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NIEZABUDKI Z NAD ŚWITEZI. 
Wer den Dichter will verstehen, 

Muss in Dichters Lande gehen... 
Goethe. 

Nowogródzkie strony fo kolebka a 
zarazem jakby jaka „Ziemia Święta” 
polskiej poezji romantycznej... Z tych 
okolic wynurzyła się ona pod zaklę- 
ciem genjusza Mickiewicza, jak rusał- 
ka z wód Świiezi, ipod czarem swym 
trzymała długo, długo naród polski 

  

Adam Mickiewicz w wieku kiedy bywał 
nad brzegami Świtezić 

cały, wszystkie ziemie polskie—aż wy- 
pełniło się Słowo wieszcze potężnej 

. romantycznej Wiary i „stało się cu- 
dem wskrzeszenia Polski. 

Jeteli wolno mówić o specyficznie 
„szlacheckiej” literaturze polskiej, a w 
«Panu Tadeuszu» upatrywać najbuj- 
niejszy, najbardziej charakterystyczny 
j najwspaaialszy tej Nterątury kwiat— 
to oto kraj, który wydał pieśń nad 
pieśniami „szlacheckiej* literatury na- 
szej. | 

Kraj—tak — cały kraj.. Rozległy 
krajl... Regjonalizm musi się dobrze 
nadąć i rozpiąć aby go objąć. Rozpo- 
czyna się ów kraj wielkiej romantycz« 

- nej. poezji Mickiewicza, wraz, z. jej 
rozgałęzieniem się polężnem aż do 
drobnych tegoczesnych jeszcze gałą- 
zek—od Knyszyna pod Białymstokiem, 
od Słonima, od Słucka i ciągnie się, 
podany na północny zachód, jedną, 
wielką ławą aż hen, na Żmudź «świę- 
tą», obejmując jej pszeniczne łaay, 
szumiąc lasami Retowskiemi, niosąc 
na wgórze Biruty puch kwiatów z 
nad Świtezi Czyliż kto stając np. u 
ruin zamku Nowogródzkiego i wodząc. 
zachwyconemi oczyma po (roztaczają- 
cym się dokoła krajobrazie; czyliż kto 

cudny krajobraz wsiany malowniczo 
thatami Rodohoszczy; czyliż kto wje- 
chawszy na pierwsze lepsze wzgórze 
po drodze ze stacji kolejowej w No- 
wojelni do Nowogródka lub z Nowo- 
gródka do Horodyszcza—nie wołał raz 
po raz: «Ależ to motyw pejzażowy 
najzupełniej żmudzki»! albo „Ależ to 
wykapane Polesie/* albo „Pod, Bra- 
sławiem  podobniusieńkie widziałem 
przemałownicze zakątki!” 

Bo to ona jest, wciąż ona, od 
Pińska do Telsz i Rosień, od Biało- 
stockich do Mińskich stron: Mickie- 
wiczowska, nasza, najrodzeńsza «zie- 
mia pagórków leśnych 1 łąk zielo- 
nych», Syrokomlowski kraj nasz šwig- 
ty «żółtym piaskiem i drobną trawą 
przytrząśnięty». Zaś tego całego kra- 
ju jakby kwintesencją, ekstraktem, spe* 
cymenem  najcharakterystyczniejszym, 
jakby jaką Soczewką, co skupiła w 
sobie całą malowniczość, cały wdzięk, 
gale bogactwo malarskie „ziemi pa 
górków leśnych* — są Nowogródzkie 
strony! 

Te zarazem kłasyczny teren „Pa- 
na Tadeusza”, 

Dwudziestoparoletni _ Mickiewicz, 
przyszedłszy z Płużyn w noc księży= 

| cową nad Šwiltž, wywabił z jej toni 
fletni swej dźwiękami cud-dziewicę, 
Świteziankę, co stala się niejako 
symbolem polskiej romantycznej balla- 
dy (jak Lenora niemieckiej). A gdy 
go w wieku męskim ogarnęła w ob- 

| cej stronie nieuiulona tęsknota za 
krajem lat dziecięcych, dobył mocą 

19, genjalsiego tałeniu poetyckiego z ca- 
łej swej Nowogródczyzny opisowe 

7 arcydzieło poezji — polskiej, 
Owóż i coraz częsciej | tłumniej 

, zaczynają przybywać w Nowogródz- 
| kie Strony „ludzie dalecy*,aby nieja- 

ko skąpać się w żywej — jeszcze — 
atmosferze „Pana Tadeusza*. Są tacy, 
kjorzy Z uporem najszlachetniejszym 
lecz zgoła niefortunnym szukają w 
Nowogródzkiąh stronach a tout prix 
— Soplicowa. Jakby go był Mickie- 

i wicz poprostu z jakiegoś pierwowzo- 
, ru — skopjowałl Ci zaś, którzy pod- 

jęli się być przewodnikami pątników 
do miejsc takiemi cudami poczji 
wsławionych, powiadają niezmiernie 
rozsądnie i oględnie: 

— Cały scenarjusz „Pana Tade- 

patrząc z sadu w Cząbrowie na prze- - 

usza*,łącznie z Soplicowskim dworem 
to kompozycja syntentyczna. Prof. 
Kalienbachowi najbardziej przypom- 
niał Soplicowo dwór w Cząbrowie 
pp. Karpowiczów. Owszeml Ale to 
bynajmniej nie kubek w kubek Sopli- 
cowo. W „Banu Tadeuszu“ jest coś 
nie coś z Cząbrowa i z Tuhanowicz, 
z Worończy i z Kołdyczewa, może z 
Korelicz, może ze Zdzięcioła... któż 
to dziś wyśledzil Dość, że w „Panu 
Tadeuszu* żyją nieśmiertelnie Nowo- 
gródzkie strony, a w Nowogródzkich 
stronach żyje calusieńki „Pan Tade- 
usz“ i żyć będzie tak długo, dopóki 
jakieś nowe czasy nie zmienią kom- 
pleinie fizjegaomji, topografji i cha- 
rakteru okolic Nowogródka i Świtezi. 

Ach, mój Bożel Na ten Nowo: 
gródzki piękny kraj chciałoby się 
dłonie położyć, jak na główkę owej 
dziewczynki z wiersza Heinego, pro- 
sząc Boga aby ów piękny, cudny 
kraj zachował takim, jak go Oa 
stworzył... 

Betend dass Gott dich erhalte 
So rein, so schón, so hold... 

Jeśliby zaś ktokolwiek zgorączko» 
wał się i zaprzeczył i jął wołać, że 
niebo i ziemia przeminą, a wygląd 
Nowogródzkich stron nie przeminie, 
wówczas trzeba mu będzie wskazać 
— na Tuhanowicze, Co za sacrile: 
gium popełniło tam bestjalstwo woj- 
ny! Toć przecię zryło okopami sad, 

z kul nie najlżejszych u nóg współ- 
czesnego pokolenia Polaków", wygra 
żając i urągając właśnie Nowogródz- 
kim stronom, termu — jak wyraża się 
—całemu rodzimemu, sąsiedzkiemu i 
narodowemu światkowi kurczącemu Się 
w ślimaczej zaściankowej skorupie...** 

Tak jestl Takie dziś wiejąz Polski 
wiatry ku Świteźkiemu jezioru, pod 
próg ganku kolumnowego w Cząbro- 
wie, ku mogilaemu pustkowiu Tuha- 
nowickiemu. 

Przeto też dobrze, i raz jeszcze 
dobrze i po dziesięćkroć razy dobrze 
uczyni Oddział Nowogródzki Pol- 
skiego Towarzystwa Krajoznawcze- 
go, wystawiając nad brzegiem Świtezi 
śliczne schronisko turystyczne, w 
wiernym kształcie i styłu dworu. Koś: 
ciuszków w Mareczowszczyźnie, Do- 
skonały pomysłl Wielka przysługa 
oddana krajoznawstwu i całym rze- 
szom, coraz to liczebniejszym, tych, 
w których duszach nie wygasł i nig- 
dy nie wygaśnie, wespół z kultem dla 
Mickiewicza i jego dzieła, pietyzm 
dla miejsc, wielkim tchnieniem nasze: 
go narodowego romantyzmu uświęco- 
nych. 

* 

Nad Switež wiedzie utarta droga: 
ze stacji kolej Nowojelnia (między 
Baranowiczami a Lidą) via Nowo- 
gródek. Z Nawojelni do Nowogród- 

tropolitę tu obierano dla cerkwi pra- 
wosławnej na Kijowszczyźaie i Rusi 
Litewskiej w Nowogródzkiej farze 
brał ślub Jagiełło z późaiejszą matką 
Jagiellonów Księżniczką Sańką z Hol- 
szaa Oszmiańskich; tu sejmy odbywał 
król Kazimierz Jagiellończyk, a sądy 
trybunał W. Księstwa Litewskiego. 
Straszliwy pożar niszczy miasto, któ- 
rt odbuduwuie się za panowania Sta- 
п5 ›ма Augusta. 12 lutego 1799-go 
nietylko chrzczony jest w farze No- 
wogródzkiej Adam Mickiewicz, lecz — 
jak zdają się mieć słuszność za sobą 
przypuszczenia najświeższe — nie w 
Zaosiu przychodzi ma świat, lecz 
właśnie w Nawogródku. 

Możemy śmiało uważać Nawogró- 
dek za miejsce urodzenia Mickiewi« 
cza,a dom w Nowogródku t. zw. 
„Mickiewiczowski“ za ten właśnie, 
w kórym przyszedł na Świat. Naj: 
świeższe badania żadnej nie pozosta- 
wiają pod tym wzlędem wątpliwości. 
Mury teraźniejszej posesji p. Tadeusza 
Dąbrowskiego są murami b. posesji 
Mikołajostwa Mickiewiczów. Tylko o* 
czywiście malwy nie «te samt» rosną 
pod oknami. 

W Nowogródku upłynęły Mickia« 
wieza dzieciństwo i lata szkolne **). 
Tu napisał okolicznościową odę «na 
pożar w Nowogródku», która mu u- 
zyskała rozgłos w całem mieście; tu 
brał udział w przedstawieniach szkol- 

  

      
  

gdzie żegnali się na wieki Mickiewicz 
z Marylą, pociskami armatniemi zbu- 
rzyło do fundamentów Murowankę 
(oficynę), gdzie Mickiewicz mieszkał 
tyle razy... PERON 

Altano, mego szczęścia  kojebko 
: 1-grobie! 

Tum poznet, tum požegnai,.. Tam, na 
[końcu ławki 

Widzę bukiety, trawkę, listek — listka 
[mojego płowa, 

Kióry mi przypomina ostatnie <Bądź 
[zdrowz!» 

W  wielkiem Mickiewiczowskiem 
muzeum, jakiem są Nowogr dzkie 
strony, niema już dziś śladu tej pa- 
miątki, tej arcypamiątki po  Mickie- 
wiczul 

Wszelako tyle jeszcze, tyle poze* 
stało — przed czem zadumać się 
trzeba, nie wstyd rozrzewnić się, a 
bywa i zapłakać, : 

Gy się z szerokiego šwiata od- 
rodzonej Polski przybywa do muzeal- 
nego Nowogródzkiego zakątka, przy. 
wozi się w zanadrzu — mimowoli — 
jakąś książkę albo artykuł ' „wielkiego 
Łodzianina”. co to od lat paru pcha 
się na «wielkiego Nowogródczanina» 
aby go z pomnikowego cokółu zwa- 
Lė. Tak jest, niema wątpliwości, mo- 
wa o p. Janie Niepomucenie Millerze 
co nie przestaje siedząc „na ruinach 
romantycznych ruin* wygrażać i urą- 
gać naszej „szlacheckiej* literaturze, 
tradycji polskiej poezji romantycznej 
i jej genjalnemu reprezentantowi Mie 
kiewiczowi, zowiąc tę tradycję „jedną 

Nowogródzkie strony. 

+ 

ka 22 kilometry wybornej szosy; z 
Noawogródka nad Świteż znowu 22 
kilometry drogi «partykularnej» lecz 
znakomie utrzymanej, wygodnej, a jak- 
że malowniczej! 

Już od Nowojelni zaczyna się 
Nowogródzkich stron przepiękna pa- 
nerama. Cała we wzgórzach i lasach, 
kotlinach, siołach, dwerkach... Cóż to 
za prześliczne zaraz położenie Kosze- 
lewa, tuż u szosy/ Niegdyś Rajeckich 
dziedzictwo. W wielkim, murowanym. 
domu jeszcze odnaleść można ową 
salę, w której marszałek Rojecki, b. 
komisarz napoleoński na Nowogród: 
czyznę, wspaniałemi widowiskami te- 
atralnemi gości swych uraczał. Potem 
własnością był Koszelew Władysława 
hr. Umiastowskiego. Dziś tam pań- 
stwowa szkoła rolnicza... Śliczna na 
wzgórzu, tuż u szosy «glorjeta» przy- 
pomina świetne czasy pańskiej rezy- 
dencji. Lecz nam śpieszno do Nowo- 
grėdka, Toč že to przecie jedna z 
neįstarodawnieįszych osad wielkoksią- 
żęcych dawnej Litwy. Erdziwiłł, może 
nawet jeszcze jaropełk sym  Włodzi- 
mierza Monomacha zamek Nowo- 
gródzki wznosił; Mendoga była tu 
stolica; Mendoga na zamku Nowo- 
gródzkim koronowano na króla litew- 
skiego; hordy tatarskie wielokrotnie 
osaczały miasto, zdobyć go nie mo- 
gąc; Witold odbudowywał zamek; me- 

*) J, N. Miller: <Zarazą w Grenadzie» 
Str. 79. 

nych; tu uczestniczył w zabawach 
wojskowych, co doprowadziły razu 
pewnego do zajścia awanturniczego 
uczniaków z dragonami. Jakże to tam 
brzmi w „Dziadach* reminiscencja 
tych „igrzysk*? 

Wnet zwoływam współuczniów, szy- 
[kuję pod lasem: 

Tu krwawe z chmur pogańskich świe- 
[cą się księżyce, 

Tam Niemców potrwožonych nastę- 
[pują roty, 

A oto list Mickiewicza, pisany — 
już w roku 1821-szym—do Czeczota 
z Nowogródka. * 

Czasy to już bardzo ciężkie dla 
„rozkochanego poety. W  Tuhanowi- 
czach niema Maryli, bawi w Rucie; w 
Tuhanowiczach tylko jej brat Michał, . 
do którego Mickiewicz często jezdzi. 
„Lada dzień — pisze do Creczota -- 
według projektu Michała pojedziem w 
puszczę nad Świteź do małego fol- 
warku na dni kilka; będziem jeździć 
po lesie i dumać*. Ów mały 
folwareczek były te_ niezawodnie 
Płużyny. Od strony Płużyn patrzył , 
Mickiewicz na Świteź, to znaczy z 
brzegu przeciwległego temu, na któ. 
rym stoi schronisko Towarzystwa Kra- 
joznawczego. 
  

*) W potrójnym zeszycie <Ziemi» z ro- 
ku 1925 go w obszernym artykule Wacława 
Borowego <Nowogródczyzna Mickiewiczow- 
ska» mamy ujęte treściwie wszystko, co 
pamięci Mickiewicza w jego rodzinnych 
stronach dotyczy. 

Gradem lecą turbany i obcięte szyje... 

W „Nowogródku :'nie zastaje już 
Mickiewicz w 1821 nikego z bliskich. 

flirt, choć ciśnie się pod pióro — z 
Jaasią. Spotka ją poeta przybywszy w 

„Nikt mnie nie spotkał — pisze do 1821-szym do Nowogródka i—odwróci 
Czeczota--nie słyszałem owego: „Adam, się od „niegdyś lubianej". „O kobie- 
Adam!" Tak mnie żal ścisnął, że dłu- tach już mnie nie myśleć — napisze 

  

GNad wodami Świtezi. 

go.nisjmogłem j(odetchnąć... Putka- 
merowie mieszkają tylko o milę... Tylko 
o milęl.. Chodząc na spacer pytałem 
o każdą dróżkę de M (Marji), aby w 
tę stronę choć popatrzeć"... 

W Tuhanowiczach raz w bramie, 
przypadkiem, spotkał wyjeżdżającą z 
bramy karetę. Spostrzegł w niej Ma- 
rylę. Mignęła tylko jej biała suknia. 
„Nie wiem co się ze mną działo” — 
pisze. Dom—pisze w Tuhanowiczach 
pea nszy jest (Już w 1821-ym 

yl „inszy“!). Nie mogę poznać gdzie 
był kominek, gdzie stalo fortepjano“, 

Wołanie „Adam, Adaml'", którem 
Mickiewicza przybywającego do No- 
wogródka witali niegdyś najbliżsi, 
przedewszystkiem matka, znajdziemy Ś 
znowu w „Dziadach*. Gustaw opo- 
wiada księdzu: 

Niedawno odwiedziłem dom nieboszcz- 
[ki matki. 

Ledwie go poznać mogłem... 
Kędy spójrzysz rudera, pustka i zni- 

i [szczenie! 
O, inny dawniej bywał przyjazd mój 

[w te bramy! 
Po krótkiem oddaleniu gdym wracał 

- [do mamy, 
Już mię dobre życzenia "aa, z 

> aleka, 
Życzliwa domu czeladź aż za miastem 

„[czeka, 
Na rynek siostry, bracia "a biegają 

mali: 

<Gustaw, Gustaw!» wołają... 

Drogim na zawsze pozostał Mic- 
kiewiczowi Nowęgródek. Jeszcze w 
„Panu Tadeuszu” zapyta: Czy kwitnie 
gaj Mendoga pod farnym kościołem? 
(to znaczy starożytne lipy, które opo- 
dal fary Nowogródzkiej rosły jeszcze 

x 

  

dopCzeczota — zwłaszcza tak blisko 
Tuhanowicz“. 

Końcaby nie było, jeśliby się w 
Mickiewiczowskiej Nowogródczyźnie 
zatopić. A nie można inaczej. W No- 
wogródczyznie, zwiedzając ją, tylko 
się o Mickiewiczu myśli—j rozmawia. 

Wyobraźmy sobie rodzaj połany 
leśnej, całą w słońcu. Sosny, dęby, 
jesiony. Tuż olbrzymia tafla jeziora 
otoczonego dookolusieńka lasem. Raz 
po raz po brzegach jakaś brzoza lub 
dąb, lub jodła pochyla się nisko nad 
toń wód, zamaczając w nią konary. 
Zaamię to charakterystyczne pobrzeža 

witezi, 
Po przeciwległej stronie polany — 

zwanej nota bene. Królewskim  Brze- 
giem lub Piacem Prezydenta, na pa- 
miątkę bytności nad Świtezią prezy- 
denta Wojciechowskiego — na prze- 
ciwiegłej stronie, tuż u drogi z No- 
wogródka do Horodyszcza i dalej 
do Baranowicz, wznosi się Schroni- 
sko, całe lśniące i migocące nowemi 
gontami i nie szałowanemi jeszcze 
ścianami, o łamanym anfiquo modo 
dachu. Ganek, sień, w jeaną, drugą 
stronę obszerne dwie izby, w głębi 
jeszcze dwie, na piętrze pokój gościn: ' 
ny jeden i drugi — słowem zupelna 
wygoda. Zdarzy się choćby wcale 
liczna wycieczka turystyczna, — star- 
czy miejsca i dla pań i dla panów. 
Schronisko tymczasem całe w girlan- 
dach i chorągwiach o barwach naro- 
dowych. Już w niem przenocowało — 

Dwór w Cząbrowie. 

w 1812-tym i które Mickiewicz zapa- 
miętał.) 

Z Nowogródzkich czasów pozostało 
w szczegółowszych życiorysach twór- 
cy „Pana įTadeusza“ przelotnę mi- 
losne intermezzo — nie utyję wyrazu 

na prędce — kilkanaście osób przy- 
byłych nad Świteź wiłją inauguracyj- 
nej uroczystości. ё : 

Na polanie, przed Schroniskiem, 
pod drzewami, na brzegu jeziora, 
łódkach na wodzie — mrowie udal
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Maj6wka jakaš polgžna, z lekkim od- 
cieniem coś jak gdyby odpustu albo 
popasu. A gwar, a ruch, a humor, 
że choć na wystawęl 

Spóźnia się z przybyciem p. wo: 
lewoda, bo z pobliskiej Worochty, 
gdzie urlop swój spędza na gospo- 
darzeniu, przyjechał deń nagle i nie- 
spodziewanie p. minister Staniewićz i 
zapowiedział przybycie swoje na uro- 
czystość. Więc tymczasem ksiądz dzie- 
kan nowogródzki Bukraba ręki sam 
przykłada do zdobienia improwizo- 
wanego ołtarza, umieszczonego w 
sieni naprzeciwko drzwi od gan! u. 
Zaś pan wojewoda Beczkowicz już 
tu był wczoraj do późnego wieczora. 

— [nne tu zaczęło się u nas žy- 
ciel — mówi każdy w Nowogródku. 

A niechno ów Nowogródek za- 
budować jak należy! Cóż to za prze» 
śliczne miasto być możel Co za po- 
łożeniel Co za widoki z każdego pun- 
ktul Dziś już niektóre zakątki miasta 
wprost zdumiewają Sswoią malowni- 
cześcią. A ileż tych pańskich osta- 
źków, które tylko okurzyć, odresiau- 
rować,  Odczyścić, —а . niejeden 
„gród” pozazdreścil Dziś Nowogró- 
dek to.. podupadły wielki pan, Wi- 
dać dziś jeszcze, jaka to była niegdyś, 
wiele lat teriu, fortunal 

W powojennej gorączce organiza" 
cyjnej kazano nieszczęsnemu, całkiem 
podupadłemu  Nowogródkowi być... 
stolicą województwal I oto z ponie- 
działku na wtorek. Tu okupacja nie: 
miecka, tu sam król bawarski, tu 
sam Hindenburg stoją kwaterą w 
domu Leitnekera, w „Prinzenquartier”, 
jak mówili Niemcy, tu drugiego dnia 
Bożego Narodzenia wychodzą Niemcy, 
wchodzą bolszewicy, iu areszty, iu 
gwałty, fu, w kwietniu następnego 
1919:go roku, na wieść o zbliżaniu 
się wojsk polskich _ sądny dzień w 
Nowogródku... tu i zdobywanie 
miasta, tu już miasto zdobyte, tu 
pan major Łada-Zawistowski komen- 
deruje w mieście, a polskie władze 
cywilne przybywają to tchu. I — no- 
wa inwazja bolszewicka i nowe de- 
wastacje i gwałty i l-go października 
1920:g0 ponowne, z łaski Boga, 
odzyskanie miasta. Leczj aż dopiero 

wicza pokoiki, doprawdy, jak szklan- 
ka, z malowanemi olejną farbą Ścia- 
nami; czystość wzorowa, uprzejmość 
ujmująca, rachunki króciutkie, iż wy- 
Spawszy się doskonale, gotów jesteś 
święcie uwierzyć, że sam Mickiewicz 
gdzieś napisał: 

Czy to na Litwie kędziesz czy w. Ko* 
[ronie, 

Gościu, patrz w serce, nie pew OE 
za! 

