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Nowogródzki polizeistaat. 
Teren Ziem Wschodnich jest dła 

nas terenem obserwacji, terenem przy- 

'szłości, terenem nadziei. Tu się roz- 

sirzygają losy Polski, nasze mocar- 

" stwowe być albo nie być. Stąd per- 

sonalja administracji ma Ziemiach 
Wschodnich są, zdaniem naszem, Czę” 

sto ważniejsze, niż obsada niektórych 

resortów w rządzie. Niedawno mia 

nowany został "wojewodą lwowskim 
czlowiek, o którym możemy ; powie” 

dzieć, że byłby napewno należał do 

rzędu współpracowników naszego 

pisma i najbliższych ideowych towa" 
rzyszy broni, gdyby nie dystans, któ- 

ry dzieli Lwów od Wilna. Ale jest 

«te współwyznawca naszego zacho- 

wawczoe-pafńistwowego programu. Czło* 

wiók ten przyszedł z wielkiemi  pła- 

nami, Obok niego w województwie 

wołyńskiem mamy p. Mecha i usta- 

wiczne skargi na jego dokirynerstwo, 

ograniczoność, błędy. Dalej idzie p. 

Krahelski i p. Beczkowicz, w  kio- 

(rych województwach jakaś dziwna 

wytworzyła Się przepaść pomiędzy 

rdzenną miejscową polską ludnością 

kraju a polską administracją, Są to 

dwa podejrzliwe wobec siebie i nie- 

ufne obozy, skarżące się jeden na 

drugiego. Wreszcie tu w Wilnie ma- 

my p. Raczkiewicza z jego przysło- 

wiowym prawie taktem, poprawnością, 

równowagą, syna tej ziemi, który ją 

'zna i rozumie doskonale. 
__ Jeśli mówimy o „rdzennej ludności 

polskiej” w Nowogródzkiem i o p. 

Beczkowiczu i o jego wspólpracowni- 

kach, żę się pomiędzy nimi wytwo- 

zyła nieufność, podejrzliweść, prze: 

Ipašė—to nie znaczy jeszcze, abyśmy 
odrazu solidaryzowali się z tą rdzen- 

ną ludnością połską, a na p. Beczko- 
'wicza mietali dziennikarskie grzmoty 

i pioruny. Nie, przeciwnie, samo wy- 

tworzenie tej nieufności uważamy za 

błędne, za szkodliwe, przełamanie jej, 

a gdyby to było możliwe — zlikwi: 

dowanie, uważalibyśmy za rezwiąza- 

mie nader szczęśliwe, do którego pra- 

sa, jeśli tylko potrafi, przyczynić się 

powinna. | jeszcze dlaczego podkre- 

ślamy to pojęcie «rdzenna miejscowa 

ludność krajur: Oto dlatego, że ad- 

ministracja p. Beczkewicza używa 

wyrazów „ludność miejscowa* na o. 

kreślenie Białorusinów. Tutaj ponie- 

kąd koledzy p. Beczkowicza zgadzają 

się z endekami. Polak —gto pojęcie 
związane z etnograficznym obszarem 

Polski. Nie chcą dopuścić Polaka w 

pojęciu państwowem, czyli spoloniza- 

wanego przed wiekami autochtona 

ziemi Nowogródzkiej, współtwórcy, 

współobrońcy państwa polskiego. 

Taki autochton to prawdziwa ludność 

miejscowa, o ileż prawdziwszy, auten- 
tyczniejszy ed niejednego leadera ru- 

chu białoruskiego. 
A więc pomiędzy rdzenną ludno: 

ścią polską ziemi Nowogródzkiej a 

„p. Beczkowiczem istnieje nieufność 

i podejrzliwość. To jest fakt oczywi: 

sty, nie ulegający żadnej wątpliwości. 

Aby iść w kierunku osłabienia tego 

zła, podnieśmy odrazu zalety p. 
Beczkowicza; 1)p, Bzczkowicz jest. entu- 

zjastą, człowiekiem czystym, wierzą- 

cym w Polskę, który z zapałem i 

poświęceniem zabrał sią do tej pracy 

przykresowej, 2) p. Beczkowicz nie 

jest socjalistą, jak go o to niejed. 

na ciocia z Nowogródzkiego poma- 

wia, 3) p. Beczkowicz wreszcie, —jak 

to konstatuje każdy jego wróg i każ- 

dy jego przyjacjeljest człowiekiem 

o niesłychanej pracowitości, który nie- 

dojada i niedośpi, a wciąż jest ak- 

tywny, wciąż pracuje i pracuje. 

Są to zalety niemałe. I dlatego 
wierzymy, że w dalszym ciągu pracy 

%. Beczkowicza będą brały, górę nad 
tą lodowatą nieufnością która teraz go 

w Nowogródzkiem otacza. Copraw- 
da czytaliśmy w Kurį Wileń. w 
feljetonie postki wiłeńskiej opowiada- 
nie, powtórzone ze słów urzędników 

p. wojewody, które przeczyłoby fak- 
towi tej nieufności, skoro lud nowo: 

gródzki, mianowicie. włościanin nowo- 
gródzki wojewodę tak kocha, że aż 

"waż 

przybiega do niego z odległości 
dziesiątków wiorst, aby się jego w 

sporach rodzinnych peradzić, Nieste- 
ty, ludzie mniej poetyczni, lecz. za to 

na miejscu zamieszkali, uśmiechają 

się dobrotliwie, gdy się mówi o tem 

bieganiu „za dziesiątki kilometrów". 
Tego oczywiście niema, jak i 
przemówienia p. wojewody  ład- 
mą literacką polszczyzną wygłasza- 

