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Odpowiedž na list czytelnika 
O:rzymaliśmy od jednego ze sta- 

łych naszych czytelników (p. R. J.) 
list interesująco zredagowany, na któ- 

ry odpowiadamy jak poniżej: 

„Pańskie zarzuty i argumenty są 

to typowe argumenty, którę nas spo- 

« tykają. Mówią one: nie:róbcie lepiej 

nic, bo i tak przy wyborach przegra- 

cie albo na rzecz endecji, która upra- 
wia demagogję nacjonalistyczną, albo 

na rzecz stronnictw uprawiających 

demagogję socjalną. Odpowiedź na- 

sza brzmi w ten sposób: 
1) Przecenia Pan wpływ parla- 

mentu na losy państwa. Ręczymy Pa- 

nu, że w czasach najbliższych losy 

Polski rozstrzygać się;będą nie w parla- 

mencie, lecz poza parlamentem. Ale 

potrzebna jest skonsolidowana wy- 

raźna opinja polska, któraby popie- 

rała ideały państwowe polskie, wielko- 

mocarstwowe aspiracje polskie. Do 

stworzenia takiej opinji myždąžymy, 

2) Przecenia Pan również wpływ 
mas na rezultat wyborów. Koeficjent 

powodzenia przy wyborąch powszech- 
nych nie wyraża się jedną. cyfrą 

lecz formułką a-lb-l-c, gdzie a są 

pieniądze, b jest zorganizowany sztab 

ideowców, c dopiero nastrój wyborców. 
Jeśli a i b istnieją odpowiednie, to 

kwestja c nigdy nie stworzy celko- 

witej przegranej. Z dużemi pieniędz- 
mi i z prawdziwym ideowym sztabem. 

można zrobić wszystko, można Od 

wrócić nastroje wyborcze. 
Toteż, Szanowny Panie, nasza spra- 

wa nie jest beznadziejną: Utrud- 
„niają nam natomiast zadanie tacy lu. 
dzie—jak Pan—którzy sami są szcze- 
rze przekonani, że bez demagogji 
nic zrobić nie można. Wiem, że to 

przekonanie jest głęboko  wrośnięte, 
wiem, że inteligent wileński, którego 
demagogja zasadniczo razi i który 

jej nerwowo nie lubi — jednak jest 
przekonany, że tylko partje demago- 
giczne mają przyszłość przed sobą. 

Jest on przeciwny demagogji, a jed- 
nak odda swój głos na stronnictwo 
demagogiczne, bo inne, powiada, „prze- 
padną i mój głos razem z niemi", 

Szanowny nasz korespondencie! 
Czy Panu takie stanowiske  przecię- 
tnego—wileńskiego inteligentaa—o ile 
ten inteligent ogranicza swą pracę 

polityczną do głosowania na takie 

partje, których nie lubi, lecz które są 

demegogiczne—nie przypomina po- 

staci takiego rosyjskiego  inieligenta, 

bohatera noweli Czechowa, który 

machnął ręką na życie? 
Tylko, że Rosjanin machnął ręką 

na swoje życie. Tutaj polski inteli- 
gent, który macha ręką na lepsze 
aspiracje Polski, bo i tak bez dema« 

gogli nic nie będzie,—macha ręką na 
przyszłość Polski wogóle. 

Nie, Paniel Demagogja nie byłaby 
tak straszna, gdyby nie to, Że nasza 

inteligencja przesadnie ocenia jej siłę. 
Pisze Pan, że tylko w Wilnie 

zdobyła inteligencja 4 mandaty. A 

my się Pana zapytamy: A czy w in- 

nych miastach były próby samodziel- 

nego wystąpienia przy wyborach z 

—pdpowiednią energją?— Nie, nie było. 

Winę na wydzierżawienie Polski 

stronnictwom demagogicznym pono- 

szą także ludzie, którzy nie chcą się 
brać do pracy politycznej, zgóry prze- 

sądzając jej beznadziejność.* red 
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Obrady Stronnictwa Chiop- 
skiego. 

W poniedziałek odbyło się posie- 
dzienie klubu parlamentarnego Stron- 

nictwa chłopskiego, ha kiorem uchwa- 
lono stwierdzić zajęte przez prezy. 

djum klubu w sprawie zamknięcia 
sesji Sejmu i Senatu, znaczy te, iż 

klub pragnie zwołania sesji z począt- 

kiem września, inicjatywę jednak w 

tej sprawie pozostawia innym stren- 

nictwom. ruga uchwała dotyczy 
pisma Polskiego Związku Organizacji 
i Kółek Rolniczych w Sprawie wspól- 
nej narady stronnictw ludowych. | 

Klub Str. Chłopskiego wytyka, iż 
odmowna odpowiedź «Wyzwolenia» 
w tej sprawie opóźnia dzieło zjedno- 
czenia chłopów, Sam zaś wypowiada 
się za wydelegowaniem swych przed- 
stawicieli do rokowań w sprawie po- 
litycznego i gospodarczego zjedno- 
czenia chłopów. 

Niepowodzenia polityki sowieckiej. 
Rząd Moskiewski zmuszony jest zasadniczo zmienić kurs 

polityki zagranicznej. 

BERLIN, 28 PAT. ,„Tag* donosi z Moskwy, że bawiący 

tam przedstawiciele zagraniczni sowietów, zwłaszcza ambasado* 

rowie w Paryżu i Rzymie, podjęli u rządu wspólne „kroki, mają- 

ce na celu skłonienie go do przeprowadzenia zasadniczych zmłan 

w kursie zagranicznej polityki Z. S. R. R. Krok swój motywu: 
ja dyplomaci sowieccy tem, że ostatnie niepowodzenia polityki 

sowieckiej zaszkodziły w znacznym stopniu prestigeowi państwa 

zagranicą Argumenty te miały miały wywrzeć na członkach Po- 

litbiuro wielkie wrażenie. W sowieckich kołach politycznych przy- 

puszczają, że wystąpienie dyplomatów sowieckich da pomyślne 

wyniki i że rząd zgodzi się na pewne ustępstwa. Między innemi 

liczą się te koła z polityką zbliżenia między Sowietami a Japo- 

nją oraz złagodzenia polityki sowieckiej wobec Anglji w związku 
z rokowaniami sowiecko francuskiemi. 

Ataki sowieckie na rząd austrjacki, 
MOSKWA, 2. VIII. Pat. „Izwiestja“ ponownie atakują ostro rząd 

austrjacki z powodu znanej mowy wicekanclerza Hartleba przeciwko Uaji 

sowieckiej, Dziennik pisze, że jeżeli rząd austrjacki nie ogłosi komentarza do 

mowy Hartleba, sowiety demagać się będą zadosyćuczynienia, a przede- 

wszystkiem cefną znaczne zamówienia, poczynione u przemysłowców 

austrjackich. Ё 
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Przyjazd posla Patka do Warszawy. 
WARSZA WA, 2 VIII. (£el, wł. Słowa). Niespodziewany przyjazd posła 

Patka ma duże znaczenie dla sprawy paktu z Sowietami, Poseł Patek 

przywiózł konkretne propozycje rządu sowieckiego. Żadnych informacji od 

p. Patka nie można było uzyskać. Poseł Patek konferował z zastępcą 

ministra Spraw Zagranicznych posłem Knollem, a następnie zawezwany 
został do Marszałka Piłsudskiego. 

Zamach rojalistyczny w Portugalji? 
PARYŻ, 2—8, PAT. Do dzienników nadchodzą przez 

Madryd wiadomości z Barcelony, że w Portugalji obawiają 
się rojalistycznego zamachu stanu i panuje tam duże pod- 

niecenie. 

' Ożywione narady w sprawach morskich, 
GENEWA, 2. :VIil, Pat. japonja zrezygnowała ze swej roli pośre- 

dniczącej. Delegacja Japonji miała wypracować projekt tymczasowego 

układu, którego zasady przedłożyła wczoraj delegacji amerykańskiej, Dzi: 

siaj rano Gibson w towarzystwie ambasadora Jonesa złożył wizytę amba- 

sadorowi Satto, szefowi japońskiej delegacji. Hr. Ishii odwiedził lorda 
Bridgemana i konferował z nim na temat ewentualaego kompromisu. 

RZYM, 2. VIII. Pat. Ze źródeł delegacji brytyjskiej w Genewie infor 

mują, że tajne posiedzenie konferencji morskiej odbędzie się dnia 4 

sierpnia, 

Położenie wewnętrzne Włoch. 
Oświadczenie p. Mussoliniego. 

RZYM, 1.VIll, PAT. Przemawiając o położeniu wewnętrznem Włoch 

na Radzie Ministrów Premjer Mussolini oświadczył, iż od czasu ostatniej 

Rady Ministrów w kraju panuje zupełay spokój. Ostatnie tygodniepoświę- 

cone były doprowadzeniu do wyrównania wymogów życia gospodarczego 

ze sprawą -stabilizacji lira w stosunku do funta sterl, po kursie 90. Opera: 

cja ta była szczególnie trudna. Kwestje redukcji zostały przeprowadzone i 

w miesiącu bieżącym zostaną osądzone wszystkie przedstawione odwoła- 

nia. Te miesiące gospodarczego niedomagania, które trapią nietylko Wło- 

chy, ale cały Świat, dały powód do międzynarodowych antyfaszystowskich 

spekulacji całym szeregiem fantazji i kłamstw. Włochy są doskonale zor- 

ganizowane dla opanowania trudności, dotyczących uregulowania zagad- 
nienia monetarnege. 

Rokowania Czechosłowacji z Watykanem. 
PRAGA, 2 VIII. PAT. Wiceminister Krofta wyjechał do Rzymu. Ro- 

kowania z Watykanem postąpiły znacznie naprzód. W niedalekiej przy- 

szłeści spodziewana jest ostateczna likwidacja zatargu Czechosłowacji ze 
Stolicą Apostolską. 

Widmo komunistyczne wojny Światowej. 
BERLIN, 2.VIII, PAT. Policja tutejsza skonfiskowała miejscowy dzien= 

nik komunistyczny „Neue Zeitung* za ogłoszenie odezwy partji kemuni- 
stycznej o niebezpieczeństwie wojny światowej. Konfiskacie uległ również 
inny dziennik komunistyczny w Norymberdze. Prokuratorja wytoczyła 

redaktorowi komunistycznemu w Monachium posłowi do Sejmu Rzeszy 
Buchmanowi i sekretarzowi Olszewskiemu dochodzenie karne o zbrodnię 
zdrady stanu. 

Walka Reichsbanneru ze Stahlhelmem. 
' 

BERLIN, 2. Viil. Pat. Organizacja republikańska Reichsbanner na 
Śląsku środkowym wystosowała do Wrocławia memerjał, w którym wska- 
zuje na prowokacyjną działalność Stahihelmu w stosunku do członków 
republikańskich organizacyj na terenie Sląska, przyczem stwierdza, że ma 
się tu do czynienia z planową akcją. W ostatnim czasie organizacja Reichs- 
banner na Śląsku w 124 wypadkach wypłaciła zasiłki dla ofiar napadów, 
wykonanych przez Stahihelm. Gdyby stosunki te nie zmieniły się, Reichs- 
banner na Śląsku zorganizuje samoobronę. 

Wypadek z konsulem Austrji w Krakowie. 
„VIII. PAT. Wczoraj pod Myślenicami wydarzył się wypadek 

ps wiozące e EM: les adRia ao się 

do rowu, wskutek tego, iż szofer, chcąc wyminąč furę jadącą lewą stroną, skie- 
rowal zbyt nažle sumochėd. Konsul i szofer zostali lekko ranni. Wypadek nie 

miał gorszych następstw tylko dzięki temu, że jechano z szybkością 20 km. 

BEZEZOOATEAKI 

Narady w sprawie zwołania nadzwyczajnej 
sesji Sejmu. 

WARSZAWA, 2 Vlij. PAT. W dniu dzisiejszym o godz. 11 przed 

południem odbyła się w Sejmie w sali konwentu seniorów pod przewod- 

nictwem marszałka Rataja konferencja przedstawicieli sejmowych klubów z 
wyjątkiem kłubów mniejszości narodowych, stronnictwa chłopskiego i kiu- 

bu pracy. Przedmiotem rńarad była sprawa zwrócenia się do p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej z żądanierny zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu. Fo dy- 

skusji postanowiono wniosek 0 zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmowej 

złożyć w drugiej połowie Sierpnia r. b. Dzień złożenia wniosku ustali , 

marszałek sejmu tak, ażęby przypuszczalny termin zwołania sesji sejmowej 

wypadł w pierwszych dniach września. Wniosek nie będzie zawierał ani 

motywów ani programu prac sesji, o której zwołanie chodzi. Ponadto 

postanowiono odbyć jeszcze jedną konferencję w tym samym składzie 

bezpośrednio przed spodziewanym terminem zwołania sesji, dla ustalenia 

programu prac tej sesji. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE —- al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — u! Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — uł, Rynek 19 
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GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 

GRODNO ; — Pisac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ЫА — ul, Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — uł 

Sienkiewicz jako polityk. 
Opadły firanki z pomnika Sienkie- 

wicza w Bydgoszczy. Potem Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej i dostojni 

goście pojechali do «Dworu Artusa», 

czy «Dworu Artusowego» na obiad. 
Ach ci kochani bydgoscy katechume- 

ni polskości! 

Wyrastałem właśnie w atmosferze, 

kiedy podejmowały się przeciw Sien- 

kiewiczowi zarzuty. Było to zaraz po 

epoce bezwzględnego jego uwielbienia. 
Pamiętam, jak się te zarzuty przed- 
stawiały w refleksach rozmów „ludzi 

z ulicy'': Sienkiewicz — miał być pi- 

sarzem za mało społecznym, Prus był 
to ukochany pisarz ludzi od „pracy 

organicznej”, dalsi pisarze nieśli już 

żagiew buniu z Królestwa na Sybir.— 
Sienkiewicz był po za tem. 

A przecież Sienkiewicz mógł się 
rehabilitować owemi nowelami, gdzie 
łzy ludzkie nanizał na sznurek tak 
subtelnie, że w słońcu wyglądały 
jak wielkie perły: [Janko Muzykant, 

Szkice Węglem. A Sienkiewicz miał 
jeszcze na odparcie zarzutów swoją 

późniejszą działalność, swoje „Wiry”, 
swoje enuncjacje publicystyczne. 

A jednak publiczność miała rację. 
„Wiry“ był to niestety dokument 

cherlającege talentu, smutny doku- 

ment przedwczesnej starości genjuszu 

— a tamte rzeczy — to śliczne kre- 

acje artystyczne. Nie tam bylo to, co 

poeta narodowi istotnie miał do po. 

wiedzenia. 

Sienkiewicz nie był pisarzem poli- 
tycznym w owe czasy. Dziś dopiero 

Sienkiewicz jest pisarzem politycznym! 
Kipling i Sienkiewicz to dwaj па 

uczyciele imperjalizmu. To dwaj naj. 
więksi imperjaliści polityczni w litera- 
turze, Jak Kipling złotą siatką uwiel- 
bienia przykrył dominjeny poza mo- 

rzami i Cesarstwo Indyj, tak Sienkie- 

wicz objął miłością wszystkie ziemie 
polskie od morza do morza, 

Sienkiewicz nie mógł być zrozu- 

miały w czasach gdy pisał. Sam on 

być może uważał siebie za piewcę 
przeszłości. Nie wiedział, że Orzeł 
Polski tak prędko i tak potężnie do 
lotu skrzydła rozwinie. Nie wiedział. 
opisując byłą polską potęgę, że może 

siać się nauczycielem aspiracyj wielko- 

mocarstwowych .następnego po sobie 
pokolenia, 

Dwóch mamy poetów tak jaskra- 
wie politycznych. Wyspiański i jego 
poczucie wstydu i hańby niewoli zna- 

lazły zrozumienie podczas Wielkiej 

Wojny. Czas plonu politycznej pracy 
Sienkiewicza dziś dopiero nadchodzi. 

W pismach Henryka Sienkiewicza 

spotykamy stale dwie tezy, które uważa- 
liśmy zawsze za główne tezy imperja« 

lizmu polskiego. 
Oto dla Sienkiewicza dalekie ste- 

py ukraińskie, czy—jeziora litewskie 
nie są mniej kochane, mniej drogie, 

jak przez najautentyczniej etnicznie 
polską ludność zamieszkałe centralne 
województwa naszego państwa, 

Oto dla Sienkiewicza Litwin, Kó- 
zak, Poleszuk, Tatar, Ormianin, jest 
częścią istotną, składową tego pojęcia, 

które chrzcił wyrazem Polska. Jeśli 
przymkniemy oczy i powiemy  Sien- 

kiewicz, to widzimy chorągwie hus- 

sarskie i pancerne, pułki lekkiej ka- 
walerji, pułki cudzeziemskiego auto- 
ramentu, potem jazdę kozacką, tatar< 

ską—to wszystko Sienkiewicz kochał 
jako siłę militarną polską. 

