócił do domu, o niewinności jego 
jednak Chlustowie mieli coś do powiedzenia 
postanowili więc sami wymierzyć sobie spra 
wiedliwość. W lipcu Michał i Konstanty Chlu 
stowie zabili krewnego Pamuciów, Draczana 
Drozda i strzelali do Jerzego Pamucia, jed- 
nak bez skutku. Obaj Chiustowie byli are- 
sztowani i zwolnieni za kaucją dopiero po 
skończeniu śledztwa. Wrócili oni do domu 
zaledwie przed dwoma tygodniami. 

Teraz z kolei familja Pamuciów poprzy- 
sięgła zemstę. I oto w nocy z 1 na 2 ojciec 
i dwaj synowie, Aleksy, Jerzy i Konrad.Pa- 
muciowie zakradli się z siekierami w nocy do 
chaty Chlustów i w nieludzki sposób zamor- 
dowali 60 letniego Piotra Chlusta, jego syna 
Mikołaja 29 1. córkę Marję 32 l. i wnuka Mi- 

„kołaja 5 1., a ciężko pokaleczyli żonę Piotra 
58 letnią Magdalenę i drugiego syna Kon- 
stantego 26 1. 

Na miejsce zbrodni natychmiast wyjechał 
starosta oraz władze sądowo - śledcze. Do- 
chodzenie wykazało bez żadnych wątpliwoś- 
ci winnych, to też Pamuciowie odrazu byli 
aresztowani. O zbrodni aż nadto świadczą 
poplamione krwią ubrania, siekiera krwią 
zbryzgana, wreszcie odciski stóp. 

Mord w Haniewiczach trudno uważać za 
zwykłą zbrodnię. jest w tem coś więcej: jest 
jakieś patologiczne zezwierzęcenie dwóch ro- 

się 
tępiących. Podobno nastąpić jeszcze mają 
dalsze aresztowania, co świadczyłoby o kom 
pletnem panowaniu w Haniewiczach prawa 
„zemsty krwi", 

Sensacyjny to wypadek ale bardzo smut- 
ny. Dom. 

— Wstrętne morderstwo. Rodzina Jakow 
ców we wsi Chwojewo w gnt. Snowskiej cie 
szyła się opinją koniokradów. Nie byli oni 
zbyt przychylnie usposobieni dla bliźnych, ale 
i w rodzinie stosunki zbyt przyjaźne nie pa- 
nowały. Wincenty Jakowiec, 66 letni starzec 
zamierzał wydziedziczyć część swoich dzieci 
na rzecz pozostałych. Nie trafiło to do prze- 
konania tym pierwszym, to też syn Jan, 32 
lat i wnuk józef 18 |. zwabili Wincentego 
za budowle i tam w polu zamordowali sie- 
kierami. Zbrodnia dokonana zapewne byia 
29go. ciało znaleziono 2. Dowody winy obu 
zbrodniarzy nie ulegają wątpliwości, jednakże 
mimo ubrań splamionych krwią wypierają 
się. Sprawiedliwa kara jednak ich nie minie. 

Dom. 

  

— Zjazd przedstawicieli Ognisk kolejo- 
wych dyrekcji Wileńskiej, Dnia 30. 9. w sali 
konferencyjnej Dyrekcji Wileńskiej odbył się 

zjazd delegatów Ognisk kolejowych repre- 
zentujących 24 placówki, rozsiane na terenie 

KONSTANTY SIEMIRADZKI. 

   

dyrekcji, oraz reprezentanci kolejowego przy 
sposobienia wojskowego. : 

Przewodniczył zjazdowi dyrektor kolei 
państwowych inżynier Staszewski, udział bra 
li pp. Narkowicz. Ostrowski, Szadzewicz, Do- 
wsin i inni. 3 

Na porządku dziennym były: Sprawozdanie 
z działalności Ognisk, sprawa czynszu dzier- 
żawnego i sprawa statutu. : 

Ze sprawozdań delegatów poszczególnych 
Ognisk widać że te bardzo pożyteczne pla- 
cówki w ostatnich czasach wykazują zmniej 
szoną działalność, a intensywność pracy ule 
gła pewnej zmianie. Tłomaczy się to tem, że 
władze centralne traktują Ogniska na równi 
ze związkami zawodowemi, żądając czynszu 
dzierżawnego za zajmowane lokale, opłat za 
opał światło, asekuracji budynków i t.p. i 

O ile związki zawodowe istniejące dzięki 
grubym stawkom opodatkowania. członków, 
mogą te ciężary ponosić, a tyle Ogniska pro 
wadzące prace prace apolityczne w duchu 
państwowo - twórczym, a nie m se stałych 
dochodów, ciężarom powyższych podołać 
nie mogą. Dziwne jest stanowisko władz mi- 
nisterjalnych które oficjalnie popierają ogni- 
ska a jednocześnie nakładają na nie obowią- 
zki, które w konsekwencji doprowadzić mo- 
gą do upadku ważnych i potrzebnych placó- 
wek. 

Biurokratyczne traktowanie spraw społe- 
cznych może doprowadzić do daleko idących 
konsekwencyj, bo z chwilą gdy przestaną ist- 
nieć miejsca gdzie szara brać kolejowa otrzy 
muje nie zaprawioną pattyjnie strawę ducho- 
wą, panami moralnemi wśród mas będą zwią 
zki polityczne. й : 

To tėž zjazd postanowit wyslač specjal- 
ną delegację do Ministerstwa aby tam trafić 
do odpowiedniego zrozumienia i wyjednać 
ojcowską opiekę nad instytucjami wielce go- 
dnemi poparcia. 

W sprawie statutu który dotychczas był 
wprowadzony przez YMCA postanowiono 
przejść na swój własny zostawiając poszcze- 
gólnym ogniskom daleko idącą autonomię. 

Zjazd się zakończył wieczorem tegoż 
dnia. 

    

   

  

   

  

  

Ratunku! 

Pilny czytelnik gazet wileńskich czyta 
dość często o defraudacjach gminnych i 
dziwi się zapewne dlaczego tak jest? | | 

Przedewszystkiem — nikt z iudności nie 
posiada żadnych kwitów, świadczących o 
zapłaceniu podatków. A ponieważ ludność 
nie może wykazać się  pokwitowaniami, 
(gdyż nikt nie wydaje!'!) przeto pobiera się 
od niej powtórnie. 

Ludność nie wie wogóle, ile i kiedy na- 
leży płacić. 

Wstyd nieopisany, by zaniedbać tak 
ważną sprawę. W zasadzie rada gminna wy- 
łania z pośród siebie „komisję rewizyjną“, 
ależ, na miły Bóg, to są ludzie mało pismien- 
ni, to jest fikcja, to jest to — czego nie 
można nawet wytłumaczyć. Znamy przecie 
powiat, gdzie w ciągu roku zwolniono (dzię- 
ki energji starosty) aż 20 (dwadzieścia) 
osób za popełnienie defraudacyj. Ostatnio 
dochodzą do nas wieści o całym szeregu 
podobnych nadużyć, na terenie naszego wo- 
jewództwa. 

Dokądże dążymy? Dlaczego tak rzadko 
odbywają się rewizje ze strony władz nad- 
zorczych? (inspektorów samorządowych), 
Zapewne nie jedno nadużycie wyszłoby na 
wierzch. 

Nad tem trzeba się natychmiast zasta- 
nowić i przeciwdziałać, bo ludność Sarka, 
bo ludność ma rację. 

Żądamy więc wydawania pokwitowań 
za podatki (różne) i częstej kontroli ze stro* 

«ny władz nadzorczych, gdyż nasi samorzą- 
dowcy gminni do „затогхайи“ jeszcze nie 
dorośli. Obywatel. 

Dojiór FEJGUS 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
z ul. Zawalnej Nr 44, 
na ul. ZAWALNĄ Nr 60, 

p) 
ai 
E 
u 
m 
8 

Przyjmuje od I1—1 i 5- 7, żel. 812 6 

  

Ze wspomnień syberyjskich 
Fatalna chustka *) 

— To nie burżuj! — odzywa się 
jakaś sprawiedliwa dusza:— to urzęd- 
nik Banku Państwowego. Znam gol 
Ale komisarz wyciąga mi z kieszeni 
chusteczkę, wąch: ją i mówi z prze- 
konaniem: 

— „Burżuj, formalny burżuj! nie 
masz wątpliwości że burżuj!* A jego 
pomocnik wskazuje na mój kołnie- 
rzyk i dodaje: 

„Na jakiego djabła zdały się takie 
rzeczy dla „prawdziwego”  proletarju- 
sza?l 

Jestem mocno przekonany, że 
gdybym w chwili gdy mi zakręciło w 
nosie, nie wyjął chusteczki, lecz użył 
własnych palców, jak to robi ruski 
„mużyk”, nikt by na mnie nie zwró- 
cił uwagi. Ale chustka od nosa w 
oczach tego ludu jest przynależnością 
obcej, częstokroć wrogiej mu cywi- 
lizacji Zachodu. Wszakże i w pierś- 
niach ludowych o dawnych bohate- 
rachzDobrynia Nikiticz, reprezentują- 
cy s ląchtę, wycierał nos „chustecz- 
kami niemieckiemi*, a ulubieniec ludu 
mużyk Ilja Muromiec kichał „w mo- 
łodieckij kułak*. Alem zapóźno o 
tym sobie przypomniał i oto widzę 
jak mnie otacza tłum ludu, wrogo 
nastrojony, a każdy „obywatel* patrzy 
na mnie z oodełba; i nic dobrego 
nie wróżą mi te oczy, pałające dziw- 
ną, niepojętą nienawiścią. 

„Przeklęty burżuj] — woła jeden:— 
tyś ssał naszą krew przez całe życie, 
tyś się żywił naszą krwawicą! 
 —Ateraz oddasz swoją głowę|-— 

wrzeszczy drugi:—towaizysze żołnie- 
rze rozstrzela;cie gol 

— Zaraz z nim „skończymy* od- 

  

*) Patrz Nr, Słowa 229 z dnia 3—X. 

zywa się jeden z żołnierzy: — ot, tyl- 
ko doprowadzimy do plotu“, 

Idę tedy pod eskortą żołnierzy i 
myślę: „ot i koniec! koniec myślom, 
troskom, marzeniom, bo za chwilę 
będzie już spokój wieczny. Co znaczy 
życie ludzkie, kiedy w tych czasach 
można zginąć 7a kołnierzyk, ręka- 
wiczki, krawat lub za tą głupią chu- 
steczkę od nosa. A są-że ludzie, któ. 
rzy powiadają, że człowiek jest ko- 
walem własnego losu... Boże, jakże 
oni naiwni. 

Już dochodzimy do fatalnego pło- 
tu. Nadrabiam miną i staram się opa- 
nować nerwy, żeby nie okazać przed 
tymi warjatami słabości i umrzeć jak 
przystało polakowi; a w głowie nieu- 
stannie kręci się jedna myśl: „umrzeć 
za chustkę... o jakże to głupio!" 