ne nie przebijają jeszcze siermiężnej 

skorupy zmaterjałizowanego chłopa 

tamtejszego. Czy rebimy z tego 

zarzut szlachetnym iatencjom p. Wo: 

jewody? Broń Boże! — W Mickiewi- 

czowskiej najbliższej Ojczyźnie 

dotychczas jednak niestety nie mierzy 

słę rezultatów szlachetnością zamia- 
rów. Że urzędnicy p. Wojewody takie 
rzeczy opowiadają na eksport, to 

także im specjalnie za zła nie bie- 

rzemy. 
Otóż ci urzędnicy p. Wojewody. 

Jest tam w Nowogródzkiem woje- 
wództwie spora ilość „starych* urzęd- 

ników, dość zresztą ociężałych i mało 

ambitnych, których zdolności bronić 
nie będziemy, chociaż są one wrdz z 
osobami, do których przynależą, nie- 

wątpliwie miejscowego, a tak nam 

drogiego, pochodzenia. _ Wśród 
tych starych uwija się „paczka «mło- 
dycha, z p. Beczkowicza, lub p. Janu- 
вга ва nominacji, Ci wszyscy są 
przyjezdni, nie znający warunków, w 

Nowogródzkiem -widzą tylko „miej- 

scowych* w ich pojęciu Białorusinów 
i siebie, wreszcie są bardze ambitni; 
Praciiją, bo im przykład” pracy 
daje wojewoda, ale popełniają niesły: 

"chaną ilość nietaktów. Razem wzięci 
robią wrażenie jakiegoś niemieckiego 
sztabu, rozłokowanego wśród lasów i 

jezior litewskich, który nie widzi po: 

trzeby nawiązania stosunków z miej- 
scową ludnością, poza ofiejalnym 
koniakiem jakichś z „Polski* przy- 
jezdnych «kulturtragerów». A ponie- 

„kulturtragergtwo* łączy się 
zawsze ze środkami polłcyjaemi, ta- 

też województwo Nowogródzkie w 
stosunku do ludnęści miejscowej pol- 

skiej, w stosunku de w kiuby hygjenicz* 

nych przepisów min. Skladkowskiego 
wziętych żydów, w stosunku do еп- 

tuzjazmujących sią do osoby p. wo- 
jewody (w raportach wysyłanych do 
Warszawy) białoruskich kmiotków — 
te województwo jest najidealniejszem 
„polizeistaatem“ jaki tylko istnieć 
może. Trudno, „kulturtrager” może 
działać tylko przez policję; w tęm je- 
go słabość w tem jego siła. 

Cała tragedja, która zawisła mad 

pracą tych właśnie ambitnych panów, 

marzących o karjsrze i demokracji, któ: 
rzy współpracują z p. Beczkowiczem, 

polega właśnie na tem,że się oni z chło- 

 pem białoruskim bez policji dogadać nie 
mogą. Chłop należy do „kėlek“, a 

„kółka” to tryumf największy. Ale dla- 
czego do „kółek* "należy? Bo mu 
jnaczej na nie kredytów nie dadzą, a 

już napewno nie poto, by utrzymywać 

insiruktorów, którzy dgo nudzą i: mę- 

czą. Jak do chłopa mówi po polsku 

nowogródzki p. Podbipięta z nowe- 

gródzkich tMichaliszek, to chłop go 

rozumie. On może mu zazdrościć 

tych 300 dziesięcin pola i ląki, ale on 

go rozumie. A jak p. wojewoda mó- 

wi do niego ;po polsku (podczas c* 

wych sądów rozjemczych, na które 

zbiegają się, jak wiadomo, chłopi do 

p. Beczkowieza z najodieglejszych 

powiatów)—to chłop go nie rozumie. 
Wiemy, że nie zmienimy nastawie- 

nia województwa Nowogródzkiego, bo 
się zaczęło nie od dziś, lecz jeszcze 

za czasów  Osmołowskiego. Poza 
wszelkiemi swemi wadami „Osmo- 

łowszczyzna* jednak była realizacją 

chęci marsz. Piłsudskiego oparcia 
rządów w naszej ziemi na: 1) miej- 

scowym 2) polskim 3) demokratycz- 
nym elemencie. Pan Osmołowski, któ- 
ry był i miejscowym i Polakiem i de- 

mokratą zawiódł. Ale wtedy już była 

Straż Kresowa, która chciała te rządy 

oprzeć na polskich ideowych procko- 

dimcach, na immigrantach politycz- 

nych. Przez ten czas wyziębiły się 

serca, ideewość przygasła, chęć Каг- 
jery się powiększyła. | oto taka ad- 

ministracja p. Bsczkowicza to ludzie, 
którzy nie rozumieją właściwego pro- 

gramu i właściwych celów polityki 

administracyjnej na wschodzie Polski, 

Ten właściwy program to ulepić z 
Białorusina, z żyda, z mieįscewego 
Polaka żywioł, któryby stanowił obywa: 

tela państwa palskiego, któryby nie 

chciał oderwania tych ziem i przyłą: 