Gdzie jest to przekonanie endeckie, 
że dopiero z uporu chłopa polskiego 

powstanie Polska i że będzie tak 
wielka, jak ten chłop biczowiskiem 
swojem jej granice zakreśli i na jaką 

przestrzeń żydów wybojkotować po- 
trafi? 

Właśnie, że świadomość polską 
przeciętnego inteligenta przed wojną 

szła jakby za dwoma nićmi. Pierwsza 
to była świadomość uciskanej aniej- 
szości narodowej. Ta przyzwyczajała 

się, że trzeba się bronić temi środ- 
kami, których używają Czesi, I druga 

świadomość szła za Sienkiewiczem, 

który był jednocześnie nicią łączącą 

go z całą tradycją historyczną polską. & 

Sienkiewicz nie szerzył Świadomie 

ideelogji politycznej, przeciwnie, gło- 
sowal Įzapewne na endeków, — on 

tylko emanował z siebie to, co dziś 
nazwiemy ideologją wielkomocarstwo- 

wej Polski. Nie mógłby wtedy nawet 

bronić swej ideologii państwowej, 

kiedyśmy nie mieli jedynego czyh- 

nika mogącego państwo wprowadzić 

na drogę wielkomocarstwową, to jest 

silnej władzy w państwie niepod. 
ległem. 

Zadaniem przyszłego krytyka Sien- 

kiewicza będzie zbadać cechy wspól- 

ne jego  powieściom  historycz- 
nym polskim i jego listom z podróży; 

Ekspansja te słowo, które wypowia- 
da całą ideologię Sienkiewicza, jako 
polityka i jego ta osobista, pisarska 

ekspansja ku morzom dalekim, pro- 

mieniom pałącego słońca. Ten dziw- 

ny związek pomiędzy młodym  Sien- 

kiewiczem patrzącym w fale Oceanu 

Spokojnego na «dalekim zachodzie» 
amerykańskim, a Sienkiewiczem ciosa- 
jącym zręby heroicznego eposu pol- 

skiego XVII w. Jak dziwne, że do 
tych dwóch rodzai piśmiennictwa, 

literatury podróżniczej i literatury his- 

torycznej, tak pozornie nic ze sobą 

wspólnego nie mających, użyty zo- 
stał ten sam system nerwowy. —Jest 
to dziedzina obszerna dła badań 
przyszłego sienkiewiczowskiega kryty- 

ka, który ma pole ciężkie do oczysz- 

czenia, bo oczyszczenie pola genju- 
szu Sienkiewiczowskiege ed tych dy- 
daktycznych, przyniskich i pękatych 
kamuszków, które tam narzucane  zo- 
stałv, Jedno, co można o tych geo- 
graficznych i historycznych dalekich 

horyzontach Sienkiewicza powiedzieć: 
to zestawić je z jego własnemi felje- - 
tonami „Z chwiłi bieżącej”. Jakie cias- 

ne i szare, jakie smutne było życie 

Warszawy ówczesnej popowstanio- 

wej. Było to życie kury wsadzonej 

do kojca i przeznaczonej na zjedze- 

nie. Sienkiewicz dumający nad ptakami 
i z ptakami Oceanu Spokojnego, czy 
Sienkiewicz świecący pożogą wsi u- 

kraińskiej był to wiatr, silny, potężny 
wiatr. Cat, 

RESTA SONATA 

Weterani polscy z Ameryki. 

WARSZAWA, 2 VIII. Pat. Dzisiaj 
przybyła do stolicy wycieczka wetera- 
nów polskich z Ameryki. Dworzec u- 
dekorowano fiagami pelskiemi i ame- 
rykańskiemi. Oczekiwali: komitet przy- 
jęcia z prezydentem m. Warszawy 
Słomińskim na czele, Halerczycy, pe- 
wstańcy z 63 r., Dowborczycy, inwa- 
lidzi wojenni, powstańcy śląscy, przed- 
stawiciele władz, sejmu, peselstwa 
Stanów Zjedn., wojskowości, Sokoli, 
Strzelcy, oflcerowie rezerwy, byli kom- 
batanci, harcerze, prasa, tłumy lužno- 
ści. W chwili zatrzymania się pocią- 
gu orkiestra wojskowa odegrała hymn, 
oddziały prezentowały broń, pochyliły 
się sztandary, Goście amerykańscy 
przeszli przed frentem  ustawienych 
organizacyj, witani byli przez przedsta 
wiciela prezesa Rady Ministrów, przez 
przedstawicieli miasta i delegacje. 
Chwila kiedy rodacy nasi z Ameryki 
ukazali się przed dworcem, była jed- 
ną wielką owacją na ich cześć. 
Wystawa projektów gmachu 

Ligi Narodów. 
Dn. 25 ub. m. w ostatnim dniu 

trwania wystawy projektów na budo- 
wę gmachu Ligi Narodów zebrali się 
licznie architekci z całego świata, by 
zapoznać się ze szkicami swych ko: 
legów, przed złożeniem do archiwów 
377 nadeslanych prac. 

Jak wiadomo, jury konkursu nie 
doszło do uzgodnienia swych poglą- 
dów па wartość prac, nie uznało 
przeto za możliwe zalecić do wyko- 
mania żadnego z nadesłanych pro. 
jekiów. ` 

Wśród a.torów prac ujawnionych 
i wyróżnionych znalazł się również i 
Polak — p. Juljusz Nagórski z War- 
szawy, Projekt jego, zamknięty w spe- 
kojnych linjach klasycznych, desko- 
nale zastosowany do pięknego terenu 
przeznaczerego pod budowę  przysz- 
łego gmachu — jest bardzo dodatnio 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI | 
ŁADAĆ SETPŁPROSPOKTÓW. WARSLKREZYTOWA LE | 

    

    

  

STOŁPCE — u Piłsudskiego 

ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
-ga Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW +—ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 
Powrót Marsz. Piłsudskiego, 

WARSZAWA, 2Vill (żel. wż. Słowa) 
Dziś powrócił do Warszawy Marsza* 
łek Piłsudski, witany na dworcu przez 
Miu. Spr. Wewn. gen. Składkowskie- 
go, Komisarza Rządu p. Jaroszewicza, 
Komendanta miasta gen. Rożena, Ko- 
mendanta P, P. płk. Maleszewskiego 
oraz sckrelarza v.-prezesa Rady Minie 
strów por. Začwilichowskiego. Pan 
Marszałek udał się z dworca do Bzl- 
wederu. 

WARSZAWA, 2. 8. Pai, W dniu 
dzisiejszym p. prezes Rady minist- 
rów marszałek Piłsudski przyjął mi. 
nistra pełaomocnego Połski przy rzą: 
dzie ZSSR Patka, posła Polski przy 
Kwirynałe, zastępującego chorego mi- 
nistra spraw zagranicznych Knolla, 
wreszcie ministra skarbu Czechowi- 
cza. 

Sprawa podatku majątkowego 

WARSZAWA 2-Viil, (tel. wż, Słowa): 
W celu paraliżowania możliwych u- 
jemnych następstw ściągnięcia tak 
dużej raty podatku majątkowego, w 
jednej trzeciej conajmniej przekracza: 
jącej przewidywaną możność płatniczą 
naszych rolników, ministerstwo rol- 
nictwa w porozumieniu z minister- 
stwem skarbu i z ministerstwem prze- 
mysłu i handlu opracowuje projekt 
odpowiednich podwyżek celnych na 
zboże zagraniczne, 

„ 1 ten środek jednak, nawet w cza- 
sie utrzymania obecnych cen rynko- 
wych, nie zapobiegnie podważaaiu by* 
tu wielu warsztatów rolnych. W tej 
sprawie Rada naczelna organ. zie- 
miańskich ma w tych dniach inter- 
wenjować energicznie u _ ministra 
skarbu. 

Urlop p. Młynarskiego. 

WARSZAWA 2 VIII. (żel. wł. Słoway 
Vice prezes Banku Polskiego p. F. 
Młynarski wyjechał na urlop wypo* 
czynkowy. . x 

Uchwalenie wniosków o sė 
dytach budowlanych. 

Na ostatniem posiedzeniu Komi- 
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
uchwalono wniosek p. Ministra Skar- 
bu w sprawie uruchomienia kredytów 
budowlanych do wysokości 100 mil- 
jonów zł. Kredyty te mają być przy- 
znawane stopniowo w ciągu 2-ch lat. 

Przymus ksiąg handlowych. 
WARSZAWA, 2 VIII. (żeł, wł, Słowa) 

Ministerstwo Skarbu rozesłało wszy- 
stkim stowarzyszeniom handlowo-przė- 
mysłowym do zaopinjowania projekt 
rozporządzenia w sprawie przymuso- 
wego prowadzenia ksiąg handlowych, 
co ułatwiłoby znacznie labom Skar- 
bowym wymiar podatków. 

Zlikwidowanie zatargu zarob- 
kowego. 

KATOWICE, 2. 8. Pat. Pojednaw- 
cza gkomisja »arbiirażowa wydała w 
dniu „wczorajszym wyrok w sprawie 
zatargu zarobkowego w przemyśle 
metalowo hutniczym. Na moty tego 
wyroku robotnicy nieakordowi otrzy» 
mują podwyżkę 45 groszy dziennie. 
Umowa obowiązuje od dnia 1 Vill 
b. r. do 30 X b. r. Wypowiedzenie 
może nastąpić na 14 dni nrzed upły- 
wem każdego miesiąca. 

EURE 

Msgn: Lauri wielkim peniten. 
cjarjuszem. 

RZYM, 2. 8. Pat. Papież miano- 
wał byłego nuncjusza apostolskiego 
w Warszawie msgn. Lauri'ego wiel- 
kim penitencjarjuszem. 

Aresztowanie stronników Pan- 
galosa. 

ATENY, 2. 8. Pat. Wczoraj are- 
sztowamo tu 4 oficerów za uprawia- 
nie propagandy na rzecz generała 
Pangalosa. 

Na budowę domów w Berlinie. 

BERLIN. Wolff donosi z Nowego 
Jorku: Amerykański Koncern budow- 
lany Vista Building Corporation 
zwrócił się telegraficznie do Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy 
z pronozycją finansowania budowy 
60,000 nowych mieszkań w Berlinie. 
Dla przeprowadzenia tej akcji wyma- 
gany jest okres 2 do 3 lat, a koszta 
obliczone są na 150 miljonów dola- 
rów. Amerykańskie towarzystwo za: 
mierza pokryć koszta przez rozpisa- 
nie pożyczki 6 proc. w' wysokości 
100 miljonów wyłożonej w Nowym 
Jorku, a spłacalnej w ciągu 33 złat 
Dla pokrycia pozostałych 50 miljo- 
nów ma być emitowana w Niemczech 
nowa pożyczka 8-0 procentowa.



  

ECHA KRAJOWE 
„Robotnik“ w Niešwiežu. 

— Korespondencja Słowa — 

Mieliśmy to, co w potocznym 
języku nażywa się „frajdą*l. 

„Robotnik* umieścił korespon- 
dencję z Nieświeża. Podpisany pod 
nią jakiś „Kresowiak*, (właściwie 
importowana _ przybłędc!) zrobiłby 
fundusz, gdyby mu redakcja płaciła 
nie od wiersza, ale od kłamstwa! — 
Poprostu roi się tam od głupich i 
bezecnych kłamstw, to też ów arty- 
kuł zatytułowany „Wybory do Rady 
Miejskiej — orgje wojskowe” wywo- 
łał w Nieświeżu ogromne oburzenie. 

Zabawną odprawę otrzymał nie- 
fortunny korespondent w naszym ty- 
godniku „Wspólna Sprawa”. Zanali- 
zowano tam część kłamstw „Robotai- 
ka* i wykazano całą złą wolę autora. 

Ponieważ cały incydent był dość 
mocno charakterystyczny, przeto po- 
dajemy część artykułu „Wspólnej 
Sprawy”. 

„Przystępujemy choć do pobieżns 
analizy artykułuj „Robotnika. 

„Wybory w Nieświeżu zasługują 
na specialną uwagę — pisze Kreso- 
wiak. Dwór księcia Radziwiłła uwa: 
żał za punkt ambicji, aby wybory te 
wypadły po myśli wielko-obszarniczej 
i miejscowej koltunerji. To też pano- 
wie ci nie szczędzili pieniędzy па а- 
gitację“. 

Na pierwsze zdanie zgadzam sie; 
wybory w Niešwiežu byly bardzo cie- 
kawel Na drugie już trochę mniej: o 
jle się dowiedziałem „dwór ks. Ra- 
dziwiłła* nietylko że nie uważał wy- 
borów do Rady Miejskiej za punkt 
honoru, ale wogóle bardzo mało nie- 
mi się interesował. „Wielko-obszar= 
niczą kołtunerję* również mało ob- 

chodziły sprawy miejskie, nieinteresu- 
jące jej bezpośrednio, Co do „nie- 
szczędzenia pieniędzy na agitację* to 
możemy podać do publicznej wiado- 
mości całą sumę wydatków: wydano 
405 złotych na zwalczanie kłamstw 
pseudosocjalistów, więcej nie mieliśmy. 
—jeżeliby kto w tem miejscu wspom- 
niał o „rzucaniu pieniędzy w błoto”, 
to powiedziałbym: „można i tak o- 
kreślić". 

Dalej: „Towarzysze nasi robili co 
mogli*. Jabym dodał: „i co nie mo- 
gli”, rozumie się, e ile obowiązywały 
pewne względy etyczne. — 

„Robotniców polskich tu prawie 
niema (III)", Odkrycie Amerykil Ale w 
takim razie czego u licha partja ro- 
botnicza, za jaką się uważa P. P. $., 
tu się pcha?! Choć przypadkiem „wyr- 
wało się“ to przyznanie Kresowiakowi, 
ale powiedział prawdę. Może za to 
część winy będzie mu kiedyś od- 
puszczona! 

Dalej zaś znowu taki kwiatek: 
„Przed dniem wyborów zgłosił się 

ktoś do nas z zawiadomieniem, że 
redaktor Domański (monarchista) da- 
wał temu człowiekowi 300 zł., ażeby 
pobił tow. posła Wolickiego". 

Nie miałem zaszczytu rozmawiać 
z mianym być bitym posłem Wolic- 
kim, nie wiedziałem również, gdzie 
znaleźć mającego bć, więc wobec te- 
go pozostało: mi zwrócić się do re- 
daktora Domańskiego, by choć od 

"niego usłyszeć, jak miał wyglądać 
„Zamach“ na owego Wolickiegol O- 
trzymałem taką odpowiedź: 

„Bicia nie uznaję, to raz! „Bojówki'* 
z czerwonemi opaskami do tego 
przeznaczonej nie posiadam, to dwal 
Trzysta złotych na psotę cielesną dla 
pana Wolickiego stanowczo żałował- 
bym, to trzy! Gdybym chciał odkupić 
ludzi kupionych przez p. Wolickiego, 
mógłbym to uczynić, sądzę, za zna- 
cznie niższą cenę; biliby z chęcią na 
akord, wiele wlezie — to cztery”, — 

Uwierzyłem kresowćowi, ale nie 

„kresowiakowi*j — 
Ale muszę przyznać, że autor ko- 

respondencjj ma pewne poczucie 
sprawiedliwości: przez skórę czuł, że 
jednak kłaps w cokolwiek by się 

  

Tajemnica tomu Ipotjedn. 
Wkrótce wyjdzie w czterech języ- 

kach ciekawa książka p. Walentyną 
Sperańskiego p. t. «<Ekaterynburska 
tregedja», z której wstrząsające swą 
grozą wyjątki zostały zamieszczone 
w czterech feljetonach gazety <Za 
Swobodu>, Autor przemieszkał wiosną 
1924 roku kilka tygodni w Ekateryn- 
burgu i zebrał swoje wiadomości z. 
wywiadów prowadzonych wśród bez- 
pośredniego otoczenia nieszczęśliwej 
rodziny. 

Przedewszystkiem opis willi lpa- 
tjewa, gdzie dokonano bezprzykładnej 
zbrodni, domu, który bolszewicy na- 

zywali domem «dla specjalnego użyt< 
ku» j który swą piękną, wytworną 
architekturą dziwnie odbija od szablo- 

nowych budynków prowincjonalnego 
miasta. 

W domu tym mieszka obecnie 
wysoki urzędnik sowiecki z rodziną. 
Mieszkają w tym domu Ipatjewa, wy- 
chowują dzieci, przyjmują gości, urzą 
dzają sowieckie uroczyste przyjęcia 
<z winem». Sumienie mają kompro- 
misowe, a widm i halucynacji prawo: 
wiernym  materjalistom obawiać się 
nie wypada... Gdy wieczorem zapło- 
nie elektryczność—ekna dwóch poko- 
łów, w których mieszkali carscy więź: 

Nieśwież. 

przydał... 
podświadome! —. 