A kiedy będziesz w Nowogródzkiej 
[stronie, 

Zaježdžaj do Michalewicza. 

Bo niechże mi kto w samej War- 
szawie pokaże zajazd, gdzieby gościo- 
wi na stoliku u okna postawiono — 
bukiet z nasturcyj i pachnącego 
groszku! Drobny rys — i delikatny. 
A z czegoż jeżeli nie z drobiazgów 
składa się życie i charakterystyka 
kraju i ludzi? 

Prawda, że w Nowogródku kwia- 
tów wszędzie coniemiara. Po ogro- 
dach i ogródkach, u. ganków, w 
oknach. Siarodawne mury klasztorów 
całe w kwiatach z zewnątrz i wewnątrz. 
Aż się człek mimowoli, a z rzadką 
przyjemnością, uśmiechnie. Dość po- 
wiedzieć, że w urzędzie wojewódzkim 
(mieści się prowizorycznie w murach 
byłego klasztoru  Dominikanek) w 
Каёает oknie kwiaty! Sala biurowa, 
urząd, wydział taki to a taki... a okna 
pełne kwiatów! Tylko się w Nowo- 
gródku widzi coś podobnego — i 
warto zjeździć do Nowogródka dla: 
tego tylko, aby coś tak miłego, ładne: 
go i niepowszedniego zobaczyć. 

a 

Co się jednak tymczasem nad 
Świtezią dzieje? O! Już się msza rozpo- 
częła święta. Przed gankiem na ławach 
zbitych naprędce z desek siedzi в2е- 
regami cała socieła. Siedzi p. minister 
przy nimm wojewoda. Spostrzegasz w 
lotjgeneralicję Towarzystwa Krajoznaw- 
czego, aż z Warszawy na Świteziań: 
Ską uroczystość przybyła, więc z naj- 
zasłużeńszych zasłużony prof. Ale- 
ksander Janowski więc inżynier Żmi- 
grodzki wielki Nowogródczyzny znaw- 
ca i przeszłości jej miłośnik, p. dy- 
rektor robót publicznych  Fryzen- 
dorf, niestrudzony p. Каго! Каг- 

  

Jezioro Świteź. 

w lutym 1921 stanęło ostatecznie na 
tem, że Nowcgródczyzna będzie Wo- 
jewództwem, a Nowogródek rezyden- 
cjonalną stolicą wojewody. 

Rezydencjonalną  stolicąl... A tu 
nawet źraktjery i zajazdy, to wyka- 
pane trakijcry i zaja”dy... oszniań skie, 
głębockie, słonimskie. Dziś też traktje: 
ry i zajazdy nowogrodzkie to traktjery 
i zajazdy oszmiańskie, głsbockie, sło- 
nimskie—tylko podniesione do kwad- 
ratu! Powiedzieć więcej? Powiem. W 
Ognisku, zwanem też Kasynem, do- 
skonals w Nowogródku karmią i 
poją, a u Lejpunera mógłby jadać 
sam wileński p. Edmund Kowalski. 
W. „hotelu* Warszawskim Michale" 

  

Dwie stynne ballady 
Adama Mickiewicza. 

Obie ballady Mickiewicza «Świtezianka» 
i «Świteż> — objaśnia "Kallenbach — na- 
tchnione były czarem jeziora i zawierają 
próby krajcbrazu litewskiego, drobne, mi- 
njaiurowe, ale prawdziwie z natury prze- 
niesione i wybornie odczute. Krajobrazy w 
<Tukaju> i <Liljach» były utrzymane w;nastro- 
ju ponurym;<Ś niteź» i «Świtezianka» mają już 
obrazki pogodniejsze, sierpniowe, zgodne & 
przeżyciem. 

«Świtezianka» przypomina wikliku szcze- 
gółach balladę Goethego «Der Fischer»; do* 
datuje też echo sielanki Karpińskiego «Laura 
i Filon». Pod względem stylu mamy tam 
strofy, jakby żywcem przeniesione z Trem- 
beckiego. W «Świtezi» zaś przemiana małżo: 
nek i córek Świtezi w zioła przypomina 
styl «Przemian» Owidjuszowych. 

Ballada «Świtezianka» napisana była 
nad Świtezią, w Płużynach, równo lat temu 
106, właśnie w sierpniu, 

SWITEŽ 

Ktokolwiek będziesz w Nowogródz. 
: kiej stronie, 

Do Płużyn ciemnego boru 
 Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe 

3 konie, 
"By się przypatrzyć jezioru. 

Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona 
W wielkiego kształcie obwodu, 

powicz. etc. Oto przybyli z Wilna 
konserwator prof. Remer 1 dziekan 
wileńskiego uniwersyteckiego Wydzia- 
łu Sztuk Pięknych prof. Kłos... mnó- 
stwo ziemian okolicznych... mnóstwo 
dziennikarzy z Wilna... albo to moż- 
na wszystkich wyliczyć! Dość, że, co 
się zowie piękne zebrało się dostoj- 
ne i liczne towarzystwo: Goście za- 
proszeni przez zarząd nowogródzkie 
go Oddziału Towarzystwa Krajoznaw- 
czego (przewodniczy oddziałowi p. 
wojewoda Beczkowicz), różni wyciecz. 
kowicze, osobistości mniej lub więcej 
urzędowe, sporo pań, Sporo skautów. 

Po mszy przemówił z ganku do 
zebranych ks. dziekan Bukraba, o- 

'Gdy oko brzegów przeciwnych nie 
: sięga, 

Dna nie odróżnia od szczytu: 
Zdajesz się wisieć w środku niebo- 

kręga W jakiejs otchłani błękitu. 7 
Tak w noc, pogodna jeśli służy pora 

Wzrok się przyjemnie kg 7 
Lecz, żeby w nucy jechać do jeziora, 
Trzeba być najśmielszym z ludzi. 

Bo jakie szatan wyprawia tam harcel 
Jakie się larwy szamocąl 
Drżę cały, kiedy bają o tem starce, 
I strach wspominać przed nocą. 

Nieraz śród wody gwar jakoby w 
zi mieście, 

Ogień i dym bucha gęsty, 
1 zgiełk walczących i wrzaski niewieście 
I dzwonów gwałt i zbrój chrzęsty. 

Nagle dym spada, hałas się uśmitrza, 
Na brzegach tylko szum jodły, 
W wodach gadanie cichego pacierza, 
I dziewic żałośne modły. 

Co to ma znaczyć? różni różnie 
plotą: 

Cół, kiedy nie był nikt na dnie; 
Biegają wieści pomiędzy prostotą, 
Lecz któż z nich prawdę odgadnie? 

Pan na Płużynach, którego pradziady 
Gęstą po bokach puszczą oczerniona, Były Świtezi dziedzice, 
A gładka jak szyba lodu. 

Jeżeli nocną przybliżysz się dobą 
1 zwrócisz ku wodom lice: 
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą 
! ама obaczysz księżyce. 

Niepewny, czyli szklanna z pod Związańo niewód, głęboki stóp dwie* 

twej stoj 
Pod niebo idzie równina, wi 

Czyli też niebo swoje szklanne stropy 
Aż do nóg twoich ugina; 

Zdawna przemyślał i zasięgał rady, 
Jak te zbadać tajemnice. 

Kazał przybory w bliskiem robić 
mieście, 

I wielkie sypał wydatki. 

ście, 
Budują czółny i statki. 

Ja ostrzegałem: że w tak wielkiem 
dziele 

ЭЁ 

twierając niejako mową erę nad Świ- 
tezią, udostępnioną obecnie wypra- 
wom turystycznym choćby z najdal- 
szych Polski okolic. Poczem nastąpi- 
ło poświęcenie Schroniska i oprowa- 
dzanie po nim gości z ministrem na 
czele. Honóry domu czynił dyr. Fry- 
zendorf. 

Po dłuższej pauzie przechadzko- 
wej odbyło się, wywierające całkiem 

  

Pani Wanda Frydrychsowa. 

niezwykłe a nad wyraz miłe wrażenie: 
publiczne, pod otwartem niebem po» 
siedzenie nowogródzkiego Oddziału 
Towarzystwa Krajoznawczego, pod 
przewodnictwem prezesa, D. wojewo- 
dy. Pod dębami — nad Świtezią — 
na leśnej polanie — mało brakło do 
charakteru jakiegoś wiecu staro-sło- 
wiańskiego. Przemówienia dźwięczały, 
doprawdy, jakby jakieś egzorty kapła- 
nów pogańskich w świętym jakimś 
gaju. Poddając się  bezwolnie su- 
gestyjaemu nastrojowi, moża było 
nawet z przyjemnością słuchać od 
deski do deski wcale obfitego, nastro- 
szonego cyframi, Sprawozdania p. 
Bogatkowskiego z działalności nowo 
gródzkiego Towarzystwa Krajoznaw 
czego. W liczbie kilkunastu mówców 
z po za prezydjalnego stołu pierwszy 
zabrał.głos p. minister reform  rol- 
nych Witold Staniewicz dając wy 
mowny wyraz serdecznej uciesze, że 
przy takiej właśnie uroczystości 
danem jest nam, lu nad brze- 
gami  Świtezi ww samem sercu 
Nowogródczyzny niejako obcować z 
potężnym duchem M ckiewicza, który 
stąd wziął lot swój na najwyższe 
szczyty poczji połskiej i myśli ludz- 
kiej. Nie brakło też w przemówieniu 
p. ministra akcentów jaknajszczersze- 
go, udzielającego się entuzjazmu. O, 
czemuż w tym momencie niebył obe* 
cny na leśnej polanie u Świtezi „wiel- 
ki Łodzianin* p. Jań Nepomucea Mil- 
lei! Jakże pikantną byłoby rzeczą wi- 
dzieć go słuchałącego m nistra Sta: 
niewicza z ostatnim, z 7 sierpnia, nu: 
merem „Wiadomości Literackich* w 
ręku. Tam na miejscu naczelaem wi- 
dnieje przecie nowy ogromny artykuł 
zapalcżywego pogromcy romantyzmu, 
wykarczowującego z taką pasją z 
dusz polskich „przeklęte dziedzictwo 
szlacheckiej kuliury*, P. Jan Nepo- 
mucen Miller nie wiedząc juž co po- 
cząć wobec niedającego się wyper- 
swadować Polakom pietyzmu dla do 
niedawnych jeszcze wieszczów naro- 
du, odwołuje się do socjalistów i lu- 
dowców. | cóż widzi? Okropność, 
„Nasze stronnictwa socjalistyczne i 
ludowe—pisze—w naiwności swojej 
zachodzą tak daleko, że śród chło- tezią wykończy, nie może w niem za- narodową, 

оХ © 

Lewicowy minister nie wahający się 
cieszyć, że jaknajwięcej Polaków ob- 
chodzić będzie istną pielgrzymką No- 
wogródczyzną „śladami Wieszcza*— 
czy może być dla p. Millera coś 
bardziej tragicznego? 

Lecz nikt z pewnością nie myślał 
o p. Millerze nad brzegami Świtezi. 
Gdy wyczerpano porządek dzienny 
uroczystego posiedzenia Towarzystwa 
Krajoznawczego, upemniały się o swo- 
je prawa — żołądki? Broń Boże. U- 
pomniała się o swoje prawa: gošcin- 
ność staropolska. 

Panowie i panie, organizatorowie 
inauguracji, powiedli gości swoich 
pod ogromny namiot, mogący po- 
mieścć z pewnością do dwustu osób, 
jeżeli nie więcej. Tam na fundamen- 
talnie zastawionych stołach czekała 
na nas iście lukullusowa uczta. Na 
co tylko zdobyć się może kuchnia 
domowa, począwszy od ralad i kur: 
cząt na zimno a kończąc na paszte- 
tach i tortach, wszystko, co. da się 
<na zimno» przewieźć © dwadzieś.ia 
kilka kilometrów, wszystko się zna- 
lazło na tego rodzaju istnem „świę- 
conem*. A pomyśleć tylko co znaczy— 
w dzisiejszych czasachl—przysposobić 

„i zorganizować takie przyjęcie! A tak 
aby nikomu nie zabrakło ani serwe- 
ty, ani łyżeczki, ani nawet wykałaczki; 
a tak aby z soboty na niedzielę mog- 
ło w schronisku przenocować wy- 
godnie, pod ciepłemi kocami, na 
czyš:iutkiej bieliźnie osób przeszło 
dwadzieścia, i na poranku posilić się 
solidnie kawą, herbatą, wędlinami, se- 
rami.. | niech dodam, że brezenty na- 
miotu, w momencie gdy co żyło jadło 
i piło wytrzymały nagłą nawałnitę z 
oberwaniem się chmury. Daszcz wali 
jak z wiadra, pioruny gęsto biją, od 
błyskawic aż jasno w przyciemniałym 
namiocie... Efektowny epizod, co? A 
panie gospodynie przenajmilsze jeszcze 
otuchy dodają, jeszcze każdemu szep- 
czą: «Proszę wybaczyć, że się barsz- 
czyk spóźnia, bo ze Schroniskiem... 
przerwana komunikacjal» 

Ach, czemu też nie można na płót. 
no choćby najgrubsze i najdychtow- 
niejsze kłaść pamiątkowej tablicy! 
Powinnoby się wyryć na niej nazwis- 
ka pań: Wandy Frydrychsowej, Kule 
wieciowej, Aliny Strawińskiej, Garde- 
ninowej, obu pań Karpowiczowych, 
Paderewskiej, Kraszewskiej... Cierpli- 
wościl Gdy się Schronisko nad Świ- 

z wyllczeniem tych wszystkich osób, 
które do powstania jednej z najpięk- 
niejszych placówek turystycznych w 
Polsce ofiarnie i ochoczo rękę przy- 
ložyly. Ad aeternam rei memoriam... 

* 

Ja zaś, simplex scriba gazeciarski... 
„cóż opowiem wróciwszy do Śmier- 
telnych kraju?* (Mickiewicza to wyraże- 
nie się, nie moje). 

w Nowogródku zjadą włościanie oko- 
liczni, wszystkiego człek dostanie, 
czego dusza zapragnie. Grzyby, ryby 
i wędlinyi | masła i sery! Wszystkie- 
go wbród.. Błogosławione streny. 

Trzeba jeszcze tylko przeciąć No- 
wógródczyznę nową jlinją kolei tak 
aby nią sam Nowogródek połączyć 
ze światem. A 
Lidą lub Nowojelnią połączyć koleją. 
Inneby tu natychmiast zapanowało 

  

Nad brzegiem Świtezi. 

Opowiem, przedewszystkiem, że 
w onem mieście i zamku, co się, jak 
wiadomo, w topiel wodną Świtezi za” 
padły, musiała od czasów Mickiewi- 
cza ludność haniebnie rozmnożyć się, 
skoro tyle w noc księżycową przed 
Wniebowzięciem powychodziło — па 
brzeg jeziora przeuroczych  Świtezia- 
nek! Ręczę słowem: nie złiczyć! Po- 
osychały akuratnie, poprzebierały się 
w najmodniejsze sukienki i ba-ily 
się z nami najprzykładniej przez cały 
czas trwania uroczystości. | było 
wszystkim tak wesoło i ochoczo, że 
ktoś na cały głos zaproponował, aby 
„zaczarowany pałac* (tak wyraził się) 
nad Šwitezią nazwać nie żadnem 
Schroniskiem, lecz o wiele wdzięczniej 
i sympatyezniej: Przytuliskiem. 

Osowiem dalejj że Nowogród: 
czyzna — same jądro naszego ukor 
chanego kraju — kawał przepięknej 
ziemi między Niemnem i obiema 
linjami kolei żelaznej Baranowicze— 
Mńsk i Baranowicze—Lida, to, po 
za tem, że stanowi istną pamiątkę 

życie a z nieobliczalną korzyścią dla 
całej połaci bogatego, żyznego kraju. 

Zaś ze Świtezi wraz z okoliczne- 
mi lasami należy nie zwlekając otwo- 
rzyć państwowy LI. zw. rezerwał na 
wzór rezerwatów już utworzonych 
przez nasz rząd np. w Tatrach, lub 
na terenie jezior w Suwalszczyźnie, 
na Łysych Górach, na torfowiskach 
nad Bałtykiem. Ochroniłoby się na 
wieki wieczne jezioro. nie małące sobie 
równego w Polsce pod względem arcy- 
ciekawej roślinności podwodnej (z о- 
kresu bezpośrednio polodowcowego) 
a dla turystów i wycieczkowiczów 
orąz dla ludzi spragnionych ducho- 
wego wypoczynku a zarazem Orzeź- 
wienia się czemś dalekiem od co- 
dziennych trosk i zajęć, stworzyłoby 
się, krótko mówiąc, — raj na ziemi. 

l jeszcze już tylka dwa słowa. 
Niech przypomnę to, co napisał 

Miek'ewicz w jednym z listów swoich 
do Ignacego Damejki: „Kochany Że- 
gotol Jeżeli za co, to za „Pana Tade- 
usz* muszą kiedyś Nowogrodzianie 

  

  

W czasie mszy Św. przed gankiem Schroniska. 

jest jeszcze bogatym, iście 
pstwa i robotników szerzą nawet braknąć <sięgi Pamiątkowe]. Na pierw- mlekiem i miodem płynącym szma- 
kult—nawet kultt—dla pewnych za- szych zaś zaraz kartach Ksłęgi powinien tem ziemi. Toć to przecie można tu 
bytków sztuki szlachecko-buržuazyj- być położony dokładny i szczegóło Bóg we jak wysoko podnieść kulturę 
nej“. W samej rzeczy: okropność! wy opis inauguracji Schroniska wraz rolną! Dziś już, gdy się na na rynek 

Dobrze, kto z Bogiem poczyna; 
Dano więc na mszę w niejedaym 

kościele, 
ł ksiądz przyjechał z Cyryna, 

Stanął na brzegu, ubrał się w ornaty, 
Przeżegnał, pracę pokropi!; 
Pan daje hasło: odbijają baty, 
Niewód się z szumem zatopił, 

Topi się, pławki nadół z sobą spycha 
Tak przepaść wody głęboka; 
Prężą się liny, niewód idzie zcicha, 
Pewnie nie złowią ni oka. 

Na brzeg oboje wyjęto już skrzydło, 
Ciągną ostatek więcierzy: 
Powiemże jakie złowiono straszydło? 
Choć powiem, nikt nie uwierzy, 

Powiem jednakże. Nie straszydło 
8 wcale,. 

Żywa kobieta w niewodzi2, 
Twarz miała jasną, usta jak korale, 
Włos biały skąpany w wodzie. 

Do brzegu dąży. A gdy jedni z 
trwogi 

Na miejscu stanęli głazem, 
Diudzy zwracają ku ucieczce nogi, 
Łagodnym rzecze wyrazem: 

«Młodziefńcy! wiecie, że tutaj beZ* 
karnie 

Dotąd nikt statku nie spuści: 
Każdego śmiałka jezioro zagarnie 
Donieprzebrnionych czeluści, 

«l ty, zuchwały, i twoja gromada 
Wrazbyście poszli w głębinie: 
Lecz, że to kraj był twojego pradziada 
Że w tobie nasza krew płynie; 

«Choć godna kary jest ciekawość 
pusta, 

Łecz, żeście z Bogiem poczęli, 
Bóg wam przez moje opowiada usta, 
Dzieje tej cudnej topieli, 

«Na miejscach, które dziś piaskiem 
zaniosło, 

Gdzie car i trzcina zarasta, 
Po których teraz wasze biega wiosło, 
Stał okrąg pięknego miasta. 

»Świteź, i w sławne orężem ra- 
miona 

ł w kraśne twarze bogata, 
Niegdyś od książąt Tuhanów rządzona, 
Kwitnęła przez długie lata. 

»Nie ćmił widoku ten ostęp po- 
nury: 

Przez żyzne wskroś okolice 
Widać stąd było Nowogródzkie mury, 
Litwy naówczas stolicę. 

»Raz niespodzianie obległ tam 
Мепдо ‹ ‹ 

_Potężnem wojskiem car z Rusi; 
Na całą Litwę wielka padła trw ga 
Że Mendog poddać się musi. 

»Nim ściąguął wojsko z odległej, 
granicy , 

Do ojta mego napisze: 
— „Tuhaniel w tobie obrona stolicy, 
Śp esz, zwołaj twe towarzysze”, — 

"Skoro przeczytał Tuhan list ksią. 
l ora żęcy 
ijwydał rozkaz do wojny, 
Stanęło zaraz męłów pięć tysięcy, 
A każdy konny i zbrojny. 

» Uderzą w trąby, rusza młódź, już 
w bramie 

Błyske Tuhana proporzec, 
Lecz Tuhan stanie i ręce załamie, 
l znowu jedzie na dworzec, - 

»| mówi do mnie:—,Jaż własnych 
mie zkańców 

Dla obcej zgubię odsieczy? 
Wszak wiesz, że Świteź nie ma in- 

nych szańców, 
Prócz naszych piersi i mieczy. 

   

„Jeśli rozdzielę szczupłe wojsko 
moje, 

Krewnemu nie dam obrony; 
A jeśli wszyscy pociągniem na boje, 
Jak będą córy i żony?” 

— Ojcze, odpowiem, lękasz się 
niewcześnie, 

ldź kędy sława cię woła, 
Bóg nas obroni: dziś nad miastem 

we śnie, 
Widz ałam jego anioła. 