Nagle jeden żołnież odzywa się do 
drugiego: „Jegorkał a wywróć ty te- 
mu burżujowi jeszcze raz kieszenie, 
może tam co znajdziemy!* A _ więc 
wywracają mi znowu kieszenie i w 
paltocie i w surducie, i nagle wypada 
na ziemię drewniana cygarniczka z 
mosiężną tabliczką na pokrywce. 

— Co to takiego? 
— To cygarniczka, co mi ją ofia- 

rowali na pamiątkę moi żołnierze w 
1916 r. gdy wychodziłem w dymisję. 

Jegorka nachyla się i Ssylabizuje 
a. na pokrywce wyryty na mie- 

zi: 
— „Drogiemu  naczelnikowi K. 

S mu na pamiątkę od wdzięcznych 
żołnierzy”. 

Teraz obydwaj żolnierze stoją bar- 
dzo zdetonowani i mocno drapią się 
w głowie. Nareszcie odzywa się Je- 
gorka: „a jednak musimy ciebie roz- 
strzelać!,,. 

— Za co? pytam. 
— Bo tak kazało naczalstwo! 

Odszedłeś od nas w taki śliczny dzień Babiego lata, 
Kiedy Wilno i Wilja słońcem roześmiane - 

Nie przeczuwały nawet, że w tej właśnie porze— 
Qalatuje do Boga Twa dusza skrzydlata. . . 

Wilno-—po zgonie Twoim dzisiaj zapłakane 

Przyjmuje wyrok niebios w żalu i pokorze. 

Dzisiaj za Twoją trumną pójdą rzesze ludu 
Nie zbraknie w nich nikogo, kto Wilnianin prawy, 
Pójdziemy hołd Ci oddać w posłudze ostatniej, 
Jako temu - co nieznał za żywota, trudu, 

Co dla dobra ogółu, nie dlą własnej sławy: 
Głosił idee zgody i miłości bratniej. 

Ostrobramska, której byłeś żarliwym wyznawcą 

Wysłuchała—za życia Twe wszystkie modlitwy, 

Przyjm więc—uczuć prawdziwych—daninę serdeczną 

Były wielki Tej ziemi obrońca i znawco... 

Dzis—płyną przed tron Pana modły całej Litwy 

Za duszy Twojej czystej odpoczynek wieczny. 

U trumny $.p. czesłown Jankowskiego 
Smutna wiadomość o śmierci Ś. p. 

redaktora Czesława Jankowskiego wy- 
wołała głęboki żal w całem spole- 
czeństwie wileńiskiem. : 

Wezoraj 0 godzinie 86į rano w 
kościele Św. jerzego ks. profesor 
Meysztowicz odprawił za duszę zmar- 
łego nabożeństwo, w którem wzięła 
udział najbliższa rodzina oraz cały 
zespół redakcyjny „Słowa”. 

Na gmachu Magistratu m. Wilna, 
którego prezydjum samorzutnie zde- 
cydowało się urządzić pogrzeb wiel- 
kiemu pisarzowi wilefńskiemu — wywie* 
szona została czarna chorągiew. Ta: 
każ chorągiew na znak głębokiej ża- 
łoby zwisała z okien naszej redakcji. 

Skoro tylko zwłoki zmarłego uło- 

żone zostały w trumnie i spoczęły na 
katafalku—szeroko zostały otwarte 
podwoje mieszkania przy ul. Zygmun- 
towskiej 4, dokąd w ciągu całego 
dnia napływała publiczność wileńska, 
by pomodlić się za duszę ukochane- 
go swego pisarza. 

Pokój-pracownia codzienna  pisa- 
rza, w której był do ostatnich niemal- 
że chwil swego życia pióra z ręki nie 

wypuszczał —tonęła w powodzi zieleni 
i światła. U trumny Ś. p. Czesława 
Jankowskiego modliła się wczoraj 
elita społeczeństwa wileńskiego, mod- 
liti się szarzy nieznani ludzie, dla któ- 
rych imię zmarłego było niemniej 
drogie i bliskie. 

Kondolencje i depesze ; 
Żona Š. p. red, Czesława Jan- 

kowskiego p. Jadwiga # Andrzejew- 
skich Jankowska oraz córka i zięć 
pp. Szarotowie, tudzież Redakcja „Sło- 
wa' i Syndykat Dzieanikarzy Wilen- 
skich przyjmowali w ciągu całego 
dnia kondolencje od różnych osobis: 
tości, bądź wyrażane bezpośrednio, 
bądź w listach i depeszach. 

Cała prasa warszawska zamieściła 
wiadomość o zgonie pisarza, wiele 
zaś pism szczegółowy życiorys Oraz 
teksty o treści ubolewającej nad wiel- 
ką stratą, jaką poniosły piśmiennictwo 
i prasa polska. 

Z 

Z powodu zgonu &. р. Czesława 
Jankowskiego złożyli osobiste kon- 
dolencje Jego wdowie pani Jadwidze 
z Andrzejewskich Jankowskiej pan 
Wojewoda Wileński Władysław Racz- 
kiewicz, pan Prezydent Miasta Józef 
Folejewski, pan wice-wojewoda Stefan 
Kirtiklis. 

Również Redakcji „Słowa” złożyli 
osobiście kondolencję Pan Wojewoda 
Wł. Raczkiewicz, Prezydent Józef Fo- 
lejewski, minister Aleksander Meysz- 
towicz, Prezes Syndykatu Dziennikarzy 
p. Szydłowski i wiele osób prywat: 
nych. 

Minister Witold Staniewicz nades- 
łał dwie depesze. Jedną pod adresem 
„Słowa". 

Ale drugi, widocznie rozumniejszy, 
zaczyna oponować: „nie trzeba roz- 
strzelać! to nie burżuj, skoro go tak 
lubili żołnierze. 

— Cóż mamy czynić? znowu pyta 
Jegorka. 

— Albo ja wiem? Ot, 
kogo z przechodniów. 

Teraz cały mój los zależy od te- 
go, kto będzie ten przygodny  prze- 
chodzień. Jeżeli bolszewik to zginąłem; 
jeżeli nie, —tom ocalony. A żołnierze, 
moi sędziowie, stoją wsparci na kara- 
binach i obojętnie palą fajeczki—noso- 
grejki. 

-- Czemu to tak podrożała ma- 
chorka? pyta jeden, pykając z fajecz- 

zapytajmy 

— Wiadomo czemu: burżuje po- 
chowali tytoń w składach i podnoszą 
cenę, psia ich maś! 

— O przeklęci! Krew naszą piją! 
Na głuchej, pustej ulicy słychać 

odgłosy kroków. To idzie wcale nie: 
znajomy mi człowiek... mój sędzia i 
pan życia i Śmierci. Ach, co on po- 
wie?! 

Żołnierz stawi karabin przy płocie 
i pyta przechodnia z iście rosyjską 
naiwną prostotą. 

— Miły człowiekul Poradź, nam, 
co mamy robić z tym oto więźniem. 
Bo to ludzie powiadają, że on bur- 
żuj, a my jakoś temu nie wierzymy. 
Czy go mamy rozstrzelać? 

A za co? Co on zrobił? 
— Nic! 
— To go puście wolno! 
— Nie można, bo aresztowany. 
— To odprowadźcie go tam, gdzie 

siedzą aresztowani „burżuje”, niech 
go tam sądzi „sąd ludowy". 

I przechodzień, nawet nie spoj- 
rzawszy ną mule, poszedł dalej; a ja 
odetchuąłem całą piersią. Byłem ura- 
towany, i 

Chustka od nosa ledwię mnie nie 
zgubiła, lecz uratowała cygarniczka. 

W wielkim gmachu, gdzie mnie 
przyprowadzono, już siedzieli „burżu- 

WARSZAWA. Wyrazy serdecznego żalu 
z powodu straty, którą poniosłą Redakcja 
Słowa a wraz z nią całe społeczeństwo 
wileńskie zasyła : 

Witold Staniewicz 

druga pod adresem Syndykatu 
Dziennikarzy: 

WARSZAWA. 7. X, Proszę przyjąć wy- 
razy serdecznego współczucia i gorącego 
żalu z powodu zgonu nieodżałowanej pa: 
mięci Czesława Jankowskiego, dziejopisa 
powiatu oszmiańskiego, jednego z naj: 
większych miłośników Wilna. Zgon Ś. p. 
Czesława . Jankowskiego okrywa wszystkich, 
którym Wilno jeśt drogie, serdeczną ža- 
łobą. 

(-) Witold Staniewicz 

WARSZAWA, 7—X. Naczelnik wy* 
działu prasy i propagandy M; S. Z. wysto- 
sował do Syndykatu Dzieanikarzy Polskich 
w Wilaie następującą depeszę: 

„Głęboko przejęty zgonem Czesława. 
Jansowskiego, zgonem, który pokrył żało- 
bą piśmiennictwo polskie, pozbawiając je 
świetnego pracownika pióra i niestrudzo- 
nego pioniera kultury narodowej, ślę wy- 
razy szczerego współczucia i żalu. 

(—) Leon Chrzanowski. 

WARSZAWA, 7 Х. Zarząd Syndykatu 
Dziennikarzy Warszawskich składa wyrazy 
głębokiego żalu z powodu zgonu znakomi- 
tego literata i zasłużoaego dziennikarza 
Czesława Jankowskiego prezes Giełżyński. 

WARSZAWA, Proszę przyjąć i wyrazić 
rodzinie wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu zgonu wybitnego publicysty i 
prawdziwego patrjoty Czesława Jankow- 
skiego, 

Józef Wielowieyski 

je“ zebrani z całego miasta, a prze- 
dewszystkiem nasza klientela banko- 
wa—sami kupcy i przemysłowcy. By- 
łem zdumiony zobaczywszy w ich 
gronie znanego filantropa Siemiona 
Sawicza. Był to miljoner, który wy: 
szedł z ludu i własnym przemysłem 
i pracą zdobył sobie fortunę; ale i bę- 
dąc bogaczem nie zadzierał nosa do 
góry i żył za panie-brata z robotaika- 
mi i wsżelką biedotą. A teraz ten 
stary człowiek siedział skulony w ką- 
cie i płakał jak małe dziecko. 

— Ża co mnie aresztowano, za co 
pobito jak psa? —zawodził stary prze- 
mysłowiec—ja zbudowałem robotni- 
kom własnym kosztem 20 domków, 
żeby żyli po ludzku na wzór swych 
zagranicznych braci, a oni co? Wy- 
wlekli mnie chorego z łóżka i zbili, 
jak jakiegoś łotra. Za co to? ludzie 
powledźcie mi, za co?! 

— Za nowe futro, szydzł jego 
sąsiad, również kupiec... a czemuż to 
nie włożyliście na siebie siermięgi? 
Teraz na nie moda! 
nych koni:rysaków, za zegarek zło: 
ty... 