„Monarchistom niestety pomogli 
oficerowie i podofcerowie 27 pułku 
ułanów ks. Radziwiłła", 

O ile poprzedzające błazeństwa 

S ŁOO WU 

NOWA LISTA OFIAR*G. P. U. 
MOSKWA, 1 VIIL. (Rps.) W ciągu ubiegłego tygodnia dokonano w 

Moskwie i innych miejscowościach Rosji 
egzekucyj, w wyniku których liczba ofiar 

Sowieckiej szeregu krwawych 
G. P. U. powiększyła się © 

przeszło 120 osób. Wśród świeżo rozstrzelanych znajdują się: 
1) Marta Gromowa, oskarżona o udział w  przeciwsowieckiej akcji 

sabotażowej i podpalenie pewnego objektu przemysłowego; 
2) Olicer sowiecki Amfiłongow— morderca współpracownika sowiec- 

To się nazywa uczucie kiej prasy wojskowej w Piotrogrodzie; 
3) Oficer armji carskiej Lewkowski, oskarżony © szpiegostwo па 

rzecz Tsang-Tso-Lina; 
4) Czterech nieznanych z nazwisk gruzinów, sprawców zamachu na 

życie prezesa G. P. U. zakaukaskiego; 
5) Felczer Rudziński, oskarżony o morderstwo sekretarza komitetu 

świadczyły o głupocie, o tyle takie okręgowego partji komunistycznej w Czygerynie; 
zdanie to już trochę za wiełel — Czy 

w Polsce są tylko ułani polscy? 
No i najlepsze zakończenie. 
„W Nieświeżu „robiono wybory”. 

Mimo wszystko Rada miasta Nie- 
świeża jest poraz pierwszy lewicową. 

Prawica żydowska i monarchiści 
ponieśli klęskę. Nasi towarzysze, za- 
siadujący w Radzie, dzielnie popro- 

składającą się z P.P.S., Bundu, rol- 
ników drobnych i rzemieślników. 
Partję naszą czeka wielka walka na 
kresach“. 

kłemstw, że trzeba ostrożnie stąpać, 
by z punktu ne ugrzęznąć. 

Więc najprzód mówi się: W. Nie- 
świeżu robiono wybory*. Innemi sło- 
wy stwierdza „Kresowiak*, że wybory 
nie odbyły się należycie. Kiepskie tem 
daje świadectwo „mężom zaufania“ 
P. P. S, którzy calutki czas mieli 
zupełnie wolną rękę przy kontrolowa- 
niu działalności komitetów wyborczych 
i ani razu nie założyli sprzeciwu, Z 
tego wynika, że albo oni nic nie ro- 
zumieli i wtenczes tak  nieorjentują- 
cych się ludzi nie należy wysuwać na 
czoło partji, albo „Kresowiak* 
prostu łżel 

„Mimo wszystko Rada miasta Nie- 
świeża jest poraz pierwszy lewicową", 
A czy aby napewno?! Czy dwa man- 
daty socjalistyczne P. P. S, i 
Bundu na ogólną ilość dwudziestu 
czterech decyduje ©  „lewicowości*: 
Manifestacja w czasie pierwszych wy- 
borów M»gistratu aż madto dobrze 
wyjaśniła sytuację: opuścili salę prócz 
P. P. S. (2 g!), bundowcy (3 gł) i 
Narodowy Biok Žydowski (5 gl.).— 
Dotąd zawsze peptesowcy  rozirąby- 
wali wszędzie, że „Narodowy Blok 
Żydowski”, to czarna reakcja i kol“ 
tuaerja, wynika więc z tego, iż «le- 
wicowość» dzisiejszej Rady stanowią 
pepeesowcy i bundowcy w ogólnej 
ilości pięciu osób na całość dwu- 
dziestu c”terechl Przysłowie mówi, 
że «co dobre, tego mało»; widać że 
<Kresowiak» uważa, że owa «dobra» 
piątka więcej warta od całej reszty! 
To już kwestja zapatrywanial 

Zapewne jednak słyszał poprostu, 
że ktoś przy wyborach do Rady Miej- 
skiej poniósł klęskę, nie skombino- 
wał, iż to jego własni towarzysze i 
krzyczy hurral Zapomina jednak, że 
tylko w cyrku, gdy błazen deską do- › 
stanie w brzuch lub gębę cieszy się 
serdecznie; gdzieindziej ludzie, którzy 
dostaną po główce starają się cicho 
siedzieć, bo wiedzą, że nachalność to 
brzydka wadal : 

„Nasi towarzysze, zasiadający fiw 
Radzie, dzielnie poprowadzą zbloko- 
waną lewicę społeczną, składającą się 
z P, P. S, Bundu, rolników drobnych 
i rzemiešlnikow“. 

Doskonałe jest włączenie do od- 
działu idącego pod komendą P. P. S. 
i Bundu rolników. Ani się oni nie 
obejrzeli, gdy zostali łaskawie adop- 
towani! Rolnicy od samego początku 
zdecydowanie szli przeciw pepeesom, 
rozumiejąc ich szkodliwość, a teraz 
mają służyć jako wykonawcy woli te- 
warzyszów z Bundu! Nie „Kresowia- 
ku*, spudłował Pan mocno! 

„Partję naszą czeka wiełka walka“. 
Chcę wierzyć, że ludzie, którzy 

wzięli na siebie ciężar odpowiedzial- 
ności przed społeczeństwem, t. į. 
członkowie Rady Miejskiej, przygoto- 
wali się do pracy dla dobra spole- 
czeństwa, a nie do „walki*, wtenczas 
nieodpowiedzialnejjudzenia przez ukry- 

niowie pozostają ciemne, bo nikt w 
nich obecnie nie zdecydował się za- 
mieszkać. Ponuro również dniem i 
nocą czernieje okratowane okno su- 
teryn, gdzie dokonano mordu... 

Dokoła domu rozciąga się mały 
ogródek, w owe czasy otoczeny wy- 
sokim częstokołem, przez który prze- 
dostawał się do więźniów tylko po- 
nury, prawie cedzienny wicher i tu- 
many zjadliwego kurzu, Cały «świat» 
carskiej rodziny ograniczał się małą 
przestrzenią zieloności i ścianami do- 
mu, przeludnionego, bo przepełnio- 
nego czerwoną służbą, złą z natury 
i stale rozdrażnioną bezpośrednią bli- 
skością do rodziny <ciemięzców». 

Opatrzywszy ze wszystkich stron 
ipatjewski ogródek i podwórze, po 
którem mordercy przenosili ciepłe 
jeszcze trupy bestjalsko pomordowa- 
nych ofiar, p. Sperański udał się ze 
swym przewodnikiem do  suteren. 
«Zadzwoniły ogromne klucze, zabrzę- 
czały ciężkie zasuwy i powoli jak 
gdyby niechętnie, otwarły się drzwi 
tej straszne, komnaty. Uderza nas w 
twarz wilgotne zatęchłe powietrze po- 
dziemia. Z jedynego więziennego okna 
wciska się smutne, blade półświatlo. 
Przezwyciężywszy się, spostrzegam 
przedewszystkiem prostokąty regular- 
nie wycięte w podłodze i w obiciach 
jednej ze ścian. 

— To Kołczakowski sędzia śled- 

) * tel — 6) Prezes komitetu handlowców miasta Fuczęża — Radjomiczew, 
pan, panie „Kresowiaku”, nie wie, że Skarżony o zamordowanie komunisty Gołygina; 

7) Niejacy Koczeniuk i Ostapczuk, oskarżeni o szpiegostwo na rzecz 
Polski; 

8) Były eficer armji carskiej, Obuchow, 
staniu 

Mały, 
niu w roku 1918; 

oskarżony o udział w pow- 

Us i 
przeciwsowieckiem w Miasie w roku 1918; 

9) Kozacy kubańscy Gołowko, Czornyj, 
oskarżeni o służbę w przeciwsowieęckim oddziale karnym na Kuba- 

Fisum, Zinczenko, 

10) Byli oficerowie Rukowski, Siergiejew i Siedlecki, oskarżeni przez 
wadzą zblokowaną lewicę społeczną, G.P.U. mińskie o udział w akcji kontr - rewolucyjnej i t. p. 

Wybuch na okręcie przy zakładaniu min, 
TOKO, 2ViI, PAT. Według urzędowych doniesleń, w czasie kata- 

strofy, jakiej uległ przy zakładaniu min okrąt Tokiwa zginęło 38 osób, w 
W tym ustępie już takie bagno tem 5 oficerów, zaś 47 osób zostało ranionych. 

30 rocznica zgonu Adama Asnyka, 
KRAKÓW, 2 Vill, PAT. Dzisiaj 

zgonu Adama Asnyka o'tbvła się 
o godz. 9 rano z okazji 30 rocznicy 
na Skałce msza żałobna. W krypcie 

zebrała się liczna rzesza pubiiczności, delegacje nauczycielstwa oraz mło- 
dzieży szkolnej, reprezentaaci wajswództwa, prezydjum miasta, przedsta- 
wiciele redakcji Nowej R formy, której zmarły był swego czasu naczelnym 
redaktorem. Żałobne egzekw © odprawił ks. Łoziński z kongregacji Pauli- 
nów. Na sarkofagu poety zł»żył obscny naczelny redaktor Nowej Reformy 
Michał Konopnicki wieniec imieniem redakcji. 

Burza nad Karlsruhe. 
BERLIN, 2VIII PAT Wczoraį wieczorem przeszta nad miastem Karisru- 

he w Badenji wielka burza wyrządzając wielkie szkody. W Liedelsheim o 20 
po- mil od Karlsruhe piorun mierzył w dom, wzniecając pożar, który wskutek wi. 

chrnu przeniósł się na sąsiedn'e domy. Pożoga zniszczyła w krótkim czasie 40 
domów mieszkalnych i sk=dów zbożowych, Szkody trzy miljony marek. 

Ciekawe zj:wisko piorunu kulistego. 
ZAKOPANE, 2—8 PAT. Podczas ostatniej burzy t. zw. pio- 

trzy pun kulisty wędrował w promieniu 1 i pół klm. od miejsca ude- 
rzenia. Z elektrown miejskiej obserwowano ognistą kulę poru- 
nu, która spaliła niektóre urządzenia wysokiego napięcia, wszy- 
stke żarówki 
kości 

na ulicach, 3 lampy łukowe i t d. Ku'a byla wiel- 
dużej pomarańczy. Poruszała się z dość małą szybkością, 

wreszcie natrafiwszy na muszlę wodociągową eksplodowała 
l granat z hukiem i rozpadła się na części. 

jak 
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Drogi nawigacyjne w Polsce. 
Wyzyskanie portów morskich. 

' Komisja techniczaa przy Lidze Na- 
rodów opracowała szkic projektu ure- 
gulowania dróg wodnych w Polsce 
oraz wyzyskania portów morskich. 
Szkic ten został wypracowany w 
szczegółach, zgodnie z życzeniem 
rządu Rzpitej, przez wybitnych fachow- 
ców, inżynierów pp. Case (Ameryka- 
nin), Nijhof (Holender), Watier (Fran- 
cuz). Inżynierowie ci wykonali swą 
pracę po zaznajomieniu się na miej- 
scu w Polsce, z naszemi drogami 
nawigacyjnemi, po zbadaniu sytuacji 
w Gdyni, Tczewie i Gdańsku. 

W projekcie swym autorzy docho- 
dzą do wniosku, iż budowa kanałów 
spławnych wydaje się konieczną w 
celu umożliwienia transportu wegla z 
Zagłębia Śląskiego do portów Gdań- 
skiego i Gdyńskiego; uregulowanie 
i pogłębienie koryta Wisły, od Sanu 
poczynając, aż do granicy b. zaboru 
pruskiego musi być przeprowadzone 
dla połączenia sieci kanałów górno* 
śląskich i stworzenia łatwej i wygod- 
nej drogi wodnej, wiodącej wprost 
do portów morskich, Przytem zwra« 
cają jednak uwagę autorzy projektu 
na konieczność zwiększenia zdolności 
przewozowej linji kolejowych, wiodą- 
cych z Zagłębi węglowych de Gdań- 
ska i Gdyni, gdyż, zdaniem ich, prze« 

wóz węgla nie może być dostatecźnić 
zabezpieczony przez istniejące i mają” 
ce powstać drogi nawigacyjne. 

Dalej załeca prejekt wybudowa- 
nie kanału spławnego, łączącego Bug 
z Pryptcią. i 

Port Gdyński ma przed sobą jak- 
najlepsze widoki zdaniem ekspertów. 
W razie wykończenia kajów, przedłu- 
żenia ich do 1000 metrów, port Gdyń- 
ski mógłby przy odpowiednim apa- 
racie techniczaym przepuszczać 3 
miljońy ton węgla rocznie. Rozsze- 
rzenie portu Gdyńskiego wydaje się 
koniecznem, a prowadzone obecnie 
roboty w tym kierunku mogą przy- 
czynić się do zwiększenia pojemności 
basenów portowych, 

Ze względu na stały rozwój Pol- 
ski w kierunku uprzemysłowienia kra- 
ju uważają autorzy projektu za wska- 
zanią politykę stopniowego rozszerze- 
nia zarówno sieci kolejowej jak i sie- 
ci nawigacyjnej. Podkreślają przytem 
konieczność zastosowania przy budo- 
dowie kanałów antrepryzy prywatnej, 
poruczenie budowy przedsiębiorstwom 
prywatnym, wyspecjalizowanym w tym 
kierunku. Przemawiać ma za tem, jak 
zaznaczają autorzy projektu, doświad- 
czenie poczynione we Francji i w 
Hołandji. - 

umow 

wającego się przybłędę pozostaną bez 
echa. 

Na zakończenie mała prośba: 
wierzymy panu, panie „Kresowiaku* 
na słowo, że pan, gdy zechce, potrafi 
oszukać. Niech więc pan nie robi je- 
szcze eksperymentów i nie profanuje 
słowa „kresowiec”, które bądź co 
bądź jest dla nas drogiem, dopatru- 

czy powycinał te kwadraty dla mikro- 
skypicznych badań. A z tych oto 
desek powyciągano kule, a tu były 
ślady uderzeń bagnetów, któremi do- 
bijano padających — spokojnie obja- 
śniał mój przewodnik, pobrzękując 
„złekka kluczami przy każdem słowie. 
A oto proszę popatrzeć jak w ciągu 6 
lat nie wybladły te czerwone bryzgi 
—dodał—wskazując na ciemno-bru- 
natną plamę, rozlaną na jednej ze 
ścian... 

„W półmroku istotnie dojrzałem 
ślady krwi i ślady wyciągniętych kul 
we wszystkich czterech ścianach, Do 
niektórych z nich przylgnęły zakrwa- 
wione piórka puchu z poduszki, którą 
służąca carewien Anna Demidowa 
zasłaniała się w panicznym strachu... 
Zauważyłem w podłodze liczne ślady 
uderzeń bagnetów i ślady rąk, które 
wycierały krew o ubogie obicia ścia- 
ny... Wyszliśmy bo była coraz trud- 
niej oddychać w tem inkwizytorskiem 
pół-podziemiu ”... 

Mały, przeznaczony dla jednej ro- 
dziny dom Ipatjewa nis był odpowie- 
dni dla tej historycznej.roli, jaką ©- 
degrał. Olbrzymiej „stražy“ bolsze- 
wickiej było tam za ciasno, a nie- 
zmierna bliskosć do uwięzionych draż: 
niła, budząc zwierza w duszy przy- 
szłych katów carskiej rodziny. 

— Naturalnie, opowiadał autorowi 
jeden ze strażników, dla chłopców 

jemy się w niem bowiem pewnych 
tech dodatnich. Przykro więc nam 
bardzo, gdy pod tą frmą ktoś chce 
robić coś brzydkiego i podłego. 

Pseudonimów znajdzie pań zawsze 
dużo i nawet dopasowanych wcale 
nieźle do pańskiego. pióra i pańskiego 
postępowania. 

. iD, 

naszych było dużo pokusy kręcić się 
obok takiego państwa, zwłaszcza ©- 
bok dziewic młodych, zdrowych i u- 
rodziwych. Słyszymy, bywało, ciągłe 
ich młode, delikatae głosy, czujemy 
zapach mydła wonnego i perfum, 
mącących w głowie, chwytamy uchem 
szelest ich sukien jedwabnych i stu- 
kot miarowy ich korków franeuskich... 
To wszystko do jednego zazwyczaj 
doprowadza... Siedzimy, bywało na 
straży, popijamy herbatę i wciąż o 
życiu carskiem wolnem i szczęśliwem 
gadamy z zazdrością. 

Łatwo zrozumieć ku czemu ta 
wszystko szło i z niepowstrzymanem 
drżeniem biegnie myśl ku tym strasze 
liwym godzinom, jakie przeżywali w 
dwuch małych pokojach nieszczęśliwi 
skazańcy, oddani na pastwę ciągłego 
obcowania z półdziką tłuszczą. 

Ankieta przeprowadzona na ten 
temat przez p. Sperańskiego przyniosia 
szczegóły wstrząsające. 