ćzenia ich do SSSR, do Litwy, czy 
jeszcze gdzieindziej. Program ten pa 

nowie przyjezdni katjerowicze—pozor- 

nie przyjmują i nawet wołają jaknaj- 

głośniej: „to właśnie nasz program“, 

—ale wyrzucają z niego cegłę najważ- 

niejszą, to jest właśnie tego miejsco- 
wego Polaka, Oni cheągaby był Bia- 

lorusin, żyd, ©sadnik i oni, to jest 
polska administracja. Oni chcą wy- 

kreślie miejscowego Polaka, nie do- 
puścić do głosu, do wpływów, oba- 

wiają się go jako konkurenia, 

A jednak miejscowy Polak i tylko 

on może być elementem w tej budowli, 

którą wznieść trzeba i która się naży» 

wa <obywatelem państwa polskiego 

zamieszkałym vw _ „województwach 
wschodnich». | nie pomoże tu strate- 

giczny sojusz z tak nieliczną w na- 
szym kraju demokracją miejską; trze- 

ba się na te zgodzić, że ten miejsco» 

wy Polak to przedewszystkiem więk- 

sze i mniejsze ziemiaństwo. Nie trze- 
ba jątrzyć stosunków pomiędzy zie- 
miaństwem a chłopami, nie trzeba 
cieszyć się z objawów niezgody (jak 
np. w pow. Słonimskim, gdzie polis 

cja kompletnem nieinterweniowaniem | 
pobudza i zachęca do systemu szkód 

leśnych i wypasów), lecz cieszyć się 

z każdego objawu normalizacji sto= 
sunków. ; 

Woj. Beczkowicz nie ma kontaktu 
z ziemiaństwem. Stroni się od niego 

—ziemiaństwo mu nie ufa. To samo 
ziemiaństwo, które tam w Nowo- 
gródzkiem składa się w większości 

znakomitej ze zwolenników: marsz. 

Piłsudskiego. W województwie mają 

za endeków mnóstwo: ludzi, którzy 

właśnie są najzaciętszyini przeciwni: 

kami endeków i to nie przez złą wo- 

lę, lecz przez to, że się nie interesują 

temi stosunkami, Można na to za- 

replikować: wojewoda nie nie winien, 

ziemiaństwo samo przyjść powinno 
do niego. Tak jest, zgadzamy się z 

tem, jak również z tem, że ziemiań- 

stwo nietylko nie ma łokci dorównu- 

jących w sile pchania się naprzód 
współpracownikom p. Wojewody, 
lecz nawet często ma zamało ambicji 

uczestniczenia w pracy państwowej, 
w pracy publicznej, Tak, jest zamało 
—to jest ciężki zarzut, a my musimy 

go postawić. Lecz jeżeli się chce 

twórczą relę w kraju odegrać trzeba 

z niego wyciągnąć te siły, które w 

niem drzemią, a są autochtoniczne i 
polskie. Mime wszystko trzeba je- 
szcze pamiętać o różnicy, która о- 
gromną odegrywa rolę, t. j.: o tem, 

że ziemianin posiadający kawałek 
ziemi traktuje służbę publiczną jako 
sprawę ambicji czy obowiązku, ale 
nie zdobywania kawałka chleba i to 
robi w tej służbie mniej uporczywym w 
trwaniu na posterunku. Natomiast taki / 
pan z Siedlec, Łodzi, czy Radzymina 

—dła niego te kwestja, egzystencji 

materjalnej i om robi łokciami za 
trzech, czy czterech. Zdolności jednak 

w tej autochtonicznej masie polskiej 

są ogromne i trzeba je“ wyla- 

wiać, wyciągać, nięni haftować pracę 

adnmainistracyjną polską wśród «pa- 

górków leśnych i pól malowanych 
zbożem rozmaitem». . 

Zreasumujmy: 
Aniagonizm między ludnością 

miejscową polską. a „urzędem , „woje- 

wódzkim, który sam w -sobie jest 

objawem nader ujemnym i nagannym, 
wypływa przeważnie z tego, że przy- 

jezdny i ambitny urzędnik nie chce 
uznawać roli żywiełu. polskiego w 
tym kraju, chce go zepchnąć. do 
klatki noszącej napis  „obszarnik, 
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Słote nndzieje na odroczenie kaźni. , Se" * R=ax- 
_ . BOSTON 22 Vill. PAT. Jedyna możliwość przedłużenia żcia 
Sacco i Vanzettiego jest ta, że po północy gubernator Fuller po- 
stanowi odroczyć na inny termin stracenie skazanych. "Istnieje 
jednak mała nadzieja, by to nastąpiłó. Czynione są podobno wy- 
siłki w celu spowodowania inter wencji senatora Borah 

: BOSTON 22, Vili PAT. Siostra Vanzetiegoti rodzina Sacco 
usiłuje po raz ostatni uzyskać od gubernatora Fullera ułaskawie: 
nie skazanych. Siostra Vanzettiego próbuje nakłonić brata do po- 
wrotu na łono kościoła katolickiego Po jej odwiedzinach w 
więzieniu, przybył do Vanzettiego pewien kapłan, który miał z 
nim półgodzinną rozmowę. 

BOSTON 22 VIII PAT. Prócz sędziego Taftea, również trzej 
inni sędziowie sądu najwyższego Stanów Zjednoczonych odmówili 
interwencji w sprawie Sacco i Vanzettiego. 