»Okrążył Świteź miecza błyska: 
3 } . wicą, 

| nakrył złotemi pióry, 
| rzekł mi: póki męże za granicą, 
Ja bronię żony i córy. — 

»Usłuchał Tuhan, i za wojskiem 
: goni; 

Lecz gdy noc spada ponura, 
Słychać gwar zdala, szczęk i tentent 

koni, 
| zewsząd straszny wrzask: ural 

»Zagrzmią tarany, padły bram о- 
statki, 

Zewsząd pocisków grad leci, 
Biegną na dworzec starce, nędzne 

matki, 
Dziewice i drobne dzieci, 

„Gwałtu! wołają, zamykajcie bra- 
m 

Tuż, tuż, za nami Ruś wali, ч 
Ach! zgińmy lepiej, 
Śmierć nas od hańby ocali”. 

»Natychmiast 

tniejsce strachu; 
Miecą bogactwa na stosy, 

zabijmy się same, 

wściekłość . bierze 

postawić mi 
Nowogródku*, 

Plac tea — już fest, 

Cz Jankowski. 

pomnik па placu w 

  

Broniłam, lecz próżny opór: 
Klęczą, na:progach wyciągają szyję, 

drugie przynoszą topór. 

»Gotowa zbrodnia... Czyli wezwać 
hordy 

I podłe przyjąć kajdany, 
Czy bezbożnemi wytępić się mordy?.. 
Panie, zawołam, nad pany: 

»Jeśli nie możem ujść  nieprzyja- 
: ciela, 

O śmierć błagamy u Ciebie, 
Niechaj nas lepiej Twój piorun wy- 

я strzela, 
Łub żywych ziemia pogrzebie| 

»Wtem, jakaś białość nagle mnie 
otoczy, 

Dzień zda się spędzać noc  ciemną-: 
Spuszczam ku ziemi przerażone Oczy.'. 
Już ziemi niema podemnąt.. 

»Takeśmy uszły zhańbienia i rzezi” 
Widzisz to ziele dokoła, 
To są małżonki i córki Świtezi, 
Które Bóg przemienił w zioła, 

Białawem kwieciem, jak tępa mo 
tylki 

Unoszą się nad topielą; 2 
List ich zielony, jak jodłowe szpilki, 
Kiedy je śniegi pobielą. 

»Za życia cnoty niewinnej obrazy, 
Jej barwę mają po zgonie, 
W ukryciu żyją i nie cierpią skazy 
Śmiertelne nie tkną ich dłonie. i 

»Doświadczył tego car i ruska 
zgraja, 

Gdy piękne ujrzawszy kwiecie, 
Przynoszą žagwie i płomień do gma- Ten rwie i szyszak stalony umaja, 

chu, 
I krzyczą strasznemi glosy: 

„Przeklęty będzie, kto się nie do- 
bije” 

Ten wianki na skronie plecie: 

»Kto tylko ściągnął do  głębini 
ramie, 

Tak straszna jest kwiatów władza, 

choćby go tylko z, 

a 
|



List požegnalnų prot. Fierhuczewskiego. 
Wyjeżdżając z Polski z powrotem lecz troską o Litwę.—Że ja musiałem 

do Ojczyzny, gsczuwam się do obo- w Pelsce «gadać», rozumieją to ro- 
włązku dać syntetyczne resume mojej zumni ludzie.— Gdybym milczał, za- 
wizyty, która narobiła tyle szumu i służyłbym na słuszne podejrzenie,.. 
hałasu... Jest to wymowny dewód, Wracam do Ojczyzny—do Kowna. 
jak problem pokojowego załatwienia Wracam bez najmniejszego lęku, 
sporu polsko-litewskiego interesuje Mam czyste sumienie — cierpień 
żywo świat cały. się nie boję. 

I po tej i po tamtej stronie wśród Naród litewski jest za nadto ro: 
najlepszych odczuwa się znużenie i zumny i kulluralny, aby się bawił w 
chęć wyzbycia się manjackiej mete- maskaradę wyklinania, 
dy politykowania. «Po dobremu» da Jestem spokojny. 
sig wiele zrebić. Idąc «na udry» ho- & Polski: wyjezdzam moralnie 
duje się «wrzód», który chirurg bę- przeświadczony, że Połska 
dzie musłał przeciąć... Wytykanis so- 
bie nawzajem błędów — gderanie, na- 

nie jest 
wrogiem niepodległości Litwy, że nie 
ma względem Litwy ukrytych złych 
zamiarów, że gotowa podjąć daleko rzekanie, histeryczne skargi — to ża: 
idącą inicfatywę, celem  załagodzenia dua „gra dyplomatyczna”. Robienie 

dogmatów z rzeczy banalnych, bła: sporu i przygotowgnia gruntu dla 
hych, namiętność jeno manifestulą- przyjeźni politycznej . Inicjatywa mo- 
cych, to żadna „praca twórcza”... Od ja (choć samowolna, lecz nle samo- 
rana do wieczora — i przez sen tak- zwańcza) za jaki rek dopiero będzie 
že — patetyczne recytowanie Бапа!- sprawiedliwie zrozumiana i oceniona... 
nego frazesu: „Ich kenne meine Pap- Na dzień dzisiejszy, przesycony flui- 
psnheimei“ — to najgłupsza forma dami zoclogicznej ideologji, nie bę- 
politykowania. Przy każdej sposobno« dzie ta moja inicjatywa śmieszną 
ści jedyne „mądre' zdanie: „Ich kenne donkiszoterją... Korona z gło wy mi 
meine"... Cha, cha, cha, Jakie to głu- 
pie. Już nawet papuga się śimieje... 

„Są chwile — mówią politycy — 
kiedy armaty same zaczynają  strze- 
lać". Trawersując to zdanie, mówię: 
są chwile, kiedy artyści powaśnionych 
narodów, dusząc się w stęchłej atmo- 
sferze, wbrew rozkazom polityków, 
aby się nienawidzili (bo to mądrość), 
sami zaczynają się bratać. Taka chwi- 
ła już nadeszła... Nienawiść zabija 
sztukę — twórczość. Artyści nie chcą 
być samobójcami... 

Nienawiść na rozkaz — bez cła, im- 
portowana, 

Przyjaźń na zezwolenie, na kartki — 
eclona, 

Psiakrew, jakie ta głupie. 

Moja gościna w Połsce ma cha- 
rakter określony. Jsst jasda i uczci- 
wa w zamierzeniu (za wiedzą mego 
rządu) i wykonaniu (biorę na siebie 
odpowiedzialność nawet za winy nie- 
popełnione). W każdym razie uczciw- 
sza od wizyt moich rodaków, któ- 
rzy — ziejąc nienawiścią do Polski, — 
skrycie za wiedzą rządu często Pol- 
skę odwiedzają. Ja lubię jasność, slo- 
neczność czynów i postępków. Nie 
lubię skrytej, podstępnej gry. Robię 
wszystkę jawnie, — śmiało... Chcja- 
łem, więc przyjechałem zawrzeć po- 
kój z narodem polskim... 

Poco, naco te Małasy i pogróżki 
„Rytasa*, „Lieluvisa*, „Lietuvy*? Ko- 
go się tem kompromiiuje? Zaiste tyl- 
ko społeczeństwo litewskie, które prze- 
cież stać na wspaniałomyślność, stać 
na przebaczenie, bo oue w duchu 
bardzo kulturalne i subtelne. 

I jak sobie wyobrażali moi razin- 
dyczeni opozycjoniści moją wizytę w 
Polsce — jak? Azali sądzili, że ja bę- 
dę urągał Połakom ich stylem („ban- 
dyci“, „rabusie“, „blzgiery“, „fraje- 
rzy”, „Iagasy“)? Ćzy przypuszczali, 
że zapytany odpowiem im prosto z 
mestu, rubasznie: „nie chcą z wami 
gadać, dopóki mi Wilna nie odda- 
cie”; 

Jeżeli tak nie wyobrażali sobie, więc 
za co mnie besztają, szkalują? Za to, 
że się zachowałem kulturalnie, dając 
dowód, że Litwin — nie dzikus, lecz 
człowiek europejski... у 

l komu zaszkodziła moja wizyta 
w Polsce — komu? Czy wyłysiał ze 
zdumienia którykolwiek z dyplomatów 
litewskich? Czy osiwiał z troski o mój 
los nieszczęsny jaki minister? Czy 
się przewróciła szafa z tajnemi doku- 
mentami w M. S. Z.? Komu zaszko- 
dziła moja wizyta? Pytam, Chyba tyl- 
ko ludziom złej woli, albo monoman- 
jakom. I jeszcze chyba tylko <«agen- 
turom obcym» (mówiąc stylem — таг- 
szałka Piłsudskiego) Że Niemcem 
napsułem krwi, to dobrze dla wyjaś- 
nienia sytuacji. 

Dla człowieka rozumaego, silnėj 
woli, jasną jest, rzeczą, że nawet roz- 
mowa z djabłem może być pożytecz- 
ną. Dla tchórza — manjaka nawet z 
ggysią rozmowa jest groźna Dia mą- 
drego rządu litewskiego (a takim 
właśnie chcę go widzieć) moja wizyta 
może być bardzo, bardzo pożyłecz- 
na.. Boć przecie ja ułatwiam zadanie 
na przyszłość— «wyjaśniam syluację»— 
«uderzam w stół, by się nożyce odez- 
wały gdzie» — „orjetutacje wypsga- 
dzam„—usuwam nudę, nowość two- 
rzę, ruch robię.. W oczach mono- 
manjaków „zpappenhsimeryzowanych* 
zgadzam sią nawet być błazneim, je- 
żeli mojem błazeństwem rozśmieszą 
furją  rozsrołone oblicze mojego 
„władcy*. 

Złość, że przebywam w Wilnie? 
Że roamawiam z Wilnianam? Że u: 
rabiam dobrą opinję o Litwie? Czy to 
zbrodnia? Wszak to leży w  interes'e 
rządu litewskiego, aby sympatje Wil- 
nian pozyskać. 

Nie wolno tak ubliżać Wilnu. 
Czy Wilno „dziewka“, aby się o 

nią dwaj kawalerowie kłócih? „Maja 
—nie twoja”. ]skże można tak farsp" 
wg kwestję Wilna stawiać? Przecięż 
samo Wiino ma wolny głos, ma wo- 
lę wolnego wyboru. Niech samo Wil- 
no powie, kogo wybiera. W tym: ce- 
łu trzeba uczciwie z Wilnem rozma: 
wiać. Tak stawia zagadnienie wódz 
litewskich socja! demokratów Kairys 
i jest ręzumnym politykiem... 
* (Jeżeli nienawiść do Polski jest 
sprawdzianem prawowierności, to 80 
proc, Litwinów traci prawo nazywać 
się Litwinami. —Najmniej tyle Litwi- 
nów nie żyje nienawiścią do Polski 

nie spadnie... 
W każdym bądź razie—trawestuje 

slewa Kirszy: «lepszą jest moc śle 
skierowana, aniżeli martwota»—|ep- 
szą jest moja doukisotzerja, aniżeli 
tępa  megalo-persekucyjaa manja 
tych, co wszędzie węszą djabła Z 
wyłączeniem swoich chorych móz- 
gownic... 

„Opuszczając Polskę, serdecznie 
dziękuję Jej za gościnę, Równie ser- 
dzcznie żegnam moich przyjaciół pol- 
skich, życząc im, aby  płonęli tym 
Duchem ofiarnym, jakim płonął Ten, 
co spoczął na Wawelu w Roku Pań- 
skim 1927.. Tylko moralna sia po- 
konuje bruialną siłę materjalną — 
adna inua.—Źródłem moralaej siły 

dla Polski była przeważnie Litwa — 
To źródło usiłuje ktoś zasypać pia* 
skiem, lecz nadaremno.—Źródło wul- 
kanizuje się... 

f Litwin i Polak, chcąc Się napić 
z tego źródła czystej wody, będzie 
musiał kornie uklęknąć (Norwia).— 
Bo tylko karafkę wziąwszy za szyję, 
nóż nachylić do ust i z pychą kabo« 
tyna wygróżnić jej dość często po- 
dejrzanej jakości zawartość, 

egnam Was, bracia Polacy. 
\ J. A. Herbaczewski, 

* 

Przęd samym odjazdem nadesłał 
nam prof. Herbaczewski następujące 
pismo: 

„Za laskawem pośrednictwem Sza: 
nownej Redakcji żegnam serdecznie 
wszystkich moich przyjaciół wileńskich, 
Wracam do O,czyzny, moralnie prze* 
świadczeny, że dobre ziarno ma 
większą Siłę riż złe, bo siłę jutra, 
siłę kwitnienia siłę, owocodajną. Z/ar- 
no dobrej woli, ziarno pojednania i 
zapomnienia błędów, które wszak na- 
prawić można, ziarno inicjatywy, ja- 
kie ja posiałem w duszach niedojufr- 
ków, lecz głęboko zatroskanych o 
losy nie tyłko uarodu, iecz i Człowie- 
ka kuliury, — padło (wierzę) na uro- 
dzajną glebę, — Dabrą wolą nikt 
jeszcze się mie olruł — Dobrym za- 
mierem rówaież. — Nienawiść — jąk 
skorpjon, który z nadmiaru wścieke 
łości sam siebie zatruwa, zagryza. — 
Nienawiść, jako Środek w walce że 
złem, chwilami jest usprawiedliwiona, 
lecz jako cel życia — jest straszna. 
Biada tym, którzy w organizmie na- 
rodow;m ię tiuciznę hodują. 

Dypłomata (polityk) czasów dzi 
slejszych powinica być przedzwszy: 
stkiem przewidującym, djaguostykiern, 
umieć w porę zastosować odpowi:d- 
nie lekarstwo — ote sztuka. — U. 
mieć przemówić nie iylko do móz- 
gów lecz i do serc. Być głębokim 
znawcą duszy ludzkiej. Małym wysił- 
kiem woli, oszczędzając energię, osią- 
gsć — ce! — oto sztuka najwyższa, 
A chruigiem być tylko wówczas, 
kiedy w ślepej ułicy życie jest zamk- 
nione (sytuacja bez wyjścia). 
x4 Takim właśnie dypiomatą chcieć 
być nauczyli mnie Mickiewicz, Kra- 
siński, Norwid. Starałem się takim 
być w Ро!зсе podczas mojej wizyty, 
Czy spełaiłem zadznie, przyszłość 0- 
sądzi. J. A. Herbaczewski. 
ETO TSS TEST BE TE TASIOS 
Alarmowe sygnaiy kpt. Erwina, 

SAN FRANCISCO, 20 V.li. PAT. 
Kapitan Erw'n, który odłec ał wczoraj 
na poszukiwania samolotów „Gałden 
Eagle“ i „Miss Doran* przesyła sy- 
grały S. O. S. stwierdzzjące, że zna: 
lazł się sam w trudnem położeniu w 
odłegłości mniej więcej 592 mil od 
San Francisco. Radiowe posterunki 
morskie powiadorały o tem natych- 
miast wszystkie statki, z których wiele 
udało się w oznaczoną powyżej okolicę; 

Wyjazd pos. Patka do Moskwy 

WARSZAWA, 20 Vill.(tel,wł Słowa) 
Minister Patek opuścił już Warszawę 
udając się do Moskwy. Jedną z waż- 
niejszych spraw jaka została załatwio- 
na ostatnio jest sprawa ustanowienia 
radcy handlowego przy poselstwie w 
Moskwie. Jak się dowiadujemy Min. 
Patek powiózł z sobą ustalone tezy 
dotyczące pakiu u nieagresji oraz 
zgodę Rządu polskiego na wymianę 
więźniów. jednocześnie z tem zala- 
twiona została sprawa korespondenta 
P,A.T., który, jak wiadomo, wydałony 
został z granie Rosji sowieckiej. Po- 
czynając od 1-go września P.A.T. na- 
dal utrzymywać będzie korespondznta 
w Moskwie. 

S ŁO WO 

Sówiety o [pobyciu min. Zeelensa w Kownie. 
MOSKWA, 20.8.PAT. „Prawda* komentując wizytę utewskiega mini- 

stra spraw zagranicznych Zeelensa w Kownla pisze: Spotkanie ministrów 
spraw zagranicznych w Kownie zasługuje na bliższą uwagę. Cel tego 
spotkania jest głębszy aniżeli uregulewanie stosunków łotewske-litewskich 
przez taktat arbitrażowy oraz różne konwencje. Zesłens ostatnio pracuje 
nad zrealizowaniem projektu sojuszu bałtyckiego, lecz odmiennego od pia- 
nów dyplomacji angielskiej, t. j. bez Polski i bez ostrza antysowieckiego. 
Przy tem całość eweniualnego sojuszu Łotwy, Estonii i Litwy ma być 
rzekomo gwarantowana przez państwa zachodnie, Niemcy i ZSSR. ma 
podstawie zachowania przez limitrofów meutralności na wypadek konfliktu 
między imaemi pzństwami. Taki statut sojuszu nie łatwo pogedzić z para- 
grafzm 16 Ligi Narodów, do której należą powyższe państwa, Dyplomacja 
angielska przez posła Vaughana już ebecnie teroryzuje rząd łotewski w 
związku z rokowaniami ZSSR, o pakt gwarancyjny. Spotkanie Zsełensa z 
Woldemarasem dowodzi, że koła rządzące  limitrofów powoli zaczynają 
pojmować, że orjtntacja angielska zmierza jedynie do wciągnięcia ich w 
politykę awaniur. Rozmowy w Kownie pokażą, w jaki sposób limitrofy 
chcą prowadzić politykę rzeczywiście nieżałeżną, 

Z Warszawy do Kowna. 
Podróż dyplomaty japońskiego. 

Urzędowa koweńska „Lietuva' zamieszcza wiadomość, że do 
Kowua przybył attache poselstwa japońskiego w Warszawie p. 
Tsuyoshi inouye, Dypiomata japoński bawił w Kownie 17 i 18 
b m. Odbył on rozmosę z premjerem Woldemarasam. Jak sly 
chać interesował sę przedewszystkiem stosunkami polsko /tew- 
sk emi t możliwością ich naprawy. Okazał też wielkie zaintereso- 
wane projsktowanym związkiem pzństw baityckich. 

Oiwadczył on między innem, że korpus dyplomatyczny w 
Warszawie interesuje sę bardzo Litwą. 

Izwiestja o układzie francusko-niemieckim. 
MOSKWA, 20 8. Pat. „Izwiestja" w artykule wstępnym w numerze 

z dnia 19 bm. dunoszą, że umowa francusko-niemiecka reguluje stosunki 
gospodarcze między obu państwami we wszystkich gałęziach przemysłu 
oraz rozwiązują następujące draźliwe sprawy: Uznaje prawo Nizmiec do 
otwierania konsulatów w Alzacji i Lotaryngji, stwarza dla Niemiec w ko- 
lenjach francuskich jednakowe z ianemi państwami możliwości handlowe, 
uniowa wzmacnia przeto znacznie pozycję odradzającej Się polityki kolo- 
njalnej Niemiec. 

Umowa oznacza zbliżenie interesów francuskich i niemieckich w wal- 
ce z wpływami angiełskiemi na rynkach w kolonjach i ma nacelu przeciw- 
stawienie się Angiji, która dzięki traktatowi locarneńskiemu odgrywa rolę 
superarbitra. wygrywając przeciwieństwa francusko-niemieckie. Umowa by- 
łaby narzędziem pakoju, gdyby dała podstawą do bardziej niezależnej po- 
lityki obu peństw w sprawie uregulowania stosunków Europy do ZZSR. 
glównie zaś stosunków gospodarczych wobec związku Sowietów, jako 
głównego rynku zbytu; & 

Zmniejszenie wojsk okupacyjnych w Nadrenji. 
BERLIN, 20.V:lJ. PAT. Jak donoszą dzienniki minister spraw zagra- 

nicznych Rzeszy niemieckiej został oficjalnie zawiadomiony, że rząd angiel- 
ski zaproponował Francji zmniejszenie załóg okupacyjnych w Nadrenji o 
1/5 stanu obecnego, t. ji o przeszło 10 000 ludzi. Belgja miała się wypo” 
wiedzieć za tą propozycją, natomiast miarodajne koła wojskowe Fiancji 
wypowiadają się za ZMniejszeniem załogi okupacyjnej tylko 0 1/10 część 
motywując to stanowisko twierdzeniem, że w obecnej chwili wzgłędy na 
niebszpicczeństwo Fraqcji nie pazwałają na większą redukcję. 

Lotnicze zawody międzynarodowe. 
ZURYCH, 20 8. Pat. W lotniczych zawodach eliminacyjnych o rekord 

szybkości na przestrzeni 130 klm., pierwsze miejsce zajął Włoch Mazucco 
32 min. 164 sek., drugie miejce Cichocki Polska, 33 mn. 33,4 sek. 
trzęcię i czwarte zajeła Hełandia, piąte Czechosłowacła. 
BEST IK FODTR: WOT UAE A TOO EOS RODZA DTS SSC IDE RKT T TSS 

lle generał Zagórski miał pieniędzy. 
Wobec sprzęcznych pogłosek o ilości 

rozporządz:ł genereł Zagórski w chwili opuszczenia więzienia, 
aaa > się z najbardziej  miarodsįnego źródła co na- 
stępuje: | / $ 

ener.ł Zagórski w chwili jego uwie:ienia przed rokiem po- 
sadał przy sobie około 100 zł. gotówką. Przez cały cąg prze: 
bywenia w więzieniu pobierał, jak: każdy oficer będący pod 
šledztvem 2/3 gaży, bez żadnych dodatków, co wynosiło około 
450 do 500 zł. m esięcznie. Generał Zagórski pozostawał w wię- 
zeniu wileńskim do dyspozycji sądu wojskowego okręgowego w 
Warszawie, również ew.dencyjnie zalczony był do warszawy. 
G:ż: jego nads;łana była do kancelarj węzennej, w ten sposób 
ze na ręce generała bezpośrednio nie była wydawżna, spoczywa- 
jic w depozyce więziennym do dyspozycji generała. Generał Za- 
górski przeżywał ją całkowce prawe, w cągu mesąca. Kupo 
wał sobe różne rzeczy, jako to buty, ubran'a, maszynę do pisa- 
nia, czesopisma, jedzenie i t. d. 