— Bardzo nam było żal księżnie 
czek serdecznych—mówił jeden z by- 
łych „stražnikow“, Grają nam, bywało, 
na fortepianie wesołe sztuczki do tań- 
ca, a tylko i patrzeć, jak im łzy z o- 
czu (trysną. A potem z widocznem 
zawstydzeniem opowiadał, że i on i 
jego towarzysze pozwalali sobie na 
nieprzystojną ciekawość, gdy stali z 
bagnetami przy ubogiej sypialni i przy 
wspólnej garderebie wielkich księżni: 

Pan Prezydent Mościcki na Pomorzu. 
GRUDZIĄDZ, 2 VIII. PAT. Dzi- 

siaj rano p. Prezydent Rzeczypospo- 
litej Mościcki wyjechał samochodem 
z Torunla do Grudziądza, zatrzymu - 
jąc się po drodze w Chełmży, gdzie 
zwiedził miejscowy szpital. Ludność 
zebrana na ulicach miasteczka witała 
owacyjnie p. Prezydenta. Stamtąd p. 
Prezydent przybył do Dzwierzna, 
gdzie przedstawili się p. Prezydento- 
wi reprezentanci ziemiaństwa z pre- 

zesem Izby rolniczej Tempskim na 
czele. P. Prezydent zwiedził wzorowo 
zagospodarowany majątek. Wzdłuż 
całej drogi we wszystkich wioskach 
i na folwarkach ustawiono wiele bram 
trjumfalnych, Ludność, robotnicy rol- 
ni witali owacyjnie głowę państwa. 
W Mniszkowie zwiedził Prez. 
šcicki odlewiarnię żelaza i emaljarnię 
f-my Hasafeld-Viktorius. 

Pobyt P. Prezydenta Mościc kiego w Grudziądzu. 
Grudziądz przygotował się ze 

szczególną uroczystością na;powitanie 
p. Prezydenta. Miasto odświętnie 
przybrane. Wszystkie domy udekoro- 
wane flagami i festenami, Ustawiono 
szereg bram triumfalnych. Od wczes- 
nego rana ożywiony ruch na uli- 
cach. 

U wylotu ulicy Chełmińskiej usta- 
wiono wspaniałą bramę z napisem: 
«Niech żyje p. Prezydent Rzeczypo- 
spolitej». Zebrali się tutaj o godz. 11 
przedstawiciele władz miejskich, du- 
chowieństwo, korpus oficerski, naczel- 
nicy władz i urzędów, członkowie 
magistratu, przedstawiciele prasy 
miejscowej i zamiejscowej i w. i. 
Przed bramą ustawiła się kompanja 
honorowa 64 p. p. ze sztandarem 
i orkiestrą i szwadron 18 pułku uł. 
Z drugiej strony stanęły organizacje 
przysposobienia wojskowego, bractwa 
strzełeckie, cechy i korporacje ze 
sztandarami, poza szpalerem publicz- 
ność. 

O 12 w południe 21 wystrzałów 
armatnich oznajmiło miastu uroczystą 
chwilę przybycia p. Prezydenta. Kom- 
panja honorowa sprezentowała broń, 
orkiestra zagrała hymn narodowy: P. 
Prezydent w otoczeniu wojewody 
Młodzianowskiego, pułk.  Zahorskie- 
go, dyr. Dzięciołowskiego oraz sta: 
rosty krajowegp Wybickiego prze- 
chodzi przed frontem kompanji, po: 
czem zatrzymał się przed bramą trium- 
falną. Prezydent miasta Włodek wrę- 
cza p. Prezydentowi na pięknie rzeź- 
bionej tacy chłeb i sól i wygłasza 
przemówienie powitalne,  poczem 
przedstawia naczelników władz i 
reprezentantów społeczeństwa. Prze- 
szedłszy przez szpalery organizacyj, 
wśród niemilknących okrzyków lud- 
ności, p. Prezydent wsiadł do powo- 
wozu, zaprzężonego w białe konie, 
eskortowanego przez honorowy szwa* 
dron ułanów. 

Pierwszą część swego Pora w 
Grudziądzu poświęcił p. Prezydent 
zwiedzaniu miejscowego przemysłu, 
przybył do fabryki maszyn rolniczych 
Unja, następnie do fabryki wyrobów 
gumowych P.P.G P. Prezydenta o- 
prowadzali naczelni derektorowie fab- 
ryk, udzielając wyjaśnień a robotnicy 
i urzędnicy witali p. 
gromkiemi okrzykami: Niech żyje. 

Powracając do miasta p. Prezy- 
dent przejeżdżał obok gmachu dwor« 
ca kolejowego. Przed budynkiem 
wznosiła się brama triumfalna z na- 
pisem: Witają głowę państwa zawsze 
wierni kołejowcy. 

Opodal zgromadziły się delegacje 

  

    CZAMINIK 
Znowu ukazała się w sprzedaży 
ZNANA ze swej WYDAJNOŚCI i 

smaku H E R BATA marki 

„Czajnik“ 
Žądajcie wszędzie! 

czek i że raz carówna Tatjana šmier- 
telnie pobladła i tak ich «spaliła» kar- 
cącym wzrokiem, że zawróciwszy się 
odeszłi i nigdy już nie pozwolili so- 
bie ma „ciekawość”. Innym razem 
Marja Mikołajówna zmusiła zawilknąć 
dwuch nejoszczelnieįszych napastni- 
ków, mówiąc im ze wzrokiem pełnym 
oburzenia: „Jak wam samym nie 
wstyd powtarzać takie bezwstydne 
słowa... Bądźcie delikatniejsi, to będę 
z wami prędzej rozmawiać”, Przykład 
był zaraźliwy, więc biedne dziewczęta 
niejednokrotnie musiały przeżywać 
chwile straszne; a i Mikołaj Il bardzo 
często był narażony na grubjańskie 
przytyki i obelgi rozpasanego cham 
stwa. ` 

Nie całą rodzinę carską przywie- 
ziono odrazu z Tobolska. W  pierw- 
szej partji przyjechał car z żoną i ze 
średnią córką Marją, a potem prze- 
transportowano pozostałe córki i ca* 
rewicza Aleksieja. 

„Było to w nocy 20 maja 1918 r. 
—opowiadał autorowi pewien inżynier, 
który wypadkowo znajdował się wów- 
czas na ekaterynburskim dworcu ko- 
lejowym... Ujrzałem idących czterech 
tutejszych naszych komisarzy w ich 
specyficznych  kurtkach skórzanych 
oraz siedmiu milicjonerów z liczby 
tak zwanych „łotyszów”, a pośród 
nich trzy młode panienki jednakowo 
ubrane w eleganckie czarne kostjumy, 

Prezydenta 

kolejarzy ze sztandarami, witając 
p. Prezydenta. Również straż pożarna 
ustawiła się obok swej siedziby. Or 
kiestry odegrały w czasie przejazdu 
p. Prezydenta hymn narodowy. Po- 
przez szereg bram  tryumfalnych 
p. Prezydent głównemi ulicami udał 
się do Bagateli, i uczestniczył w śnia* 
daniu wydanem na Jego cześć przez 
miasto. 

Drugą część pobytu w Grudzią- 
dzu poświęcił p. Prezydent Mościcki 
zwiedzeniu wojskowego obozu čwi- 
czebnego w G'upie obok Grudziądza: + 
O godz. 17 Prez. Mościcki w towa- 
rzystwie wojewody Młodzianowskiego 
i gen. Berbeckiego przybył do obozu, 
i po odebraniu raportu wszedł do 
schronu, z którego obserwował Ććwi- 
czenia bojowe oddziażów ciężkich ka 
rabinów maszynowych prowadzone 
przez pułk. Niedzislskiego. Następnie 
okeło koszar obozu'zajął p. prezydent 
miejsce na umyślnie wzniesionej try- 
bunie. 

Nastąpił najwspanialszy moment 
dnia, defilada XVI dywizji pomorskiej. 
Dzielna postawa wszystkich oddziałów 
broni budziła powszechny entuzjazm. 
Toteż po zakończeniu defilady p. Pre- 
zydent wyraził dowódcy dywizji po- 
dziękowanie. 

P. Prezydent odjechał następnie 
do Torunia. 
 RZWETOADTARZTZZEOZZEZGERE A ZEORYZWYEAETKIA KZRZESZA 

Pożar fabryki w Bydgoszczy. 

BYDGOSZCZ. Spaliła się tu do- 
szczętnie niemal fabryka przetworów 
smołowych braci Szhlipers. Ogień z 
błyskawiczną szybkością objął cały 
gmach fabryki, przerzucając się na 
przyległe zabudowania fabryczne, 
mieszczące łatwopalne materjały jak 
węgiel, benzol, oliwę, papę i t. p. 
Pożar strawił halę maszyn, magazy» 
ny, garaż oraz auta ciężarowe, wre» 
szcie 20 wagonów papy dachowej. 
Straty spowodowane przez ten olbrzy» 
mi pożar przenoszą pół miljona zło- 
tych. Pożar pe 12 godzinach trwania 
został wysiłkami straży ogniowej zli-, 
kwidowany.— Władze, które wszczęły 
śledztwo, nie zdołały dotąd stwiere 
dzić przyczyn pożaru. 

Wybuchy Wezuwjusza, 
RZYM, Prof. Mallarda, z obser- 

watorjum na Wezuwjuszu, uważa, że 
Obecne wybuchy  Wezuwjusza nie 
przedstawiają poważniejszego niebez- 
pieczeństwa. Wezuwjusz zaczął dzia- 
łać po 8-miesięcznym okresie ciszy, 
Lawa wylewa się z krateru szerokim 
strumieniem, poruszając się z prędko- 
ścią 2 metrów ma sekundę, Prof. 
Mallarda twierdzi, że obecne wybu: 
chy przypominają wybuchy z 1916 
roku. Eksplozje następują w  odstę- 
pach minutowych. 

Tunel pod Dardanelami. 

Według doniesień pism angiel 
skich i niemieckich Rząd Turecki za- 
mierza przystąpić w najbliższym cza- 
sie do budowy tunelu, któryby łączył 
„Konstantynopol z Azją Mniejszą. Ka- 
pitał potrzebny na zrealizowanie tego 
projektu oraz do przeprowadzenia li- 
ji kolei elektrycznej, między obyd- 
woma brzegami ma dać podobno 
wielkie konsorcjum tureckie, oraz gru- 
pa poważnych banków i przemysłow* 
ców niemieckich. 

2000000003000650U50GRRRERNURUUGKEO 

Administracja <Słowa> poleca zreduko* 
wanego pracownika kolejowego, chorego ną 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada Żadnych Środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
<Słowa» dla <Zredukowanego pracownika». 

   

  

Szły one jakimś osobliwym krokiem 
wymuszonym i nierównym, dlatego 
prawdepodobnie, że niosły w obu 
rękach za ciężkie na ich siły 

‚ 

Мо-: , 

i 

torby + 
podróżne, że miały niezgrabne obi. 
wie i że musiały miętosć straszne 
lipkie błoto. Były to carówny Olga, 
Tatjana i Anastazja. A ja — dodaje 
relator—tak niedawno jeszcze nieubła- 
gany rewolucjonista, uczułem nagle, 
że właśnie my rosyjscy inieligenini 
ludzie, uważający siebie za przodują: 
cych i uświadomionych, że to my 
właśnie jesteśmy odpowiedzialni przed 
własnem sumieniem za to urąganie 
się nowych opryczników nad osądzo- 
nemi bez winy młodemi córkami 
cara", 

Carewicz Aleksiej był chory, nie , 
mógł chodzić, więc niósł go na ręku q 
newy „diad'ko'* ubrany po wojska- 
wemu, marynarz Klementji Nagornyj. 
„Typowe wiełkorosyjska gęba tego 
sympatycznego chłopa w wojskowym 
mundurze—mówił inżynier—błyszcz 
ła przedziwną łaskawością Nagor 
chciał widocznie dodać oiuchy i roż 
weselić biednego małego więźnia... 
Więc się uśmiechał sweją szeroką 
twarzą, a jego uieduże szare cczy 
błyszczały szczerą, głęboką miłością”. 

Zaledwie dwa miesiące, dwa dłu- 
gie miesiące niewypowiedzianych co- 
dziennych katuszy oddzielały tę nie- 
winną dziatwę od męczeńskiej śmierci



Białoruskie komitety narodowe Nr, I i Nr, 2. 

Białoruski Komitet Narodowy w 
Wilnie jako reprezentacja ogólno. 
marodowa Białorusinów w Polsce, 
powstał jeszcze w roku 1919 Przez 
pewien czas układ sił w Komitecie 
przedstawiał się normalnie, lecz nie- 
bawem klika białoruskich elementów 
'wywrotowych, które się później 
ukształtowały w «Hromadę», potrafi- 
la opanować dzięki sprytowi swych 
przewódców nie tylko sam Komitet 
ale i większość instytucyj i organiza- 
cyj białoruskich, podporządkowując 
ponadto swym dyrektywom białorus: 
kich działaczy kierunków umiarkowa- 
mych. Po kilku latach takiej „dykta- 
tury proletarjatu* ci „inaczej myślą- 
cy“ działacze mieli jej dość i rozpo- 
częli energiczną walkę о odzyskanie 
swej samodzielności politycznej i wpły- 
wów. 

Gdy, w rezultacie tych zmagań, 
w latach 1925—26 dokonała się w 
Wilnie dyf:rencjacja białoruskich kie- 
runków politycznych i utworzyły się 
3 odrębne stronnictwa: 1) «Ch. D.» 
2) «Sialanski Sajuz» i 3) komunizu- 
jąca, włościańsko-robotnicza «Froma- 
da», — usamodzielnieni politycznie 
białoruscy chadecy i «<Sielsajuz» pod- 
jęli się niebawem walki o należyte 
miejsce dla siebie w opanowanym 
przez <hromadowcówe Białoruskim 
Komitecie Narodowym w Wilnie. 

Walki te, rezmoczęte jeszcze z 
końcem roku 1925, w roku 1926 sta- 
ią się bardziej intensywne, doprowa- 
dzając nawet do chwilowego poro- 
zumienia na podstawie kompromisu 
w kwietniu tegoż 1926 r. 

Mianowicie, — hromadowcy  za- 
proponowali chadekom i sielsojuzo- 
wi równorzędne rzekome z nimi przed- 
stawicielstwo w Komitecie Narodo- 
wym, przydzielając każdemu z 3-ch 
wymienionych wyżej stronnictw bia- 
łoruskich po 3 miejsca w Komitecie i 
doradzając jednocześnie utworzenie 
wspólaej Komisji Politycznej, rzeko- 
mo celem umożliwienia solidarnych 
wystąpień politycznych w sprawach 

s ogólne-narodowych. 

Godząc się narazie na przydzie- 
lone im w Komitecie miejsca, — 
Ch. D. i «S'elsajuz» odmówiły wręcz 
udziału w «Komisji Pelitycznej», do- 
myślając się ukrytych intencyj właści- 
wego inspiratora całej tej kombinacji 
p. Łuckiewicza, który przez to posu- 
mięcie dążył jedynie do ponownego 
podporządkowania swej woli i dyre- 
ktywom «zbuntowanych» działaczy 
powyższych dwu stronnictw. 

Porozumienie w łonie samego Ko- 
śmitetu okazało się również krótko- 
trwalem; niebawem przekonali się de- 
legaci Čh. D. i «Sielsajuzu», że oprócz 
3-ch oficjalnych przedstawicieli «Fró- 
mady» w Komitecie, zarówno nowo- 
obrane «bezpartyjne» prezydjum w 
składzie: |. Sawicki (prezes), jako teź 
reszta członków Komitetu, reprezen- 
tująca poszczególne instytucje i sto- 
warzyszenia białoruskie w Wilnie, 
także Składa się z jawnych i ukry» 
tych «hromadowców», lub ich bez. 
wolnych pionków. Wobec takiego 
bezpodstawnego zmajoryzowania ich 
przez  „hromadowców*, — Ch. D. 
i „Związek Wlošciafiski“ zażądały ulty- 
matywnie miejsca w prezydjum, oraz 
zmiany oddanych „Hromadzie* przed- 
stawicieli stowarzyszeń i instytucyj 
białoruskich na naprawdę bezpartyj- 
nych. 8 

Słuszne to żądanie zostało, oczy- 
wista, odrzucone przez nawykłą do 
dyktatury w Komitecie klikę wywro- 
towców białoruskich, powodując na- 
tychmiastowe wystąpienie z Komitetu 
przedstawicieli Ch. D. i „Sielsajuzu*, 
którzy ponadto wydali okolicznościo- 
wy komunikat do społeczeństwa bia- 
łoruskiego, stwierdzający, iż na sku- 
tek ustąpienia z Komitetu ich przed- 
stawicieli Białoruski Komitet Narodo- 
wy w Wilnie traci swój dotychczaso- 
wy charekter i prerogatywy reprezen- 
tacji ogólno-narodowej Białorusinów 
w Polsce, redukując się do razmia- 
rów partyjnej ekspezytury «Hromady»* 

- 

wobec czego należy pomyśleć o u- 
tworzeniu nowego Komitetu. 