BOSTON 22 Vill: PAT. Gu bernator więzienia oświadczył, iż 
wszystko jest już przygotowane do egzekucji. —Kat, który przybył 
dziś rano, ma sprawdzić jeszcze działanie aparatów elektrycznych. 
Osoby-mające być świadkami stracenia zostały już zawiadomione- 
Pietwszy ze skazanych stracony 

Ё BOSTON 22 VIII PAT. Sacco:i Vanzetti 
pociechy religijnej. Wszystkie przygotowania 
skończone. Oprócz lekarzy, 

ma być w 3 minaty popółnocy: 
nie chcą przyjąć 
do egzekucji są 

asystujących z urzędu, jedynym świad 
kiem egzekucji będzie korespondent Associadet Press of America 
i korespondent Reutera Fotel elektryczny jest przygotowany. Egze- 
kucja rozpocznie się o godz 12 ' w rocy i zostanie zakończona 
prawdopodobnie o godz. 12 min, 30 w/g czasu amerykanskiego- 

I T T TIT IKS SAS SEK 

" Zabiegi sowieck ie w Niemczecha 

W piątek odbędzie się posie: 
dzenie Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 22 VIIL(żel.wł. Słowa) 
Najbliższe posiedzenie Rady. Minie 
strów odbędzie się w piątek. Porzą: 
dek dzienny obrad przewiduje między 
innemi obsadę stanowiska wojewody 
Kieleckiego. 

Pose! Rauscher wraca do 
Warszawy. 

WARSZA WA,22.Vili. (tel.wż Słowa) 
W dniu 31 bm, wraca do Warszawy 
poseł niemięcki przy Rządzie polskim 
p. Rauscher. Jak się dowiadujemy, p. 
Rauscher przywozi nowe instrukcje 
w sprawie rokowań handlowych, 

Prawdopodobnie minister Zale» 
ski przed wyjazdem do Genewy bg- 
dzie kenferował z posłem Rausche- 
rem. 

Audjencję u min. Knolla, 
„WARSZAWA, 22 Viil.(żel.wł.Słowa) 

Minister Knoll przyjął w dniu wczo« 
rajszym Prymasa Polski J. E. ks, 
Hlonda oraz charge d'affaire węgier- 
skiego p. Bobrika. 

Podpisanie dekretu o jedno. 
razowej zapomodze dlą urzę- 

dników. : 
WARSZAWA. 22, VIII, (żel. wł,Sło) 

BERLIN, 22—Vill. Pat. Telegraphzn Union donosi, że ambasador DZkret_ Prezydenta Rzeczypospolitej, 
sowiecki w Barlinie p. Krestinskij przybył do Moskwy 
przez Cziczerina, 

i został przyjęty 
któremu złożył raport e obecnej sytuacji w stosunkach 

niemiecko-rosyjskich. Pozatem p. Krestinskij edbył konferencję z posłem 
niemieskim w Moskwie hr. Brockdor 
skiego w Moskwie ma być krótki. Z 

f.Rantzau. Pobyt ambasadora Krestin- 
Moskwy powróci on wprost do Ber- 

lina. Telegraphen Uaion stwierdza, że konferencje, odbyte przez Krestin- 
skiego pozostają w związku z najbliższem posiedzeniem Rady Ligi Naro- 
dów oraz z zabiegami rządu sowieckiego © otrzymanie nowych kredytów 
w Niemczech. -P, Krestinskij ma 

kredytów. 

GENEWA, 21—8, Odbyło się i 
misji komunikacyjnej Ligi Narodów, 

się starać o. uzyskanie nowych pełaomoc- 
nictw do prowadzenia dalszych rokowań w Niemczech w ora sprawie tych 

Komisja komunikacyjna Ligi Narodów" 
u jedenaste z kolei pósiedzenie ko- 
które poświęcone bylo założeniu włas- 

nej stacji radjo-telegraficznej w siedzibie Ligi Narodów oraz urządzeniu 
własnego lotniska. 
której połecono opracować pluny 
rodów posiadała lączność ze wsżys 
tycznych. 

Komisja przekazała obie sprawy podkomisji znawców, 
z tem założeniem, ‚ aby Liga Na- 

tkimi państwami w chwilach kry- 

° ® * Ę ° ° e O wielkie imperjum Jugosłowiańskie. 
BIAŁOGRÓD, 228. PAT. Dzienniki donoszą, że po wyborach do 

parlamentu w Jugosławji rozpocząć się mają rokowania pomiędzy Bułgarią 
a Jugosławią w sprawie traktatu handlowego:. Będzie to pierwszy etap 
zbliżenia obu państw. Znamiennym dla nastrojów panujących obecnie w 
Bułgarji jest artykuł bułgarskiego dziennika Mir, który oświadcza się za' 
utworzeniem wielkiego imperjum jugosłowiańskiego, na wzór dawnego ce- 
sarstwa niemieckiego. Obejmowałaby ono Sarbję, Bułgarję, Chorwację, 
Słowenję, Bosnię, Hefcegowinę,* Czarnogórze, Daimację i Macedonję jako 
samodzielne państwa. 