W tem koło domu dało się sły- 
Szeć dzikie wycie: „Oddajcie, oddajcie 
nam burżujów, a my się zinim „za- 
latwimy“, 

Wszyscy zbledli i zamilkli, a ja 
wyjrzałem przez okno i zobaczyłem 
tłum kryminalistów Świeżo wypusz 
czonych przez nowe władze z więzie- 
nia. Agitatorowie uwijali się w tym 
tłumie, jak szatani, podżegając tych 
ludzi do walki i rzezi, a cała ta czerń 
ryczała jak dziki zwierz, wywijając 
nożami i drągami! 

— Oddajcie nam burżujów, od- 
dajcie, bo będziemy strzelać do 
okien! 

Kilku obdartusów rzuciło się do 
drzwi, ale żołnierz-krasnoarmiejec za- 
grodził im drogę bagnetem i cała ta 
zgraja, klnąc i złorzecząc, cofnęła się 
w głąb dziedzińca. 

W rękach złoczyńców blysnęly 

Za trójkę pięk- 

Następnie Rodzina. Redakcja „Slo- 
wa“ oraz Syndykat Dziennikarzy Wi: 
leńskieh otrzymali następujące depe- 
sze, które przytaczamy w porządku 
jak przychodziły: 

LWÓW, Syndykat Dziennikarzy podpi- 
sani Frylizg i Rolle. 

. WILNO, „Zarząd Związku Literatów i 
Dziennikarv Żydowskich wyraża swe głę- 
bokie współczucie z powodu zgonu wete- 
rana polskiej rodziny dziennikarskiej i lite- 
rackiej w Wilnie, prezesa honorowego $. p. 
Czesława Jankowskiego. 

Prezes Cytron, sekretarz Grodzieński, 
członkowie Zarządu Abramowicz, Gold- 
szmit, Kaplanowicz, Szalt, Stocki. 

WILNO, Z powodu tak bolesnej stra- 
ty, poniesionej przez śmierć Ś. p. prezesa 
Czesława Jankowskiego przesyłam na ręce 
Pana Redaktora wyrazy głębokiego i ser- 
decznego współczucia. 

Ludwik Szwykowski Dyrektor Banku 
Gospodarstwa,Krajowego Oddział w Wilnie. 

WARSZAWA, 7-X. Prosimy w imie- 
niu Dyrekci Polskiej Agencji Telegraficz- 
nej złożyć wyrazy współczucia Rodzinie i 
Syndykatowi Wileńskiemu z powodu zgo- 
nu ś. p. Czesława Jankowskiego świetne- 
go i zasłużonego dziennikarza, publicysty. 
Górecki. Godlewski. 

Z OLSZEWA nadesłali Aleksander i 
Ludwik Chomińscy wyrazy serdecznego 
współczucia z powodu śmierci Ś. p. Cze- 
slawa Jankowskiego, którego zgon okrył 
żałobą literaturę polską i społeczeństwo 
ziemi naszej. 

LWÓW. Wyrazy najgłębszego współ- 
czucia z powodu zgonu Czesława Jankow= 
skiego, który był chłubą całego polskiego 
dziennikarstwa przesyła Towarzystwo 
Dziennikarzy Polskich Lwów. Laskownicki 
prezes, Kucharski Rolle wiceprezesi. 

NOWOGRÓDEK, 7-10. Przesyłam wy- 
razy najgłębszego współczucia i żalu z po- 
wodu zgonu nieodżałowanej pamięci Nestora 
dziennikarzy i literatów wileńskich š. p. 
Czesława Jankowskiego. 

(—) Beczkowicz, wojewoda nowogródzki. 

ŁÓDŹ, 7 10. Wzruszeni zgonem senjo- 
ra dziennikarzy polskich ś. p. Redaktora Cze- 
sława Jankowskiego, przesyłamy rodzinie 
oraz Syndykatowi Dziennikarzy Wileńskich 
wyrazy serdecznego współczucia. 

(—) Syndykat Dziennikarzy w Łodzi. 

__- NOWOGRÓDEK, 7. 10. Przesyłamy wy- 
razy najgłębszego współczucia z powodu 
zgonu nieodżałowanej pamięci Nestora dzien= 
nikarzy i literatów wileńskich ś. p. Czesła- 
wa Jankowskiego. (—) Redakcja „Życia No- 
wogródzkiego", 

„. WARSZAWA, 7-10. Z powodu zgonu 
Czesława Jankowskiego wyrażamy nasze naj 
szczersze współczucie. Związek Literatów, 
Dziennikarzy Żydowskich, Pen-Club Żydow- 
ski, sekcja warszawska. * 

WARSZAWA, 7-10. Głęboko wzruszeni 
zgonem mieodżałowanej pamięci Czesława 
Jankowskiego, wyrażamy najszczerszy żal. 
(>), Syndykat dziennikarzy warszawskich, 
sekcja żydowska. 

    

WILNO. Dyrekcja _ Uniwersyteckiej 
Bibloteki składa wyrazy głębokiego ubole- 
wania z powodu nieodżałowanej straty, ja= 
ką Redakcja poniosła przez śmierć swego 
współredaktora $. p. Czesława Jankow- 
skiego. Dr. Stefan Rygiel. 

WARSZAWA! Rodzinie i Przyjaciołom 
nieodżałowanego Pana Czesława jankow 
skiego przesyłam wyrazy serdecznego 
współczucia. Juljan Tuwim. 

WARSZAWA, 7 X. Wyrazy współczucią 
z powodu Śmierci zasłużcinego prezesa 
przesyła Tygodnik Ilustrowany: 

WARSZAWA. Z powodu zgonu śp. Cze- 
sława Jankowskiego wyrazy kondolencji 
przesyłam. jerzy Remer, konserwator ge - 
neralny. й 

NIEŚWIEŻ. Wyrazy głębokiego współ” 
czucia dia rodziny i redakcji „Słowa* z po- 
wodu śmierci zasłużonego pisarza i dzia: 
łeczą Czesława Jankowskiego, Zygmunt 
Domański 

WILNO. Poruszony do głębi wiadomo- 
ścią 0 zgonie śp, Męża Pani, wielce zasłu= 
żonego pisarza polskiego przesyłam niniej- 
szem Sz. Pani w imieniu swojem Oraz C4+ 
łej Polskiej Młodzieży Akademickiej Uni- 
wersytetu Stefana Bstorego w Wilbie wy* 
razy głębokiego współczucia i żalv. Prezes 
Wileńskiego Komitetu Akademickiego H. 
Grzyb. 

WILNO. Łącząc się w głębokim żalu z 
powodu niepowetowanej straty poniesionej 
przez dziennikarstwo polskie przez zgon 
pioniera odrodzonej prasy polskiej w Wii: 
nie w latąch przedwojennych, Wielkiego 
Pisarza i Poety śp. Czesława Jankowskiego 
składają wyrazy najserdeczniejszego współ” 
czucia rodzinie. ( ) Pracownicy oddziału 
„Ilustrowanego Kurjera Codziennego* w 
Wilnie Fr. Hryniewicz, Henryk Szczerba, 
Janina Hryniewiczowa. 

WILNO, 7-10. Głęboko poruszona śmiet- 
cią ś. p. Czesława Jankowskiego, wybitnego 
syna ziemi naszej, mistrza słowa i znakomi- 
tego pisarza, w imieniu adwokatury wileń- 
skiej przesyła wyrazy szczerego żalu (—) 
Rada Adwokatów w Wilnie. 

WILNO, 7-10. Wraz z Syndykatem Dzien- 
nikarzy Polskich ubolewamy nad Śmiercią 
Czesława Jankowskiego. (—) Syndykat 
Dziennikarzy Żydowskich w Wilnie. 

WILNO, 7-10. W żalu po śmierci Nesto- 
ra polskiej literatury w Wilnie współczuje 
Penklub żydowski w Wilnie. 

WILNO, 7-10. Współczujemy śmierci wy- 
bitnego przedstawiciela polskiegą  dzienni- 
karstwa wileńskiego (—) Redakcja Wilner 
Togu. 

'ЕЧО ПЛО ТОЕ Я AAS M: Ža 
19-ta POLSKA PAŃSTWOWA LOTERJA 

KLASOWA. 
24-ty dzień ciągnienia. 

a 

Po 5000 zł. wygrały 10820 23053 
43935 71119 83502. й 

Po 3000 zł. wygraly п-ту: 88149 149942. 
Po 2000 zt. wygraly nr.: 11567 26544 

48284 73189 92661 96607 120924 131988 
132528 133791 139386 161326 162503. 

nr. 

  

PREMJERA! 
TEATR MIEJSKi 

pod dyrekcją Al. Zelwerowicza 
WE WTOREK dn. 8 b. m. nieśmiertelne dzieło GOGOLA 

REWIZOR- 
Ceny zwyczajne. | 

WAPŃO PALOŃ 

wystawie 
krajowej 

budowlane dla celów chemicznych 

NAWOZOWE 
oraz wapień, surowy i mielony cement krzemowy do tynkowania 
i asfaltowania ulic, z Zakładów Przemysłowych „Checiny“ 
Sp. Akc. p. Chęciny 2 (obok Kielc) nagrodzone na powszechnej 

ZŁOTYĄ4 AEDALEĄ 
dostarcza odwrotnie Heński Spółdzielczy Syndykat Rolniczy - 

WILNO, ZAWALNA Nr. 9, tel, 323. 

PREM JERA! 
NA POHULANCE 

1 mielone 

  

stalowe lufy małych karabinków, któ- 
re oni dotychczas starannie chowali 
pod połami swych kożuchów, błysnę- 
ło i kilka strzelb myśliwskich zrabo- 
wanych u „,burżujów'* podczas re- 
wizyj. Ale podoficer eskorty, pilnują- 
cej nas, uprzedził te zdradzieckie za- 
miary i podał komendę: 

— Baczność! Padnij na ziemię, 
bo zaraz będzie strzelanina! Runęliś- 
my pokotem na „zaplwaną, brudną 
podłogę i w tejże chwili ci fanatycy 
dali salwę do okien. Brzękły szyby i 
kawałki szkła posypały się nam na 
głowy, ale nikt nie był ranny. Tego 
było zawiele nawet dla ,bolszewika i 
podoficer kazał żołnierzom wycelo- 
wać do tłumu, lecz nie strzelać tylko 
czekać na komendę. 1 gdy pluton 
wzniósł karabiny, cała ta tłuszcza, 
skomląc jak pobite psy ze strachu, 
rozproszyła się po ulicach i pocho- 
wała za płotami. A my odetchnęliśmy 
znowu całą piersią. W gronie więź: 
niów siedział jeden z „miłośników 
ludu rosyjskiego, których nazywano 
wówczas „narodnikami". Pamiętam 
jak dzisiaj tego człowieka, który wy* 
nosił „mużyka”* pod niebiosa  twier- 
dząc, że nie lud mą się czegoś uczyć 
od inteligencji, lecz inteligencja .od 
ludu, a to dla tego, że inteiigencja 
jest „próchnem i zgnilizną“, a mu- 
żyk ma być „źródłem wiecznej jakiejś 
prawdy", O jakże nędznie dziś pre- 
zentował sie ten orator-krasomowca 
na widok tej wściekłej tłuszczy, wy: 
wijającej nożami i siekierami! Biedak! 
Qn siedział teraz blady jak trup i 
drżał jak w febrze. Nie stać go było 
nawet na wyraz gniewu, bo milczał 
jak zaklęty, gdy całe grono więźniów 
drwiło z niego, jak kto umiał i 
mógł. 