Komunikat ten został ogłoszony w 
pismach białoru kich, jednakże żad- 
nych kroków, któreby zmierzały ku 
utworzeniu newego Komitetu przez 
czas dłuższy nie podejmowano. Tak 
upłynął rok prawie w sytuacji niezde- 
cydowanej i dopiero w lipcu r. b. 
wybuchła bombal Mianowicie 1-go 
lipca r. b* b. przedstawiciele Ch. D. 
i «Sielsajuzu» w Komitecie rozestali 
do wszystkich instytucyji organizacyj 
białoruskich w Wilnie zaproszenia na 
walne zgromadzenie w dniu 2-go 
lipca r. b. członków Komitetu, wobec 

przez 
dotychczasowe prezydjum. (Nota be- 
ne dziwne tu było pominięcie przez 
grubę inicjatorów białoruskich ugru- 

p.p. Pawlukie- 
pewien 

kontakt z którymi, jako przedstawicie- 
łami umiarkowanych odłamów bialo- 

niezwołania takiego zebrania 

powań polonefilskich 
wicza i F. Umiastowskiego, 

ruskiej myśli narodowej, byłby znacz. 
nie bardziej właściwy dla działaczy 
białoruskiego obozu narodowego niż 
kokietowanie b. «hromadowców» lub 
podejrzane konszachty z Rosjanami!) 

Z i3-stu zaproszonych na zebra- 
nie instytucyj, organizacyj i stronnictw 
białoruskich przybyli przedstawiciele 
następujących 7-miu organizacyj Bia- 
łoruskiego Klubu Poselskiego, B ałor. 
Ch. D, Białor. Związku Włościań 
skiego («Sielsajuz»), Białor. Instytutu 
Gospodarki i Kultury, Białor- T-wa 
Wydawniczego «Pogeń>, Białor. Du- 
chowieństwa Katolickiego i Biator. 
drukarni imienia Fr. Skoryny. 

Po sprawdzeniu mandatów ustalo- 
no przybycie 15 delegatów z ogólnej 
liczby 27, wocec czego zgromadzenie 
jako prawomocne dokonało ponow- 
nych wyborów prezydium w rezulta- 
cie których senator W. Bohdanowicz 
został obrany na prezesa Komitetu, 
zaś poseł Е. Jaremicz i P. Karuzo 
na jego zastępców. Siedziba nowego 
Komitetu mieści się przy ul. Ludwi- 
sarskiej 1 —19. 

Wobsc tego, że organ <hroma- 
dowców» «Nasza Prauda» przedsta- 
wia całą tę sprawę jako intrygę cha- 

SŁOWO 

Skład tego zebrania Komitetowego 
był wybitnie jednostronny, składając 
się wyłącznie z przedstawicieli roz- 
maitych ekspozytur b. „Hromady“, 
a mianowicie: T-stwa Białoruskiej 
Szkoły, Białor. T-stwa Naukowego, 
Biał T-stwa Wydawniczege,. Komite- 
tu Rodzicielskiego gimnazjum bialo- 
ruskiego w Wilnie, Biał. Banku Spół- 
dzielczego, Biał. Komitetu Pomocy 
Ofiarom Wojny, Bał. Związku Aka: 
demickiego i Związku Włościańskiego. 

A teraz, na zakończenie, parę uwag 
i przewidywań co do dalszych pery- 
petyj groteski komitetowej. 

Otóż wobec zaciętości i nieustęp- 
liwości obu stron, anomalja dwukomi- 
tetowa może potrwać dłuższy okres 
czasu. Nie ulega bowiem wątpliwości 
zarówno fakt, iż Białoruski Komitet 
Narodowy z natury rzeczy, z Samego 
tytułu swego musi się składać z 
większości narodowej i być przez nią 
rządzonym, jak i ta—że od kilku już 
lat sawykli do rządów  nieograniczo- 
nych w Komitecie byli „hromadowcy“ 
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szmzai 

URZĘDOWA. 

NIKA 

nie zgodzą się dobrowolnie na żadną 
redukcję ich dotychczasowych wpły* 
wow/ 

Przytem zaznaczyć należy iż, mi- 
mo to że rządy Komitetu Narodowe- 
go Nr. 1-szy, sprawiane przez między- 
narodowcow z „Hromadv“, są zja- 
wiskiem dziwacznem, — sytuacja na- 
rodowców białoruskich z Ch. D, i 
„Sielsajuzu* (znowuż podzielonego na 

Nowy Zarząd miasta, 
Wczoraj w południe objął urzędo- ne fotele zostały zajęte przez nowyc 

wanie nowy Zarząd miasta z prezy- ławników. P. Łokuciewski przeniós 
dentem p. j. Folejewskim na czele. się do wydziału rzeźni i rynków. O 
Objęcie urzędowania przez nowe wła- godz. 3 ciej odbyło się zwykłe posie- 
dze miejskie odbyło się bez zwykłych dzenie nowego magistratu w sprawach 
uroczystości i przemówień. Opróżnio- bieżących. 

„Sielsajuz“ Nr. 1-szy i Nr. 2-gil), któ- Posiedzenie Rady miejskiej, 
rzy utworzyli Białoruski Komitet Na- Kolejne posiedzenie Rady miej. Rady w wypadkach zażaleń na dzia- 
rodowy Nr. 2:gi, także nie jest pewną, skiej odbędzie się we czwartek, dnia łalności Magistratu. Oprócz tego będą 

Chodzi o to,że ostatnio białoruski 11-go sierpnia, Na tem posiedzeniu dokonane wybory do komisyj miej. 
obóz narodowy w Wilnie został grun- odbędą się wybory przewodniczącego skich, 
townie skompromitowany przez kiłka @ a 2 а Z wa: sig . 
fałszywych posunięć, a jednostronny Litwini zawładnęli bezprawnie 12 dziesięcinami 

Pokrzywdzona ludność skarży się p. Wojewodzie. 
skład zgromadzenia organizacyjnego 
Nar. Komitetu Biał. Nr. 2 oraz sze: 
reg nieformalności i wykroczeń przy Na ręce pana wojewody wileńskie- przestawiając wiechy graniczne i ©. 
tworzeniu nowego Komitetu, sprawia, go wołynęło pismo kilku rolników ze becnie nie dopuszczają na te tereny 
że wypadnie uznać sytuację Koinitetu wsi Rudejki gm. podbrzeskiej pow. prawych właścicieli wymagając od 
Nr. 2-gi za równie chwiejną jak Ko- Wilensko-Trockiego, w którem petenci nich przepustek rolnych. Wspomnie- 
mitetu Nr. 1-szy. proszą o interwencię w Sprawie nie- ni właściciele zagarniętych niepraw- 

prawnego zawładnięcja przez władze nie terenów nie chcą brać przepustek 
litewskie ich ziemią. Po ustałeniu w uważając słusznie, że pola te i łąki 
1923 r. granicy polsko-litewskiej tere- leżą po stronie polskiej. Dowiaduje- 
ny poszkodowanych składające się z my się, że pan wojewoda przesłał 
ziemi ornej i łąk znalazły się tuż przy sprawę tę do starostwa Wileńsko- 

K. Smreczyński. 

granicy i właściciele ci władali niemi Trockiego do przeprowadzenia do- 
normalnie. chodzenia i załatwienia tego sporu z 

W dniu 1 maja rb. Litwini zajęli władzami litewskiemi. 
sji stworzonej przy komisarjacie rzą- samowolnie _ dwanaście _ dziesięcin, 

du dla opracowania maksymalnych лиии esgawuwwwwww suwzwwww www nooo 

Radna a pertraktacje celem uzgodnienia zdań czani i i, ё ь zwałczania lichwy i spekulacji, Funk Tawii biżscy pozskol je ti] fo: Adres wojska 
cjonująca przedtem komi tel- 

OE оОЕ онолн żytecznej placówki nie został ustalony. w hołdzie J. E. Biskupowi Ban- ska do wałki z lichwą i spekulacją 
została zlikwidowana i obecna wcho- TEATR i MUZYKA, durskiemu. 
dzi w jej konipetencje. Należy przy- _ — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś _ Z okazji obchodu 40.ecia kapłaństwa 
puszczać, że nowopowałana do życia wchodzi na_ repertuar najnowsza komedja otrzymał ]. E. Biskun Bandurski następujące 
komisja w pierwszym rzędzie załatwi Verneuilla «Radość kochania», która nie- adresy od wojska: 

p NOCY bawem wejdzie na repertuar Teatru narodo- Excelencjo, ukochany przez wszystkie 
Sprawę wy śróbowanych CEN NA MIĘ- wego w Warszawie. й serca żołnierskie Księże Biskupie 
so oraz postara się o zmniejszenie Sztuka ta, poruszająca niezwykle cieka- W/ dniu dla Polski tak uroczystym, gdy 
ceny mąki, natychmiast po ukazaniu w Paa — niewą'pliwie zain- mia oł Zo w Kapłań skiej 

ie na r - teresuje publiczność wileńską. i obywatelskiej, a kraj cały składa Ci hcłd 
e M zboża, co na w eatrze naszym, sztuga ta otrzymała i podzięzowanie zą niestrudzoną pracę Twe- 

ap p doskcnałą obsadę W głównej roli kobiecej go Życia; 
— Nowe „autobusy 1 takSO- po raz pierwszy pozna publiczność pozy- Gdy w pamięci naszej staje Twoja bez- 

metry. W dniu wczorajszym kemisja skaną siłę p. Irenę Larowską W męskiej ob- senna straż nad tem, co najdroższe — nad 
techniczna Dyrekcji Robót Publicz. Sadzie, opiócz sił dc: wes L kokiais duszą Jana S b troska nad 

Н (o raz pierwszy p. Aleksander Rodziewicz. posz-rzeniem je, oszerzeniem granic nas I stębunów głosowych eee Vis miao S aaa Las S тр ж в a m A й “ nego autora p. Dunin-Markiewicza najnow- y Wspominamy dziś te lata smutne 
ścicieli dla kursowania po Wilnie. szą jego krotochwiię «Cnota pana Tosia» pajojcii kiedy swą żywą wiarę w moc 

nigdzie jeszcze nie graną, kiórej premjerę | zmartwychwstanie Ojczyzny przelewałeś graną шег y ] y 
WOJSKOWA. wyznaczono na środę przyszłego tygodnią. w nasze piersi, a słabych tą wiarą krzepi- 

UW; dpułkownik Biestek 0* Próbami kierować będzie sam autor. łeś—Racz przyjąć, Czcigodny Kaptanie i cd 
' RADJO nas, Żołnierzy, te słowa synowskiej miłości 

bejmuje 6 p. p. Leg. Za kilka dni * | c:ci žetaierskiej. Od nas, którzy nigdy nie 
SA esa podkreślając, że 
wszystkie stronnictwa i organizacje, na urlop. W dniu wczorajszym pan 

które wysłały swych delegatów na GA Raczkiewicz rozpoczął mie- 
waine zgromadzenie w dniu 2-go lip- sięczny urlop wypoczynkowy. Zastę+ 
ca r. b. są w mniejszym lub więk- oco funkcje wojewody sprawować 
szym stopniu ekspozyturami powyż- będzie vice-wojewoda p. Olgierd Ma- 
szych e. Lat nablera linowski : 
szczególnej wagi rezolucja tegož wal- M 1- 
nego zgromadzenia, w której 1) u- „„, ON RE U 
chwala ponowne rozesłanie zaproszeń Wilnie: przejazdem na prowincję ЕЕ 

ёоаш]'аапі:а;: У Ьпа}ог}:ц\нсн‚аі‹:бге_ a ster Poczt i Telegrafów p. Miedziński 
W oraz szef wydziału prezydjalnego M. na zebranie Komitetu w dniu 2-im S. Wewneirznych p. Zabierzowski. 
lipca r. b. oraz 2) zgadza się na : 12 я е 

i „ Panowie Miedziński i Zabierzowski 
Eee Pe Ton zaproszeni zostali na polowanie do dzenia, gdyby te organizację tega s0- majątku hr. Przeździeckich. 
bie życzyły. i е ni - 

Ostatni z dotychczasowych aktów nów aa ak as 
komitetowej iragifarsy rozegrał się na „. już organizacje rolnicze występują 
zebraniu Białoruskiego Komitetu Na- do rządu w sprawie ujednostajnienia 
rodowego Nr. 1-szy w dniu 14-g0 terminów płatności wszelkich danin 
lipca r. b., podczas którego przyjęto publicznych, a więc podatków samo- 
szereg ciekawych uchwał w związku rządowych, państwowych, komunal- 
z wytworzoną sytuacją. nych, szkolnych itp. od rolnictwa. Po- 

W streszczeniu brzmią one nastę- bjeranie wszelkich podatków od rol- 
pująco: 1) Zgromadzenie odmawia nictwa w jednym terminie (raz na rok) 
prawomocności nowemu Komitetowi przyniosłoby znaczną  dogodność, 
i jego prezydjum, wobec szeregu nie- gdyż obrót kapitalu w gospodar- 
formalności, które miały miejsce pod- stwach wiejskich odbywa się raz do 
czas zebrania i wyborów prezydjum, roku. Jak się dowiadujemy, staraniu 
2) uważa ustąpienie przedstawicieli w tym kierunku odniosły pewien sku- 
Ch: D. i „Sielsajuzu* z Komitetu tek i wkrótce będzie wydane odpo- 
(Nr. I-szy) za fakt dokonany, 3) skre- wiednie zarządzenie, zmierzające do 
Śla z listy członków Komitetu (Nr. 1) ujednostajnienia terminów płatności 
pos. F. Jaremicza i A. Stepowicza, pot danin publicznych, pobieranych od 
ciągając ich jednocześnie do odpo- ludności wiejskiej na mocy obowią- 
wiedzialności sądowej za podpisanie zujących przepisów w tym kierunku, 
„Za prezydjum“ zaproszeń na zebra- aby terminy płatności różnych danin 
nie w dniu 2-gim lipca r,b., 4) przyj- publicznych zblegały się z terminami 
muje zgłoszenie się na członków Ko: płatności państwowego podatku grun- 
miteiu—cdelegacji „Sielsajuzu“ Nr. 2-gi towego- 
w osobach prezesa tegož d-ra J. Sian- — Dyrektor Grzegorzewski 
kiewicza, J. Bzkisza i M. Szawiówny, wyjechał na urlop. W dniu wczo- 
wreszcie 5) obiera @-га ]. Dwarczani- rajszym wyjechał na /6:tygodniowy 
na na sekretarza prezydjum komitetu urlop wypoczynkowy Dyrektor Lasów 
w miejsce zaaresztowanego J. Sznar- Państwowych p. Władysław Grzego- 

kiewicza. rzewski, przekazując sprawy Dyrekcji 

— Pan Wojewoda wyjechał 

 UEEOEWRETZOOREOEZTCH WSZY Z EO EOEENKA 0a czas Swej nieobecności Wice-dy- 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 2 

sierpnia r. b. 
Wilno 42 — 43 zi, za 100 klg., owies 
43 — 45, jęczmień browarowy 48 — 
50, na kaszę 45—47, otręby żytnie 26—27, 
pszenne 27 —28, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
żytnia 8—10, siano 15—18. Tendencja zniž- 
kowa. Na rynku wileńskim pojawiło się Žy- 
go nowego zbioru z Wołynia po cenie 35 
2ł. za 100 kg. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 85 — 95, 60 proc. 70 — 80, 
żytnia 50 proc. 73 — 75, 60 proc, 64 — 65, 
razowa 49—50, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chieb pytlowy 50 proc: 72—75, 60 proc. 
stołowy 62—65, razowy 48—50 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160'gr. za 
1 kg A PS 08, PORTSTANA cała 80-90, 

егапа я 'ома 80—95, zak 
50260 Jazisna 70-80. 5 

Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg, 
<ielęce 200—220, baranie 240 — 250 wie: 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. : 

Tiaszezes slonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 280--300, twaróg 100 — 120 za 1 kg., P, 
ser twarogowy 150 — 180, masto nieso- 
tone 500 — 550, sołone 400 — 450, desero: 
we 550—600. ; 

Jaja: 130--140 za 1 dziesiątek. 
Drób. kury 3,00 — 6,00 zł. za 2 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20,00—2200, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę, 

Warzywa: kartofle 14—15 gr, za 1 kg., 
młode 10—12, cebula 120—140, cebula zie- 
łona 5—10 (pęczek), szczaw 15—20 za 1 kg., 
sałata 10—15, marchew młoda 10—15 (pęcz.), 
pietruszka 35—10 (pęczek), buraki 15—20, 

Ziemiopłody: żyto loco 8 

4 A torowi p. Marjanowi Hoppenowi. młode 5-10, bruklew 20.25, ogórki młode 5. "SK i 8 а ka skalę, a 1 88 gr. ml kg, _— Bezpośrednio DYD p. 
gr. za l kg. szparagi 260—280. Grzegorzewski odbył konferencję 2 

Vaja ali gr. za główkę, kapusta Inspektorami Lasów poszczególnych 
ао іш:х.::к'іщёо—ю obwodów w sprawach, związanych ze 

poziomi 100-120, czereśnie 120-140, czarne Zbiiżającym się sezonem eksploatatyj« 
jagody 60—70, agrest 60—70, maliny 140— nym, oraz został przyjęty przez Pana 
150 za a A. pok 5050 Wojewodę Raczkiewicza. i 

ukier; a м Ww hurcie, k MIEJSKA. 185 ab 
żyby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 — W sprawie unormowania 

za l.kg. szczupaki żywe 300—350, śnięte ruchu pigzzce w Wilnie. W ma- 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 к » я —250, karasie żywe 200-250, Śnięte 150.180 jowym „Dzienniku Urzędowym woje- 
karpie żywe 250-280, a> > leszcze PoE Wileńskiego* Nr. 27 zosta- 
żywe 350-380, śmięte 220-250, sielawa 200— ło ogłoszone rozporządzenie Wojewo* 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220-250, gy Wileńskiego w przedmiocie unor- —250, miętu : ) eis G Za «0Q niete 300 mowania ruchu pieszego w Wilnie. 
220, stynka (bral ocie 100—150, drob- Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 
ne 40-780, (Gr) P 16 czerwca 1927 r. į Br m. in. 

następujące przepisy obowiązujące: 
należy chodzić wyłącznie po prawej 
stronie chodnika, tamowanie ruchu 
pieszego na chodnikach przez wstrzy* 

za 1 kg. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
2 sierpnia 1937 x. 

Dewizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno m ь i ‚ я 

ywanie w miejscach nieodpowiednich 
nek 35 89949 35% lub przez chodzenie w grupach jest 

Nowy-York 803 8,95 891 wzbronione. Osoby niosące ciężary, 
RE 30 SS : M a> rtg prowadzące zwierzę: 

aga ь , ‚ fa lub wózki ręczne winny posuwać Szwajca 2,32,5 172,7 171,89 1 3 i A 12585 Az 12404 Się wzdłuż jezdni przy prawym brze- 
gu. Parasole należy tak nosić aby 
nie zagrażały bezpieczeństwu eczu etc. 

Przypominamy te przepisy, ponieważ 
władze R EZ zupełnie zapom- 
niały e ich istnieniu. 

Delary St. Zjedn. 8,92:/* 8,92 Br Pierwsze posiedzenie Ko- 
Listy zastawne. misji do walki z lichwą i speku- 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100 — 49,25 48,75 lacją. W nadchodzący piątek odbę- 
dzie się pierwsze posłedzenie Komis 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 2 sierpnia 1927 r. 

Banknoty. 

wakujące stanowisko dowódcy 6 p.p. 
Leg. obejmuje wyznaczony na nie dA: badrcji wareżawskiej. 

dowódca ppłk. 'Biestek. Jak już Sp i J can, 
НО я р czo-meteorologiczny, , nad program i komu 
podawaliśmy dowódca 6 pułku płk. nikaty <PAT>. 
Kozicki otrzymał nominację ma do- 1500. Komunikat gospodarczy i meteoro- 
wódcę piechoty dywizyjnej 8 dywizji logicmy, nad program. 

piechoty. 16.30 — Audycja dla dzieci — wygłu 
— Dekoracje  Hallerczyków. p. Benedykt Hertz. : 

Ргепвр e Weteranów LĄ 1 — žiai zem. Žas 
Armii Polskiej w Ameryce pułkownik PROC i е = 
dr. P. A. Starzyfiski w czasie pobytu ao 2 UM 
w Wilnie dokonał dekoracji Medalem Uuwory: _ Moniuszki, Noskowskiego, 
Weteranów Armji Polskiej w Ameryce Straussa, Kalmana i in. > 

Sali Va 18.50 Aa KRS prek reformator zku Halleryczków. Indij, wygtosi oro WI D k 
Z pośródCzczłonków tej horągwi nag 19 5. Roemaitości. Ram 

zostali prez pułk. dr. Starzyńskiego 19,35 — Odczyt pt. «Przepowiednie po- 
dekorowani Medalem: w dniu 31 lipca godz> wygłosi dr. Leonard Bartnicki z dzią- 
rb. prezes Jerzy Siewicz oraz Ko- *" *zqgg -* Komunikat rolniczy. 
mendant Ignacy Ž6lkowski, oraz w 2015 — Przerwa. 
dniu 2 sierpnia r. b. — Dominik Pio- 20.30 — Koncert wieczorny. Transmisja 
trowski, członek zarządu, . z Krakowa, w przerwie biuletyn <Messager 

Medal Weteranów Armji Polskiej Poe 00. Aa Tobie zotadiborofęśice- 
aa DENI, A day ny, R daty policji, komu- 
członkom orągwi ileńskiej, a nikaty <PAT>, nad program. 
mianowicie: Głoweckiemu Czesławowi o. aan. muzyki tane- 
por. rez, Szmenowiczowi Aleksand- 7] 7 restauracji «Rydz», 
rowi, Szukielowi Zygmuntowi, Pawłow- WYPADKI i KRADZIEŻE. 
skiemu Stanisławowi, Kowałewskiemu Pi dówał 
Wacławowi, lwanowskiemu Pawłowi, wę wsi Peno iii AB S 
Witwinskiemu Konradowi, Kiewłiczo- czas burzy od uderzenia piorunu spaliły się 
wi Stanisławowi ppor. rez., Januszkie- 14 gospodarstw. Straty wynoszą 52 tys. zł. 
wiezowi Władysławowi, Grzybowskie- „ a ac? pra 
mu Franciszkowi, Dąbrowskiemu Jul- mont 24), kóry dokonał seek 200 zt. 
janowi ppor., rez., oraz  Korbutowi na szkodę A. Dubickiega (Strycherska 6). 
Z: Dzkoracja wymienio- 2 Lima J. Gė I (w. Agliniki 

ni i m. Rudziskiej) na rynku ewnym  skra- 

dla wymienionych nie. zosiały made. Soto pał wane 30 у słane z Ameryki co nastąpi po po- przez okno ' skradziono ubranie wartości 
wrocie pułk. dr. Starzyńskiego do 800 zł. 
Ameryki, : ‘ — J. Rynkiewiczowi (Sołtaniszki 27) 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA "ion SP ORT 
— Dwadzieścia osiem tysięcy . 

wypłacono bezrobotnej inteli- powtórna porażka reprezentacji 
gencji, W dniach 27, 28129 ub. m. Grodna, 
Kasa Biura funduszu bezrobocia Wy. Po nieznacznej porażce grudnian z kom- 
p ae eg = bezro- binowaną Arštyaų Pogoni mistrz Wileń :kie- 
nych umysłowyc ‚ . go Okięgu Makkabi rozprawił się .z gośćmi 

Pomimo znacznej sumy, wielu jak na  mistrzą przystało,  wygryw.jąc 

bezrobotnych nie otrzymało pienię- p pyłąt py zapawne uwiecaiawe esa je: 
dzy, gdyż jak się Okazało, suma ta pszym rezultatem gdyby nie dobra gra bram* 
jest niewystarczająca. Pan wojewoda, karza gośd ratują *ego kilka sytuacji, Gra 
do którego zgłosiła się delegacja sama nie przedstawiała się Ciekawie i kie- 

bezrobotnych, obiecał zwrócić się do rownicy sekcji obydwóch klubów mieli oka. 
władz centralnych © asygnowanie Gajų zespzłów hie może b. zalntercsowić 
dodatkowej sumy, publiczność, co też uwidoczniły pustki w 

— Z posiedzenia Komisji roz- m: Ea sędziował a a 

jemczej do spraw dozorców do- P. Katz. 7 przyjemnością stwierdzi śmy, że 
mowych. Na ostatniem posiedzeniu spotkania data plon ROW kk 
z. keri i do spraw za lał gościom rozbijać się odgwizdują: faule. 
gów powstałych pomiędzy wlašcicies . ; 
lami nieruchomošci, a dozorcami za Z całej Polski. 
łatwiono 21 spraw powstałych na tle _ —- Pierwszy krążownik polski 
nieporozumień. Znaczny procent tych „Władysław IV». Dawniejszy fran- 
zatargów powstał na tle wysokości cyski krążowaik «D'Eatrocasteaux>, 
gaž oraz nieodpowiednich lokali dla zakupiony przez rząd polski dla pol: 
dozorców. ŻN skiej marynarki wojennej, opuścił port 

RÓŻNE. w Cherbourgu, udając się pod flagą 
— Niebezpieczny płot. jeden polską i z polską załogą do Gdyni. 

z czytelników naszych zwraca uwagę Krążownik ten otrzymał nazwę <Wła- 
na niebezpieczeństwo jakiem grozi po- dysław IV.» i służyć będzie jako o- P 8 p : 
chylony wysoki płot przy ul. Su- kręt szkolny dla polskiej marynarki 
bocz pod nr. 63. Wysoki ten płot wojennej. Pojemność jego wynosi 
przy lada silniejszym podmuchu wiat- 8120 ton, uzbrojenie jego składa się 
ru może spowodować katastrofę. z dwóch dział 24 cm. oraz 24 dział 
Może odpowiednie czynniki zwrócą większego kalibru, 

zapomnimy, jak płomiennem słowem wznie- 
Cał*Ś w piersiach naszych i naszych pole: 
głych towarzyszy broni tęsknotę do wolno- 
Ści. Jak w te smutne lata przedwojenne 
błogosławiłeś naszym wojennym  przygoto- 
waniom. Jak podątałeś wślad za kompanjami 
i bstaljonami, aby podtrzymać w żołnierzach 
mdlejące z  utrudzenia 1 osamotnienia 
dusze. 

Jak towarzyszył:ś nam po wszystkich 
bezdrożach naszej Żołaierskiej tułaczki. 

Za wszystkie Twe złote słowa i gorące 
modły, trudy bezmierne i starania po obo- 
zach, szpitalach, okopach 1 koszarach na 
Szych, za Całą służbę żołnierską, jaką od lat 
bez odpoczynku i nagrody w szeregach na- 
szych pełnisz 

składamy Ci, ukochany nasz Księże Bi- 
skupie serdeczne podziękowanie i zapewnie- 
nie wiernej żołnierskiej miłości. 

Jan Wróblewski 
do ca O. K. 1. 

Władysław Rożan. 

Do Jego Eminencji Księdza Biskupa 
Władysł iwa Bandurskiego. 

Z okazji 40lecia Kapłsństwa wyrażamy 
hołd i cześć, zasługom .Dostojnego i Czci» 
godnego Jubilata, oraz życzymy Mu naj: 
gorę:ej szybkiego powrotu w nasze szeregi, 
jako ich duchowego kierownika i pasterza. 

Oficerowie garnizonu Lwowskiego. 
IEEE ITT IDE SIA STT D T лЫЕИ 

Przeszłość kasiarzy war- 
szawskich. 

Jak już donosiliśray w poprzednich 
nvmerach, policja polityczna zlikwido: 
wała w Warszawie groźdą szajkę 
międzynarodowych  kasiarzy, którzy 
bliscy już byli dostania się podkopem 
do skarbca «Państwowych Zakładów 
Graficzniychs. 

Członkowie bandy, znani są do» 
skonale policji, Wielokrotnie karani 
byli sądownie za kradzieże i włama- 
nia. 

Ryszard Wojciechowski, lat 40 
podczas wojny przebywał w Rosji. W 
Warszawie zjawił się w r. 1918 i poe 
czął szukać jakiegoś przedsiębiorstwa 
handlowego. Mówiono o - nim, że 
przywiózł większe pieniądze z Rosji. 

Całe jego zachowanie świadczyło 
że posiada istotnie większą gotówkę, 
o czem między innemi świadczyły 
klejnoty jego żony, w które ubierąła 
się chętnie. 

W stosunkach osobistych wywie- 
rał dodatnie wrażenie. 

Wojciechowski nabył drukarnię w 
r. 1919 przy ul. Zielnej (dawniej Gin- 
sa) i prowadził ją przez kilka miesię* 
cy i ostatecznie sprzedał ją „Rozwo- 
jowi* z niewielkim zyskiem. 

Stanisław Cichocki, lat 42, główny 
herszt bandy i inicjator całej roboty, 
ea synem włościanina z pod Ostro* 
ęki, 

Na szersze wody wypłynął z Ró 
sji gdzie kilkakrotnie był karany za 
włamania przez sądy kijowskie i pe- 
tersburskie. 

Obecnie zajmuje 6:pokojowe luk- 
susowo urządzone mieszkanie. przy 
ul. Chmielnej Nr, 32. Był on współ: 
właścicielem „Czarnego Kota* i kina 
„Eidorado*. 

W r, 1922 wraz z woźnym Sieczką 
dokonał śmiałego włamania do banku 
przy ul. Zgoda, Skazany na 3 lata 

  uwagę kogo należy, aby to grożące u"CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? ® 
zdrowiu publiczności niebezpieczeń: H Musisz ukończyć kursa fachowe d ž 
stwo usungč. = spondencyjn; prof.  Sekułowicza, ® 

— lzba Handlowo Przemysło- = Z R mz s 
į 4 za) : r)i, rachunkos 

ua aa wa ae = wości kupieckiej, korespondencji : 
0- * handiowej, stenografji, nauki handlu, » 

wo-Przemysłowa. Obecnie ze strony % prawa, kaligraji, pisania na maszy- s 
urzędowej oraz związków przemys- s nach, Po ukończeniu świadectwo. u 
łowców i kupców prowadzone są ® ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! = 

więzienia, karę odsiedział, Zwolniono 
go na skutek amnestji w roku 1924, 

Postrzeleny 40-letni kasłarz, Wace 
ław Kapała, zmarł przed Śmiercią nie 
odzyskując przytomności, wobse cze* 
go nis był przez policję przesłuchany. 

„Inwestycje“ poczynione przez zło- 
czyńców w celu dobrania się do 
skarbca xosztowały już do 10.000 zi. 

 



Kobieta=porucznikroz> 
strzelana przez Sowiety 

Bohaterska Śmierć zaciętego 
wroga bolszewizmu. 

Przed kilkoma dniami rozstrzelano 
w. Kijowie za antykomunistyczną dzia- 
łalność porucznika Zacharczenko. Po- 
nitważ stryczek i kula są codzienny- 
mi argumentemi bolszewików w wal- 
ce o utrzymanie władzy, nie byłoby 
w tem nic nadzwyczajnego. 

Porucznik Zacharczenko podzielił 
jedynie los setęk swych braci. Nad- 
zwyczajność faklu leży w tem, że za- 
strzelony porucznik był kobietą, która 
nazywała się Elżbieta lwanówna Szulc 
zaliczona być może do prawdziwych 

męczenników, poległych w wałce o 
wolność swej ojczyzny. 

Nieprzejednany wróg czerwonego 
terroru, Elżbieta lwarówna od naj: 

_" młodszych lat obdarzona była wojo- 
wniczyfh charakterem; kiedy wybuchła 
wojna, nie chciała wzorem innych 
s'ać się siostrą miłesierdzia i opatry- 
wać rannych w Szpitalu, ale marzyła 
o walce z bronią w ręku. 

Rodzice nie chcieli oczywiście na 
to zezwelić, więć pewnego dnia ucie+ 
kła z domu. Przebrawszy się po 
męsku, wstąpiła jako ochoinik do ka- 
walerji i dosłużyła się stopnia porucz- 
nika, Nikt w pułku nie znał tajemni- 
cy swtgo kolegi. Dopiero, gdy cięż- 
ko ranna w Karpatach dostała się do 
Szpitala, wydało się, że jest kobietą. 

Rekonwalescencja była długa i za- 
nim mogła powrócić do pułku, przy: 
szło zawieszenie broni. Przez dłuższy 
czas 'nie bylo wiadome, co się z 
Eiżbietę dzieje, aż znalazła się w sze- 
regech armji Wrangla. Walczyła w 
południcwej Rosji, przedostała się na- 
stępnie zagranicę. 

Miała sposcbność, zrobienia „wiel- 
kiej karjery", Firmy kinematograficzne 
ofiarowały jej znaczne sumy, pewien 
bogacz amerykański chciał się z nią 
ożenić; odrzucała wszystkie oferty. 
Pewnego dnia znowu zniknęła. Ro- 
dzina jej, mieszkająca na emigracji w 
"Wiedniu, daremnie robila poszukiwa- 
nia, chcąc się dowiedzieć, co się z 
nią dzieje. 

Jasne było, iż podjęła na nowo 
walkę z bolszewikami, ale gdzie i jak, 
nie można było stwierdzić. Przy spo- 
sobności zamachów na dygnitarzy 
sowieckich, wspominano niejeanokrot- 
mie jej nazwisko, były to jednak głu- 
che wieści jedynie, 

Wreszcie pisma przyniosły tragicze 
ną i ostainią wiadomość o Elżbiecie. 
Porucznika Zacharczenko rozstrzelano. 