Światowa konferencja kościelna. 
LOZANNA 228. PAT. Trwająca tu od trzech tygodni światowa kon. 

ferencja kościelna została zamknięta. Celem konferencji było znalezienie 
metod pracy dla przywrócenła jedności kościelnej. Mimo znacznych róż: 
nic w poglądach cel ten osiągnięto. Rozpoczęte „prace ma kontynuować 
specjalny komitet wyłoniony przez konferencję. sa 

Chińskie wojska południowe cofają się. 
LONDYN, 22. VIil. Pat. Według ostatnich wiadomości, 

z dorzecza Vaug-Tse, wojsko 
otrzymanych 

pełudniowe cofa się w dalszym ciągu i ewa- 
kuuje pośpiesznie linję Szanghaj-Tin-Tjang. Wojska Sun-Czuan-Fenga 
postępują na tym odcinku naprzód w kierunku rzeki. 
cja jest w dałszym ciągu niepewna. 
objekty wojskowe. Z obu stron 

Nankinu estrzeliwano również statek 

W Nankinie sytua- 
Północni ostrzeliwują szrapnelami 

trwa o©gień karabinów maszynowych 
i ręcznych. Ostrzeliwane są również z wybrzeża starki handławe. Poniżej 

angielski «Wudlark». Statek odpo- 
wiedział silnym ogniem i zmusił atakujących do milczenia. W _ Nankinie 
krąžownik „Hastings“, y pod flagą admirała Tyrwhitta, wysadził na 
brzeg silny oddział piechoty marynarki dla zapewnienia bezpieczeństwa 
posiadłości brytyjskich w Nankinie: Po desancie krążownik popłynął w 
górę rzeki Wu-Flu. 

Słowacy przeciwko ak cji Iórda Rothermera. 
PRAGA, -21 8. PAT. Akcja protesiacyjna 'Słowaków przeciwko usito: 

waniom węgierskim zmiany istniejących traktatów przybiera coraz bardziej 
na rozmiarach, czege między in. dowodem jest odbyte ostatnio! w Brati- 
sławie zebranie, w którem wzięło udział przeszło 20 tysięcy osób; Zebra- 
nie to, po wysłuchaniu przemówień byłych ministrów Srobara, Derera 
i Markowica oraz posła lvanka, powzięło rezelucję, która głosi, iż 
wszyscy Słowacy, bez różnicy wyznania, klas i partji politycznych, podkre- 

Ykreślają jaknajbardziej kategorycznie 
wackiej i oświadczają, że nie pozwolą nikómu zaatakować granic państwa; 

swą wierność republice czechasło- 

dla którego gotowi są poświęcić swe życie. ZE: : 

obawiaį się go, bo ci wywola rozru- 

chy agrarne*. Ten ziemianin jest zno- 

wuž zbyt leniwy i za mało ambitny, 
aby o swój udział w administracji 

krajem, w sejmiku i gminie gwałtownie 

się dopominzć. Przez brak jednak tego 
elementu polskiego, , który jedyny 
jest w stanie być klamrą pomiędzy 
administracją kraju a jego ludnością, 

stosunek masy urzędniczej do masy 
'wudności nosi charakter sztuczny, 

teatralny, z policją w roli reżysera i 
kulis. Dopuki zupełnie inny. nie  na- 
stanie stosunek do ludności polskiej, 

niestety także—dopóki nie będziemy 

mieli ustroju samorządowego gospo- 

darcze-kurjalnego i szerokiego w 
kompetencjach, dopóty województwo 
Nowogródzkie nie wyzbędzie się swe- 
go charakteru: „nowogródzkich eta- 
pow“: Gat, ‹ 3 

zaopalrzony  odpisami  wszysikich 
członków Rady Ministrów, uchwała- 
jacy wypłatę jednorazowej zapomogi 
urzędnikom państwowym, został już 
przesłany do Redakcji «Dziennika 
Ustaw» i ukaże się w najbliższym 
numerze. 

Kto będzie generalnym inspe- 
ktorem monop. tytoniowego: 
WARSZAWA 22.VIII.(żel.tot. Słowa) 

Generalnym inspektorem monopolu 
tytoniowego "mianowany będzie w 
najbliższych daiach p. J. Dudkowicz, 
obecny dyrektor fabryki tytoniowej w 
Warszawie. 

Minister Kwiatkowski gościem 
Pana Prezydenta, ©; | 

WARSZAWA, 22.VII I(żel.wł Słowa) 
Minister Kwiatkowski na zaproszenie 
Pana Prezydenta wyjeżdża na tygo- 
dniowy odpoczynek do Spały. : 

Delegacja bezrobotnych u min; 
Jurkiewicza. 

WARSZAWA, 22 Viil.(tel.wł Słowa) 
Minister Pracy Jurkiewicz przyjął w 
dniu wczorajszym delegację kiasowe- 
go zw. górników i przedstawicieli 
bezrobotnych z Górnego Śląska i Za: 
głębia Dąbrowskiego w sprawie cof- 
nięcia rozporządzenia, które cofa za- 
siłki: bezrobotnym samotnym. 

Pan Minister oświadczył przedsta- 
wicielom, że nie może cofnąć rozpo 
rządzenia, natomiast wyda zarządzenie, 
aby zwolnieni robotnicy byli na nowo 
zatrudnieni. 

Katastrofa samochodowa. 
WARSZAWA, 22.VIII.(Żel,wź, Słwa) 

W dniu dzisiejszym samechód cięża- 
rowy wracający z. oddziałem policji 
z Bielan pod Warszawą wywrócił się 
na zakręcie. 20 policjantów odniosła 
rany, a w tem czterech ciężkie. 