W chwili opuszczana węzien'a w depozyce zna'azlo S'ę za- 
ledw'e 300 zł, które zabrał ze sobą oficer towarzyszący genera- 
łowi w podróży i, o ile wiadomo, opłacał za niego wszelkie wy- 
dątki w podróży. 
›ооФФооФтоотооФтеооФФе 

ł  czholne książki i 
) WSZYSTKICH WYDAWCÓW 
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dła szkół wszystkich typów dostarcza 

M. ABCT. 

8-mio Kiasowe Liceum Polsko — Francuskie 8 
N. SZEPOWALNIKOWOWEJ ui. Trocka Nr 7. 

) Warszawa, 

Początek rozu szkolnego dnia 2 września r. b. 

  

Robcie w. domu wina z jabłez, 
jagód, żyta i £ p. Broszury, przepisy 
szczegółowe, droźdże różnych gatun- 
ków, prasy oraz przybory potrzebne 
znajdziecie w firmie Zygmunt Na- 
grodzki w Wilnie, ul. Zawalaa 11-a. 

Administracja «Słowa» poleca zreduko* 
wanego prazownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 

rodziną. Nie posiada żadnych środków do 
życia, Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dla <Zredukowanego pracownike>. 

Podania o przy ęcie do młodsz. 1-starsz. wstępuej, do 1 i 2 klas z załącz. m 
metryki urodzenia i Świąd, © szczep, ospy, przyjmuje się w  kancelarji 8 
liceum od 1050 sierpnia codziennie, Oprócz Świąt, od 11 do 1 g. pop. 

e Bęzam'ny wsiępue od 29 sierpnia. Liceum posiada wtasny internat. 88 
=. RANRARRANNUKUDNOWNNO 009000020040240090000O00NUNUNNNUZUNM 

BACZNOŚĆ! 
o 

Tani Antykwarjaf 
Książki — Nuty — Materjały Piśmienne 8 

w Ksligaroi Stowarzyszenła Nauczycielstwa Poiskiego 

Presirzy ozłąłać wystawy w 19 oknach przy ul. KRÓLEWSKIEJ Nr 1. 

NuRAADRWURZNNURSCSOOOCRCOCOZOLLOR OOOO ZNRZUNUDNNRAURKZDANANNNAY 

imsfyfuf Nauk 
Handlowo-Gospodarczych g Gilnie 

Polskiego Twa Krzewienia Wiedzy Handlowej I Etonom 'cznej. 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dia osób, które ukończyły 
consjmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcące. 

Kurs nauk 2-lgtni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 

Isformacje i zapisy w Sskrełarjacie Instytułu: ul Biskupia 12, 
lokaj Szkoły Handlowej Męskiej (czynny w dni powszednie 

od godz. 17-iej ds 19 tej. 

фоооооуо офр 00ф 29 $ ф $ фоссоорос ое зч авово ъ оооча 
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pieniędzy jakieml . 

Wileńska Gmi 
Do» lipca rb, te znaczy da czasu 

wydania rozporządzenia ministra Wyz- 

nad įRel/ i O. P- o podziale terenu 
województw wschodnich na okręgi 

wyznaniowych gmin żydowskich — 
gminy te isiniały u nas de facto i 

dopiero teraz uzyskały mac prawną 

te które zostały w owem rozporzą- 
dzeniu wymienione. lstnieją więc w 

chwili obecnej w województwie Wi- 
lsńskiem 31 gminy żydowskie uzna- 

ne de jure. Miejsce naczelne wśród 
nich, jak ze względu na wysoką licz- 

bę do T0 tysięcy wyznawców, tak 

również i ma znaczenie i powagę, 

które posiada, zajmuje żydowska 

gmina wyznaniowa w Wilnie. 
Nadaje ona ton i kierunek życiu 

kulturalno-społecznemu żydów Ziem 
Wschodnich i rości tytuły do repre- 

zentacji ogólnonarodowej żydów tych 
ziem, 

Z chwiłą wybuchu wojny świato- 
wsj i wyjścia Rosjan z naszego kra- 
ju—automatycznie upadły krępujące 
swobodny rozwój polityczny i religijny 

żydów przepisy rosyjskie i rozpaczę- 

ła się chwila dźwigania z upadku 
gminy wileńskiej i organizowania jej 
od podstaw. 

* Początek odrodzenia _ wileńskiej 
gminy wyznaniowej żydowskiej sięga 

czasu okupacji niemieckiej kraju kie- 

dy poraz pierwszy od długich lat za 

wiedzą władzy została powołana da 
życia gmina żydowska, jako organi- 

zacja prawna. Z chwilą tą jedocześnie 
datuje się stały i mienormowany żad- 

nemi przepisami rozrost kompetėn- 

cyjny gminy. Operując ściśle cyframi, 
powstanie na zewnątrz gminy wileń« 

skiej należy ozuaczyć datą: rok 1917 

Prezesem gminy został @-г Szabad, 

działałność (zaś swoją podzieliła 

świeżo powołana gmina na następu- 
jące działy: 

" 1) Szkolny, 
2) pomocy filantropijnej, 
3) gospodarczy, 

4) prawny, 

5) finansowy i 

6) pomecy uchodź :om. 

Gmina zdołała przy pomecy finan- 
sowej z zewuątrz podaieść z upadku 
swoje instytucje społeczno-filantro- 
pijne I jako tako zaspekojć niezbędne 
potrzeby najbiedniejszej ludności. 

Jednak rok 1918—19 — najšcie 
bolszewików — powstrzymuje rozwój 
gminy, co więcej, gmina zostaje zmu- 
szona zawiesić swe czynności do 

lepszych czasów. 

Tenżs rok 1919 —wyzwolenie Wil- 

na przez Wojsko Polskie—przynosi 
zapoczątkowanie nowej fazy w dzia- 
łalności gminy wileńskiej, kiedy na 

skutek zezwolenia Komisarza Gene- 
ralnego Ziem Wschodnich gmira ta 
formuje się na nowo. I znowuż, zaw- 

dzięczając pomocy finansowej z za- 
granicy, gmina zdołała wzmocnić swój 

autorytet, a nadwyrężona z powodu 

ostrych walk politycznych wewnątrz 

gminy o wpływy partyjne, reputacja 
jej poszła w oczach społeczeństwa 
żydowskiego w górę. 

Z chwilą powtórnej okupacji bol- 
szewickieį przycicha działalność gmi- 

ny, by się na nowo 'ożywić wówczas 

kiedy Litwini obejmują czasowo Wil- 

no i kiedy przybywa do Wilna pan 

Rozenbaum, minister Litwy dla spraw 

żydowskich. 

Znowu jesteśmy świadkami znacze 

nego rozrostu kompętencyjnego gmi- 

ny, a to przez fakt powołania do 
życia sekcji politycznej, jako nowego 

działu i zakresu pracy tej gminy. 

Następuje październik roku 1920— 

ponowne wyzwolenie Wilna przez 

wojska generała Żeligowskiego — 
i zamierzone ponownis wybary do 
gminy ,na skutek agitacji p. Razen- 
bauma) pod hasłem szerokich reform 

w życiu społeczno-politycznem żydów 

nie odbywają się. 
Znane jest powszechnie stanowisko 

żydów w okresie Litwy Środkowej i 
wyborów do S:imu wileńskiego: dzię* 
ki:sgitacji p. Rozenbauma żydzi usto- 
surnkowują się wrogo do wyborów, 
za kulisami kokietując rząd litewski. 
Zaznaczyć lu jednak należy, że zboj- 
kotewanie przez żydów wyborów do 
Sejmu wileńskiego nastąp ło podobno 
wbzew woli i zaleceniu sekcji politycz- 
nej gminy żydowskiej. 

Tak pobieżny rys historji gminy 
wiłeńskiej od r.1917 do 1922 wystar- 

czająco ilustruje stopniowa i coraz to 
wzmachiejący się rozrost kompeten- 

cyjny gminy, tak iż w wyniku iego 
powstala sekcja polityczna w tej gmi- 

nie, a Sama gmina obróciła się w 

. 

na Žydowska, 
przedstawicielstwo polityczne żydów 

wileńskich i ziem wschodnich. 
Trzeba jednak z naciskiem pod- 

nieść, żz zawsze, a w chwili obecnej 

szczególnie, ten rozrost gminy, podyk- 

towany jej świeżą (radycją wojenną, 

do rozmiarów przedstawicielstwa poli- 

tycznego, Spotykał się z opozycją 
znacznej częśći społeczeństwa žydow- 

skiego (Ortodeksi, Mizrach'ści, część 

zjednoczonych Sjonistów), dątącego 

do uirzymania właściwego charakteru 
gminy—wyznaniowego, instytucji reli* 
gijno-f lantropijnej. 4 

Nawiasem mówiąc, żadne z 

państw curopejskich, posiadających 
znaczniejszą ilość ludności žydow- 

skiej, nie zna innych gmin żydow- 
skich niż o charakterze instytucy 
wyznaniowych. 

Żądania, wysunięte po wcieleniu 
Wileńszczyzny do Polski, przezegminę 
żydowską, sprowadzały się do szere- 
gu punktów ściśle politycznych, 
wśród których żądanie równoupraw= 
nienia języka, święcenia sabatów i 
pełnej autonomii kuituralnej wysunęły 
się na czoło, przypominając żądanie 

utworzenia czegoś w rodzaju państwa | 
w państwie. 

Widzimy, że czasy wojenne wysu* 

nęły żądania polityczne, co staje się 

zrozumiałe na tle ówczesnych teoryj 
Wilsona i dążeń różnych narodowo: 
ści do politycznego usamodzielnie- 
nia się. 

W ten sposób tradycyjny rozwój 
prawnie nieistniejących w naszym. 
kraju gmin żydowskich szedł w kic. 

ruaku omnipotencji polityczno-spo- 

łecznej z zapoznaniem jednocześnie 
właściwego charakteru wyznaniowej 
gmiay żydowskiej. 

Z tego już można wywnioskować, 
iak społeczeństwo żydowskie reago- 
wało na wprowadzenie w życie De-| 
kretu Naczelnika Państwa o organi« 
zacji gmin w naszym kraju. Jednak 
zachowanie się całego. społeczeństwa 

żydowskiego nie było jednolite, stąd 
stopień reakcji u poszczególnych od- 
łamów. społeczno-politycznych różny. 
Trzeba więc z kolei przyjrzeć się bli- 

żej tym nastrojom, 

  
Lubicz 

    

Bejm i Rządu 

Marszałek Piłsudski zaintere- 
sował się wywiadami udzielo- 
nemi przez thr. Skrzyńskięgo. 

WARSZAWA, 20.V;l I(żel.wł, Słowa) 
Jednym z tematów jakim zainiereso- 
wał się specjalnie Marszałek Piłsud- 
ski podczas konferencji w Druskieni-| 
kach z Min. Knojlem była sprawa 
głośnych wywiadów hr. Al. Skrzyń- 
skiego udzielonych prasiczagranicznej, 

Wojewoda Stanisławowski Kor | 
sak ma być wojewodą Kie: 

: leckim. ° 
WARSZAWA 20.VIII.(fel,wł. Słowa) 

Wojewodą Kieleckim na miejsce ś.p. 
barona Manteuffla ma zostać wojc« 
woda Stanisławowski p. Korsak. No- 
minacja fa ma być podpisaaa na 
najbliszem posiedzeniu Rady Mi- 
nistrów. 

Skład delegacji polskiej do 
Ligi Narodów. 

WARSZAWA, 20.VIIL.(żel,wł.Słowa) 
Skład delegacji Polski. na zgromadze- 
nie Ligi Narodów, które rozpocznie 
się w dniu 5 września r. b. ustalony. 
został następująco: Minister Zaleski, 
Minister Sokai, poseł w Bernie Mo- 
dzełewski, komisarz gdański Strasbur= 
ger i prof, Rostworowski. +4 

Połączenie teletoniczne Gdy. 
nia—Beriin. 

WARSZA WA. 20, VIII. (tel. wł. Sło. 
wa). Jak się dowiadujemy Ministerstwo 
Boczi i Telegrafów przystępuje do. 
prac mających na celu uruchomienie | 
pełączenia telefonicznego na linji 
Gdyn a—Berlin. 

Linia ta ma być uruchomiona w 
początku roku 1928. 

Trzy miljony złotych Gna įe- 
sienną pomoc siewną. 

WARSZAWA, 20 VIll.(fel,wł. Słowa) 
Ministerstwo skarbu w porozumieniu 
z min. rolnictwa przekazało do Paf- 
stwowego Banku Rolnego trzy miljo- 
ny złotych na jesienną akcję siewsą 
dia rolników dotkniętych klęskami 
żywiołowemi. Repartacja tych sum. 
dokonana będzie przez komitety 
rejonowe. 

Nagroda dla pilota sierżanta | 
: Kubiaka, : 

WARSZAWA 20.Viłl. (£el.wł Słowa) | 
Dziś sierżant Kubiak, wspóhowarzysz 
kpt. Od:ńskiego w iocie Warszawa— 
Tokio— Warszawa, atrzymał od iabry- | 
ki silników Loren-Dietzich jako na- | 
grodę ozdobny portfel skórzany z 
monogramtm oraz 10000 złotych,
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GRODNO. 

— (r) Šubsydjum dia testru 
iejskiego w Grodnie. Departa- 
nt Kultury i Sztuki przy  Minister- 
ie Wyzn. Rel. i Ośw. Publicznego 

pstanowił udzielić Magistratowi m. 
adna subsydjum w kwocie 10-ciu 
sięcy złotych na prowadzenie miej- 
iego teatru polskiego w nadcho- 
ącym sezonie teatralnym. 

— (r) Pożyteczne zarządzenie 
egistratu m. Grodna. Magistrat 
"Grodna wydał zarządzenie; na 
ocy którego osolby, zajmujące się 
rzedażą lub wytwarzaniem produk» 
w spożywczych, zobowiązane są 
bszpieczyć te produkty przed mu- 
ami i innemi owadami. 
W tym celu w miejscach gdzie 

odukty spożywcze są wytwarzane 
b przechowywane, mają okna być 
opatrzone w gęste siatki  dru- 
kne, 

Natomiast sprzedawcy produktów 
ożywczych, jak pieczywo, mięso, 
dliny i tp., mają zabezpieczyć te 
odukty przed owadami przez trzy» 
anie lekowych pod szklem lub też 
hd gęstemi sialkami drucianemi. 

Przykrywanie produktów spożyw- 
ych mesią albo też płótnem nie za- 
zpieczą tych „duktów dostatecz= 
E przed owadami, dlatego też wy- 
jał sanitarny Magistratu m. Grod- 

h zaleca osobom interesowamym 
prowadzenię  Specłalnych szafek 
klanych, zaopatrzonych w otwory, 
bkryie siaikami druciasemi, slużące 
wentylatory, które to szafki naj- 

krdziej odpowiadać mają wymaga- 
om hygisny. 
Szkoda tylko, że to pożyteczne i 

bdne naśladowania zarządzenie wy- 
ue zostało w kcńcu lata, gdy spra: 
a ta traci na akiualuośsi. Е 

BIEN ” 
ь BIALYSTOK. 

— Japonja a przemysł b ało- 
ocki. Dnia 13 bm. przybył do 
ałegostoku w imieniu rząd japoń- 
iego charge d'affaires poselstwa 
pońskiego w Warszawie wrz z 
ikretarzem poselstwa. Celem wizyty 
pło zaznajomienie się z przemysłem 
ókienniczym białostockim i ewentu 

ine nawiązanie z mim stosunków. 
o zwiedzeniu kilku większych fabryk 

' Białymstoku i odbyciu szeregu kon: 
s Japończycy złożyli wizytę po- 

egnalną p. wojewodzie Rembowskie- 
u i edjechali do Warszawy. Wizyta 
ości japońskich wywołała poruszenie 
śród przemysłowców miejscowych' 
a których stosunki z bliższym i dal 
zym Wschodem mają pierwszorzęd- 
e znaczenie, 

Katastrofa lotnicza. 

W ubiegłym tygodniu b. m. obok 
si Natalin gm. Branszczyk rozbil 
ę doszczętnie skuikiem przymuso- 
ego lądowania lecący od strony 
arszawy samołot wojskowy 1 

biniczego Nr. 4788 „Nafta“. Pilot 
or, .Kiernacki doznai powažnego po- 
uczenia i został w stanie  ctęžkim 
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zewiezicny do szpitala w Wyszka- Ś 

Polemika z p. 
P. Nowaczyński na:łamach Gaz 

Varsz. Por zamieścił artykuł o 
związku myśli mocarstwowej*, Obe- 
jie od jednego z członków tego 
lwiązku otrzymujemy odpowiedź 
a ten artykuł również w tonie pos 

icznym utrzymany który . umie- 
czamy ze względu na identyczność 

aseł głoszonych zawsze przez „Sło: 
bo” a obecnie rzuconych w młodzież 
rzez grupę młodych ideowców 

_ Ktokolwiek przyglądał się zbliska 
tosunkom  polilycznym pomiędzy 
zw. Organizacjami ideowo-wycho- 
awczemi naszej młodzieży akade- 
nickiej, ktokolwiek zetknął się z nur- 
jącemi tę młodzież prądami lub 

rał do ręki polskie pisma akadetni. 
de, — ten musiał szybko zrozumieć 

lolesną, przykrą piawdę, iż życie ide- 
we i praca polityczno-społeczna na- 
zej młodej inielggancji jest dokla> 
tem odżwiercizdleniem słosunków, 
rzeżerających chory organizm Stare 
zego społeczeństwa. Ten sam pariy- 
uiaryzm, też same wzśnie, ież same 
atrygi 1 ambicyjki — i ten sam ślE- 
by i gluchy fanatyzm. 

Ale też każdy, kio badał życie 
łodzieży, żyjąc z nią razem, w jej 

pnie, kto jeszcze zdoeicy był do obje- 
tywnych sądów, — ten konstalował 
akt, obciążający pewne sfery starsze- 
jo społeczeństwa, fakt świadomego 
celowego: wpajania+w młodzież me- 
od starych, zużytych CzŚ pmolitykie- 
lów, fakt wychowywania sobie i dla 
iebie godnych zasiepcow  cymiczne- 
jo machiawelizmu w pracy paref alno- 
partyjnej. Zabijanie sziachetnych  po- 
pudek młodzieńczych i dumiznie Sa- 
hodzielnych myśli przez zaszczepia- 
lie politycznie młodym i czystym 
hmysłom akademickim kategeryj my” 
enia z wyrachowanego i iniereso- 
nego wstępnego artykułu brukowca 
partyjnego, narzucanie przez partję— 
a pośrednictwem młodych karjera 
viczów politycznych — organ 'zacjom 
deowym akademickim gotowych pro- 
gramów „ideowych* starszych panów 

; prawa czy z lewa, — oto sedno 
j „wychowawczej*  „Samodzieinej“ 

pracy młodego pokolenia, w którego 
hmysłach dobrze. zapłacony kucharz 

й 

wie. Obserwator skutkiem  polłucze” 
nia zemdlał chwilowo, lecz wkrótce 
przyszedł do siebie, (c) 

XXIX-lece Białostockiej Ocho- 
tn:czej Straży Ogniowej. 

W niedzielę dn. 14 b, m. miasto 
całe święciło dwudziestą dziewiątą 
rocznicę istnienia i działalności O :ho- 
tniczej Straży Ogniowej. W uroczy- 
steści wzięli udział deiegaci z różnych 
miast Polski. Zasłużonej organizacji 
złożoco cały szereg życzeń i gratu- 
lacy|. (+) 

DUKSZTY. 

— Sprawy spoleczne. W dzia- 
le „Echa Krajowe* często czytamy 
sprawozdania o życiu społecznem i 
gospodarczem poszczególnych mias- 
teczek kresowych, brak tylko informa- 
cyj e Duksztach pow, święcieńskiego, 
chociaż miasteczko nasze posiada 
niektóre właściwości godne uwagi i— 
naśladownictwa. 

Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, 
to ten, kto był w Duksziach przed 
pięciu laty, nie poznałby dziś praw- 
dopouobnie miasteczka. rozbudowa 
postępuje buwiem szybko i ilość do- 
mów od czasów przedwojennych 
zwiększyła się trzykrotnie. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 
iż Dukszty są stacją węzłową przez 
którą powiat brasławski uirzymuje 
łączność z Wilnem, Pod względem 
iłości dziennych ładunków wagonów 
stacja Dukszty przewyższa wszystkie 
inne stacje na odcinku Turmonty- 
Wilno. 

Specyficzną cechą mieszkańców 
naszego miasteczka jest niechęć do- 
brania udziału w jakichkolwiek bądź 
parijach politycznych. Nie jest to 
jednak objawem bieruości, miejscowa 
inteligencja bowiem grupuje się w or- 
ganizacjach 0 charakterze ogólne 
państwowym i społecznym jak LOPP. 
i PMSz. 

Nawet wybory do rady gminnej 
odbyły się pod kątem wyłącznie go- 
spodarczym i narodowościowym, 
względy partyjne w grę nie wcho- 
dziły. 

Za dodatni objaw należy uważać 
prawie jednogłośny obiór na wójta p. 
M. Przeździeckiego, który zajmując io 
stanowisko poprzedaic z nominacji 
wykazał się umiejętnem prowadzeniem 
gospodarki samorządowej i taktow- 
nem zachowaniem się wobec ludnaś- 
ci niejednolitej pad względem naro- 
dowościowym. Główną troskę Sanio* 
rządu gminnego stanowi obecnie po: 
trzeba doprowadzenta lokali szkolnych 
i dróg do należytego porządku. Ra- 
bisię w tym kierunku dużo, w gra- 
nicach naturalnie finańsowych możli- 
wości. 3 

Rozwój Dukszt pod względem 
gospodarczym i towarzyszące temu 
zwiększenie ludności miasteczka daje 
możność przewidywania, iż w mieda- 

p. lekiej przyszłości Dukszty uzyskają 
potrzebne warunki do przekształcenia 
się pod względem administracyjnym 
na „miasto”, na podobieństwo Nowych 
więcian i Podbrodzia. 