Ze świata. 
— Lindbergh zagubiony w morzu 

mgły. Sławny zdobywca przestworzów po- 
, wietrznych pvłk. Lindbergh, b;ł onegdaj 

przedmiotem ogólnego niepokoju i przeraże- 
nia w Ameryce. Pilot opuścił Boston, aby 
udzć sę samolotem do Portland (Maine) 
gdzie miano na jego cześć urządzić uroczy- 
ste przyjęcie. W czasie lotu znalazł się Lind- 
bergh w tak gęstej mgle, iż przez 5 3odzin 
musizł w niej błądz Ć, czekając na moment 
rzerwania się groźnej mglistej opony. Wo- 
ec tego, że mgła trwała nieprzerwanie, 

pilot zmuszony był zrezygnować z dalszego 
lotu i wylądował w Concord (New-Ham- 
pshire) unikrąwszy szczęśliwie katastroty, 

Wylądowanie Lindbergha przyjęli Ame- 
rykanie, zatrwożeni o losy pilota z szaloną 
radością. 

— Flirt telefoniczny na dancingach. 
Przewidujący zmysł organizacyjoy Niemców 
troszczy się o tych, którym wrodzona nie- 
śmiałcŚć przeszkadza prosić pznie do tańca. 
W tym celu ustawiono na stolikach w ber- 
fińskich salach balowych sparaty wewnę- 
trznego telefonu, umożliwiające wyrażanie 
w tak dyskretny spotób chęci cherlestono- 
wania. Podobno do niekiórych stolików 
dodzwonić się nie można, centrala stalę 
odpowiada: «Zajęte». Nieśmiałość znika na 
odiegłość... 

  

EDGAR WOLLES. 

® złowieszcza postać. 
 ROZDZIAŁII. 

Spółka Emery. 

ółka „Emery and Emery” mieś- 
os w bardzo starym domu. Od 

kilku stuleci firma ta ulegała zmianom 
losu. Pewnego wieczoru, w ubiegłem 
stuleciu, jeden z przedstawicieli rodu 
Emery przegrał w kości całą swą 
fiotę handlową, lecz później inny 
Emery odzyskał cały fumdusz przy 
pomocy handlu herbatą. W ten spo- 
sób stary dom, wykrzywiony nieco, 
pełen zabawnych zakamarków, Sza- 
iek i skrytek, o wązkich, krętych 
schodach i niskich dachach, pozostał 
w rękach dawnych właścicieli, ‘ 

Nad grubemi cknami z zielonego 
szkła, słabo przepuszczającemi Świat- 
ło wisiały wyblakłe szyldy: «Emery 
and Emery  (właściciels okrętów), 
spółka importowa». : 

Mały pokoik, w którym Elza 
Morlow ślęczała nad prywatną kore- 
spondencją nowego właściciela, był 
umeblowany przez starego sekretarza 
pamietającego jeszcze czasy, kiedy to 
pierwszy policjant ukazał się na  uli- 
cach Londynu. EA 

Siedząca przed wytartym i ciężkim 
stołem Elza, zalana wesołemi pro- 
mieniami wiosennego słońca, wyda* 
wała się niezwykłem zjawiskiem, zu- 
pełnie obcem w tem ponurem oto- 
czeniu zarówno jak mały bukiecik 
konwalij, który postawiła przed sobą 
w tanim wazoniku, cbok maszyny do 
pisania. 

Elza, zgrabna, wysmukła dziew» 
czyna o twarzy stanowczej i pięknych 

  

aS 

Wilno dnia 1 sierpnia 1927 roku. 

OŚWIADCZENIE 
w sprawie zajścia między p. Kazimierzem Wójcickim, a p. Bolesła- 

wem Wścieklicą, spisane dnia 1-go sierpnia 1927 roku o godz. 16:tej przez 
zastępców honorowych p. Wójcickiego Kazimierza: p. płk. Filipkowskiego 
Władysława i kpt. Pyrka Józefa w sprawie odrzucenia wyzwania. 

Podpisani zastępcy honorowi p. Kazimierza W ójcickiego stwierdzają— 
co następuje: 

Pan Bolesław Wścieklica zamieścił notatkę w N-rze 167 <Kurjera Wi- 
leńskiego> z dnia 26 lipca 1927 roku na temat prelegenta Akademji ku czci 
J. Eks. Biskupa Bandurskiego, 

Notatką tą uczuł się p. Kazimierz Wójcicki obrażony i dnia 26 lipca 
1927 roku wymierzył sobie doraźną satysfakcję. 

P. Bolesław Wściekiica natychmiast po fakcie, t. j. dnia 26 lipca r. b. 
wezwał policję i złożył skargę, która normalnym biegiem sprawy znajdzie 
swój epilog w Sądzie Pokoju. 

Dopiero potem, dnia następnego, p. Bolesław W ścieklica wysłał swo- 
ich zastępców honorowych, którym p, Kazimierz Wójcicki oświadczył, iż na 

mocy artykułu 74 p. 4 Kodeksu Honorowego Boziewicza wyzwanie musi 
odrzucić, ponieważ p. Bolesław Wścieklica wniósł skargę do policji przed 
wysłaniem zastępców honorowych. 

Wobec powyższego zastępcy honorowi p. Kazimierza Wójcickiego 
stwierdzają, że tenże miał prawo odrzucić wyzwanie w myśl artykułu 74, 
pkt. 4 Kodeksu Honorowego Boziewicza. : 

(-) Filipkowski Władysław ppłk. 
(—) Pyrek kpt. 

Wyciąg z protokułu posiedzeń zastępców honorowych p. B. Wście- 
klicy i p. K. Wójcickiego: ч 4 

Pkt. 6, Na posicdzeniu w dniu 1-VIII b. r. w Domu Oficera Polskiego 
w tymże składzie, na wstępie strona p. Wójcickiego złożyła dowód pisem= 
ny o wysłaniu sprawy przez P. P. do Sądu Pokoju, następnie zastępcy 
p. Wójcickiego złożyli pisemne cświadczenie nieprzyjęcia wyzwania p. Wście- 

klicy przez p. Wójcickiego, motywując odmowę wyżej już wymienionemi 
argumentami. 

Pkt. 7. Po złożeniu drobnych zastrzeżeń co do formy i treści cświad- 

czenia, zasiępcy p. Wściekiicy oświadczenie przyjęli, celem dostarczenia go 

swemu mandatarjuszowi. Na tem protokuł zosteł zakcńczony. 
* (-) Dąbrowski, kpt. (—) Władysław Filipkowski, ppułk. 

(—) Pyrek, kpt. (—) Šniechowski, kpt. 
Wilno, dnia 1-VIII 1927 roku.     
  

Dyrekcja Polskiego Moncpolu Tytoniowego ogła= 

szą przetarg na dostawę 505.000 kg. kartonu i 100.000 
kg. tektury de. wyrobu pudełek na papierosy. Szczegó* owocowy 
łowe warunki przetargu ogłoszone zostały w «Dzienniku do wydzierżawienia. 

atrocze, Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej», «Monitor Polski» 
st. Landwarów. 

Nrry: 171 29-:VII, 172 30-VII, i 173 1-МШ, стах p 

i k Epok: N-ry 205 28-VII, 206 29-Vil 

Mais 2208 POSZUKUJĘ 
  dzierżawy  ma'ątku 

150—300 h. w pobliżu 
St. kolejowej na szl2- 
ku Mcłodeczno lub 
Lida. Łas. zeł, Wilno, 
Lwowska 7 m. 9, 
Fedoryńska dla K. M. 

OGŁOSZENIE. 
Magistrat m, Wilna podesje do ogólnej wiadomości, że 

na dzień 4-go sierpnia r. bs wyznaczona licytacja w murach 
po Franciszkańskich różnych zasekwestrowanych ruchcmości. 

Początek o godz. 10-tej rano. Sk 

radzione 
MAGISTRAT. Lo e b. 

PRZETARG Re: 
<Jrzeszkowej w Wilnie 

Fundusz Kwaterunku Wojskowego ogłasza i metryłę urodzenia 
: imi Genowefy przetarg nieograniczony ma budowę domów dla St, TS y 

oficerów i podeficerów w Nowo-Wilejce i Mołe- So się ЧЕ 
decznie (Krasne, Helenów). 

Warunki ogólne szczegółowe i ślepe kosztorysy 
można otrzymać w biurze dyrekcji F. K. W, (na 

PIANINO 
fabr. A. Rauser, kon- 

OWO 

Rejestr FamdloGy. 
nie wciągnięto pod Nr. Nr. 

dn. 20 lipca 1927 r. 

6635 1. <Błoch Chaja-Sora> w Szczuczynie, pow. Lidz- 
kim, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1907 roku. 
Właścicielka Błoch Chaja-Sora, zam. tamże. 987—VI 

6636 I. Brawerman Chaim» w Szczuczynie, pow. Lidz- 
kim, sklep szmat i żelaza. Firma istnieje”od31925 r. Właściciel 
Brawerman Chaim. 988—VI 

6637 I, <Chrystuk Adolfina» w Reklowce gm. Tarnow- 
ska, pow. Lidzki, skiep spożywczy. Firma istnieje 0d 1927 r. 
„ Właściciel Chrystuk'Adolfina, zam. tamże 989 —VI 

6638 1. <Chazanowska Jacha> w Szczuczy: ie, DOW, 
Lidzkim, sklep spożywczy i kolonjalny. Firma istnieje od 1918r. 
Właścicielka Chazanowska Jacha, zam. tamże.  990—VI 

6639 |. jsEszyszka Zofja» w Szczuczynie ,pow. Lidzkim, 
sklep kolonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1925 r. Właści- 
cielka Ejszvszka Zofja, zam. tamże. 991—VI 

6640 |. <Federman Icko> w Szczuczynie, pow. Lidzkim, 
sklep galanterii i manufaktury. Firma istnieje od 1926 roku 
Właściciel Federman lcko, zam. tamże. 9 

6641 | <Furman Boruch> w Szczuczynie, pow. Lidz- 
kim, sklep kolonjałny i galanterji. Firma istnieje od 1910 roku. 
Właścici: | Furman Boruch, zam. tamże. 993—V1 

= ———— 
Dział B w dn. 21 lipca 1927 roku wpis dodatkowy. 
30 B. IV <Towarzystwo dla Handlu i Przemysłu 

Janusz Gerżabek i S-ka Spółka Akcrjna». Antoni Jankow- 
ski i Piotr Kosarski wystąpili z zarządu spółki. 979—Vl 

340. B. Ill. <Wileńskie Towarzystwo Handlowo Zasta- ; 

wowe spółka z ograniczoną odpowiedialnością w Wilnie« 
Do Zarzadu na miejsce ustępujących: Jana Kiersnowskiego i į 
Michała Nosowicza, powcłano zam. w „Wilnie: Jarosława Bej- 
nar-Bejnarowicza przy ul. S-to Jakóbskiej 16 i Bolesława Słą- 
wińskiego przy ul. Mickiewicza 46. 080—VI 

Dział A—1 dn. 16 lipca 1927 r. 
6629 |. <Wytwórnia Betonowo-Cementowa TROKI 

Bohdanowicz Piotr i S ka». Troki, ul Wileńska 23. Wytwór: 
nia wyrobów betonowo-cementowych. Firma istnieje od 18 
maja 1927 r. Wspólnicy zam. w Trokach: Bohdanowicz Piotr, 

„Lipnicki Jerzv, Łakowicz Bolesław, Malukiewicz Klemens, 
Mickiewicz Kazimierz. Nowickł Józef, Wier-zelis Konstanty, 
Zajączkowski Józef i Zajączkowiski Achjezer. Spółka firmowa, 
zawarta na mocy umowy z dnia 18 maja 1927 r. i 22 czerwca 
1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd spółki stanowią: Admi. 
nistrator główny i kierownik Bolesław Łakowicz i jego zastęp- 
ca Plotr Bohdanowicz. Wszelkie umowy 1 zobowiązania pi- 
semne, czeki, weksle, żyra pełnomocnictwa orąz umowy akty 

notarjalne i hinoteczne i unoważnienia od odbioru pieniędzy 
od imienia spółki winny być nodpisywane pod stemplem firmo- 

wym zawsze przez dwuch członków Zarządu. 981—VI 

6630 |. «Berkowicz Szyfra» w iwju, pow-. Lidzkim, sklep 
spożywczy. Firma fstnieje od 1925 roku. Właścicielka Berkowicz 
Szyfra, zam. tamże. 982—VI 

6631 I. <Gurwicz Etel» w Rakowie, pow. Motodeczafi- 
skim, sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Gurwicz Etel, zam. tamże, 9 1 

6632 |. <Ąbelow Bencel» w Szczuczynie, pow. Lidzkim, 
klep kolonjalny i galanterji. Firma istnieje od 1880 roku. Wla- 

Šciciel Abelów Bencel, zam. tamże. 984—VI 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okręgowego 
w Wilnie wciągnięto pod Nr. Nr. 

w dniu 21 lipca 1927 roku. 
6670 |. «Szapiro Izaak» w Szczuczynie pow. Lidzkim, 

karczma. Firma istnieje od 1865 r. Właściciel Szapiro lzaak, 
zam. tamże. 1022— 

6671 |. <Teplicka Jocha» w Szczuczynie, pow. Lidzkim. 
sklep łokciowy i galanterji, Firma istnieje od 1923 r. Właści- 
ciel Teplicka Jocha, zam. tamże. 1023—VI 

6672 | «Wiszniewska Ester» w Szczuczynie, pow. Lidzi 
kim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1913 roku. 
Właściciejka Wiszniewska Ester. zam. tamże.  1024—VI 

6673 |. <Zdanowiczówna Bronisława» w Szczuczynie, 
r. 

| 

k й 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okr. w Wil: ; 

  

   

      

w specjalnych gatunkach do 
ĄĆwirówek, 

Zaiwiarek, 
Motorėw, 

L 

Sw Wilnie, 

Lokomobil, 
Młocarń, sieczkarń i t. a.) 

w dowolnych ilościach poleca 

PSZYGMUNT NAGRODZKI PA 

R90009400000500 
Najlepszą oliwę do maszyn rolniczych, 

        

  

4 
! 

ul. Zawalna Ila. 

2000000008050Ф 

  

4 Zhyteczny tłuszcz 
%% zmarszczki, wągry, 

na twarzy 
(otyłość) 

podbródek, usuwa 

Ф 
Ф 

494 Teczny pateniowany specjalny aparat 
<Naiia - Profila» do samomasažu twa- 

49 rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 
ożywia. Skutek zdumiewający. Cena 

z kosztami 
Ф 

® zł. 18. (wraz 

+ 

przesyłki). ė 

Bydgoszcz, *» 

% Wysyła «za zaliczeniem pocztowem 
% „H. LABOR, 
A Gdańska 131. 
  

   
) wość, las 

  

Zgubiono 
książeczkę wojskową 
rocznik 1901, wyd. 
przez P. K. U. Lida, 
na imię Lejby Błocha, 
unieważnia się. 

Do odstąpienia 
mieszkanie 4 pokojo- 
we z kuchnią. о- 
wiedzieć się: Szpital 
św. Jakóba, u p. Łap- 
kowskiego, od 8.30 
do 12-ej, i od 2—4 p.p. 

    

Do odnajęcia 
dwa pokoje zamotne: 
mu ze wszystkiemi 
wygodami i telefonem. 
Kasztanowa 5 m, 7. 

OFIARNYM 
CZYTELNIKOM 
poleca  adininistracja 
„Slowa“ rodzinę po- 
zostającą bez šrodkėw 
do życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z 

mieszkania. Łaskawe 
ofiary przyjmuje adm. 
»Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej“. 

6678 I, <Balajto Szymko, 
kim, sklep 

6679 I. «B 
skiep galanterji, 

+ UZDROWISKO. 
Pensjonat «lnnoceniówka» 1 km, od 
stacji Pohulanka. Łądna sucha miejsco- 

świerkowy, rzeka, . 
Całkowite utrzymanie 5—6 zł. dzien: ie. 
Od 1 sierpnia kilka wolnych miejsc. 
Dowiedzieć się: Mostowa 7, Kance- 
larja Szkoły Powszechnej Nr 24 od 
5—7 w poniedziełki, środy i piątki. 

  

spożywczo galanteryj Właściciel Bałajło Szymko, zai Y; 

akszt Sora» w Li 
g Spożywczy i żela: 

Właściciel Bakszt Sora, zam. tamie: 

plaża. 

ъ 

$ 
$ 
$ 
i 
$ 

ŁODY 
ABSOLWENT 
Państwowej 

Szkoły Handlowej, z 
praktyką biurową, po- 
siadający gruntowną 
znajomość księgowości, 
(system amerykański, 
włoski, komisowy, 
fabryczny i Taylora) 
korespondencji handjo- 
wej, piszący na ma- 
Szynie z szybkością 
135 paca na ml- 
nutę, _ usilnie rosi 
VPB o Zaciarować 
nie jakiejkolwek posa- 
dy błurowej, może 
być ma wyjazd, Ła- 
skawe ząłoszenią pro- 
szę skierować do adm. 