Gdzie były akta Protekty. 
WARSZAWA, 20. VIll. PAT. W 

związku z umieszczoną w numerze 
227 Gazety Porannej Warszawskiej 
wiadomością, jakoby rzekomo zgu- 
bione akta Protekty odnalezione "ze- 
stały w biurku dyrektera departamentu 
prezydjalnego Starzyńskiego, minister- 
stwe Skarbu komunikuje: Nieprawdą 
jest, jakoby rzekome zaginione akta 
Proiekty miały kiedykolwiek znajdo- 
wać się w biurku dyrektora ;,depart. 
personalnego ministerstwa skarbu 
p. Stefana Starzyńskiego. Natomiast 
prawdą jest, że akta te, jak się w wy 
niku przeprowadzonych dochodzeń 
okazało, znajdowały się w wydziale 
bankowym ministerstwa skarbu. Wia- 
domość o zaginięciu akt powyższych 
powstała z powodu, że urzędnik za 
stępujący czasowo naczelnika wydziału 
bankowego zawiadomił przez pomył- 
kę władzę przełożoną Oo zaginięciu 
tychże. Wobec tego w pismie do są- 
du wojskowego, przy którem prze- 
słano część aktów, ministerstwo Skar« 
bu zakomunikowalo, że część tychże 
zaginęła. Pismo te wraz z aktami 
wysłane zostało dnia 6 b. m., t. į.. 
kiedy dyrektor departamentu perso- 
ralnego ministerstwa skarbu Starzyń- 
skł' znajdował się jeszcze poza. War- 
szawą na urlopie. . 

2 NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
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ECHA KRAJOWE 
POST SCRIPTUM. 

Przypisek do czego? Proszę mi nie 
brać za złe. Do niedzielnych <N'eza- 
budek z nad Świtezi», których obfi- 
tość byla, wiem, aż nadto wystar- 
czająca. 

Lecz wydarzyło mi się te, ca wy- 
darza się—powiadają—bardzo często 
komuś piszącemu np. list. Zapomni 
napisać o rzeczy najważniejszej — i 
wali ją w dopisek, w post scriptum, 
"Od tego są podobno postcripta naj- 
najciekawsze. Niech za przykład służy 
niniejszy dopisek. 

Oto w pośpiechu, nieodłącznym 

przemawiała z nielada swadą, zas' ada- 
jąca w sejmie (strzeż mię Boże, abym 
miał kiedy użyć świeżo ukutego 
okropnego wyrazu: posłanka!) p, Zeźja 
Praussowa (P. P. S$.) rodem z ziemi 
Kieleckiej, z zawodu i studjów uni- 
wersyteckich matematyczka, a, patrz- 
cie, jak wrażliwa na apoieozę naj- 
czystszego romantyzmu tudzież na 
«litewskiej przyrody urokil Nie 
wspomniałem, Źź: podczas mszy, w 
zastępstwie organów, przygrywała bar- 
dzo wdzięcznie a osobliwie dyskretnie 
dęta orkiestra konnej artylerjj z Ba- 

'0 każdej gazeciarskiej Sprawy i ro-ranowicz. 

  

  

Schronisko; nad Świtezią. 

boty, nie podałem... wizerunku głównej 
persony nadświteziańskiej uroczystości: 

Schroniska] I oto ona jest. W dopis- 
skuj Prawda, że okazałe, eleganckie 
i stylowe zarazem? 

Następnie nie było sposobu wymie- 
nić wszystkich, którzy uświetnili sweją 

obecnością uraczystość nad Świtezią, 
lecz przeoczeniem nie do darowania 

było z mojej strony pominięcie mil- 
czeniem dwóch nazwisk: dyrektora 

Dspartamentu Wyznań p. Kazimierza 

Okulicza przybyłego z Warszawy, a 
takiegoż kochanego naszego Wilnia- 
nina, tudzież byłego szefa jednego z 
banków wileńskich p. Władysława 

Milkiewicza, ebecnego dyrektora któ- 

regoś z wydziałów ministerstwa reform 
rolnych, też specjalnie na uroczystość 
nad Świtezią z Warszawy przybylege. 
Jakże przyjemnie było zobaczyć i na 

naszym gruncie powitać! 
Nie wspomn'ałem, że na publicz- 

nem posiedzeniu zarządu nowogrodz- 

kiego Towarzystwa Krajuznawczego 

Fotografował J. Winnik. 

A już najfatalniejszy lapsus wyda- 
rzył mi się—niepodchwycony, niestety, 
przez korektora| — Zz nazwą majątku 
p. ministra Staniewicza. Kaduk wie, 
skąd mi się pod pióro przypiątała nii 
stąd ni zowąd.« Worochta, tak, Wo- 
rochta z nad galicyjskiego—pardon— 
małopolskiego Prutu. Ba, myśl ludzka 
buja kędy chce, f/ać ubi oult — nic 
nie peradzisz! Ma być oczywiście: 
Wersoka, o której zresztą p. minister, 
gdy nim jeszcze nie był, napisał, dwa 
łata będzie temu, bardzo ciekawe i 
cenne studjum historyczno-gospodar= 
czo-prawne. 

Należało też zaznaczyć, że zgro- 
madzenie słuchające mszy przed gan- 
kiem Schroniska fotografował p. 
J. Winnik. 

Urywam. 
«Oto są grzechy mojego żywota...» 

Nie Wallenrodowe Oczywiście, ałe 
zawsze... może i mnie należy się po 
tak przykładnej spowiedzi publicznej 

—rozgrzeszenię.| Cz: J. 
  