ROGREGR MA IOTYZUKE ZEDO DREEZTA 

Nowaczyńskim. 
polityczny brudną warząchwią miesza. 
Niestety szerokie warstwy akademi: 
ckie z tego smutnego stanu rzeczy 
albo nie zdają sobie sprawy, wierząc 
uczciwie retoryce swych przewódców, 
a'bo teź ulegają szowinizmowi partyj- 
nemu, rozbudzonemu w nich przez 
starszych, a wówczas wpuszczenie 
do swego życia umysłowego panów 
ojców w kaloszach uważają za slų- 
szne i pożyteczne Bal przy tak daie- 
ce rozwiniętem «uświadomieniu» I 
«wyrobieniu»  politycznem młodzież 
już nawet z własnej inicjatywy udaje 
się pod opiekuńcze skrzydła wujów 
i ciotek partyjnych, wysiadując pod 
temi skrzydłami podłażone pod sie- 
bie faja idzowe. Tak to dla starych 
indyków młode dudki wysiadują... 
endeczentą. Przy tak zgodnem poży- 
ciu starszyzny z młodzieżą zakłada 
się «wspólnie» wielkie obozy, zawcza- 
su dziatwę do harców z mieczykiem 
zapiawiałąc, daje się młodym prasę 
do użytku —eraz walczy się w imie- 
niu swych synalków. Tam oczywi- 
ście — gdzie młodzi sobie rady 
dać mie mogą. Natenczas starsi pano- 
wie, którzy na tajemniczych szlakach 
swej przeszłości wyrzucili z duszy to 
ia: 5 (dla swej, złożonej w safes'ie, 
etjentacji), — chwytają za pióro i — 
idą do ataku na stalówki. 

Ale nie tak to było z panem, pa- 
nie Adolfie Nowaczyński. Nie chcę i 
nie mogę uwierzyć, aby wypracowa- 
nie, któreś imieriem i nazwiskiem pod- 
pisał w dnu 28 lipca b, r. w <Q 
zecie Warszawskiej Poranneja—mo- 
gło przyjść na świat z pod twojego 
pióra. jestem nieomal. pewien tego, 
że złożono ci jedynie do podpisu Ów 
nieudoiny akademicki tasiemiec. Ba 
gdzieżby się zapodział osławiony ka- 
lamburyzm, gdzież rysy po twych pa: 
zurach i gdzie przedewszystkiem — 
gdzie?-—dawna twa logika rozumowa- 
nid? jeśli pan pisał ten artykuł, o 
którym zaraz pomówimy, to widać 
zaszło już twe słońce, odpadły ostre 
niegdyś pazury. Zatem i pióro, co 
było procą do kamieni.. żółciowych, 
złamać już czas najwyższy i wnukom 
dać do zabawył 

Pod ironicznym tytulem „Złota 

  

  

SŁOWO 

Odezwa Metropolity Sergjusza. 
MOSKWA 20.Viil PAT. Izwiestja publikują obszerną odzzwę świąto” 

bliwzgo synodu patrjarszego podpisaną przez metropolitę Sargjusza, 5 ar- 
cybiskupów 1 1 biskupa. Odezwa konstatuje, że cerkiew prawosławna ma 
obecnie możność ulegalizowania swej działałności zarówno z punktu wi: 
dzenia prawa kanonicznego jak cywilnego. Ostainia zawdzięcza władzy so- 
wieckiej, Za dodatni stosunek rządu sowieckiego do duchowieństwa i poe 
trzeb prawosławnej ludności należy się rządowi wdzięczność i zapewnienie, 
że duchowieństwo prawosławne nie nadużyje okazanego mu zaufania. My 
chcemy być prawosławni, lecz jednocześnie chcemy uznawać Związek Ra- 
dzitcki jako naszę cywilną ojczyznę. Wszystkie wystąpienia przeciw niemu 
będziemy uważali za wysiąpienia przeciw nam. Dalej odezwa zaznacza, że 
duchowieństwo prawosławne znajdujące sią w ZSSR zwróciło się do 
duchowieństwa prawosławnego ua emigracji z żądaniem dania piszmnego 
zobowiązania łojainości w stosunku do rządu sowieckiego. 

Tajemnicze zaginięcie dwóch statków. 
BUKARESZT, 20, Vil. PAT. Sarawa znikaigcia egioskiegs statku 

Costy, który w dniu 3 b. m. odpłynął z Galaczu w celu udania się de 
Aicksandrji, budzi powszechną sznsację. Statek ten był okrętem rosyjskim, 
który po wojnie znalazł się w posiadaniu armji Wrangla, poczem był 
sprzedany zagranicznemu towarzystwu okrętawemu. Po wyjeździe z Gała- 
czu część załogi statku pochodzenia rosyjskiego zabiła dwuch oficerów, 
raniła ciężko kapiłana, poczem skierowała się w stronę Odessy. 

Po przybyciu do tego poriu statek wywiesił fiagę Sowiecką. 
niki wyrażają także zaniepokojenie z powodu zniknięcia 
będącego własnością francuskiego towarzystwa Dreyfuss. 
siadał również część zełogi pochodzenia rosyjskiego. 

Zapowiedziany strajk w Nowym Jorku. 
NOWY JORK, 20 VIII PAT. Według doniesienia agencji Reutera, organi- 

zacje robotników w Nowym Jorku rozesłały do swych członków wezwanie 
do podjęcia w poniedziałek przyszłego tygodnia 15 godzinnego straįku na 
znak protestu przeciw wykonaniu wyroku śmierci na Sacco i Vanzettim. 

Nowy protest w Sprawie Sacco i Vanzettiego. 
LONDYN 20 Villi PAT. Rada generalna kongresu Trade Unionów i par- 

tja pracy wysłały do gubernatora stanu Masachusetts, Fallera, telegram, w 
którym domagają się litości dla Sacco i Vanzettiego i zazniczają, że prestige 
Ameryki nic nie ucierpi przez ułaskawienie skazanych. Podobny protest opa- 

Ruch fal. 
P. Bor,wczorajszy artykuł w Karj Wil. 

poświęcił moim tecrjom. Pan Ber. nie. zna 
mojej ideologji dokłednie. Nie mogę mieć 
© to pretensji aż do chwili, kiedy zsczyna 
o niej pisywać artykuły wstępne. Takie ar: 

tykuły należy pisywać jedynie o rzeczach 
dobrze znanych. Stąd może u p. Ber spoty” 

kamy ujęcia i określenia, które przypominają 

nieco  przebrzmisłą  frazeologję jeśli mie 
Muiszkówny, to poważniejszej Marji Ro- 
dziewiczówny. 

Zgadzam się, że jest dażo wspólnego, z 
tem co napisał p. Świaniewicz, a co ja piszę 
zawsze. Lecz ja dodaję, że parlamentaryzm 
ostać się może w tym kraju, w którym przez 
wieki istniał szeroki samorząd lokalay, Si- 
morsąd szerokl I samorząd dopasowany do 
stanu kulturalnego ludności. Taki samorząd 
jak Radą Miejska Wilna, jest złośliwą szop- 
ką. Tylko na praźtyce samorządowej można 

zakładać fundamenty parlamentaryzmu, Par- 
lamentaryzm zakładany na rachu fal, na ta: 
kiem głosowaniu powszechnem na takiem wy” 
robieniu, _ na „takiej agitacji i takiej uczci- 
wości partyjnej —- parlamentaryzm taki za: 
wieść musi. 

Wiek XX przekreślił właśnie ten: -par- 
lsmentaryzm. I tu właśnie jest wielka róż- 

nica w peglądach p. Bora a moich, Wiek 
XX. przekreślił „parlamentąrgam nie jako 
speakera, lesderów, nie jąko: :dzwonek; mło: 

  

Dzien 
jansego statku" 
Statek ten po“ 

przekreślił go jako wiarę w samorząd: mas, 
w to co nazywa «rządami opiaji wszystkich». 

Pan Bor, uproszczając sobie zagadnienia 
1 galopując ponad niemi, cšwiadcz': «nie 
wierzę w parlamentaryzm, lecz wierzę —w 
masy». Są to błęjy w samem myśleniu, 
chęć robienia skcków logicznie: nie dozwo* 
lonych. Parlamentaryzm nie jest: próbą za- 

tek, czy laskę za stołem sejmowym, lecz . 

3 

łatwianiaspraw «w dużym «kolektywie osób, 
lecz próbą sfotograłowania opinji mas i kie- 
wania państwem według tej ruchliwej i fa- 
lującej opinji. I to właśnie zawiodło. 

Wiek XX znów powrócił do. jednostek: 
Znów wyrażule powróciła świadomość tak 
często zacieranej prawdy, że «jednostki ;two- 
rzą historję>. Wiek. XIX chciał tej prawdzie 
zaprzeczyć, Masy wychodzą z seatymentu, 
jedn ostki z woli. 

P. Bor swoje teorje przedstawia jako 
odkryce, że z głębi ludu powstają i ludzie 
i idee, które mogą wstrząsać Świniem. Pa- 
ne Bor -ależ to już i Marja Rodziewiczów- 
nac tem pisała, a przed nią tyle i tyle osób. 
Pan myśli, że będziemy sę kłócć, że tę: 
my: odpierać tę ewangeliczną prawdę, Broń 
Boże! Jednostka jest zawsze ciekawa i wte- 
dy gdy wnosi do życia brak znajomości na: 
ukowych, literackich, a tylko swe obserwacje 
be:peś ednie, tylko idealną oryginalność 
swej natury i wtedy, gdy każde jej słowo 
jest oparle na kulturze, na tradycji, na for- 
mie. Maksym Gorkij i Anatol France — oto 
idealne przykłady kontrastów pod tym 
względem. Obaj bolszewicy, lecz Gorkij to 
jednostka o nieprzeciętnych zdolnościach, 
która weszła w sławę z dna burłackiej bar- 
ki, a Anatol France przyszedł z antykwarni 
o niesłychanej ilości tomów, które przeczy- 
tał, niesłychanej ilości pomników sztuki, na 
'których s'ę kształcił, io niesłychanem quan* 
tum tradycji kultary, które w niezo wsiątło. 
Kto z nich jest zdolniejszy — tego nie bę: 
diiemy dziś rozstrzygać! 

To jest dyferencjacja jednostek. To trze- 
ba-rozumieć, a nie powtarzać frazesy Maisz- 
kówiiy o <zdegenerowan;ch arystokratach».— 
Pozostawmy to powieściopisarzom, p. Bor— 
my cbaj należymy do wileńskich publicy- 
stów. Cat. 

  trzony tymi samymi podpisami wysłany został do ambasadora Stanów Zjedno- 
czonych w Londynie. ` 

Znów demonstracje w Berlinie. 
BERLIN, 20 VIII. PAT. Wczoraj więczorem komuniści i lewicowi socjaf'ści urzą - 

dzili trzy zgromadzenia, protestując przeciwko stracenia Sacco i Vanzett'ego. Bawiący 
w Berlinie w pizejeździe amerykańscy dziennikarze, zaproszeni do wzięsia udziału w 
zgromadzeniach, odmówili. Na zgromadzeniach przyjęto rezolucję domagającą się wy- 
Roz na wolność Saccy 1 Vanzettiego oraz uwolnienia więźniów politycznych w 

iemczech. O godz. 10ej wieczór pochód złożony z niespełna 600 demonftrantów usi- 
łował przedostać się na plac Wilhelma przed gmach ambasady amerykzńskiej, przyczem 
doszło do starcia z policją, któsa przy pomocy pałek gumowych rozpędziła demonstran 
tów, aresztując wielu opornych. 

oprócz świąt, od 
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Morze ognia objęło Francję południową. 
PARYŻ, 20 VIII. PAT. Donoszą tutai z Tulonu i Marsylji w drodze tele- 

graficznej o nowych ogniskach pożarów lasów. Pożar objął między innemi 
miejscowość Frejuś, skąd musiano ewakuować szpitale. Wojsko i straże pożar- 
ne walczą z pożaremi, który rozszerza się. Gęsta mgła dymu zasłania słońce i 
pokrywa wzgórza Esterel na przestrzeni wielu kilometrów. 

Do Echo de łeris donoszą z Genui, że w lasach koło Trydentu wybuchły 
pożary spowodowane podpaleniem. 

Rokowania litewsko=niemieckie. 
BERLIN, 19—8 Pat, Poszł miemiecki w Kownie, Morath, przybył 

dzisiaj do Berlina i zdał sprawozdanie ministrowi spraw zagranicźnych © 
dotychczasowych rokowaniach z rządem litewskim. Obecność Moraiha w 
Bęrlinie ma szczególne znaczenie ze względu na zbliżające się posiedzenia 
Rady Ligi Narodów. W razie gdyby w rokowaniach, które Morath pro: 
wadził w Kownie i które po otrzymaniu nowych instrukcyj prowadzić bę- 
dzie nadeł, mie doszło do porszumienia, sprawa kłajpedzka postawiona 
będzie na porządku obrad Rady Ligi. 

WARUNKI 
świadectwo 

b) innej szescioklssowej szkoły 
c) sześciu klas gimnazjum. 

winny uzupełnić władowości z język: 
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Sprawa „strzelców belgijskich". pucHaLranja. ©. Pzgi, Handlowa, 

BERLIN, 20 8. Pat. W związku z ogłoszonem przez rząd niemiecki (. Przemysłowa. 
oświadczeciem, dotyczącem stworzenia wspólne] komisji: niemieckosbelgij- Arytmetyka Handlowa, 

skiej celem rozpatrzenia sprawv udziału t. zw. strzelców belgijskich 
w wojnie i sprawy neutralności Belgji, biuro Wolffa dowiaduje się, że 
rząd niemiecki bszzwłocznie go otrzymaniu memorandum belgijskiego 
rządu w sprawie > o wolnych kiai ge Kojas a 
nia neutralności Belgji odesłał to memorandum do komisji Reichstagu, o $ 
zajmującej się badaniem tych spraw. W kwestji deportacji roboiników KÓW, który szybko zraził się Žž k 
belgijskich przez wojska niemieckie memorandum bełgjiskie jeszcze nie botynerji w tej koterji, grasujątej”, 

za cuski i 

ol OL AIBA) 

i iczwłoczni igij miało pozwolić dramaiurgowi „cokol- ściesiiewaw || go przedłożone będzie niezwłocznie komisji Wiek bmikliwiej opisać ten drobiazg 

е organizacyjny*, ÓW stogi EM 
i nek”, o którym—niestetyl—My' о- Wycieczka Francuskiego T=wa Przyjacioł  coswowa niędy ше slyszali —wy- 

Polski w Polsce, skoczył z głowy Zza O 

WARSZAWA, 20 8 Pat. Daia 27 bm. przyjedzie do Polski wycieczka PE adócie Mice rades 
członków Towarzystwa Przyjaciół Polski (Les amis de la Poiogne), złożo- skiego strzelają dalej raźno, jak kor- 
na z 17 osob a panią Rose Bailiy, genzralną sekretarką towarzystwa ma ki, Posluchajmy tej operetki... 
czele, Zabawi w Polsce do 20 września, zwiedzi Poznań, Warszawę, Wil. “> Dowiadujemy się, iż Myśl Mocar- 
no, Lwów, Kraków z Wieliczką, Zakopane i Katowice. W Wilnia będą stwowa, „oficjalnie republikańska, nie- 
goście francuscy od 4 do 6 września. ofcjalnie monarchistyczn”, est związ 

i i i kiem przyszłych «camelatów du Roi». Obchód węgierskiego święta narodowego  5n1 A wie ustrój. monarchistycz: 
w Polsces ny, Ka ma o 

„Vili. PAT. Dzisia zji węgierskiego Święta narodowego (św. WEJ Ewentualnie może być akiua ny 
ka kedai kas I er Andas mi ŠA w Oboddokcj KR jako końcowy wypływ in.perjalizmu 
suła węzierskiezo Marchwickiego oraz przedstawicieli włidz ktakowskich. Po nabożeń: pzństwowego, jest tem samem «nieo- 
stwie odbyło się w salonach konsulatu przyjęcie. > «tajemniczy», <humorysty- 

czhy» 

ATEITIS KI YIT IKS IIS astęwiia blaga, Lp Jade! Mo: 
młodzież mocarstwowa* znaleź iśmy wany. kościec ideologji i logicznie z carstwowa była klubem snobów i 

stek nielogiczności, babskich plotek, niej plynące wnioski stanówią obftą karjerowiczów towarzyskich, co dł 

efekty tanie sarkazmu, a przedew- i niezmiernie ciekawa treść plirwsze- potwarzą dla tych licznych szaryc 
Szystkiem—celowe przekręcanie fak- go numeru organu oficjalnego Związ- mas akademickich z pod zona 

tów i rozsiewanie fałszywych lufor- ku, miesięcznika „Myś! Mocarstwowa", Myśli Mocarstwowej, którym ea 

macyj. Z tych ta właśnie względów Nr. 1 «Myśli Mocarstwowej» jest jest płaszcza podszewką, — to blaga, 

uważam za rzecz konieczną sprosto- ch'ubnym dowodem tego, iż nie cała spotwarzająca ogół mocarsiwowców, 
wanie trzech groszy w dwugroszów. młodzież ekademicka poszła ma lep a mająca uogólniać gros członków z 

ce oraz wykazanie czarno na białem utartych i podyktowanych komunałów, kilkoma jednostkami lepiej syluawa- 

naiwności miewybrednych  kalumnij że istmeje i zorganizowała się już memi (zajrzyj pan do portmonetek 

pana (że go nazwiemy jego własnym warstwa młodych i samodziełnie my- Młodzieży Wszechpalskiejl). 

stylem, za co się gniewać nie trzeba) ślących Polaków, realnie patrzących Pan Nawaczyński, bardzo wymow- 

Wielkiego Fryca Kleinwerta — Znowu na dziś i jutra Peństwa. Na tle oma- ny, nie umiejący jednak CEO RE: 

świńskiego. wianego „miesięcznika, szczególnie zaś polsku, z lektury świetnego arty 0 
„Słowo* niejednokrotnie informo- na tle artykułu p. Adolfa Bocheńskie- p. Bocheńskiego nie wyniósł E 

walo swych czytelników o powstaniu, go („Imperjalizm państwowy a impe: kich korzyści. Przeciwnie—zasżko! zi 

jdeclegji i szybkim rozweju Związ+ rjalizm nacjoralistyczny*), oparł Мо-. szbie wielce; dopatrując się a 

ku Akademickiego „Myśl Mocarstwo- waczyński swój paszkwił. rjalizmis i w sile KI i RZY 

wa”..Nie będę się więc rozwedził nad Zabrakis tmu rzeczowych argu- polskiej — unij z repu kad 2 

samym Związkiem i jego postulatami, mautów i zarzutów, logika myślowa ruską, litewską tt p. Jaż wi a. a- 

ograniczę się do zaznaczenia faklu, rozmieniła się na drobną monetę kie paniczne d umysłu na 

iż „Myśl Mocarstwowa”,objąwszy swą śmiesznej ironii, lichych kpirek, bez- Aleję Belwederską. AA pią 

organizacją wszystkie środowiska a- zębnych ukąszeń. Tem samem jął się o panu NORY 2 a akt 

kademickie, wysunąlą hasła zdrowo osławionej metody endeckiej, stano» wykrojenia & artyku u R ach:ńakie- 

pojętego imperjalizmu państwowego, wiącej główną „tradycję* naszych zo- go połowy zdania, k RARE 

opartego na metodach zachowawczych, ologicznykh nacjonalistów. Ale zana: w tym aaa 8 anie na pa- 

dobro Państwa Polskiego uważając lizujmy paszkwił z „Gazety Warsz. telni „Gazety War. Por." — zatraca 

za naczelny nakaz polityczny,—oraz Por”. swój germanofobski sens. Z -tego 

ruchu „młodopolskiego* w znaczeniu _ Jsst zwykłem kł matwem, jakoby biednego zdania RE A ać 
niezależności ideologicznej młodzieży iaformacyj © „Myśli Mocarstwowej" strawny. germanoflski. kotlet. ara" 

od doktryn pokolenia, wychowanego Związku Akademickim miał Nowa- kteryzuje to powagę endeckiego ko: 

w nieaktualnych dziś stosuskach roz. czyński zasięgnąć od „jednego ž jej mediopisarza. 
biorowych. Zdrowy i mocno zbudo- najwybitaiejszych początkowo ; człon Zaiste trudno przeprowadzić szcze- 

LICEUM HANDLOWE ŻEŃSKIE 

pod Dyr. STANISŁAWY PiETRASZKIEWICZOWNY 

Ul. Żeligowskiego 1 m 2. Liceum im Filomatów. 

a) licenim sześciokilasowego ogólnokształcącego, 

W ostatnim wypadku kandydatki jako posiadające kurs niezakończony 

rokn szkolnego. Nauka trwa dwa łata, Opłata wynosi 30 zł. miesięcznie. 
Przyjmuje zapisy codziennie od 10.do 2 pp. 

.400002920009990.3004.002040043209000400002009402200004069900 NERNU 

EBAEZREBEESBARZAABREMMAZKBCCZAZA 
Roczne Kursa „Handlowe M. Przewłockiej w Wilnie, 

Zarrąi powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiądamia 
iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorki i 
piątki w godz. 12—2 w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickie- 
wicza 22 m. 5. Wykłady rozpoczną się we wrześaiu w g. od 6 — 9 wiecz, 

Program obejmuje następujące przedmioty: 

Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: Angielski, Fran- 

   

* Francuski ogródek dziecięcy N. Szepowalnikowowej 
ul. Trocka Nr 7. 

Początek-rokv szkolnego: dnia 2 września r. b. , 
Przyjmuje się dzieci od 4 lat. Zapisy od 10 sierpnia codziennie, 

11 do 1 popot. 
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PRZYJĘCIA: 
ukcfiozenia: 

średniej z prawami publiczności, 

a polskiego i historii w ciągu 1-go 

emiecki. 

     ВЕВОНБ 

gółowy rozb'ór tych wszystkich krę- 
tactw 4 bzdurstw, szkoda na to cza- 
su i papieru. Wszystko, co powy żej— 
jako przykład metody wszechpol skiej. 