Dwa dni trzymano nas w tym 
gmachu, a rodziny nasze nie wie- 
działy żeśmy aresztowani i opłakiwa: 
ły jak zabitych. My również nie by- 
liśmy pewni, czy znajdziemy swych 
drogich przy życiu. Mówiono, że nas 
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mają sądzić, ale nikt nie wiedział za 
co. Nareszcie przyjąchał jakiś ważny 
dostojnik „ein grosse purec'* — i wy- 
stosował do nas mowę tego rodzaju: | 

— Obywatele miasta! Winy wasze 
wobec „ludu pracującego” są wielkie, 
niezmierne... „wade 

Tu jeden z obywateli chciał się | 
wyrwać naprzód i zaoponować, — ale | 
właśni koledzy zatkali mu usta, a je- | 
den mu szepnął na ucho: „milcz dur- 
niu! Chyba chcesz żeby nas tu wszyst- 
kich rozstrzelali?l...* A orator ciągnął 
dalej: „i ja się wcale nie dziwie, że 
gniew ludu przemógł jego cierpliwość 
i spadł na wasze głowy..." Tu 
znowu pobity kupiec wysunął się na- | 
przód i już otworzył usta, żeby mó- 
wić, ale któryś z obywateli targnął 
go z tyłu za połę surduta i wciągnął 
napowrót do słuchającej rzeszy. A 
orator, udając, że nic nie widzi, ciąg- | 
nął dalej: „ale miłosierdzie nowej wła: | 
dzy jest nieskończonem i wszystko 
przebaczy tym, co w dniu wzięcia te- | 
go burżuazyjnego miasta, zechcą krzyk | 
nąć wraz ze mną: Niech żyje nowy 
porządek! 

— Niech żyje, niech żyje! —krzyk- | 
nęli prawie wszyscy, a jeden tylko | 
zapytał: —a kiedyż nas wypuszczą z 
tej ciupy? 

— Zaraz każę was 
wypuścić! Dziękujcie! | 

— Dziękujemy, dziękujemy! —krzyk | 
nęli wszyscy, ciesząc się, że jeszcze | 
głowy im nie pospadały z karków. 

Tegoż dnia puszczono mnie do 
domu i ujrzałem żonę bardzo zanie- | 
pokojoną moją nieobecnością. Bie- | 
daczka nie spodziewała się, że jeszcze | 
mnie zobaczy. A gdy po czułych po- 
witaniach siedliśmy do stołu rzekłem | 
wyjmując chusteczkę od nosa: 

— Wandziu, ty lubisz czystość jak | 
nikt, Ale my żyjemy w czasach, 
sto razy lepiej być brudasem! 
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Program uroczystości 350-lecia Uniwersytefu 
Stefana Baforego 
Dnia 9 października. 

Godzina 1! — nabożeństwo w akademickim kościele Św. lana za 
wszystkich zmarłych Uniwersytetu 
profesorów, uczniów i pracowników. 

Wileńskiego dobroczyńców, rektorów, 

Godzina 17 — otwarcie wystawy jubileuszowej w gmachu Uniwersy- 
teckiej Biblioteki publicznej. 

Dnia 10 października. z 

Godzina 10 — pochód z Uniwersytetu do Bazyliki Wileńskiej. 
Godzina 10.15 — nabożeństwo w Bazylice. 
Godzina 12 — uroczystość jubileuszowa w akademickim kościele Św. 

Jana: przemówienie JM. rektora. i przemówienia delegatów. 

Dnia 11 października, 

Godzina 11 —nabożeństwo z powoi1 rozosztęcia roku ak. 1920—30 
w akademickim kościele Św. J1na. 

Godzina 12 — liauguracja roku ak. 1929 -3), na którą się złożą: 
Gaude Mater Polonia—wykona chór akademicki, Sprawozdanie i przemó: 
wienie JM. rektora, Wykład inauguracyjny p. t. „Księcia kuratora, Czarto- 
ryskiego troski o język i literaturę polską“ 
Stanisław Figoń. (y). 

wygłosi prorektor prof. dr. 

„Kio 'przyhywa na uroczystości 350-lecia U. S, B. 
V/ dniu 9 b. m. przybędzie do Wil- 

ua i uczestniczyć będzie z ramienia 
Rządu w uroczystościach  żałobnych, 

związanych z pogrzebem Joachima Le- 
lewela p. minister W. R. i O. P. Czer- 
wiński Sławomir, który wygłosi prze- 

mowę na cmentarzu Rossa nad mogiłą 

Lelewela. P. ministrowi towarzyszyć 

będą dyr. departamentu Suchodolski i 

dyr. Jastrzębowski. P. minister Czer* 

wiński wezmie również w następn € 

dni udział w uroczystościach jubileu- 
szowych Uniwersytetu. 

W obchodzie jubileuszu Uniwersy- 

tetu wezmie udział również p. minister 

sprawiedliwości Car, który przybywa 

do Wilna już w dniu 8 b. m. w związ 

ku z obchodem 10-lecia istnienia Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie. 

Minister pracy i opieki Prystor, spę: 

dzi w Wilnie dni kilka, ażeby zapoznać 

się z działalnością podległych mu urzę- 

  

dów. P. ministrowi Prystorowi towa: 
rzyszyć będzie dyrektor Szubartowicz. 
Pozatem przybędą: minister reform 
rolnych Staniewicz, wiceminister spraw 
zagranicznych dr. Alfred Wysocki w 
towarzystwie naczelnika wydziału 
wschodniego p. Hołówko i sekretarza 
Szymiczka, minister poczt i telegraiów 
Boerner. г 

W dniu 10 b. m. przybędzie prezes 
Rady Minisrów Kazimierz Świtalski w 
towarzystwie szeia gabinetu Pócior* 
kowskiego. 

Możliwym jest również przyjazd p. 
ministra spraw zagranicznych  Zales- 
kiego i pierwszego wiceministra spraw 

wojskowych p. Konarzewskiego. 
Ze świata dyplomatycznego przy- 

będzie z Warszawy zastępca posła i 

ministra pełnomocnego Węgier, p. Ba- 

lasy. (y) . 

Urostystość X-lecia Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
W dniu dzisiejszym, Świat sądowy wi: 

leński obchodzi 10-ecie istnienia Sądu Ape 
lacyjnego w Wilnie. W związku z tem © 

odbędzie się w sali Sądu 
demja, wieczorem zaś ze- 

  

       

      
Apelacyjnego ak   

   

    

  

branie towarz e, organizowane przez 
miejscowy oddział zrzeszen iów i p 

cony w Ści- 

  

kuratorów. Na obchód ten, Ś 

KR 
WTOREK 

В о+ 
Pelagji 
jutro 

Dionizego 

le meteorologiczne Zakładu 

Meteorologii U. $. В. 

Wschód st. g. 56. 3Ł 

Zach. sł. o g, 16 m. 40 

z ania 7 — X. 1929 r. 

ciśnienie | -a 
średnie w m | 

Temperatura J + 19x 
średnia l 

Opad za do ) A 
bę w mm. 

Wiatr ! Południowy. 
przeważający | 

Uwagi: 

Minimum za dobę + 9 C 

Maximum za dobę + 29 © 

Tendencja baro netryczaa: stan staly 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u ministra poczt i te- 

legratów. Przybywający do Wilna, w związ* 

ku z obchodem 350-letniej rocznicy Uniwer- 

sytetu Stefana Batorego, minister poczt i te- 

legrafów inż. Ignacy Boerner będzie udzielał 

audjencji w sprawach dotyczących resortu 

pocztowego w dniu 9 października od godz. 

12 do 14 w gmachu Dyrekcji poczt i telegra- 

tów w Wilnie (ul. Sadowa Nr. 25). Osoby 
ubiegające się o uzyskanie audjencji muszą 

zgłosić w Sekretarjacie  prezydjalnym 

poczt i telegrafów w dniu 8-10 od 

SĄDOWA 
— (a) Mianowanie w sądownictwie. Do- 

tychczasowy sędzia sądu grodzkiego w Lan: 
dwarowie p. Krukowski został mianowany 

sędzią sądu okręgowego w Nowogródku. 

SZKOLNA 

— 0d 1-11 1929 r. zostaną uruchowione 
przez Towarzystwo Kursów Technicznych 
jednoroczne żeńskie kursy techniczno kreślar 
skie (meljor. miern. budowl.). Kurs nauki 
trwa 7 miesięcy łącznie z miesięczną prak- 

tyką polową. Kandydatki posiadające Wy* 
kształcenie sześciu klas gimnazjum winne zło 
Żyć podania w kancelarji kursów (gmach 
państwowej szkoły technicznej, Holendernia 
Nr. 12) najpóźniej dnia 20 b. m. 

AKADEMICKA. 
— Z Koła Poloaistów. Chcąc uczcić pa- 

mięc prof. Leona Borowskiego, Kolo Poloni-- 
stów U. S. B. udaje się dziś (8 10 29 r.) na 
<mentarz Bernardyński, gdzie spoczywają 
zwłoki profesora. W związku z tem zarząd 

oła prosi członków oraz całą brać akade- 
mieką o jaknajliczniejsze przybycie. Zbiórka: 
w lokalu Koła (Zamkowa 11—7) o godz. 
łecj, lub przy bramie cmentarza 0 godz. 

1 pół. r. 
— Program I-go Zjazdu absolwentów U. 

S. B. Komitet Organizacyjny I-go zjazdu ab* 
Solwentów uniwersytetu Stefana Batorego W 

ilnie podaje do wiadomości kolegów osta* 

pogodnie. 

  

     

  

     

  

  

" tecznie ustalony przebieg zjazdu i obchodu 
Uroczystości jubileuszowych z powodu 350 
niej rocznicy założenia i 10-letniej wskrze* 
Szenia Wszechnicy Batorowej. 
k Dnia 9 października. Godzina 10, zbiórka 

a uczestników I zjazdu absolwentów U. S. 