Z NOWOGRÓDKA. 

‹ — Wywrotowcy przed sądem. 
18-ty sierpnia br. był dniem cieka- 

wych rozpraw sądowych. Wyznaczo- 

ne były 4 Sprawy karne: jedna o 

szpiegostwo z art. lll. druga sprawa 

„Hurtków* 102 art., trzecia O usilo- 
wanie zabójstwa: zostały odroczone z 

powodu niestawiennictwa głównych 

świadków, co wywołało przykry incy- 

dent, smutnie charakteryzujący rozpa- 

noszenie się wrogich elementów, Mło- 

dy kemunista Chaim  Josielewicz, 

oskarżony z art. 111 o szpiegostwo 
na korzyść Bolszewji, gdy dowiedział 

się, że jego sprawa nie może być 

dziś 1ozpoznana z powodu nieobec- 

mości świadków, zaczął rzucać się i 

wymyślać ordynarnie Sądowi i „pol- 

skiej sprawiedliwości" naturalnie za- 

raz go uspokojono małeżeniem kaj: 

. danków, ale przykre wrażenie poze- 

stało niezatarte. Czwarta Sprawa z 
art. 51 i 453 p. 9 o zabójstwo kon- 
  

Žyto Dafikowskie 
i przenicę Wysoko Litewską 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Administracja 1<Słowa» poleca zreduko: 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych środ:ów do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dia <Zredukowanego pracownike>. 

| gowy w Nowogródku, 

fdenta, Aleksendra Kuźmy ze wsi 
Wielka-Obryna, gm. Jeremickiej, pow. 
Stołpeckiego, przeciągnęła się aż do 
11 i pół wieczór, z powodu wielkiej 
ilości świadków, których część była 
badana przy drzwiach zamkniętych. 

Skład Sędziów następujący: prze- 
wodniczący sędzia p. Niekrasz, sędzia 
p. Doboszyński i sędzia honorowy 
p.; vice-wojewoda Parfjanowicz. O- 
skarżał podprokurator p. Zapolski, 
bronili mecenasi: pp. Andrejew i Neu- 
man z Wilna i p. Świryd z Nowo- 
gródka: Sekretarzowali pp. Cichoń i 
Mieszczerski. Oskarżonych o to za- 
bójstwo było 4-ch, głównie poszlako- 
wany Włodzimierz Čia przyznał się 
do winy, pozostali: Mikołaj Ceruk, 
Szymon Nos i Paweł Żeleźniakiewicz 
nie przyznali się do winy i poszlaki 
przeciwko nim były nkłe. Po wyczer- 
pujących mowach: adwokatów, trwa" 
jących do god. 11 i pół wieczór, i 
długich naradach Sąd ogłosił wyrek 
dopiero nazajutrz, tj. 29:g0 n godz, 
10ej rano, skazując Włodzimierza 
Caruka na 10 lat ciężkiego więzienia, 
a pozostałych uniewinniając. 

Od dn. 6 bm. ma już Sąd Okrę- 
po długich 

oczekiwaniach, vice-przesa w osobi: 
p. Cezarego Szyszki, sędziego Sądu 
Oxięgowego z Białegostoku. P. Szy- 
szko zaraz po |przyjeździe, wprost z 
auta poszedł na salę posiedzeń i prze» 
wodniczył w rozprawach, 

S -4-0- 0 
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Pogloski o monarchizmie w Kownie. 

Wobec ukazania się w londyńskim <Timesie> wiadomošci o dąženiw pre- 
zydenta Litwy Smetany do ogłoszenia się królem Litwy, dowiadujemy się bez- 
pośrednio z Kowna co następuje: 

Bezpośrednim powodem do rozpowszechnienia tych pogłosek była nieda. 
wna podróż prezydenta po Litwie. W miasteczku Birże, ludność składająca 
hołd prezydentowi wręcayła mu uroczysty adres, w którym prosi go o włoże- 
niu korony króla Litwy. O ile niewątpliwie krok miejscowej ludności uważać 
należy w zupełnie samorzutny i zgóry nie inspirowany, o tyle liczyć się na" 

leży z tendencjami pewnego odłamu konserwatycznego stronnictwa <tantini: 

ków», obecnie będącego w władzy, w kierunku przelstoczenia Litwy w monar- 

chję w myśl prastarych tradycji. 
Wszakże idea ta nie jest dziś jeszcze przez te sfery wygłaszana otwarcie. 

Subwencje Sowietów dla komunistów 
niemieckich. 

BERLIN, 21. VIII. PAT. „Rul* ogłasza dzisiaj sensacyjne rewelacje o 
subwencjach, wypłacanych przez rząd sowiecki komunistycznej partji nie- 

mieckiej. Autor tych rewelacji, rzekomo długotrwały i wybitny działacz ko- 

munistyczny, wykluczony w ostatnim czasie z partji oświadcza, że widział 

akta stwierdzające niezbicie, że komunistyczna partja niemiecka otrzymuje 

miesięcznie 200 tysięcy dolarów. W czasie, gdy Rasja dostarczała Niem. 

com broni i amunicji, suma ta podwyższona została jeszcze o 50 tysięcy 

dolarów miesięcznie przeznaczeniem na zakup broni dla niemićckichrobot- 

ników; komunistycznych. Archiwum partji komunistycznej niemieckiej ma 

zawierać materjały wykazujśce, że t. zw. małe biuro parji komunistycznej, 

pracowało w najściślejszem porozumieniu z komisarjaiem spraw „zagranicz- 

nych. Na jednym z aktów, dotyczących tej sprawy znajdowała się rzekomo 

notatka, że kwestja danego subsydjum rozstrzygnięta być może dopiero 

po powrocie Cziczerina z Moskwy. 