A teraz mały wzorek Adolfowej 
logiki. Zacytujemy parę zdań, mają- 
cych rzucić snop światła na Młodzież 
Wszechpolską, czyli tych młodych 
endeków i obozowników, co opaten- 
towali w przedpokoju chludowskim 
t. zw. patrjotyzm i uzyskali stamtąd 
monopol na narodowców, katolików, 
prawicowców, jako też na prawo 
zrywanią po ugorach kwiatków, zwa= 
nych Romanami — i na handel ma- 
lemi mieczykami do klapy — po hal- 
lerzu sztuka. 

„Młedzież studjująca wszystkich 
wyższych zakładów naukowych we 
wszystkich wielkich miastach Polski 
względem rządzących dziś potęg i 
prądów nastrojona jest opozycyjnie i 
nieprzyjaźaie”. 

„-przeto młode, wstępujące. w 
życe pokolenie intełigencjj w swych 
ideałach i wierzeniach inklinuje do 
tej części społeczeństwa, która jest 
teraz w dole, i do tych partyj, które 
są w „nielasce“, które na Polsce nie 
„zarabiają“, ale które o je] zdrowie, 
potęgę i rozwój państwawy(!) walczą. 

Młoda inteligencja jest zawsze bun- 
townicza i burzy się przeciw tym, 
którzy aktualnie są przy władzy”. 

Mocne to sławal Jakaż nieaźwie- 
dzia dla Młodzieży Wszechpolskiej 
przysługal Panie Nowaczyński — a 
cóżby się z tą Młodzieżą Wszechpo!- 
ską stało, gdyby pewnego dnia do- 
rwali sis do władzy panowie Wielcy 
Oboźni?l Według słów pańskich prze- 
szłaby wówczas jhurma młodzieży z 
„awangardy* endeckiej np. do... arie- 
re czy derieregardy Mocarstwowcówi! 

Przykry _ ю niewątpliwie — @а 

wszechoolakow fakt, że w ich imie- 
niu wypaliło.. skłerotyczne działo. 

Panowig, za których tak nieudol- 

nie walczą! Zrzućcie z szańców Obo- 

zu zardzewiałą ciężką artylerję — ani 

was nie obroni, ani waszych nieprzy- 

jaciėt nie pogagbi, sobie jeno i wam 
poważnie zaszkodzić gotowa, — 

bo skoro pęknie — was wszyst- 
kich czarnym dymem zasmoli. A przy 
takim wybuchu i o guz nie trudnol 

Stanisław Michał Grabowski,
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SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH., 

W sprawie rzeźni na 
terenie wwa Wileń- 

skiego, 
Ze zródeł miarodajnych uzyskaliś- 

my szereg informacyj dotyczących 
obecnego stanu rzeźni, które poniżej 
przytaczamy: 

Ogólny stan rzeźni w okresie po- 
wojennym przedstawiał się nader ujeme 
nie: wiele rzeźni było zniszczonych, 
inne w stanie nieużywalności. Przy 
organizacji dozoru  sanitarno-wetery - 
naryjnego nad ubojem zwierząt na 
łeżało zużyć wiele energji i pracy, by 
zmusić zarządy miejskie i gminne do 
podjęcia budowy rzeźni. Dla braku 
środków pieniężnych należało na ra- 
zie zadowolić się urządzeniem rzeźni 
powizorycznych, tak zwanych miejsc 
uboju, któreby dawały możność do- 
konywania sanitarno-weterynaryjnych 
oględzin zwierząt przed i po uboju 
na mięso. W wielu wypadkach zarzą- 
dy miejskie i gminne zrzekały się 
budowy rzeźni, tłumacząc odmowę 
brakiem odnośnych kredytów, — na 
skutek jednak obawy zamknięcia rzeź 
ni za antysanitarny ich stan, handla- 
rze zwierząt i rzeźnicy, jako bliżej 
zainteresowani, często pošpieszali Z 
pomocą materjalną i w ten Sposób 
powstawały rzeźnie wybudowane 
sumptem prywatnym. Krytyczne ma- 
terjalne położenie, spowodowane 
światową wojną, utrudnia zarządom 
gmin i miast odbudowę rzeźni do te- 
go stopnia, że na terenie wojewódz: 
twa niema ani jednej rzeźni, któraby 
posiadała chłodnie. 

Zrozumiałem jest, że taki stan 
rzeźni nie tylko utrudnia, ale nawet 
uniemożliwia eksport mięsa w więk- 
szych rozmiarach. 

Uzdrowienie tego stanu rzeczy 
może nastąpić wówczas gdy zarządy 
gmin i miast będą mogły otrzymy« 
wać zwrotną pożyczkę krótkotermino= 
wą na dostępnych warunkach spec- 
jalnie na budowę rzeź1i, odpowiadają: 
cych nowoczesnym „wymaganiom 
sanitarno-weterynaryj ego dozoru, 

Produkcja wszystkich rzeźaj w 
województwie wynosiła w 1925 r: 
41495 sztuk bydła rogatego, 44904 
cieląt, 18747 owiec i kóz, 13280 świń 
—zaś w 26 r. wynosiła: 58484 bydła, 
52020 cieląt, 28769 owiec i kóz, 
14413 świń. Przytoczone liczby świad- 
czą o zwiększającym się co rok. ubo- 
ju zwierząt na mięso. Najważniejszym 
punktem uboju jest rzeźnia w Wilnie, 
produkcja której równa się poło- 
wie cdłej prokukcji wojewódzkiej, 
wynosiła bowiem w 1925 r.: 20859 
sztuk bydła, 24101 cieląt, 3144 owiec 
i kóz, 9588 śwń, zaś w 1926r: 
25697 bydła, 25469 cieląt, 7399 owiec 
i kóz, 11207 świń. 

Pozostała druga połowa uboju о- 
barczała małe prowincjonalne rzeźnie, 
w ogólnej liczbie 66 rzeźni, w rezul- 
tacie czego przypada na każdą prze- 

.ciętną rzeżnię, prócz wileńskiej, nie- 
znaczny ubój, obliczony przeważnie 
na zaspokojenie miejscowych potrzeb 
aprowizacyjnych. 

Z uwagi na ujemny stan rzežai, 
© produkcji bekonów w obecnych 
warunkach mowy być nie może. 
Wprawdzie niektóre miasta ubiegają 
się o produkcję bekonów i noszą się 
z zamiarem pobudowania odpowied- 
nich rzeźni, lecz brak kredytów stoi 
na przeszkodzie i zamiary te dotąd 
nie mogą być zrealizowane. Wogóle 
bez pomocy kredytowej czy to pań- 
stwowej czy prywatnej trudno będzie 

w fym kierunku ruszyć Sprawę z 
martwego punktu. 

Pozostaje w dotychczasowych wa- 
runkach jedynie nadzieja, że o ile 
przemysł produkcji bekonów w Pol- 
sce rozwinie się należycie i stworzy 
nową gałęź przemysłu, dającego no- 
we źródła dochodu, w takim razie 
spodziewać się należy, że kapitał pry- 
watnych przedsiębiorców zbuduje no: 
we rzežaie na terenach województwa, 
celem ekspłoatacji nowego przemysłu 
produkcji zwierzęcej. (—) 

INFORMACJE. 
Nowa taryfa celna. 

W najbliższych dniach ma się 
pojawić rozporządzenie ministrów 
przemysłu i handlu, skarbu i rolni- 
ctwa © nowej maksymałnej taryfie 
celnej. 

Stawki celne tej nowej taryfy są 
przeciętnie o 100 proc. wyższe od 
stawek dotychczasowych normalnych 
ceł autonomicznej taryfy. Mają one 
jednak zastosowanie do towarów po- 
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21 Dziś Wsch, sł. o g. 4 m. 23 

Joznny. Zach. sł. o g.18 m. 57 
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Spostrzeżena miętcorelogienke Zakład 
Meteorologii U. S. B. 

s dnia 20—VIII. 1927 r. 

Ciśnienie 
średnie | z 

Temperatura 
średnia | 1199C 

ga dą 1 Opadu niema, 

Wiatr j Poładnoiwo-zachodni. 
przeważający 

U wa gi: Pochmurno, prze lotny opad. 
Minimum za dobę -1-150C 
Maximum za dobę Ą-210C 
Tendencja barometryczna 

КЕЕНЕНЕ 

KOŚCIELNA. 

— Uroczystość w kościele SS. 
Wizytek. W niedzielę, 21 bm. przy- 
pada w kościele SS. Wizytek dorocz- 
na uroczystość założycielki zakonu, 
św, Jsanny — Francszki de Chantal, 

Wystawienie Najśw. Sakramentu 
całodzienne. Prymarja o godz, 7 mej; 
suma z okolicznościowem  kazaniem 
o godzinie 11-ej. Uroczyste nieszpory 
o godz. 5 tej. 

MIEJSKA. 

— (() Pod tek lokalowy został 
odroczony. W dniu 31 b. m. upły- 
wa termin podatku lokalowego za il 
kwartał r.b, Ministerstwo Skarbu po- 
wiadomiło lzbę Skarbową, że termin 
ten odroczony został na 14 dni po- 
czem płatnicy będą musieli płacić ka- 
rę w zależności od ilości dni zwłoki. 

— (x) Kiedy nastąpi redukcja 
urzędników w Magistrac e? Jak się 
dowiadujemy, Magistrat m. Wilna do- 
pełnia z dnia na dzień listę pracow- 
ników miejskich, którzy w  najbliże 
szym czasis podlegać będą redukcji. 

Redukcja ta ma nastąpić z powa- 
dów deść zrozumiałych i słusznych, 
a mianowicie obejmie w pierwszym 
rzędzie te osoby, której członkowie 
rodziny też są zatrudnione w Magi- 
stracie. 

Pozatem dotyczyć będzie osób 

wzrost ciśnienia 

chodzących z krajów, z któremi Pol- 
ska nie zawarła umów handlowych 
i to tylko na wypadek, jeśli te kraje 
traktują towary polskie gorzej niż to- 
wary innych krajów, albo jeśli upra- 
wiają politykę premij eksportowych. 
Cały szereg towarów, nie podlegają: 
cych według obscnej taryfy żadnym 
opłatom celnym, podlegać ma cłom. 
Tak n. p. na żyto, jęczmień i owies 
nałożono cło w wysokości 6 złotych, 
na pszenicę 15 zlotych, na kukuru- 
dzę 4 zł od 100 kg., na drobne by- 
dło 15 złotych od sztuki. 

Cia, wprowadzone przejściowo w 
toku wojny handlowej z Niemcami, 
zostają uzupełnione i systematycznie 
ugrupowane. 

Termin wejścia nowej taryfy w ży: 
cie ma nastąpić w cztery miesiące od 
daty ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw*. 

Berlińska <Vossische Zeitung» komentu 
jąc tę przyszłą polską taryfę celną, widzi w 
tej czteromies ęcznej pauzie po stronie pol- 
skiej pewne uwzględnienie toczących s.ę ro- 
kowań handlowych polsko'niemieckich 1 są- 
dzi, że rząd polski życzy sobie zawarcia 
umowy handjowej przed upływem tego ter- 
minu, 

  

ONIKA 
dobrze maierjalnie sytuowanych, dla 
których praca nie jest jedynem źród- 
łem ich egzystencji: 

— (o) W sprawie oswobodze- 
nia koścoła Franciszkańskiego. 
Wbrew komunikatom o rychłem oswo- 
bodzeniu kościoła Franciszkańs<iego, 
okazuje się, że wobec nieprzyznania 
dotychczas kredytów na nabycie do- 
mu przy ul. Teatralnej T-wa Bibljo- 
teki im. Wróblewskich I przystosowa- 
nie tego domu do potrzeb archiwum 
państwowego jest już pewnem, że 
bieżący okres budowlany został zmar- 
nowany i skutkiem tego przeniesie- 
nie archiwum z kościoła Franciszka- 
nów do nowego gmachu nie wczeš- 
niej będzie mogło rozpocząć się jak 
w roku przyszlym i to w najlepszym 
wypadku, t. jj w razie pomyślnego 
załatwienia wyasygnowania kredytów 
na budowę. 

— (x) W sprawie zakończenia 
budowy elektrowni miejskiej. 
Wiceprezydent m. Wilna p. Czyż w 
towarzystwie inż. p. Olaimana wyje- 
chał w dniu wczorajszym do Sosnow= 
ca i Katowic, w celu przynaglenia 
dostarczenia przez firmę „Fitzner i 
Gamper* zamówionych przez Magi- 
strat kotłów dla elektrowni miejskiej. 
"Wogóle Magistrat nosi się z zamia- 
rem ogłoszenia w dniu 15 września 
r. b. przetargu na dostawę węgla, 
około 1000 wagonów dla elektrowni 
miejskiej. Dotychczasowym dostawcą 
węgla dla Magistratubyła firma „Pro- 
gres". 

WOJSKOWA. 

— Wypłata pensji za „Virtuti 
Mlitari*. Ministerstwo Skarbu pis- 
mem swem do lzby Skarbowej pole- 
ciło sporządzenie dokładnych spisów 
kawalerów „Virtuti Mili ari” uprawnio- 
nych do pobierania pensji. 

Naležuošciiz tego tytułu mają być 
wypłacane w pierwszych dniach 

września, 
— (0) Rejestracja rocznika 1909. 

W myśl art. 20 usiawy o obowiązku 
powszechnej służby wojskowej, ma- 
ja się stawić w czasie god dnia 15 
września do 15 października r. b. w 
referacie wojskowym Magistratu m. 
Wilna (Dominikańska 2) do rejestra- 
cji 18-letni mężczyzni, urodzeni w r. 

1909, Winni niestawienia się będą po- 
ciągnięci do odpewiedzialności admi- 
nistracyjno-karnej. 

— (i) Dowódca 6 bryg. K.O.P. 
wyjechał na manewry. Dowódca 
6 brygady K. O. P. płk. Górski wy- 
jechał w dniu wozerajszym na poli- 
gon, gdzie weźmie udział w mane- 
wrach w charakterze sędziego roz- 
jemczego. 

SZKOLNA. 
— Snipiszki—przedszko'e. Zapi- 

sy dzieci w wieku 4—7 lat do przed- 
szkola PMS, im; Sienkiewicza, kon- 
cesjowanego przez Kuratorjum  Wi- 
leńskie, przyjmuje się codziennie 
ed 4 do 5 i pół po połud. w lokalu 
własnym, ul. Wiłkomierska 1 do dnia 
1 IX br. 

— Okólnik Kuratorium szkol- 
nego w sprawie czystości dziatwy 
szkolnej. Kuratorjlum okręgu szkol- 
nego rozesłało do Inspektorów szkol- 
nych okėlnik, w którym powołując 
się na okólniki Min. WR. i OP. pod- 
kreśla konieczność dbania o jaknaj: 
większą czystość ciała i odzieży 
dziatwy szkoinej, W ubiegłym roku 
szkolnym z racji braku odpowiedniej 
ilości lekarzy szkolnych i hygjenistów 
funkcje czuwania nad czystością dzła- 
twy włożone zosłały na kierowników 
szkół, W okólniku tym Kuratorjum 
zwraca uwagę, by przy sprawdzaniu 
czystości ciała i odzieży dziatwy 
szkolnej unikać sposobów obražają- 
cych wstydliwość dziecka. 

— (o) Przymus szkolny. Od 
1 września r. b. obowiązkiem szkol- 
nym odjęte zostaną dzieci, urodzone 
w roku 1920. Rodzice, mający takie 
dzieci, winni przyprowadzić je do za- 
pisu do najbliższej szkoły powszech- 
nej w jeden z trzech ostatnich dni 
sierpnia. Jeżeli rodzice zamierzają 
uczyć dzieci w inny sposób, naprzy* 
kład posyłać do szkoły średniej, pry- 
watnej lub uczyć w domu, obowiąza- 
ni są zawiadomić © tem inspektorat 
szkolny przed dniem 1 września r. b. 
przez złożenie odpowiedniej deklara- 
cji. W razie niezłożenia takiej dekla= 
racji i niezapisania do szkoły, dzieci 
będą urzędowo zapisywane do szkół 
powszechnych z obowiązkiem uczę- 
szczania i pod odpowiedzialnošcią 
karną rodziców za nieposyłanie lub p 
nieregularne uczęszczanie. 

— Egzamina wstępne w gim- 
nazjum Sióstr Nazaretanek (Piaskowa 
14) rozpoczną się dn. 26 sierpnia o 
godz. 8 i pół. : 

— Egzamina wstępne w Liceum 
im. Filomatów (z prawami szkół pań- 
stwowych) odbędą się l:go i 2-g0 
września. 

Podania do Liceum ogólnoksział- 
cącego i Liceum handlowego  przyj- 
muje kancełarja szkolna (ul, Żeligow* 
skiego 1 m. 2) codziennie od 10 do 
2 pp. 

E Kouserwatorjum Muz. w Wilnie. 
W nadchodzącym roku szkolnym Konserwa- 
torjum przeniesione będzie do lokale przy 
ul. Dominikańskiej 3. Rok szkolny rozpoczy- 
na się dn. 1 września. Zapisy kandydatów 
nowowsiępujących oraz słuchaczy dotychcza- 
sowych odbywają się w sekretarjacie Kon- 
serwatorjum codziennie od g.11—1. Pro- 
gram mauki obejmuje: przedmioty teorety- 
czne (zasady muz., harmonja, kontrapunkt, 
solteggio, historja muzyki), gię na iastru- 
mentąch (tortepian, organ, skrzypce, wiolon- 
czela, kontrabas, altówka, orkiestrowe in- 
strumenty dęte), śpiew solowy, oraz Az 
(gra orkiestrowa, kameralna, Śpiew chó: 

rowy). 2 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zmniejszenie się stanu bez- 

robocia w m. Wilnie. Według cy-. 
frowych danych stan bszrobocia w 
m Wilnie w miesiącu bieżącym zna- P 
cznie się zmniejszył. . 

Biuro Funduszu Bezrobocia wy- 
płaca obecnie zaledwie 600 osobom 
zapomogi, gdy jeszcze na początku 
maja r. b. 
osobom. 

wypłacało około 1400 | 

5 

Ponowna komisja w sprawie zatargu granicznego 
w Rudejkach. 

W dniu 19 b. m. miała. obrado- 
wać w okolicy wsi Rudejki gm. Pod: 
brzeskiej pow. iWileńsko - Trockiego 
polsko-litewska komisja mięszana w 
sprawie nieprawnie zagarniętego przez 
władze litewskie terytorjum polskiego 
w rozmiarze 12 dziesięcin. Z powo- 
du nieprzybycia wszystkich członków 

komisji ograniczono się jedynie do 
zbadania terenu Oraz omówienia nie- 
których szczegółów. 

Na dzień dzisiejszy wyznaczone 
zostało spotkanie się komisji. Pod- 
kreślić należy, że straż litewska ze- 
zwoliła właścicielom (zajętych terenów 
skosić łąki. (t) 

Co ich zaciekawiło, 
Komendant strażnicy Podrłędzie na pod- 

odcinku Plekiszki zauważył, że do stojącego 
na pikiecie szeregowca K. O. P. podeszło 
ośmiu oficerów litewskich oraz kilku cywi- 
lów. Pokojowo nastrojeni <goście» rozpo- 
cięli rozmowę do czego żołałerz nie zdradzał 

Na zmniejszenie stanu bezrobocia 
wpłynęły, jak zwykłe roboty rolne, 
tak i uruchomienie robót leśnych i 
poszczególnych fabryk. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 17 b. 
m. załatwił między innemi następu- 
jące sprawy: 

Wysłuchał sprawozdania delega 
tów z pobytu vw Warszawskiej i 
Częstochowskiej  Kasach Chorych 
oraz w Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego w sprawie otrzymania pożyczki 
i wobec  napoiykanych trudności 
uchwalił ponownie delegować p. Gra- 
dowskiego Przewodniczącepe Zarządu 
dla poczynienia dalszych starań w 
tej Sprawie; zaakceptował decyzje 
Przewodniczącego Zarządu w sprawie 
sposobu udzielania protez dentystycz- 
nych oraz uruchomienia od 1 wrześ- 
nia b. r. dodatkowych gabinetów le« 
karskich w przychodni na Antokolu 
oraz szereg innych związanych z admi- 
nistracją i lecznictwem; przyjął — 90 
wiadomości szereg okólników i wy: 
jaśnień władz nadzorczych i Związku 
Kas Chorych; uchwalił przeprowadzić 
generalną. kontrolę pracedawców w 
celu pociągnięcia do ubezpieczenia 
wszystkich pracujących niezameldowa= 
nych w Kasie Chorych. 

Pozatem załatwił szereg drobnych 
spraw o charakterze administracyjnym. 

— Budowa szpitala psychja: 
trycznego pod Wilnem, Na 20 
.m. wyznaczony został w Wilnie 

Zjazd przedstawicieli wojewódzw: bia- 
łostockiego, nowogródzkiegoji wiłeń- 
skiego w sprawie budowy Szpitala 
psychjatrycznego pod Wilnem. Na 
zjeżdzie zostanie wyłonieny Komitet 
Budowlany oraz zdecydowana spra- 
wa wyboru architekta. Z ramienia 
Województwa Białostockiego udaje 
się na Zjazd dr. Alchimowicz, naczel- 
nik wydziału Zdrowia i Opieki Spo- 
łecznej. (c) 

RÓŻNE. 

— Nocne seanse w kinemato- 
grafie „Helłos,. W najbliższych 

dniach będzie wilno miało możność 
zobaczenia ciekawego filmu z tajni- 
ków powstania życia ludzkiego p. t. 

„Jak powstaje człowiek”. Drażliwy ten 
flm, przedstawiający nadzwyczaj cie- 
kawy i zagadkowy proces od zapłod- 

nienia do porodu, o którym już sze- 
roko rozpisywała się prasa polska, 
demoenstrowany być może tylko jeden 
raz dziennie w nocy o godz. 11. 30 

i dostępnym będzie dla pań od lat 
18 i dla panów od lat 20. Bliższe 
szczogóły wkrótce w reklamach. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Pa- 
а» — Cailiaveta i Fiersa, komedja pełna 

uśmiechów, poezji, słońca i wdzięku, dosko- 
nale grana przez zespół Teatiu Polskiego, 

przypadła do gustu publiczności, gdyż <Pa- 
pa» Ściąga do teatru codziennie liczną pu- 

bliczność. 4 
<Papa>, ze względów technicznych, gra- 

ny będzie jeszcze tylko dwa razy, us'ępując 
miejsca <«Maleństwu»—Nicodemi'ego. 