г— 

„godz. 9 zbiórka. straży akademicki 

stem gronie sądowem, a który podkreślić 
ma tworzące się tradycje sądownictwa, przy- 

ą z Warszawy inister sprawiedliwo- 
Stanisław Car, pier y prezes Sądu 

j g Leon Supiński i dyre 
departamentu ministerstwa sprawiedliwości 
p. Mieczysław Świątkowski. (y) 

             
     

  

ONIKA 
B. w gmachu głównym uniwersytetu. 

Godzina 11 nabożeństwo żałobne w 
akadem. kościele św. Jana za wszystkich 
zmarłych uniwersytetu wileńskiego d 
czyńców, rektorów, profesorów, uczniów i 
pracowników, poczem nastąpi pogrzeb Ś. p. 
Joachima Lelewela na cmentarz Rossa. 

Godzina 17 otwarcie wystawy į 
szowej w. gmachu uniwersyteckiej Bibljoteki 
Publicznej. 

Godzina 18 m. 30 otwarcie I zjazdu ab- 
solwentów U. S. B. w sali kolumnowej uni- 
wersytetu. 

nia 10 października. Godzina 9 m. 30 
zbiórka absolwentów I zjazdu absolwentów 
U. S. B. w sali V gmachu głównego uniwer- 
sytetu. 

Godzina 10 pochód z Uniwersytetu do 
Bazyliki wileńskiej. 

Godzina 10 m. 
žylice. 

Godzina 12 uroczystość jubileuszowa 
w akademickim kościele św. Jana. 

Komitet usilnie prosi kolegów o zgłasza- 

     

    

15 nabożeństwo w Ba- 

  

   

  

nie zawczasu swego udziału w zjeździe i uro- 
cz ściach jubileuszowych w sekretarjacie 
komitetu pod adresem kol. Helena Sztukow 

  

ska, Wilno, Mickiewicza 62 m. 7, tel. 14—92 
godz. 14—16. 

Jednocześnie komitet zawiadamia kole- 
gów, że karty wstępu na uroczystości jubi- 
leuszowe otrzymać można w  Šekretarjacie 
komitetu do dnia 8 b. m. włącznie pod adre- 
sem wyżej podanym, zaś w pierwszym dniu 

ości w sali V gmachu głównego uni- 
tetu pomiędzy godz. 9 m. 30 a 10 m. 30 

|. — Wileński Komitet Akademicki ni 
niejszem wzywa całą polską młodzież aka- 
demicką do wzięcia jaknajliczniejszego u- 
23 w uroczystościach jubileuszowych 

ЗВ. 
Program uroczystości w dniu 9 X. br: 

na 
podwórzu Piotra Skargi. Godz. 10 min. 15 
zbiórka całej polskiej młodzieży akademic- 
kiej na podwórze Piotra Skargi (ze sztan- 
darami). Godz. 23. Przedstawienie w Wiel- 
kim Teatrze. Bilety na przedstawienie mo- 
gą otrzymać poszczególne organizacje aka- 
demickie w sekretarjacie Wil: K. A. ol g. 
15-15., (z) 

— (b) Ulgi paszportowe akademikom. 
Władze administracyjne wyjaśniają, że udzie- 
lanie ulg w opłatach przy wystawianiu pasz- 

  

  

  

   

  

portów zagranicznych wyjeżdżających na 
studja zagranicę, przyznają wyłącznie wła-    

dze szkolne, do których należy w tej spra- 
wie zwracać się. Starostwo Grodzkie upo* 
ważnione jest jedynie do udzielania ulg na 
powrót -zagranicę dla słuchaczy wyższych 
uczelni, studjujących już poprzednio poza 
granicami. 

KOMUNIKATY. 

1 Uroczysta akademja ku czci Lelewe- 
la. We wtorek, dnia 8.10 b. r. o godz..17-ej 
w sali gimnazjum im. ]. Lelewela (ul. Mic- 
kiewicza 38) odbędzie się uroczysta akade 
mja ku czci Joachima Lelewela, patrona gim- 
nazjum. Program akademji składa się z reie- 
ratu, deklamacyj i produkcyj muzyczno-chó* 
ralnych. 

Referat wygłosi p. prof. Kościałkowski, 
w działe muzycznym wystąpi między innymi 
IK AZEA uczeń gimnazjum im. J. Lele- 
wela. 

Dyrekcja i Rada. Pedagogiczna gimna- 
zjum uprzejmie proszą o przybycie rodziców, 
byłych uczni i nauczycieli oraz przyjaciół 
naszej szkoły. 

— Dnia 10 listopada 1929 r. odbędzie 
się w Wilnie zjazd koleżeński wychowanków 
Polaków b.'8 kl. szkoły handlowej w Wilnie. 

\ 

  

  

  

    Koledzy pragnący ś udział w zjeżdzie 
proszeni są o nadsyłanie swoich zgłoszeń do 
dnia 25 października b. r. oraz 30 zł. tytułem 
składki. Zgłoszenia wraz ze składką uprasza 

się kierować pod adresem: Wilno, ul. Bisku- 
pia 12, szkoła handlowa na ręce dyrektor u 
Steiana Nestorowicza. с 

  

— Związek Literatów Po!skich w 
Wilnie. Związek Literatów Polskich w 
Wiluie uprzejmie i usilnie prosi wszystkich, 
którzy mają do dania eksponzty na wysta- 
wę Mickiewiczowską w murach Bazyljań- 
skich oraz wszystkich łaskawych ofiarodaw- 
ców o przynoszenie przedmiotów do loka- 
lu Związku Ostrobramska 6 (mury Bazyl- 
jańskie) we wtorek 8 X. od godziny 9 га- 
no do 8 wieczór i we środę 9 X. od 9 ra- 
no do 3 pp. 

Zarząd Związku Literatów Polskich w 
Wilnie złożył dziś wieniec na trumnę swe- 
go honorowego członka śp. Czesława Jan- 
kowskiego oraz w kaplicy na trumnę z 
prochami Lelewela. 

RÓŻNE. 
— Praca techniczna wilnianina. W ubieg 

łą średę wilnianin inż. Wacław Дасупа, м 
bitny uczony i autor licznych dzieł technicz 
nych został przyjęty przez p. Marszałka Pił- 

óremu wręczył nową książkę 
ę olskim p. t. „Tablice do szybkie* 
ścisłego tyczenia łuków przy studjach, 

i utrzymaniu dróg żelaznych i ka- 

  

     

  

    
— Podziękowanie. VII oddz. Pań Mi: 

łosierdzia św. Wincentego i Paulo, składa 
niniejszem Stowarzyszeniu Oficerów prze- 
niesionych w stan spoczynku serdeczne 
„Bóg zapłać* za hojny dar 100,00 złotych 
na najbiedniejszych tegoż oddziału. 

— Przy dzisiejszym numerze „Słowa 
1y dla wszystkich naszych przedplat- 

w cennik firmy Zygmunt- Nagrodzki w 
Wilnie. 

Jeżeliby 
na e do M 
włocznie zosta 

   

  

kto nie otrzymał cennika, niech 
p wymienionej firmy, a niez- 

ie mu wysłany. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś 
Teatr Miejski na Pohulance występuje z 
premjerą wartościowej komedji N. Gogola 
„Rewizor“. Ten klasyczny utwór literatury 
rosyjskiej najbardziej popularny i ulubiony 
wśród społeczeństwa posiada wiele humoru 
i satyry, któremi wyposaża genjalny autor 
swe postacie. Świetną rolę horodniczego 
kreuje po raz pierwszy w Wilnie A. Zelwe= 
rowicz. Rolę Chlestakowa Odtwarza Z. 
Ziembiński. Do sztuki przygotowano nową 
wystawę. 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Rewja wi- 
lańska. Dziś zespół Rewii Wileńskiej wy* 
stępuje po raz drugi w Teatrze „Lutnia z 
aktualną i barwną rewją Jerzego Święto- 
chowskiego „Figowy listek". Rewja ta od- 
znaczająca się artystycznem ujęciem posz- 
czególnych numerów, zawierająca piosenki, 
produkcje taneczne, skaetche i piosenki 
murzyńskie wywołała duże zainteresowanie 
publiczności. Conferancier B. D:wicz. Po- 
zostałe bilsty nabywać można dziś w kasie 
zamawiań w Teatrze „Lutnia“ 11-9 w. 

— „Powódź*. W czwarlek Teatr Lut: 
nia występuje z premjerą słynnej trzyakto- 
wej komeji Bergera pt. „Powódź'. Wsła- 
wiona znakomitem przedstawieniem w te- 
ztrze Stanisławskiego w Moskwie świetna 
tą sztuka obiegła z niezwykłem powodze- 
niem wszystkie sceny Europy: Przyczyniły 

  

  

   

- się do tego nie tylko kapitalae role, ale 
zarazem oryginalne tło: bar podziemny 'v 
Ameryce oraz niezwykle sensacyjna treść. 
Sztukę tę dającą niezwykły popis dla in- 
wencji reżyserskiej, wystawia specjalnie za- 
proszony z Warszawy reżyser Jerzy Wal- 
den. Role główne odegrają p. Eychlerów: 
na oraz pp. Białoszczyński, Detkowski; 
Ditrych, Kreczmar, Krell, Snay i Wyrzy- 
kowski. ; 

WYPADKI ! KRADZIEŻE 

— (c) Tragiczna śmierć oficera. W nie- 
dzielę, w godzinach rannych w lesie tryna- 
polskim w pobliżu krzyża znaleziono zwłoki 
oficera z raną postrzałową w okolicy serca. 

Zmariym okazał Się porucznik Budlewski 
lekarz 5 p. p. Leg., który popełnił samobój* 

  

* stwo, 

  

Prz ny tagnięcia się na życie nie są 
narazie wyjaśnione. 
— (c) Zamordowanego człowieka wydobyto 

  

- z rzeki. W miasteczku Porudominie z rżeki 
Rudomianki wydobyto zwłoki mężczyzny, jak 
następnie okazało się Adolfa Tarasewicza, 
mieszkańca kołonji Porudomino. 

Na ciele Tarasewicza znaleziono cały 
szereg obrażeń, co hasuwa podejrzenie, że 
został zamordowany a następnie wrzucony 
do rzeki. 

Obecnie prowadzi się dochodzenie 
celu wyświetlenia całej sprawy. 

— (c) Duży pożar. We wsi Klukowicze 

       

    w 

  

pod Horodecznem powstał z niewyjaśnio- 
nych przyczyn pożar, który zniszczył 15 
stodół, 4 domy mieszkalne, 2 obory i t. d.    

    

Ogólne straty sięgają 50 tys. zł. 
‚ — (©) Kradzież z okna. Nocy onegdaj: 

szej wybito szybę w oknie sklepu z galan- 
terją Michela Swiczarczyka (Kalwaryjska 11) 
i skradziono kilka par obuwia oraz galanterję 
na sumę 300 zł. 