«Słowa» pod 
<Zdolnv 10». p 

OSOBA 
z dobrej rodziny (P,P.) 
znajdująca się bez 
środków do życia, 
prosi o łaskawe za- 

ofiarowanie pracy, 
tylko za utrzymanie i 

mieszkanie, 
Łaskawe  zaofiarowa- 
nie: Zawalna 5 m, 5, 

w 

zam, tamże. 

żądanie zostaną przesłane pocztą), Warszawa Żcliborz  certowe, zagraniczne 
Śmiała 31. w dobrym stanie, do 

Wadjum w wys. 2 proc. oferowanej sumy _ SPrzedania: Adres: 
stosownie do wymagań władz państwowych, należy 
składać w Bauku Gospodarstwa Krajowego na 
konto F, K. W. Nr 1288, 

Termin składania i 13 
sierpnia b. r. o godz. 11. 2458 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję I wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 

otwarcia ofert dnia 

  

Stara ul. Nr 13, 
    

POWOZIK 
na gummach sprzedam 
niedrogo. Ostrobram- 
ska 25, m właściciela 

domu. 

Poszukuję 
posady nauczycielki 
lub bony do dzieci od 
lat 6-ciu, mam  świa- 
ddectwo Szkolne i z 
pracy, ul. Wielka 27 

m. 14. 

  

  

Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Oświatowy 

Dziś będ: 
wyświetlane dumy: „Sztafeta 
LIMBURGA»> komedja w 2 aktach. Początel 
w soboty o g, Stej, i inne dnie o g. 6. Ceny biletów: parter — 
Ostatni seans o godz. 10-ej. Orkiestra pod dyrekcja p. 

«c dramat sensacyjny w 12-tu aktach. 
Nad program: «OBRONCA KSIĘCIA 

k seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, 

"y Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5) 

rysach z dużemi głębokiemi oczyma 
{ г mnóstwem złotych loków na 
zgrabnej główce, mogłaby pezować 
mistrzem do obrazów. 

Cerę miała taką, że rozumne a 
sceptyczne kobiety  przyglądały się 
jej uważnie. A jednak policzki jej bia- 
łe i różowe, jak krew z mlekiem, nie 
zawdzięczały tych barw sztucznym, 
staraniami a gorąco purpurowe jej 
usta były równie prawdziwe i szczere, 
jak szaro-niebieskie oczy. 

Z lekko zmarszczonem czołem 
słuchała Elza opowiadań swej gada- 
tliwej koleżanki. Czuła się zawsze 
trochę zażenawana, mimo że w du- 
Szy zgadzała się z jej zdaniem; gdy 
miss Deem poruszała ulubiony swój 
temat, Elza Marlow niechętnie wysłu- 
chiwała sądów miss Deem, nie dc- 
tyczących stenografji. Poglądy bo- 
wiem tej ostatniej miały zawsze spe- 
cjalnie romantyczny charakter. Jednak, 
gdy mówiła, że spółka «Emery and 
Emery» jest tajemnicza, a Paula Eme- 
ry nazywała „postacią złewieszczą*, 
Eiza w duchu przyznawała jej rację. 

— Pani może żartować sobie z 
filmów, —mówiła poważnie panna De- 
em,—a jednak one dają nam pojęcie 
o życiu... są tam przedstawione typy, 
charaktery najprzeróżniejsze. Dła mło- 
dej dziewczyny, jak ja naprzykład 
jest to szkoła życia. Jakich ja 'łotrów 
widziałam/ Mój Boże! A jednak nie 
zdarzało mi się widzieć nigdy kogoś 
podobnego do majora. Zlowieszczy 
to człowiek! Dosyć jest spojrzeć na 
niego, miss Marlow! Dlaczego pani 
miły, dobry wujaszek—najmilszy czło- 
wiek pod słońcem (który najwięcej 
przypomina mi Teodora Robertsa), 
pozwala pani pracować tutaj, nie 
może mi się to w głowie pomieścić. 

Pani rozumie, o co mi chodzi? 
Miss Deem ze strachem spojrzała 

na Elzę z za swoich okularów bez 
oprawy. Jej wielkie usta były otwarte, 
mały, zadarty nosek poczerwieniał 
jeszcze bardziej. Postać jej cała nieco 
przygarbiona, była brzydka i niezgrab- 
na, ręce i nogi miała wielkie, Ostrzy- 
żone jej włosy nieposłusznie stercza- 
ły dookoła głowy, 

— Nie mogę go nazwać człowiesz- 
czym»—odpowiedziała zamyślona E!- 
za.—Oczywiście nie można powie- 
dzieć, ażeby był przyjemny, Mam wra- 
żenie, że nie jest przyzwyczajony do 
tego by mieć do czynienia z ludźmi 

białymi. i 
— Qtóż właśnie, ja twierdzę to 

samo?—przerwala miss Deem, Murzy- 
ni, czarni i indjanie! Założyłabym się, 
że bije ich aż do utraty pamięci. Wi- 
działam, jak się to robi. Czy pani pa- 
mięta film: „Potwór na moczarach“? 
To było nadzwyczajne! Ten potwór 
porwał ją i zawiózł do swej chatki, 
gdzie przywiązał ją, a Franck, jej na- 
rzeęczeny, którego odrzuciła, gdyż wi- 
działa, jak całował swą siostrę, o któ- 
rej isinieniu nie wiedziała — całą noc 
gonił ich konno na czele oddziału po- 
licji — wspaniale pędzili po wzgó- 
rzach... 

Śmiech Elzy przerwał jej wymowę. 
— W każdym bądź razie jest to 

człowiek złowieszczy—mówiła tonem 
kategorycznym miss Deem. I dom 
ten również. Stuletni dom! Niema tu 
ani jednej równej podłogi, ani jed- 
nych drzwi, któreby porządnie się га° 
mykały. A proszę spojrzeć na te wąs- 
kie małe okna, na te bale na suficie. 
Niema nawet porządnej urnywalki, i te 
w cenirum Cityl Ale skąd on się 
wziął? Stary master Emery nie mówił 

pow. Lidzkim, sklep win i wódek. Firma is! 
Właściciel Zdanowiczówna Bronisława, zam. 

Е7 6674 1. <Žuk Jau» w Szczuczynie, pow, Lidzkim, pi- 
łaścicjel Żuk Jan. zam, wiarnia. Firma istnieje od 1924 r. 

tamże. 

6675 1. <Abramowicz Rywka Itka> w 
Lidzkim, sklep spožywczy i galanterji. Firma 
Właścicielka Rywka-ltka, zam. tamże. 

6676 1. <Abratmowicz Cemach> w Lipniszkach, pow. 
Lidzkim, restauracja. Firma istnieje od 1902 roku. Właściciel 
Abramowicz Cemach, zam. tamże. 

6677 |. <Arjewicz Berko» w  Lipniszi 
sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1924 r Właści- 
ciel Arjewicz Berko, zam. tamże. 

e 

60 gr., balkon — 30 gr. e 
Kapelmistrza W. Szczepańskiego. 2 

nigdy, że ma siostrzeńca, a pani miły 
wujaszek był tak zdumiony, słysząc 
treść testamentu, że o mało co nie 
upadł Sam mi to mówił. 

W tej chwili „miły wujaszek” był 
równie nieprzyjemnym dla Elzy te- 
matem rozmowy, jak i „złowieszczy* 
major Emery. Współpracownicy jej i 
znajomi byli pewni, że p. Tarn był w 
istocie jej wujem, ona zaś nigdy nie 
miała ochoty sprostować tę pomyłkę. 

— PH się do niego — 
rzekła wzdychając. Praca z nowymi 
ludźmi zawsze jesttrudna z początku. 
On sam może jeszcze dobrze się nie 
zorjentował we wszvstkiem. Dawniej 
miał oficjalne stanowisko w Indjach, 
Wiem, że... 

Zamilkła, czując że miała popełnić 
niedopuszczalną niedyskrecję. Nie mo- 
gła wszakże opowiadać o tajemiczych 
listach, które dyktował jej Emery, li- 
stach których znaczną część stanowi- 
ły niezrozumiałe, szyfrowane słowa. 

— Master Tam zna go lepiej, — 
oświadczyła miss Deem. Wczoraj spę- 
dzili razem kilka godzin. Słyszałam, 
įsk strasznie hałasowali, 

Elza ze zdziwieniem zwróciła się 
ku swej koleżance. ; 

— Sprzeczali się?—zapytała z nie- 
dowierzaniem, 

— Sprzeczali się! — powtórzyła z 
tryumfem miss Deem. Nigdy nie sły- 
szałam czegoś podobnego. Zdarzyło 
się to podczas, gdy pani wyszła na 
śniadanie. Mówiąc „kilka godzin”, 
oczywiście miałem na myśli dwadzieś: 
cia minut. Nie widziałam nigdy pani 
wuja tak zdenerwowanym, 

Na Elzę nie zrobiło to wielkiego 
wrażenia. Maurycy Tarn często bywał 
zdenerwowany, w  estatnich dniach. 
„Może to moja wina*2 pomyślała. 

W»duwcs wramiuizw Żackiewicw KRzdakior W/z Czowiaw KarwowekiĘ” Odpowiadzialny za cgłosxzaia Zenon Ławiński, 

tnieje od 1925 
tamże. 1025—VI 

sklep spożywczy. Firma istnieje od 1915 
nówna Sima, 

1026—VI 

Lipniszkach pow. 
istnieje od 1925 r. 

1027—VI 

6681 1. <Dubin Leja> w Wilejce, 

6682 I. <Gurwicz Morduch» 

Gurwicz Morduch, zam. tamże. 

6683 1. <Gelman Bejla> w Wilnie sklep bławatny. Firma istnieje od 1 Bejla, zam. przy ul. Wiłkomierskiej 

1028—VI 

kach pow. Lidzki, 
66. 

1029—\1 

s Sklep 
Poszukuje с 

się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm, «Słowa». 

Gutalewska Małka, zam. tamże. 

6685 1. «Goldszmidt L 
kim, skład apteczny. ' Taš 

927 r. 

bė w dniu 22 lipca 1927 r. 
. <Gutalewska Małka» w Lipniszkach . Lidzki towarów łokciowych. Firma jstnieje od 1902 r. właści: 

POSZUKUJĘ 
wykwalifikowanego 

nauczyciela łaciny i 
matematyki na lato 
na wieś dla ucznia 
8 klasy. Mickiewicza 7 
m. 5, od 5 — 6 godz. 

Warunki dogadre. 

- POSADĘ 
otrzyma kto poży 
zł. 500 do 1.000, BE” 
sięczna płaca zł. 100, 

przewozić towar, 
Informacje udziela 

Makowski Zawalna 15 

Bezinteresownie 
poszukuje na wieś 
do 1-go września, 

nauczycielka, zajęci 
z dziećmi, 

Ska —- 
SOBA MŁODA, 
(22 lat) nieza. 
leżna poszukuje 

posady — nauczycielki 
do małych dzieci lub 
wychowawczyni, mo- 
że również prowadzić 
gospodarstwo dome- 
we, wymagania skront- 
ne; Najchętniej w 

Wiln e, zgodzi się 
również na wyjazd, 
Posiada  4-ktas. wy- 
kształcenie, oraz 2-letni 
pobyt w seminarjum 
naucz. Lubi bardzo 
dzieci i ž przyjem- 
nością zajmie się ich 
wychowaniem. Adres: 
Wilno, ul, Dobrej 

Rady 7 m. 2, 
1, Szachnowska. — 
DOKTOR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPEC, 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, МЕМЕ. 
RYCZNE i ehor, 
DROG MOCZ, 

rz 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

Arsenai- 

     

    

   
      

     
"W. Zdr. Nr. Bl. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, — moczQ” 
p'ciowe i skórne, uf. 
Wileńska 7, tel. 1067, — 

Akuszerka 
beż Smiałowską 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewiczą 

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

-POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cen 

Tut miastą poszukuję. 
Zgłoszenie sub. J r 
do adm. «Słowa». 

„Lipniszkach pow. Lidz- 
Firma istnieje od 1892 rokm . 

1030—1V 

pniszkach, pow. Lidzkim, 
„ Firma istnieje od 1911 r. 

1031—VI 
6680 I, <Burginówna Sima» w Wilnie ul. Dziśnieńska 6, 

r. Właścicielka Burgi- zam. przy ul. Nowogrėdzkiej 7. W 1032—VI 

е skle; ki i - Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Dubin Delis ga ae 
103. 

zę w Wilni 1. Ё © marski 9, cegielnia. Firma istnieje od 1915 SOG Kada „  Właścicieb 
1034— 

zaul. Oszmiaūski 3. 
Właściciej Gelman: 

1035—Vi 

1036—Vi 

e Lipniszkach, pow. Lidz- Firma istnieje od1910 r. Właściciel B 

Ale ta sprzeczka? Dlaczego  Emery 
sprzeczał się ze swym. głównym za- 
rządzającym? Zaledwie się znają gdyż 
major przed kilku tygodniami przy- 
był tutaj, nie mógł jeszcze poznać 
wszystkich spraw i wziąć je w swoje 
ręce. 

— Pani jest pewna, że tak było? — 
zapytała Elza. 

Zanim jednak miss Deem zdążyła 
odpowiedzieć, rozległ się ostry dźwięk 
dzwonka i Elza śŚpiesznie zabrała 
bloc-notes i ołówek i skierowała się 
ku pokojowi szefa, 

Był to miły pokój z ciemno sza- 
firowemi obiciami. Nad starym ko- 
minkiem poważnie tykał zegar. Okna 
zasłaniały szafirowe, aksamitne szto- 
ry. Jaskrawemi plamami odbijały na 
a> tle czerwone, skórzane fo- 
ele. 

Siedzący przy dużym biurku czło- ; 
wiek uważnie wpatrywał się w leżą- 
€y przed nim list i jakby zapominając 
o obecności młedej dziewczyny, czy- 
tał, nie podnosząc oczu. Usta jego 
poruszały się przy czytaniu w cichym 
niedoslyszainym szepcie. Minęła mi- 
nuta, druga, wreszcie, Major Emery 
podniósł oczy, a na ponurej jego 
twarzy ukazał się wyraz, który zwyk- 
le doprowadzał Elzę do gniewu, gra- 
niczącego z szałem. Nie było w tem 
świadomej chęci obrażenia jej—wów- 
czas gniew jej byłby usprawiedliwie- 
ny. Na twarzy jego błądził jedynie 
lekki uśmiech pogardliwy, spowodo- 
warny opuszczeniem kącików ust i 
lexkiem podniesieniem górnej wargi, 
a oczy jego wyrażały chłodną *prze- 
nikliwość — coś nieuchwytnego, a 
jednak obrażającego. 

Wyraz ten dostrzegła już dawno, 
ukazywał się on na jego twarzy za 

szmidt Lejzer, zam. tamże. 1037—Vį 

  

každym razem, gdy przerywano mu myśli, czy marzenia, Amusiały to być niemiłe marzenia! Przykry ten uśmiech na jedną tylko chwilę ukazywał się 
na jego twarzy. Zą chwilę znów rysy 
majora zastygły w nieruchomą  mas- 
kę, jedynie czarne, ściągnięte brwi 
tworzyły zmarszczkę, która nadawała: 
tej twarzy wyraz nieludzkiego okru- 
cieństwa. 

— Cóż. 
Głos jego był jak z granitu. w 

jednej chwili przeszedł granicę, ;dzie- 
lącą marzenia od rzeczywistości. Oczy jego podejrzliwie wpatruwały się Ar 
iej źrenice. W głowie Elzy przemknę- ła myśl, że pewnie znaleźliby się ш- dzie, którzy widzieliby w nim piękne= 
go mężczyznę, a i ona sama musiała 
oddać mu sprawiedliwość pod tym względem. Gorące słońce Indyj nada- 
ło jego twarzy, jakby wykutej z bron- 
zu, ciemną barwę. Miał on w sobie 
coś z tych zwierząt, mieszkańców 
dżungli, na które zapewne często po- 
lował: za każdym razem, gdy widzia- 
ła go przechodzącego cicho, prawie 
ukradkiem, przez pokój, przypominał 
jej dużego, dzikiego kota, a nienawie 
dziła kotów. 

— Cóż? 
„ Emery nie podnosił nigdy głosu, 

nigdy nię wyrażał swego  zniecierpli- 
wienia, jednak to jego „cóżł” było 
jak uderzenie szpierutą po twarzy... 

— Pan wzywał mnie i chciał wić 
dzieć przekazy... Czi.Funga i Li — 
odparła jąkająć się i czując pogardę 
do siebiu za pełen szacunku ton, ja- 
kim zwracała się de niego. 

SIE 
Drvkarnia «Wydz.wnictwo Wileżskieaz(Kwaszelna 23, 
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