Że go natychmiast choroba wyłamie, 
| śmierć gwałłowna ugadza. 

" »Choć czas te dzieje wymazał z 
pamięci, 

Pozostał sam odgłos kary, ` 
Dotąd w swych baśniach prostota go 

święci, 
1 kwiaty nazywa Cary«, — 

To mówiąc, pani zwołna się oddala, 
Topią się statki i siecj, 
Szum słychać w puszczy, me. 

ala 
Z łoskotem na brzegi leci. 

Jezioro do dna pękło nakształł ro- 
Wu, 

Lecz próżno za nią wzrok goni, ? 
Wpadła i falą nakryła się znowu, 
I więcej nie słychać o niej. 

ŚWITEZIANKA 

Jakiż to chłopiec piękny i młody? 
Jaka to obok dziewica? 
Brzegami sinej Świtezi wody. 
Idą przy świetle księżyca. 

Ona mu z kosza daje maliny, 
A on jej kwiatki do wianka; 
Pewnie kochankiem jest tej dziew- 

czyny, 

Pewnie to jego kochanka. 

Każdą noc prawie. o jednej porze, 
Pod tym się widzą modrzewiem. 
Młody jest strzelcem w tutejszym 

borze; 
Kto jest dziewczyna? ja nie wiem. 

Skąd przyszła? darmo śledzić kto 
pragnie, 

Gdzie uszła? nikt jej nie zbada. 
Jak mokry jaskier wschodzi na bag- 

nie, 
Jak ognik nocny przepada, 

piękna,  luba 
dziewczyne, 

Naco nam te tajemnice — 
Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? 
Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? 

»Minęło lato, zżółkniały liścia 
1 dżdżysta nadchodzi pora: 
Zawsze mam czekać twojego przyścia 
Na dzikich brzegach jeziora? 

— «Powiedz mi 

»Zawszeż po kniejach jak Sarna 
płocha, 

Jak upiór błądzisz w noc ciemną? 
Zostań się lepiej z tym, kto cię ko- 

cha 
Zostań się, o luba, ze mnąl : 

»Chateczka moja słąd niėdaleka 
Pośrodku gęstej leszczyny; 
Jest tam dostatkiem owoców, mleka, 
Jest tam dostatkiem źwierzyny«. 

— »Stój, stój, odpowie, hardy 
młokosie, 

Pomnę, co ojciec rzekł stary; 
Słowicze wdzięki w mężczyzny glos ie, 
A w sercu lisie zamiary. 

»Więcej się waszej obłudy boję, 
Niż w zmienne ufam zapały; 
Możebym prośby przyjęła twoje: 
Ale czy będziesz mnie stały? «— 

Chłopiec przyklęknął, chwycił w 
dłoń piasku, 

Piekielne wzywał potęgi, 
Kłął się przy świętym księżyca bla- 

2 sku... 
Lecz czy dochawa przysięg? 

— »Dochowaj, strzelcze, tu moja 
rada: 

Bo kto przysięgę naruszy, 
Ach, biada jemu, za życia biada| 
l biada jego złej duszyj« — 

To mówiąć, dziewka więcej nie 
czeka, 

Wieniec włożyła na skronie, 
l pożegrawszy strzelca zdaleka, 
Na zwykłe uchodzi błonie. 

Próżno się za nią strzelec pomyka 
Rączym wybiegom nie sprostał; 
Zaikła jak lekki powiew wietrzyka, 
A on sam jeden pozostał. : 

Sam został, dziką powraca drogą 
Ziemia uchyla się grząska. 
Cisza wokoło, tylko pod nogą 
Zwiędła szeleszcze gałązka. 

Idzie nad wodą, błędny krok nie- 
sie, 

Błędnemi strzela oczyma : : 
Wtem wiatr zaszumiał po gęstym le- 

sie, 
Woda się burzy i wzdyma. 

Burzy się, wzdyma, pękają tonie, 
O niesłychane zjawiska| Re 
Ponad srebrzyste Świtezi błonie 
Dziewicza piękność wytryska, 

tjej trwarz, jak róży bladej zawoje, 
Skropione jutrzenki łezką: 
Jako mgła lekka, tak lekkie stroje 
Obwiały postać niebieską. 

— »Chłopcze mój piękny, chłop: 
cze mój młody, 

Zanóci czule dziewica — 
Poco wokoło Świteziu wody 
Błądzisz przy świetle księżyca? 

»Poco żałujesz dzikiej wietrznicy, 
Która cię zwabia w te knieje, 
Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy, 
ł może jeszcze się śmieje? 

»Daj się namówić czułym wyra- 
zemt 

Porzuć wzdychania i żale, 
Da mnie tu, do mnie, tu będziem 

razem 

Po wodnym pląsać krysztale, 

»Czy zechcesz, niby jaskółka 
: chybka, 

Oblicze tylko wód muskać, 
Czy zdrów jak „rybka, jjwesół jak 

rybka, 
Cały dzień ze mną się pluskać, 

»A na noc w łożu srebrnej 0. 
pieli, 

Pod namiotami źwierciadeł, 2 
Na migkkiej wodnych lilijek bieli, 
Śród boskich usnąć widziadeł«. — 

Wtem z zasłon błysną piersi ła- 
będzie... 

Strzelec w ziemię patrzy skromnie, 
Dziewica w lekkim zbliża się pędzie, 
ł—»do mnie, woła, pójdź do mnie|« 

I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, 
pps tęcza śmiga w krąg wielki, 

o znowu siekąc wodne zatopy;” 
Srebrnemi. pryska kropelki. 

Podbiega strzelec... i staje w 
$ biegu... 

1 chciałby skoczyć i nie chce; 
Wtem modra fala, prysnąwszy z 

brzegu, 
Zlekka mu w stopy załechce. 

ltak go łechce i tak go znęca,; 
Tak się w nim serce rozpływa, 
Jak gdy tajemnie rękę młodzieńca 
Ściśnie kochanka wstydliwa. 

Zapomniał strzelec o swej dziew- 
czynie, 

Przysięgą pogardził świętą. 
Na zgubę oślep bieży w głębinie, 
Nową zwabiony ponętą. 

Bieży i patrzy, patrzy i bieży, 
Niesie go wodne przestworze, 
Już zdala suchych odbiegł wybrzeży, 
Na średniem igra jeziorze. 

I już dłoń śnieżną w swej ciśnie 
dłoni, 

W pięknych licach topi oczy, 
Ustami usta różane goni, 
I skoczne okręgi toczy: : 

Wtem wietrzyk šwisną!, jobłoczek 
pryska, 

Co ją w łudzącym krył blasku... 
Poznaje strzelec dziewczynę zbliska... 
Ach, to dziewczyna z pod laskul 

— »A gdzie przysięga? gdzie moja 
; rada? 

Wszak kto przysięgę naruszy, 

Ach, biada jemu, za życia biada 
I biada jego złej duszy! 

»Nie tobie igrać przez srebrne tonie, 
Lub nurkiem pluskać w głąb jasną, 
Surowa ziemia ciało pochłonie, 
Oczy twe żwirem zagasną. 

»A dusza przy tem świadomem 
drzewie 

Niech lat doczeka tysiąca, 
Wiecznie piekielne cierpiąc zarzewie 
Nie ma czem zga*ić gorąca«.— 

Słyszy to strzelec, błędny krok niesie, 
Błędaemi rzuca oczyma; 
A wicher szumi po gęstym lesie, 
Woda się burzy i wzdyma. 

Burzy się, wzdyma i wre aż do dna, 
Kręconym nurtem pochwyca. 
Roztwiera paszćzę otchłań padwodna, 
Ginie z młodzieńcem dziewica. 

Woda się dotąd burzy i pieni; 
Dotąd przy świetle księżyca 
Snuje śię para znikomych cieni: 
Jest to z młodzitńcem dziewica. 

Ona po srebrnem płąsa jeziorze, 
Oa pod tym jęczy modrzewiem. 

wielkiej chęci. Komendant strażnicy bojąc 
się, że Litwini chcą uprowadzić żełnierza, 
wybiegł z kilkoma żołnierzami. Wyjaśniło 
się, że przybysze wypytywali się u żołnierza 
o przebiegu Święta rocznicy walk o War- 
szawę. (©) 

  

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze/ 
W niektórych miejscowych pis- 

mach, a mvanowicie „Expresie“ i 
Dzienniku Wileńskim uczynieno nie- 
słuszny zarzut pod adresem nowych 
radnych za rzekome zaniedbywanie 
swych obowiązków z powodu „nie- 
przybycia na posiedzenia Komitetu 
Rozbudowy. 

Komitet Rozbudowy istnieje do- 
tychczas w dawnym składziei z daw- 
nych radnych i osób wybranych przez 
uprzednią Radę. Wybory nowych 
członków odbędą się na najbliższem 
posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 
1 września r. b. 

Istotnie wyznaczone zebranie Ko: 
mitetu Rozbudowy w pierwszym ter- 
minie nie było prawomocnem z po- 
wodu braku kompletu, a na drugie 
posiedzenie, wyznaczone przeze mnie 
ze względu na terminowość decyzji 
spraw ma trzeci dzień po pierwszem 
posiedzeniu, zaledwie z trudem zebrał 
się wymagany komplet. 

Prosząc o zamieszczenie powyż- 
szego wyjaśnienia, stwierdzającego, 
że w danej sprawie nowi radni nie 
są winni, pozostaję z poważaniem 

Witold Czyż, 
Przewodniczący Komitetu 
Rozbudowy m. Wilqa, 
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— Dzisiejsza popołudniówka, Dziś - 
o g. 4 m. 30 pp. grany bęlzie po raz ostatni 
w sezonie żart sceniczny Dunin-Markiewiczą 
«Cnota pana Tosia», 

Ceny miejsc najałższe (od 15 gr.). 
4 Šrodowa premiera. W šrodę wcho- 

dzi na repertuar Teatru Polskiego najnowsza 
komedja Nicodeml'ego «Maleństwo». Znako- 
mite poje do popisu w tej słonecznej kome- 
dji. mają: pp. Kusziówna, Perzanowska, 
Frenklówna, Molska, pp. Purzycki, Piwiński, 
Malinowski, Brusikiewicz i Detkowski. 

— Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród 
po-Bernardyń ski). Dziś 21 sierpnia r. b. o g. 
8 wiecz. Wielki Koncert Benefis prof, A, 
Kontorowicza, znakomitego skrzypka i kon- 
certmistrza orkiestry. W programie: Mendel- 
sohn — koncert dla skrzypiec z tow. or. 
kiestry, Rimski-Korsakow — Szecherezada 
oraz wiele innych utworów solowych. Dy- 
rygent R, Rubinsztejn. 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

13.45—1410. Odczyt pt. <Uprawa pod 
oziminy> z działa «Rolnictwo», wygt. рго!. 
St.fan Biedrzycki. 

14.10—14.35, Pogadanka pt. <O zakłada- 
niu sadów» z działu «Rolnictwo», wygł. 
p. Jan Maciejewski. 

1435— 16.10, Odczyt pt. «Najważniejsze 
wiadomości i wskazania rolnicze» z działu 
<R.lnictwo», wygł. p. Szczepan Mędrzecki. 

„ 1500 — 1505. Komunikat meteorolo- 
giczny. 

15.05—15.30. Odczyt pt. «O doświadcze- 
niach nawozowych» z działu <Rolnictwo». 

1530. Transmisja z «Doliny Szwajcar- | 
skiej». 

1700—17.50. Audycja dla dzieci. 
18.35—18.55. Rozmaitości. 
18.55—19.10. Komunikaty <PAT>». 
19.10—19.35. Odczyt pt. <Obozy instruk- 

torskie» z działa <Harcerstwo>, wygl. p. E. 
Ryszkowski. 

19,35—20.00. Odczyt pt, <Japonja — 
gdzie teatr jest świątynią» z działu «<Podrė- 
że i przygody», wygł. p. Stefan Łubieński. 

2000—2030 Przerwa. 
22.00. Komunikaty policji, komunikat 

lotniczo metorologiczny, sygnał Czasu, ko- 
munikaty «PAT», nad program. 

2230—23.30. Transmisja muzyki tanecz= 
nej z restauracji «Rydz». - 

po 

SPORT. 
Wyniki zawodów konnych szwa- 

dronów KOP. 

W przeciągu szeregu dni ubiegłego ty- 
godnia odbywały się w poszcze, dlnych 
szwadronach KO: zawody konue. Obecnie 
na podstawie wyników ustalone zostały ko- 
lejne miejsca w ogólnej klasyfikacji. Pierw- 
sze miejsce zdobył 19 szwadron 6 brygady 
(695 pkt. karnych), drugie — 15 szwadron, 
,5 brygady(105() nkt. karn.), trzecie 6 szwa- 
ydrom, 3 brgady (1140 pkt). 

Makkabi — team AZS — Pogoń. 
W dniu wczorajszym odbył się mecz 

towarzyski drużyny Makkabi z teamem AZS 

i Pogoni. Niezgrany komplekt teamu uległ 
w rezultacie doskonale zgranej i ambitnej 
drużynie mistrza okręgu, który jak zawsze 
grał ambitnie i... brutalnie. 

Zawody te prowadził, z braku innego 

tędziego kierownik sekcji piłki nożnej Mak- 
kabi p. Kata co wywołało cały szereg nie 
miłych sytuacji. Czas już nareszcie, aby 
kollegjum sędziów zaczęło poważniej trakto- 
wzć wzięte na siebie obowiązki i wyznaczało 
sęd>iów. T. 

wiare thke ść DKA GE GRANIA 
Garaż Przyjmę 

do wynajęcia centrum uczniów I uczenice na 
Wiadomość Niemiecka mieszkanie, cało dzien- 

Nr. 1—33. — — 
ne utrzymanie opieka, 
NSZ S RSS 
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Truskawki 
Któż jest młodzieniec? Strzelcem był flance do sprzedania, pazyjnie tanio do 

м borze, 
A kto dziewczyna? Ja nie wiem. 

ul. Mickiewicza 22—5, dania.  Boniira- 
w godz. 9—2. terska 6, m. 2.    
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; w'Anglji. Panna Gault mieszka w Dzis będzie wyświetlany 66 dramat w 10 akt. Przeróbka wieko- > 7 

ZE ŚWIATA. Zk we Francj, ma lat 16. © Miejski Kinematograt | monementalny film »Uy» „FAUST pomnego arcydzieła Góihego. © WETERYNARYJNĄ Mieszkań 
— Przytomność umysłu. Tysiące zne- Jest smukłą, średnie. 0 - wzrostu bru- e Kalturalno-Oświat j Fllm będzie ilustrowany woka nie przez znaną artysikę operową p. J. Korsak-Targowską @ KSIĄŻKĘ dużych 1 małych 

gdot istnieje na temat wyjątkowego roztar- 4 ch h ь @ ulturalno-Ošwiatowy i artystę rosyjskiej opery (bas-barytona) De-Grasso. Orkiestra pod dyrekcją Kapel: ©3 Haubnera, kupię na- | poszukujemy dla 
gnienia, kiórem odznacza się znakomity Netką, O bardzo pięknych oczac Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) mistrza p. W. Szczepańskiego. Ostatni seans o godz. 1Qej wieczór. Ceny biletów: РСЕН solidnych 

* aktor Silvsin, dziekan <Comedie Francaise» ciemno niebieskich, osłoniętych ciem- $3 3 parter — 60 gr., balkon - 30 gr. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 4-ej, a анн ccilekiantów, 
On zaś sam cpowiada nsstępują ą. Wyszedł n'mi brwiamł i rzęsami. Uznano ją w soboty od godz. 5:ej, w inne dnie od godz, 6-ej. 

jako skończony typ modern-pięk- 
ności. 

W Folkestone stają nietylko pa- 
nie do konkursu; jest i konkurs pięk- 
ności dla mężczyzn, do którego zgło” 
siło się w roku bieżącym kilkudzie- 
sięciu kandydatów, pomiedzy którymi 
niektórzy w wieku od 50 do 60 lat. 
Wyrok.na piękność męską ostatecznie 
nie zestał ogłoszony. 

— 27 mijonów samochodów 
na śwece. Wydział Haadlowy w 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152, 

(POTRZEBNY) | 
wykwalifikowany 

dozorca na wyjazd 
do robót wodnych, 
of. osob ście — piś- 
miennie, ul, Mickie- 
wicza 4 m. 4, 10—2 

«Słowa», 
  

sobie któ egoŚ ranka łowić ryby w lekkiej 
marynareczce i nieprawd'p cohnie pr:ezro- 
Czystych ineksprymabi-ch pyjamowych Za- 
ledwie uszedł kilka krołów, aż tu raptem 
słyszy wołanie żony: «Silvain! Silvain! za» 
pomniałeś włożyć spodnie!» I poczciwy sta- 
ruszek dodaje zdziwionym tonem: «To jest 
coś fenomenalnego wprcst... Ta moja Luiza 
o: wszystkiem pamięta!...» 

— 7 życia czerwonoskórych. W cyt- 
kach europejskich i wytwórniach filmów 
kinematograficznych spotykamy Coraz Czę: 
Ściej przedstawicieli tak dumnych ongiś 
czerwonoskórych władców Ameryki. Nie 
od rzeczy więc kędzie powiedzieć słów kilka 

  

W dmu 7go b. m. został uprowadzony pies, wyżeł 
(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz 
perś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 
którego bę“ę scigai sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie iniormacyj 

4 pod adresem: Katwaryjska 1 m 11.   

  

     Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytuniowego 

ogłasza przetarg ma dostawę 505,000 kg. kartonu 

i 100,000 kg. tektury do wyrobu pudełek na papie: 

rosy. Szczegółowe warunki przetargu egłoszne zasta- 

      

      

  

  

  

  

o życiu i cbyczejach wymierającej tej, a Waszyngtonie sporządził możliwie do- ły w „Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol- Otoman 
ši > adną statystykę samochodów, kursu- iej"*, „Monitor Polski ry z il, A, а аоаа td AS AIBA ystyk hodów, k skiej”, „Monitor Polski N-ry 171 z 20 Vil, 172 y, 

„go szczepu Mayów z Yukatanu, który poło: jących na całym świecie. Według z 80 Vil i 173 z 1 Vil oraz w dzienniku „Epoka* Materace 
Żył podwaliny pod cywilizację ameryk*ń:vą. tych obliczeń ilość. samochodów na N ry 205 z 28 Vil, 206 z 29 VIł i 207 30 VII, rb ’ 
!іпги(Ёё 9.;&…1: ь\ъі-.‹іабыч z AED w całym świecie wynos ć ma 27 650 267, CA y , 1 z il. FD, Ł 6 ž k 

sym lowanych, poługującch się mową w. Czem mieszczą Się samochody k 2280 a 
zdobywców, Tylko Lak nconi są jednak In: ciężarowe i autobusy. W samych Sites TE i inne meble najtaniej 
djanami czyst'] krwl, k'órzy po dziś dzień ną h Zjednoczonych znajduje się b * nabyć można w nie ulegli przemocy najeźdźcy, tworząc w 22 137334 pojazdów samochodowych POCENIE GUZY ъ Zbyteczny tłuszcz na twarzy Mieszkanie 
głębi puszczy jakgdyby swą własną, od nie czyli 80 procent Cyfr ogólnej. Po ‘ (otyłość) T-mlo pokojowe Domu Handlowym 
kogo niezależną republikę. Do cywilizowa CZY proce yy og * GŁÓWNY SKŁAD NA POLSKĘ * zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa z wygodami 
nych mieszkań.ów Quatemali odnoszą się mej uas/'ęnują: Anglja  1023,651; , ręczny patentowany specjalny aparat 

* <Naila - Profila» do samomasażu m$ 
$ rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 

«& ożywia. Skutek zdumiewający. Сепа Ф® 

H. Sikorski i S-Ka 
ul. Zawalna Nr 30, 

D* ELEMER FUCHS,WaRszawa,OsRoDowA1. 
Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCH I PERFUMERJACH 

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 

elektrycznością, 
słoneczne do 
wynajęcia 

oni z pewnego rodzaju pogardliw ą kurtuazją. 
Ich poziom kulturalny jest naogół dość niski, 
mie wiele różniący się od poziomu kultural- 

Francja 891000; Kanada 826918; 
Austrałja 365615; Niemcy 318000; 

         

    

    

      

3 : е - : r Wileńskie Bi 
nego ludzi epoki kamiennej. Jedyną zdoby- Argentyba b 4 Włochy 138 177; Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ” ® zł. 18. (wraz z kosztami przesyłki). Komieówo:Flnidto= 
czą cywilizacji europejskiej, jaką poszczycić Fliszpanja „000. : д й „ — % Хузу!а та zaliczeniem pocztowem we Ad, Mickiewi- я 
вічктпоцд Lakandoni, jak akty: a Departament Handlu nie posiada н : SR Ф DRL S R, Bydgoszcz, | сга 21, tel. 152. L e Ś r I K z ma im bowiem do wyrobu strza cyfr, Solyczących „Rosji ale liczba 3 : н Ё EBS A ańska 131. ė A tds soaóls: U ólkcb: 

Tubylcy, zamieszkujący okolice miaste- nd: lodów Za nie może Do wszystkich włąścicieli i dzierżawców go” Kd W obywatelskiej a Akeščro ia szkoła 
czka Abitlanu, które ongiś było wspaniałą D,Ć znaczna. Z innych krajów: jak 1 h t ‚ Wi ® CHCESZ OTRZYMAC POSĄDĘ? 3 todzinie uczące Się glu oe SB z: L US i R: Ausirja, Ru- Spodarstw roinyc na terenie m. na. a Musisz ukończyć kursa fachowe kore. : panie kl mogą mieć 28 J. OE 

od tego piemienia, jest najczystszym typem a t Ce KE ZO Na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej z ® OK at $ekułowicza, ; mieszkanie Z ulrsy- dowej, "referencje 
czerwonoskórego. Odznacza się niezbyt wy-| SKA S/OSUDKU nie oblicza, uważając jąia 14 IV. 1926 r. Nr. 1672/U. Ill. 1 pisma O. U. U. w Warszawie $ czają listownie: buchalterji, Tachas, 7 francuską kooytełkacjh. a kairės ses M ki maloniai icz RAE aaa. e ONA CIECZ RH Nr. 3570/26 z 17. V. 1926 r. w przedmiocie ubszpieczenia pracowników 2 wości kupieckiej, korespondencji 3 Taa ska 17 m. 3. sumiermy  poszuuaje 
udową ciała, twarzą szeroią O v ypukłyc rolnych w gospodarstwach wiejskich, znajdujących się ma terytorjum gmin 2 handlowej, stenografji, nauki handlu, 3 ho "— posady leśniczego z kcściach policzkowych. Indjanie guatemalscy  SHZTWEZTEGZYZNOSCKOZENSZAZ WEGA к ini dn. 1 3 prawa, kaligratji, pisania na maszy- @ Dr med. i сН poddali się pozornie wpływom najeźdźców, miejskich, Zarząd Kasy Chorych wprowadza niniejszem z dn. аОаа ОАН „ daiem 1 października 

przyjęli wiaię chrześcijańską i nauczyli się września 1927 r. obowiązek ubezpieczenia na wypadek choroby > ° й A. Falkowski 5 2 8 wcześniej. 
języka hiszpańskiego. Wszystko k jest = 3 NKI zgodnie z an. 3, 5, 0 Ustawy z da. 19 V. 1920 r. (Dz. UR B NA ŻĄDAJCIE PROSPEKTOW! m . psi SE salonie z 
di ką, zasłani ich właściwe obli- A : > ; owróc podaniem warunków 
a aaa de leo" sdzódiii "i 3 poz. 272) wszystkich pracowników rolnych i służby domowej, p dla l. W, do admin. 
dziś dzień wierni swym straszliwym, krwio- Czerwonego Krzyża. 