.. — (c) Miły sublokator. Sublokator Sta- 
nisława Rajszysa (Popowska 30)  Boruch 
Cyklis, stały mieszkaniec Łodzi podczas nie- 

domowników skradł zegarek będą- 
cy „własnością Rajszysa i zbiegł najprawdo- 
podobniej do Łodzi. 

— (c) „Szopenieldziarka”. W  Halach 
ich ujęto na gorącym uczynku kradzie - 

ży butów Józeię Sabilis bez stałego miejsca 
zamieszkania. 

— (c) Ujęcie „potokarzy*. Janowi Sko- 
morabo z Koniaw podczas przejazdu ulicą 
Ponarską skradziono z wozu garderobę, 6 
litrów wódki i buty. Sprawców Mieczysława 
Muraszko (Tokarska 24) i Jana Abramczyka 
(Ponarska 30) ujęto. 5 

  

     

   

    

— (c) Aresztowanie defraudanta. 
Wczoraj w nocy władze bezpiecżeń-- 
stwa w Wilnie aresztowały funkcjona* 
riusza urzędu gminnego w Turgielach 
Romualda Szynkowskiego, który przed- 
kilku dniami zdetraudował z kasy urzę- 
du zgórą tysiąc złotych i zbiegł w nie* 
wiadomym kierunku. 

Zdefraudowane pieniądze były 
ściągnięte przez Szynkowskiego u miej- 
scowej ludności, jako należne gminne 
podatki. 

Deiraudanta,, u którego część pie- 
niędzy znaleziono po przesłuchaniu 
skierowano do sędziego śledczego, któ 
ry nakazał osadzenie go w więzieniu 
na Łukiszkach. 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

„Arieki 
W real zacji najwiekszego mistrza E. EJCHBER 
HENRYK GEORGE. jedna z tysiąca bezdomnyc 

Od aria S 10 14 października 1929 4. wiączaiie bęczie wyświetlany film: 

Aktów 10 
nada życia” 

GA. W rolach głównych: groźny rywal Janningsa 
h — FEE MALTEN, ERN1 MORENA i LUDWIK 

LERCH. W dniu 10 października Kino nieczynne 

Następny program: „MARYNARZ SŁÓDJKICH WÓD*.         

     

s -|- P. 

CŽESLAO JANKOOŠSKI 
Znakomity literat i dziennikarz, autor  monograiji 

O czem zawiadamia w imieniu Samorządu Powiatu Osztniańskiego 

KOWALEWSKI 

Powiatu Oszmiańskiego, zasłu- 

żony i wierny syn Ziemi Oszmiańskiej zmarł w Wilnie dnia 6 października 1929 r, 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego. 5 

KROPCE BER ORM DREW ED ZE 

  

    

Znakomity pisarz polski zmarł w 

$ + P. 

fdniu 6 paždz'ernika 1929 r w Wilnie, 

Niech mu ziemia lekką będzie 

Kresowy Związek Ziemian, 

$. 

CZESŁAW JANKOWSKI 
Zmarł w Wilnie dn. 6 października 1929 r. 

WILEŃSKA RĄDA WOJEWÓDZKA 

Kresswego Związku Ziemian. 

CZESŁAW JANKOWSKI 
"Zmarł w Wilnie d. 6 października 1929 roku. 

Na trumnę znakomitego pisarza polskiego a syna Litwy, której umiłowaniu i krzewieniu 

znajomości jej dziejów i ludzi poświęcił swe pióro, jako godny epigon swych wielkich na tej. ziemi 
zrodzonych poprzedników, składa wyrazy hołdu i gorącego żalu 

RADJO 
Wtorek, 8 października 1929 r. 

11.55—12.05. Tr. z Warszawy. Sygnał czasu 
i hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 
12.05—13.10' Muzyka z płyt gramofon. 
13.10—13.20: Transmisja z Warsz. komuni- 
kat meteorologiczny. 
17.00 -17.20: Program dzienny, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 
1720—17.45: Audycja dla dzieci g„ Joachim 
Lelewel* pogadauka z cyklu „Dzieciństwo 
»ielkich polakėw wygt. Helena Markiewi- 
czówna. у 
17.45 —18.45: Копсег! popołudniowy. 
1845-1905: „Wolia Trybuna“, aktualne 
dyskusje radjosłuchaczy przed mikrofonem 
18.05-10.80: „Jak Onufry  Pazurkiawicz 
został członkiem LOPP* — humoreska 
lotnicza — wygł. dyr. Stanisław Romer. 
19.30—1950: Komunikat LOPP i program 
na dzień następny: 
1950: Transm. z Poznania. Opera, po- 
czem pogadanki i komunikaty z Warszawy, 
23.00 —24.00: Spacer detektorowy po Euro- 
pie. „Retransmisja* stacyj zagranicznych za- 
granicznych za pośrednictwem P.AT. | 

Państwowy Bank 
Rolny 

podaje ;jdo wiadomości, że zgodnie z 

$ 20 Statutu odbędzie się w dniu 2 

listopada 1929 roku o godz. 10-ej 

losowanie 7 proc. i 8 proc. Listów 

Zastawnych tegoż Banku w jego lo- 
kalu przy ul. Nowogródzkiej 50. 

Rada Opiekuńcza Kresowa. 

įCzeslawJankowski 

lo ciężkiej i niepowetowanej stracie, jaką ponosi kultura polska na ziemiach naszych 

w osobie zasłużonego autora „Powiatu Oszmiańskiego", głębokiego zrawcy 

naszej przeszłości, tradycyj I pamiątek, zawiadamia 

i miłośniką 

  

. 
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Józef Rochlicki 
Opatrzony ŚŚ. Sakramentami po krótkich i ciężkich cierpieniach 

zmarł dnia 6 października r. b. w wieku lat 75. 

Eksprtacja zwłok z domu żałoby ul. | Polowa 4 do Kościoła Piotra i 
Pawła odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 7 wieczór. 

Złożenie zaś zwłok do grobu nastąpi w dniu 9 b. m. o godz 7 i pół rano. 

„O czem powiadamia nieutulona w. żalu 

Córka 

/ 

s Tp. 

Julja Kortin-Kurkowska 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakra- 
mentami zmarła w dniu 6go października 1929 roku 

A w wieku lat 80. 3 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Uniwersyteckiej 9, m. 

5, do kościoła po-Bernardyńskiego—dnia 8 października o g. 8.30. 
Tamże odbędzie się nabożeństwo żałobne, 

na cmentarzu po-Bernardyńskim. 
O tych smutnych obrzędach znajomych i przyjaciół powiadamia 

i | _ RODZINA. 

poczem pogrzeb 
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czyć można słowem  trjjedność, Założone KĘ * я U te Ot ie Sezonu! Obraz, któ! $ 
Z E SW I A T A pierwotnie dla najszlachetniejszych celów, SZYBKOŚĆ SAMOCHODÓW. KINO-TEATR Pau JROSÓWIOĆ I tej ORKIESTRA BAŁAŁAJEK! Slide ee bicz 

zamieniło się obecnie w groźną bandę roz- „Miłość Hozaka': Według słynnej powieści Hr. LW. 

  

STRASZNE STOWARZYSZENIE CHIŃSKIE 

W chwilach politycznych przewrotów, 
walk na tle religijnem lub też zmagań socjal- 
nych we wszystkich krajach i po wsze czasy 
tworzyły się potajemne stowarzyszenia, ma: 

ce za cel obronę swej idei lub interesu. w 
«adnem jednak państwie liczba ich nie się- 

_ gała takiej wysokości jak w Chinach. 

Owe „Kongzis” (nazwa tajzji) dzielą 
'_ się na dwa rozmaite rodzaje. Jedne z nich 

_ zawiązywane bywają dla rozmaitych prze- 
stępczych celów: mord, rabunek, szulerstwo, 
oszustwo i korsarstwo, tak ze swej działal- 
ności słynne w całych Chinach. Tego rodza- 
ju stowarzyszenia, a raczej bandy powstają 
wszędzie, są niewiarygodnie rozgałęzione i 
* panuje w nich iście azjatycka okrutna dy- 
scyplina. 

Drugi rodzaj tajnych związków posiada 
charakter polityczny. Ale i zr enia zmie- 
miają z czasem swe oblicze zególniej w 

niespokojnych chwilach wojny, gdy w sze 
regi ich dostają się najrozmaitsze szkodliwe 
t nieobliczalne elementy, którym zależy je- 
dynie na zaspokojeniu osobistej zemsty i na 

_ qozlewie krwi. 

        

4 

4 

          

Jedno z najbardziej rozgałęzionych ta: 
sich stowarzyszeń nosi nazwę Samhompnci 
albo Samlimnci lub Tinlinci — co przetłuma- 

bójniczą, trzymającą całe południe Chin od 
czasu ostatniego przewrotu w ciągłem na 
prężeniu. 

Celem obecnym owego „Tinlinci* jest 
rabunek i wymuszenie oraz niesłychany te- 
ror w stosunku do tchórzliwych władz i oba- 
wiającej się zemsty wiejskiej ludności. Gra- 
bieże i okup za porywane bydło, to główne 
źródło dochodu tego początkowo polityczne- 
go stowarzyszenia. 

  

Członkowie jego, jak zresztą i uczestni- 
cy innych potajemnych związków, porozu- 
miewają się ze sobą tajemnemi znakami i 
obrządkami, których znajomość wymaga lat 
całych i jak opowiadają Chińczycy, można 
z takimi „braćmi* być razem i n. i 
największej tajemniey, jaką ci udzielają 
bie jedynie przy pomocy słów specja 
i umówionych, a mało widocznych znaków 
palcami i innych, ledwo zauważyć się dają: 
cych gestów, 

          

Najważniejsza na pozór ich rozmowa, 
specjalne ujęcie filiżanki, z pitą herbatą czy 
kilka innych zaledwie dla niewtajemniczone- 
go oka pochwytnych ruchów, oznaczać mo- 
że cudzą śmierć — rezultat w tak tajemnej 
formie wydanego wyroku. 

Znawcy stosunków chińskich utrzymują 
że zbrodnie i morderstwa popełniane przez 
owych „braci* liczyć można na tysiące. 

Wobec zapowiedzi amerykańskich  po- 
bicia angielskiego światowego rekordu szyb* 
kości automobilowej 373 klm. na godzinę, 
osiągniętego przez znakomitego automobili- 
stę angielskiego, sir Henry Segrave w mar- 
cu r. b. na plaży Daytona Sands w Stanach 
Zjedn., angielska fabryka samochodów 
„Sunbeam Company“ w Wolverhampton 
przystąpiła do budowy nowego typu samo- 
chodu o olbrzymiej sile mechanicznej. 

Nowy samochód prowadzony będzie w 

przyszłych zawodach międzynarodowych 

szybkości, odbyć się mających również z 

Daytona w lutym roku przyszłego, przez au- 
tomobilistę angielskiego, Kaye Dona. 

    

Olbrzymiej siły dwa motory nowego są 

mochodu „Sunbeam* będą mogły rozwin 

energję 4.600 koni mechanicznych. Samochód 

będzie miał formę wydłużoną, podobną do 
kadłuba samolotu bez skrzydeł jakkolwiek nie 
będzie większy od zwykłego samochodu. 

  

Konstruktorzy pomyśleli również o za 
bezpieczeniu prowadzącego samochód, który 
osłonięty będzie tarczą stałową. 

Opony tego niezwykłego samochodu 
przystosowane. będą do wytrzymałości rów- 
nież niepraktykowanych przy zawrotnej szyb 
kości, prawdopodobnie iokoło 430 klm. na g 
dzinę, którą Kaye Don zamierza osiągnąć, 
aby utrzymać w rękach angielskich šwiato- 
wy rekord szybkości automobilowej. 

  

  

  

  

gdy pojawił się 

Pad    
     

  

Ža      

  

R orkos podróży się rozpoczęły z 

chwilą kupna samochodu. Tylko 

ć ul. Mickiewicza O. 

„HIELIOS“ obecnej! Super-Przebój! 
wykonaniu odważnego JON. GILBERTA i sprytnej kozaczki Renće Adorće. 

TOŁSTOJA „Kozacy*. W genjalnem 
Film ten jest przedmiotem. 

podziwu na całym świecie! Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15. 

  

Dziś! 
KINO-TEATR 

„HKOLLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

Ulubieniec publiczności ADOLF MENJOU i czarująca EVELIN BRENT w obrazie 

KAPRY$ K$IĘŻNE 
Przepych wystawy! Paryskie kabarety! Czarujące kobiety! 
mości śwłatowe. Illustrację muzyczną wykona orkiestra koncertowa. 

Według e. scenicznej Alir, £Sawowe 
t. Statysta z Variete. 

Nad program: Ostatnie wiado- 
Początek seansów 

o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

  

Kino - Teatr 

„„ Światówić * 

polecają na sezor jesienny 
przy Kolonji Wileńskiej. 

Ceny przystępne. 

SESI SSE SSE 

Oszczędność tworzy bogactwo 
Żądajcie wszędzie 

gwarantowaną ogniotrwałą 

PAPĘ DACHOWĄ 
firmy „BUCHTA” M. DAJOMA 

Tanie, praktyczne długotrwałe 
dach 

Zamówienia przyjmuje się w biurze 
fabryki: Teatralna 4—1. tel. 10:40. 

Wilno, Zawalna 6—2. 

SAVAVAVAWYAWAWAWAWAWE №%==== # = 

"si „ALI 31 ю. 4. 5Ка 1 

Wielki sukces Harry'ego Liedtke w iilmie p. t. 

„RIVIERA 

Bywa 

w Irzewka | KIZ6WY OWOCOWA 
jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, 

porzeczki, maliny oraz ozdobne, 

5 Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
Szkółki 

Oprócz naszego ulubieńca biorą udział: 
piękny JEAN BRODIN i urocza ERNA MORENA. 

DOKTOR Pokojowa | 
Lb. GINSBERG iela mas, MAWAWAM 

choroby weneryczne zręczna, potrzebna 
syfilis, i skórne. lu. natychmiast. Zgłaszać R RE 

NMAWWAWE 
WILEŃSKA 3, te-się tylko z dobremi 
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о lo 1 iod 5 do 8wicza 5 m. 5, do g. ° 
——— ii ranoiod 2 do 4 B. Nauczycielka 
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2 do 4-eį. p POSZUKUJE rodzina 

ЗООа ЫЕ i p koj 4 Owska, na wyjazd 
prowincje. Pierw- Ei B Racjonalnej Kosme- o szeństwo mają absol- į LEKARZE ; tyki yoczaiezej. dla BRO] do wentki gimnazjów pań- Wilno, wynajęcia. Ludwisar- stwowych. Konska 1, 

12. —o m. 28, od 3—4 p. p. 
kobiecą kon- 

DOKTOR Urodę serwuje, dosko- WĄWAWAW 7” "ilo. tua * 

ieża, 0 
A.Blumowicz gi: 5-3 5: gol | RIEMI | as 

my na maszynach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - kiandl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, —I 

Choroby weneryczne, S=tczie opalenie ce- 
skórne, i "ów. Przy” e Wypadanie wa 
jęcie: Od 9—1 i3—7.sów i łupież. 

AWWAWAW 
Wilno, nowsze zdobycze my: Sprzedaję FOLWARK 

smetyki racjonalnej. 

ul. Wielka 2
1. 

z żywym i martwym 
i, odg:10—8inwentarzem, oraz z 

(Telet. 921). W Z. P., 43. wszelkiemi zabudowa- 
niami. Ssczegóły: Soł- 
taniszki, ul. Lipowa 12. 12. 

  

  

  

  Oszczędności 
przyjmujemy na 

  

górnośląski i dąbrowiecki 
o wysokiej kaloryjności, 

Węgiel wagonowo i detalicznie z 
dostawą w zaplombowanych wozach 

„od poł tonny poleca 

WILEŃSKI 

Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna Nr 9, tel. 323. 

Skład ROCCO AWZ UO 4 Zawalna Nr, 52. 
RSS SANT NTA AE TOS ANNO US Ds DTS | 

  

oprocentowanie 
Zabezpieczone naj: 
pewniej hipotecz- 
nie bądź wekslowo | 
Wileńskie | Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 

Urod KOBIECĄ 
kris Gonera 
oskonali, odświeża. 

R. BYMBLER usuwa braki i skazy. 
choroby ore: we- Regulacje i trwałe 
neryczne moczo- przyciemnianie brwi. 
płciowe. Elektrolera: Gabinet _ Kosmetyki 
nia, słońce górskie, Leczniczej „CEDIB* 
diermia SŚollux. J. Hryniewiczowej. Kartofie 

tel. 152, -1 

12, róg Wielka 18 m. 9. Pizy wybo'owe,  najnow- 

Taira 2 od g' 10—7. — szych gatuków sprze- mauka 
_W.Z.P. 43 43 daje maj. "U. $. B.pisania na maszynie. 
— = Bra B Kuprjaniszki w ilości Orzeszkowej 11—16. 

= od 500 k Ge 7 gr. Done się do g. 
o stawą do 4 . 

Dr. POPILSKI R i ara as Wiecz -0 

choroby skórne i we- 
domu. om! Porozumieč g PIĘKNIE” poiożo” РГ 

FORTEPIAN 
Kabinetowy w dobrym 
stanie okazyjnie do 
sprzedania. Ul, Zawal- 

na 43 m. 28. 

Doktór Medycyny 

się moźna od g. 11—1 

ności według systemu G M A.C. 

Chevrolet, jak zresztą każdy inny samo- 
chód wytwórni General Motors, jest do 
nabycia na dogodnych warunkach plat- 

   
    

własna fantazja dyktuje nam, kiedy wy- 

jechać, gdzie się zatrzymać i co zobaczyć. 
Czekanie po stacjach, brak miejsca w 

wagonie należą do przeszłości. Chevrolet 

uwolnił nas od kolei. 

Szybko jak express, wygodnie jak pull- 

niesie nas Chevrolet tam, gdzie 

chcemy. Rozsiane po całej Polsce i za- 

granicą stacje obsługi Chevroleta zapew- 
niają nam podróż bez troski, a oszczędne 

zużycie benzyny i smarów pozwala na 

częste podróże bez większych kosztów. 

  

  

  

  

  

     

       
    

   

   

    

     
   

     

     
    

  

— Tak, sir. Jeden z nich musiął 
Žinai ze šwiata. 

— Czy chcecie mi wmówić, że La- 
yle do tego stopnia stracił głowę, że 
_ uprzedził was o swym zamiarze zamor- 
"dowania Dana? 

— Tak, potrzebował pomocnika, 
toryby ustalił jego alibi, w razie po- 

dejrzeń. Nie miał czasu załatwić to 
-_ wszystko osobiście. Polecił więc to 
mnie. Wciągnęłem do tego ze trzydzie- 

jci osób. Przygotowałem takie alibi, że 
stu sędziów najbieglejszych nie zdoła 

_je obalić! Layle chciał, żebym ja sam 
ńczył z tym szpiegiem, ale ja nie 
bym zabić takiego człowieka, jak 

'almon Dan, powiedziałem to odrazu 
mr. Layle'mu. Teraz Valmon Dan u* 
ciekł samochodem. Pan to rozumie, 

sir? On teraz będzie prowadził dalej 
swą grę na Kinsvy. Tam mu nikt nie 
rzeszkodzi. Mieszka tam pod nazwi- 

„skiem Landringa Danta i nikt się nim 
ie interesuje. Wszyscy uważają go za 
olidnego kupca, zajmującego ten lokal 
d kilku lat... słowem, tam jest zupeł- 

nie bezpieczny! 
_— Słusznie, to jest zupełnie jasne. 
teraz powiedźcie mi, w jakim celu 

nachodzicie mnie w domu i niepokoicie 
mię tą sprawą? 2 

Glos Fazarda brzmiał zimno i o- 

    

    
   
   
   
   

a: 
Mówiono mi dzisiaj, że pan jest 

a= mym, wśród nas, który oddawna 
odejrzewał, że coś się dzieje niedobre- 

Pan wiedział, że za sceną ukrył się 
obcy człowiek, który bróździ nam, ale 
 »an nie znał jego nazwiska. Przyszed* 
łem więc wyjaśnić iš panu. 

EA Dzękiję: uprzejmość! — 
BA 2    

loko Fabryka Waść 

p General Motors w Polsce, 

tylko w najwyższych 

Gdańsku. 

brzmiała sucha odpowiedź. — Nie 
przypuszczałem, że wasza głowa pra- 
cuje tak szybko i niedokładnie, dzięki 
c'emu postępowanie wasze jest nieo- 
strożne. Teraz idźcie stąd. Juž teraz 
ja sam się zajmię tą sprawą. jak długo 
możecie się ukrywać? 

— Koło roku, Wodzu. Zdążyłem za 
brać ze sobą tyle, by móc przeżyć bez 
pracy rok, 

— Bardzo dobrze. Siedźcie spo + 
kojnie, dopóki możecie. Nie wychodźcie 
z kryjówki, dopóki was nie weźwię. Ale 
gdy wezwę, macie się zjawić momental 
nie, bez chwili opóźnienia. Więc jego . 
laboratorjum znajdzie się przy Kins- 
vy? 

— Tak jest Sir. 
— Dziękuję. Nie mówcie nikomu 0 

naszej rozmowie. Jeśli kto zapyta, pa” 
miętajcie, że nie widzieliście mnie ni- 
gdy w życiu. Ale mogę was uspokoić, 
że nic wam strasznego nie grozi. Nie 
denerwujcie się i nie poddawajcie się 
panice... nie będziecie potrzebowali tło- 
maczyć się przed władzami, ani myśleć 
o wyplątaniu się z sieci śledztwa. Groź 
ba, która zawisła nad wami zostanie u* 
sunięta dziś w nocy. Ja sam będę dziś 
w nocy przy Kinsvy. Może pocieszy 
was świadomość, że nim słońce wzej- 
dzie: Valmon Dan zakończy życie! 