  

zatrudnionych w gospodarstwach wiejskich ma terenie Wiel- LETNISKO przyjmuje chorych лОВ 

  Mechanik   

  

   

            

   

  

  

    

  

    

  

od g. 4 m. 30 do 6 w., 

prodkowie rue holey skadó. Niędawno 2— "og wobec p lściiele lub dzierżawcy gospodarstw rolnych, koje » kuli, nożna a MESS => . l ee a ZZ Pop, i zieržawc W oje z kuo . а ; . . 2 

wleiką sensacię wywołął takt, znalezienia į S ims AB Sad dech "Wielkiego Wilna ” obowiążani są па kaźdy pokój oddzielnie, poszukuje pracy, ———| M.Wilenkin 
pod «łtarzem vatolickim w jednej z wiosek Q, Papieru i Materjat6w Pišmiennych $ PO/0žOnyc "J, tęgach poli 4 % it l do 3go września b. r. włącznie miejscowość sucha, Witoldowa 16 m. 2+ POSZUKUJĘ ładnego i Ska 
pasiekich Ra bożka indyjskiego, $ > f ; 4 mocy art, 15 stawy w ciągu ni > r g k Ch z a ładna, las sosnowy, Spe SKLEPU 2 ы 
którego tubylcy tam ukrywali, by kigkając | , Józe a MackieWiCZA w winie ® 281086 do ubezpieczenia, składając do Biura Kasy Chorych m. Wilna, rzeka. Od Wilna 1 g. OKÓ aaa półka z ogr. odp. 
przed cłiarzem Chrystusa, oddawać cześć į Dominikańska 15, zawiadomienia na drukach Kasy Chorych 0 wszystkich 20 m. koleją, od stac. 2 K J w Śódmieściu ze | Wilno,al.Tatarska 
swemu bóstwu pogańskiemu. Według po- 9 przy ul. Mickiewicza Nr 30 : i i S iske i imi łaściciela lub dzierżawcy kol. 3, klm. Oglądać do w majęcia r + adem i jednym po- | 20, dom własny 
jęć lndjan guatemalskich, Bóg ma dwie po: pracownikach i uwidoczniając: nazwisko i imię wła ё WETO Matowniealacz i aż y z 0 kojem, _ Pożądane |! Istnieje od 1843 r. 
slacie, z kiórych jedna zajmuje się wyłącznie $ Poleca na nadchodzący sezon szkolny: gosp. rolnego, imiona i nazwiska pracowników rolnych i gosp. domowego, poczta Gudogaj, mt. pp AŚ wiedzieć O, mieszkanie  blizko | Fabryka i skład 
sprawami czerwonoskórych. Jest to «ZW. R 1 teciki do książek, bloczki © imiona ich rodziców, datę i miejsce urodzenia, rodzaj zatrudnienia, dzień Anielin Zapolski, "eq godz. 3-6 w * EO on mebli: 

Ez oi SUBAŃ, sklSYE, jemy do Wyk: „rozpoczęcia pracy, zarobek oraz stan cywilny z wymienieniem osób, bę- Z Wiadomość: ie: piraci) 
którem wierzący Indjanie skł.dają ofiary. nia, atrament i wszelkie inne artykuły Q dących na uirzymaniu pracownika. У MLYN EK RE ia cc: | łóżka: GAfowanć 1 
ы двыбд ada ód wieków się nie zmieniał. $, piśmienne. т :Б _iOpóźaienie w zgłoszeniu do MARO A pociigs i = prócz o ol DOKTÓR | | angielskie, kreden- 
odobnie jak ich przodkowie, Indjanie dzi- = obowiązku opłaty składek za okres pracy karę w wysokości do  pięcio- - sy, stoły, szaf; 
ze noszą IE ZŁE poadto 2 kradnie! śliny SNSdG (art 16 Ust.) po ® y do KAWY Ua HI a> I ZELDOWIGZ wiurka, ; aa 

Irapując je na wzór greckiej chlamydy. i : AV , ; z motorem elektrycz- я ycz- d it, d. Pajac žo Sak ee * da: | D:uki „Zawiadomienia o przyjęciu do pracy* można nabyć w Biurze chor,WENERYCZ- ębowe i 

nie guatemałscy urządzeją doroczne uroczy 
stcści, pcłączone z popisami tanecznemi, a 
nawet panwminami. Jest rzeczą godną uwa* 
-gi, że treść pantomin taxich zaczerpnięta by: 
ła zazwyczaj z historji Earopy. Zwyszaj ten 
pochodzi z cząsów pierwszej jnwazji hisz- 
pańskiej. Cudzoziemiec z wielkiem zaintere- 
sowaniem przyglą a się scenom, w których 
czerwonoskórzy aitjś:i odtwarzają Cnarie- 
magne i innych bohaterów historji europej- 
skiej. Muzykanci indyjscy, kiórzy przygrywa- 
ją podczas przedstawienia, ureją na osobli- 
wych instrumentach, z kiórych na szczegól- 

"ną uwagę zasługuje t. zw. Sziriryi, (co8S w 
rodzaju klarnetu) i marymbio (podobna do 

_fleta). Na zakończenie uroczystości narodo- 
wej, odoywa się targ na dziewczę a. 

Jak z powyższego wynika, lndjanie za- 

     

     

   

   
   

    

    

   

   
    

  

     

    

  

    

   

     

    

    

Co świadczy 0 niezwykłej odporności rasy 
tej na wpływy cywilizacji europejskiej, tak 

dzonej. 

— Konkurs piękności w Ang ji. 
| Piękna Francuska, panna  Jacqueune 

Gauit, otrzymała palmę pierwsz: fistwa 
na konkurse pięknośc w Folkestone, 

aggro 

Bl 
Ii uregulowanie 

: 
Ё 
  

EDGAR WOLLES 

"6 Złowieszczu postać, 
0 — Czy to pan? 

głucho i niewyraźnie. 

Ona jest ich wspólniczką... 

czna... 

wychodzę do pana... 

kto jest jego głównym agentem... 

с 

_rowi. › 
a Pijany? 

= Co on mówił? 

ж 

powiedział. 

się ze swą siostrzęnicą. 

"spektor. 

| chowali po dziś dzień swe stare obyczaje, ‹ 

' bardzo przez czerwonoskórych  znienawi- ‹ 

Kontv Czekowe Słowa P K O 

Nr. 80259 
GEAGAGL AE SAKEAKIEWCJA | 

Glos Maurycego Tarna brzmizł 

— — To pan, panie Beckerson? Czy 
przyjdzie pan do mnie? Oni próbo- 
wali mnie zabić dzisiaj... tak dzisiaj... 

inic w 
tem niema dziwnego. Jest niewdzię- 

| — Co pan mówi, master Tarn?— 
przerwel ostro inspektor. — Właśnie 

— Niechże się pan pošpieszy, 
Mogę powiedzieć coś o Spioce, wiem 

(_ Wyszepiał jedno słowo, a twarz 
"Beckerscna drgnęła. Szybko powiesił 

| słuchawkę i zwrócił się ku dokto- 

Ale ińspektor był tak wstrząšnię“ 
ty rozmową z Tarnem, że nic nie od- 

° — Jabym nie zwracał uwagi na 
jego słowa, — rzekł Ralf, starając się 
ukryć niepokój. — Ten osisł zwarjo- 
wał. Ostatnio naprzykład chciał żenić 

— Hml — mruknął zamyślony in- 
— Pijący bywają czasem 

P Sp. Akc. Hodowli Nasion! 
„UD Ve“ 

) Warszawa, Hoża 66 m. 3 
) posiada wyłączność sprzedaży zbóż $, 

oryginalnych — siewnych 

ŻYTO WIERZBIEŃSKIE, 
| 

PSZENICA” | 
WYSOKOLITEWKA, 

PSZENICA UDYCZANKA, $ 
_ Przedstawicielstwo Sp. Akc. «<Udycz» 4 
(na Wileńszczyznę F. SWIĄTECKI, ti 
<Lechja» Sp. Akc. daw. Kujawski, 

, MILEWSKIiSp.ZAKŁADY BUDOWY 
MŁYNÓW, 

Błuro Sprzedaży u'. Ostro- 

) bramska Nr 29, tel. 1310. 
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tudzież 

  

bardzo gadatliwi, Czy pójdzie pan ze 
ze mną? 

Mieli przed sobą spory | ka- 
wałek dregi, Beckerson postanowił 
wybadać Ralfa. : 

— Czy ta dziewczyna mieszka w 
jego domu? 

— Tak, als od dziś miała się prze- 
nieść do mojej krewnej. Co. prawda 
życie jej nie jest słodkie z tym — Таг- 
nem, który coraz bardziej dziwaczeje. 
zz go strach przed Soioką i jega 
szejką. * 

— Dlaczego? 
laspektor zwolnił i ze 

zdziwieniem spojrzał na mówiącego. 
— Co pan wie 6 Soioce i jego 

Sszajce? — zapytał. 
— Nic, — odrzekł śpiesznie Ralf. 

Jest to jedna z jego idjotycznych 
manij. Przyszedłem do pana właśnie 
dlatego, by uprzedzić go o tem. Wy- 
obraził sobie, że musiał czemś obra- 
zić Soiokę, 

Każdy, pracujący w policji, zna ta- 
kiego rodzaju manje. Nie bywa zbrod- 
ni, lub jakiegokolwiek przestępstwa 
któreby mie znalazło oddźwięku w 
chorym umyśle jakiegoś warjata prag- 
nącego złożyć zeznania. Toteż zainte- 
resowanie inspektora osłabło. 

Doktór Chailam dopiął celu. 
— Nie wiem dlaczego, — mówił 

Beckerson, — miałem ciągle wrażenie, 
że Tarn chce złożyć zeznanie, doty- 

kroki 

W dawca Binalsiaw Mnueklowicz Redaktor vaj Otesiaw Karwowuk, 

    

    

     

      

    

    

00 Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych prenumerat, 
wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

   KI
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Kasy Chorych, Dominikańska 15 i w Przychodniach Kasy Chorych przy. 
) ul. Kalwaryjskiej Nr 29 i przy ul. Antokolskiej Nr 62. ё 

| Zarząd Kasy Chorych m. Wiln 

SIERPNIU t) miesigcu 

| Czas pomyśleć o reklamie!!! 
Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w wilnie 

Garbarska 1, tel. 82. 

| Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

  

  

zamówienia na FUTRA i 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

L. Kulikowski ui. Mickiewicza 33.a. 
Wobec zbliżającego słę sezonu jesiennego przyjmuje 

PALTA ZIMOWE, oraz 

wszelkie roboty KRAWIECKIE i KUŚNIERSKIE. 
Stale na składzie gotowe ubrania i palta, Wielki wybór 

materjałów, Wyprzedaż palt i garniturów letnich. 

  

nym na prąd stały, 
DO SPRZEDANIA 

w sklepie 
A. JANUSZEWICZA 

ul. Zamkowa 20-a. 

= : 
“29 

Uvica DOBRA M 

najęcia zaraz, Tatar-| NE» MOCZOPŁG. 
ska 17 m. 3. SKÓRNE | 

od 10-1, od 5-8 w, 

Przyjmę DOKTÓR 

па mieszkanie pa: $ Zeldowiczowa 
nienkę z utrzymantem | KOBIECE, WENE: 

į lub bez. Pianino na | RYCZNE i chor. 
miejscu. DRÓG MOCZ, 

o a 46 
. + ul.Mickiewicza 24 

Mieszkania |___te.. 27. 

   
    

        

    

    

  

ność balkon, do wy- 

    

    

W. Zdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolfson 

2 pokojowego z kuch 
nią poszukuję. Zgło- 
szenia do admipistr. 

    

    

—— BOW. weaesponz, ŠU 
' ! ufa 5 PRZETARG Gižų Te tdi 

ė Fundusz Kwaterunku Wojskowego oglasza prze- FEE 
© targ nieograniczony na budowę domów mieszkalnych w: W. Smialowska 

© Nowo:Wilejce przyjmuje od godz. 9 
Mołodeczn'e (Kraśne Helenów) do 19. Mickiewicza 

$ Włodz merzu Woł, ńskim *„ 46 m. 6. 
$ Kal szu. W: Z. P. Nr 63. 

s Ślepe kosziorysy, warunki ogólne i szczegółowe 
  

0Ł+PP2 POPP + 

    

Redakcja „Siowa“': 
^Ф poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

44 Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji T 
› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 4 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

PeoóREOOCOCHU 

borz, 

Nr 1288 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

można otrzymać w Dyrekcji 
Śmiała 31. 
Termin składania i otwarcia ofert 27 sierpnia 

1927 roku o godz. 12 w południe. 
5 Wadjum 2 proc. oferowanej sumy należy skła- 
dać w Banku Gospodarstwa Krajowego na A 

282 

F.K.W. Warszawa-Zoli- Lekarz-Dentysta 

MARYA 

 Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Piombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3- 

Wydz. Zdr. Nr 3 

złote “ 

Dogodne warunki i 
na raty» 

  

Internat 
dla uczni. Opieka za: 
pswniona. Kórepetycje 
ma miejscu. Uniwer- 

sytecka 4 m. 6. 
wietorzecka, 

    

Do odstąpienia 

Piwiarnia 
w dobrym punkcie z 
3 pokoi z kuchnią, 
oraz całkow. urządze- 

* niem. Nadaje się na 
restaurację, róg ul. 
Zarzecze i Młynowej 
10/23 naprzeciw Krzy* 
ża. Tamże sprzedaje 

się lód. 
    

Dwa duże 
pokoje umeblowane z 
używalnością kuchni 

do wynajęcia, 
Mostowa 9 — 23. 
    

BIEGŁA 
MASZYNISTKA 
stenograika,  oznaj- 
miona komplefnie z 

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

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

FISHARMONJE 
    

  

  

czące tajemniczych handlarzy kokainą. 
Nie wspominał o tem ani słowem, 
lecz miałem przeczucie. Oto jesteśmy 
na miejscu, niech pan idzie naprzód, 
pan zna drogę. 

Węszli na schody. Inspektor szedł 
ztyłu. Stanęli przed drzwiami, za któ- 
remi znajdowały się schody, wiodące 
do obu części domu: górnej i dolnej. 
Raif nacisnął dzwonek. Żaden odgłos 
nie zmącił ciszy. Zadzwonił raz jeszcze. 

— Zdaje się, że drzwi są otwarte, — 
rzekł nagle Beckerson, naciskając 
klamkę. 3 

Rzeczywiście drzwi nie bjły za- 
mknięte. Ralf zaczął szukać wyłączni- 
ka. Po krótkiem poszukiwaniu znała.ł 
i pokręcił, lecz Światło nie zapaliło 
się | 

— To dziwnel— rzekł —Widocznie 
lamka się przepaliła. 

Po omacku weszli 
tro. 

— Tutaj jest jego gabinet, — po- 
wiedział Raif otwierając drzwi. 

W pokoju było ciemno, słabe bla- 
ski gasnącego na kominku ognia nie 
rozjaśniały mroków. Nie można było 
nic dojrzeć. 

— Czy pan Tarn jest tutaj? —za- 
pytał inspektor, 

O1powiedziało głuche chrapanie. 
— Trzeba zapalić światło. 
Inspektor przesunął ręką po Ścia- 

nie, rozległ się słaby trzask, lecz 

na górne pię-. 

światło znowu nie zapaliło się. 
— Zdumiewające. Gdzie on jest? 
Znaleźć chrapiącego nie było rze- 

czą trudną, za chwilę ręka Ralfa do- 
tknęła poręczy, potem przemknęła się 
po jego zarośdiętej twarzy. 

— Tutaj jest. 
Przy dotknięciu Maurycy Tarn po- 

ruszył się niespokojnie. Zamruczał 
przez sen: 

— Próbowali mnie spoić... wiem 
o tem... ale jestem za silny... ja mam 
kcńskie zdrowie... 

Mruczał coraz niewyraźniej. 
— Obudź się, Tarnie! — zawołał 

'Rali—Pan Beckerson jest tutaj. 
Potrząsnął ramieniem Tarca, Chra- 

panie umiłkło. 
— Obawiam się, że nie zdołamy 

„go obudzić. 
— Spi twardo! Zbućź się! 
— W pokoju jest jeszcze kteśl — 

rzekł nagle irispektor. —Czy ma pan 
zapałki, doktorze? 

Nagle w ciemności ktoś wywrócił 
krzesło, Beckerson wytężył wzrok. W 
tej chwili do uszu jego doleciał od 
strony drzwi podejrzany szelest, po” 
chylił się i chwycił za ramię zbiega. 
Rozległ się świszczący chiński wy» 
krzyknik, podobny do wycia psa; 
koścista pięść uderzyła inspektora w 
brodę i w jednej chwili nieznajomy, 
oswobodzony od uścisku jego rąk, 
wyśliznął się, zatrzaskując drzwi za 

ĮOdpowiedzialny za ogłoszenia Eacon Lawlūski, 

KAMIENIE 
ZOŁCIOWE 
CHOROBY 
WATROBY 
ARTRETYZM 

        
       

        
    

FINNECHO” 
ROBY-NA-TLE 
ZŁEJ:PRZE: 
MIANY:MA? 
TERJI-M. 

  

sobą. Kroki jego zaskrzypialy na 
schodach. 

— Prędzej światła! — krzyknął 
przeraźliwie Beckerson. 

Ralf potarł zapałke, która zwolna 
zaczęła się rozpalać, Jakby w odpo 
wiedzi na słowa inspektora, światła 
zalało nagle pokój, oślepiając ich; 
ktoś zapalił elektryczność. 

- — Do djabłal Kto to zrobił! Patrz 
pan,—wyszeptał zdławionym głosem 
mw, otwierając z przerażeniem 
usta. 

Maurycy Tarn leżał wypręłony w 
fotelu z głową przechyloną przez pa- 
ręcz. Jego biudna biała kamizelka 
byla mokra i czerwona, w piersi je- 
go tkwiła rękojeść noża. 

— W kącie pokoju przykucnęła 
blada dziewczyna. Ubranie miała po- 
szarpane, bluzkę na ramieniu rozdar- 
tą, na twarzy widniało krwawe  pięt- 
no... 

Była to Elza Marlow. 

ROZDZIAŁ XV.. 

Tajemnica Eizy, 

Bzckerson spojrzał na dziewczynę, 
zawahał się chwilę, poczem wtworzył 
drzwi i wypadł na schody. Ulica była 
pusta, spotkał tylko jakąś samotną 
kobietę, Na rogu stał policjant. In- 
spektor podbiegł do niego. Policjant 
ujrzał go dopiero, gdy stanął obok. 

biurowością, b. pra- 
owniczsa firmy 

<Standard—Nobej> w 
Warszawie, poszukuje 
posady. wiadectwa 

Nowu=otWworzony 

INTERNAT 
dla chłopców w po: 
bliżu szkół, 10 min. 
drogi. Opieka wyjątko- : O“ pierwszorzędne.  Ła: 
wo solidna. Referencje skawe ołerty pod 
internatu solidne.  +Zdolna» do adm. 
Adres w  administr. «Słowa». 

„ «Słowa». 

  

— Proszę iść na Elgin Sireetl— 
„rozkazał ciężko dyszący Beckerson. 

— Proszę stanąć przy drzwiach, 
nis wpuszczać i nie wypuszczać ni- 
kogo. W demu tym zostało popeł- 
nione morderstwo. Czy nie widził pan 
kogo przechodzącego iędy? 

— Jeden tylko człowiek 
mnie przed paru minutami, 
chińczyk... ; 

‚ — СЫйслуК? — гаруа} ciskawie 
inspektor,—Jak on był ubrany? 

— Był ubrany według ostatniej 
mody. Zwróciłem na niego uwżgę, 
bo szedł bez kapelusza. Ci wschodni 
ludzie często nie noszą kapeluszy... 

Beckerson przerwał te obserwacje 
© wschadnich obyczajach. : 

— W którą stronę się zwrócił? 
— Wsiadł do samochodu, w łaś- 

nie przed chwilą, Oło on? 
— Btckerson rzucił się w poszu- 

kiwaniu auła, lecz nie mógł znaleźć 
ani jednego 1 ks'sa 

— Proszę dogonić to auto. Może 
przy pomocy gwizdka uda się go 
zatrzymać. 

Policjant pobiegł za samcchodem, 
który już skrył się przed oczyma, 

Beckerson Śśpiesznie wrócił do do- 
mu. Miał wysłuchać żeznania dziew- 
czyny. Elza Marlow musiała wyjaśnić 
mu powody obecnyści swej na miej- 
scu zbrodni, 

minął 
był to 
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