Valmon Dan zdjął słuchawki i uś- 
miechnął się. Ale nie był to uśmiech 
wesoły. Stało się to czego się obawiał. 
Z chwilą, gdy sam Lazard występował 
przeciw niemu, sytuacja stawała się 
najzupełniej groźną. Hrabia był przeci- 
wnikiem silnym, miał duże wpływy nie- 

sferach, ale i 
wśród mętów społecząych: na jego ski 
nienie ruszą do ataku niezliczone tłu- 
my ludzi, zdecydowanych na wszystko 
pozbawionych skrupułów. Da mieszka”. 
nia wrog nie zjawi się sam, tylko z ca- 
łą falangą wiernych obrońców. Lecz 
Dana nie przerażała liczba wrogów, 
czuł on, 2 w osobie ZUA kę wyda: 

man, 

Ceny: 

Phaeton +. . » : ZŁ to.650 — 
Phaeton-obicia skórzane . « « „. . Zł t10.950.— 
ROGAREF Fuga a os re Zł t1950— 
Sedan a set... Zł 13 650 — 
Coupe... ra kase a ZŁ 14 20 — & 
Spori;CaBrolct 770% 43% Zi. 15 450— Wyrób General Motors. 
Landau Sedan Zł 16 soo. — Upoważnione zastępstwa na całe 

rytorjum Polski i w Wolnem Mieście 

| CHEVROLET6 
Warszawa 

równego sobie przeciwnika: spokojne- 
go, rozumnego, pewnego siebie i umie- 
jącego działać, człowieka, mogącego 
mordować z tym samym spokojem, z 
jakim ręka jego przywykła zapalać pa- 
pierosa. 

Bardzo prawdopódobnem było, że 
hrabia Lazard zjawi się sam, by mężnie 
skrzyżować broń z wrogiem. Byłaby 
to walka okrutna na śmierć i życie. 
Walka równie silnych rozumów, ró- 
wnie wybitnych indywidualności. , Sła- 
bszy miał zginąć, o litości nie byłoby 
mowy. 

Dan odpoczął kilka minut, bez słu- 
chawek poczem zasiadł znów do słucha 
nia, ustawiając aparat na dawno już 
znaną kombinację. 

Wprawną ręką połączył odpowied- 
nie druty i momentalnie, bez prób i 
zgrzytów, do, uszu jego doleciały wy- 
raźnie słowa, trzech rozmawiających ze 
sobą ludzi, którzy gorączkowo przery- 
wali sobie, mówili szybko i z akcen- 
tem podenerwowania. Dan odrazu po- 
znał te głosy. Rozmawiali: Delbury, 
Shofnesy i ich szef. 

Dan rozłożył przed sobą notes, aby 
zapisać rozmowę. 

— ja proszę pana o wydanie ro- 
zkazu aresztowania! — powtarzał upar 
cie Delbury. 

— Czy pan jest pewien, że jest 
mordercą? 

— Najzupełniej. Pierwiej miałem 
wątpliwości, ale teraz żadnych. Pewien 
jestem, że z chwilą gdy aresztujemy Da 
na — rozwiążemy wszystkie zagadki, 
a przedewszystkiem całą tajemnicę 
„Widma*. Proszę więc techników spe- 
cjalistów do laboratorjum Dana. 

— Czyż pan sam nie może się tam 
rozejrzeć? 

— (Chciałbym bardzo, żeby pan się 
temu pokojowi przyjrzał! To istne mu 
zeum okropności, a nie laboratorjum! 
Straszno dotknąć palcem, do czego kol- 
wiek. Każdy przedmiot może zabić, 
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z rościeła, bielizrą i oświetleniem— m 

zniszczyć, lub skaleczyć. Ta istny cud, 
że ten Layle dostał się do pokoju, za- 
miast paść gdzieś po drodze na jednej 
z pułapek. Ale, ale, w kieszeni zabitego 
znalazłem podejrzane ampułki, które 0- 
desłałem do laboratorjum dla dokona- 
nia analizy. Zdaje się, że to jakiś bar- 
dzo lekki gaz trujący, czy coś w tym 
rodzaju. A oto kartka, którą znalazłem 
w kieszeni zabitego. 

Delbury wyjął kartkę z pugilaresu i 
podał szefowi. a 

— Jak pan widzi, niczem się nie 
różni od tych, które otrzymaliśmy sami 
Więc nasze „Widmo' ostrzegało La- 
yle'a. 

— Hm,—mruknął niedowierzająco 
szef, ten brak wiary wprawił w rozpacz 
inspektora. 

— Ja mam zupełnie określone zda- 
nie o Danie, — oznajmił krótko. 

— Więc pan przypuszcza, że on 
jest tem Widmem? 

— Sądzę, że jest on wodzem wszy 
stkich zbrodniarzy i szajek londyńskich 
Wódz wodzów, król mętów londyn- 
skich. Proszę więc o rozkaz aresztowa” 
nia tego człowieka. Czy pan podpisze? 

— Dobrze, —westchnął szef, dzwo 
ni ąc, — zaraz wszystko załatwię. 

Dan słyszał jak wydano rozkaz by 
przygotowano papier i przyniesiono do 
podpisu. W milczeniu uśmiechnął się 
do swych myśli. Doprawdy śmiesznie 
było słuchać rozkazu o swem areszto- 
waniu. W ciągu dziesięciu minut dziw- 
nem zrządzeniem losu, Dan znalazł się 
pomiędzy dwoma ogniami, trudno. by: 
ło odgadnąć, który z wrogów był groź* 

niejszym. 
W odpowiedzi na pytanie szefa, 

Delbury wyjaśnił krótko i sucho, jakie 
postanowił przedsięwziąć środki ku od 
nalezieniu Valmona Dana. 

Dan słuchał uważnie. Chusteczką 
otarł zroszone potem czoło. 

— Uf! — mruknął. — Zaczyna być 
gorą co, gorzej, niż się spodziewałem. 

Mickiewicza 9, wejście ki*. Oferty do Admi- 
z ul. Śniądeckich 1, nistracji „Słowa* sub 
przyjmuje od g. 1=2 „Buchalter- O 
i od 5—7 p. p.  —aent".w 

Delbury oznajmił, że ma zamiar u- 
dać się natychmiast do Hanton, by do: 
konać dadatkowej rewizji. Z westchnie 

niem ulgi, zdjął Dan słuchawki i odło” 
żył je na bok. 

— Tak, ładna historja... Najbliższe 
dnie będą niezbyt miłe. A tu i gazety się 
interesują tą sprawą, nic nie zdoła za- 
trzymać ich w pogoni za sensacją. To 
jest bodaj że najgorsze... 

Podszedł do stołu i przejrzał szyb- 
ko poranne wydania gazet: na wszyst 
kich kolumnach widniały jego fotogra 
fje, wszędzie wielkiemi literami wypisa 
ne było jego nazwisko. 

— Ciekawe... bardzo ciekawe! — 
mruczał. — Z jednej strony cały Scot- 
land Yard, z drugiej wszechmocna pra- 
Sa, a wreszcie Lazard z olbrzymią siłą 

podziemnego świata. Sytuacja była nie 

zwykle naprężona i ciekawa! 
Męcząco i długo ciągnęły się popo 

łudniowe godziny. Mrok zapadł a w ca- 

łym Londynie wrzała gorączkowa pra: 
ca: redakcje wypuszczały olbrzymie sto 
sy gazet, niosących sensacyjną wiado 
mość. Polowanie się zaczęło! 

Rozdział XI. Pojedynek. 

Hrabia Lazard czytał wszystkie wy- 
dania wieczornych gazet, kolejno nie 0- 
puszczając żadnego” z nich. Obmyślił, 
wnikał w każdy wiersz, a gdy po obie 
dzie kazał podać palto i kapelusz, miał 
już gotowy plan w głowie, oparty na 
wiadomościach, które zdobył. 

Obiad zjadł bez pośpiechu, ze zwy 
kłym apetytem, nie zatruwając sobie 
posiłku niepokojem i rozmyślaniem. 
Spokojnie szukał na karcie ulubionych 
win. Po wypiciu kawy, oznajmił, że 
pragnie pospacerować przed udaniem 
się na spoczynek. Spokojnym krokiem 
wyszedł na ulicę. 

— Czy może sprowadzić auto? — 
zapytał lokaj. 

„— Nie, taxis. 

kie Nr 4453|3354, na 
imię Bernarda Rusiec- 
kiego, uniewažnia się. 

Dom H-K „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9-05. 
  

  

  

Lokaj skinął ręką na przejeżdżają- 
ce auto, stanęło przed nim. 

Hrabia podał adres na Kinsvy. 
Mijając duży plac, spojrzał na ze- 

zar, wskazówki zbliżały się do dziesią- 
tej. Wieczór był cichy i przyjemny, lek 
ki wiaterek wiał od strony rzeki. 

Gdy taxis zbliżył się do celu podró 
ży. Lazard wyjął z kieszeni błyszczący 
przedmiot i obejrzał ga uważnie. Prze 
dmiot ten przypominał rewolwer ale ró 
żnił się nieco od tej broni. 

Była to broń, którą wprawiało w 
ruch zgęszczone powietrze. Sprężyna 
była tak mocna, że Lazard musiał użyć 
całej siły, by odciągnąć kurek. Ostroż- 
nie nabił trzema małemi nabojami, wy* 
jętemi ze złotego pudełeczka, wiszące- 
go przy łańcuszku od zegarka. Ostroż 

nie włożył broń do kieszeni bojąc się, 
by niezręcznym ruchem nie pociągnąć 
za cyngiel. 

Lazard kazał szoferowi 
się i zapłacił. 

Od przebiegającego obok chłopaka 
kupił ostatni numer gazety, z której do 
wiedział się, że jedna z aut Dana znale- 
ziono przed wielkim sklepem z ubra* 
niami, gdzie go Dan porzucił. 

Zwolna idąc trotuarem, Lazard o- 
glądał uważnie wszystkie domy. Wkró 
tce znalazł dom, o którym mówił Tan- 
ci: olbrzymi budynek, cały zajęty przez 
biura. 

Zanim wszedł do bramy, Lazard 
podniósł głowę, i spojrzał w górne o* 
kna. Trzy okna świeciły na drugiem pię 
trze, cztery na trzecim, na samej górze 
pod dachem było ciemno. Wszedł szyb- 
ko i spojrzał na spis lokatorów. 

Aha! Odrazu znalazł to, czego szu- 
kał: Klub taneczny Denbiga: tam musie 
li być jeszcze goście, miał więc pre: 

zatrzymać 

tekst wejścia dla chłapca przy windzie! „ 

мыы 
WY 
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