"Wybuch w warsztatach Forda. 
CORDOBA (Argentyna) 22 VIII PAT. Dziś rano w warsztatach Forda nar 

stąpił wybuch bomby, który wyrządził wielkie szkody. Mury gmachu runęły 

a położone w pobliżu domy zostały częściowo uszkodzone. Pracujący w war- 

sztatach ludzie ratowali się ucieczką. Jak przypuszczają wybuch jest dziełem 

sympatyków Sacco i Vanzettiego. 

ART KAS TO S TS ITT TNT II NRTSTTKRIK TTT 

Stanowcze kroki wladz polskich, 
Starosta Łukaszewicz wyjechał na pogranicze, 

W dniu wczorajszym na pogranicze polsko litewsk e udał się 

starosta pow. Wileńsko Trock ego p. Michał cukaszewicz, celem 

wzięcia rokowań z pogranicznemi władzami litewskiemi o wyda- 

nie dwuch porwanych przez Ltwinów obywateli poiskich, Ja- 
błońskiego i Piotrowsk ego. 

Według wiadomości jak emy zasięgnęli u władz miarodaj- 

nych, poczyn'ą one wszelkie mozl we kroki i w iormie najzu- 

pełniej kategorycznej i zdecydowanej żądać będą wydania: pod: 

stępnie porwanych. Z tych samych źródeł dowiadujemy się, że 

rząd Rzeczypospolitej Polskej n'.gdy nie dopuści, ażeby jej oby- 

watele i urzędnik stanąć mieli przed sądem wojennym w Kownie. 

Morskie zbrojenia niemieckie. 
BERLIN, Rozbudowa fioty niemieckiej odbywa się systematycznie 

i w bardzo szybkiem tempie. 
Niedawno rozpoczął kursy krążownik „Karlsruhe“, 

się na ukończeniu dwa torpedowce, dwa krążowniki 

zostaną w zimie. 

Rząd litewski noty nie wysyłał. 
BERLIN, 22-Vili. PAT. Wbrew wiadomościom. dzienników, jakoby rząd litewski 

zaprotestował wobec rządu Rzeszy z powodu tendencyjnych wrogich dla Litwy donie- 

sień prasy niemieckiej, biuro Wolfa komunikuje, Że: o żadnej podobnej nocie protesta- 

cyjnej niemiecki urząd spraw zagranicznych dotychczas nic nie wie. 

Marszałek Foch za sojuszem francusko-an= 
gielskim. 

PARYŻ 22 VII PAT. Dzienniki zamieszczają wywiad udzielony pewnemu 
dziennikowi angielskiemu przez marszałka Focha, który wypowiedział się za 

sojuszem francusko-angielskim jako Środkiem obrony przed bolszewizmem. Na- 

stępnie marszałek wyraził życzenie ustalenia stosunków między Francją i Niem 

cnmi w ramach traktatu wersalskiego i pod waruukiem, że Niemcy staną zdecy- 

dowanie po stronie pokoju, rozwiążą stowarzyszenia wojskowe i zniszczą pon 

obecnie znajdują 
zaś wykończone 

nione fortyfikacje. W końcu oświadczył marszałek, że utrzymanie entente 
ale zapewni trwałość pokoju. 

Hołd lotnika nirmieckiego dla b. cesarza. 
BERLIN, 22-VIII. PAT. Prasa tutejsza donosi, że jeden z lotników, który brał 

udział w pierwszym nieudanym starcie do Ameryki, baron von Hohenfeld, wysłał przed 

odlotem, z samolotu Germania, obszęrną depesrę hołdowniczą do o cesarza Wil- 

helma do Doorn. Inni lotnicy mieli odmówić podpisania tej depeszy. odpowiedzi na 

depeszę, cesarz nadesłał obszerny telegram, w kiórym udzielił lotnikom całego szeregu 

rad niemal fachowych z zakresu lotnictwa i metereologji oraz doradzał przedzięwz ęcie 

lotu dopiero po ścisłem zbadaniu warunków atmosferycznych nad oceanem. Telegram 

kończył się życzeniem, aby Bóg dopomógł lotuikom do przelotu nad oceanem 

Miss Mac Donald na szczycie Kilimandżaro. 
LONDYN 22 Vili PAT. Miss Mac Donald weszła na szczyt Kilimandżaro, naj- 

wyžs:ej gėry w Afryce, Miss Mac Donald dotarła do wysokości 19.321 sióp nad 

ziomem morza i pobiła tym sposobem kobiecy rekord wysokości w turystyce górskiej. 

Przed kongresem mniejszości narodowych. 
BERLIN 20 Vili. PAT. Prasa berlińska poświęca obszerne artykuły 

rozpoczynającemu się w Gznewie żjazdowi mniejszości narodowych. Były 

podsekretarz stanu spraw zagranicznych won Pfiigel oświadcza w organie 

hr. Westarpa—,Kreutzzeitung"'—że ludność niemiecka, zamieszkała na po- 
graniczu nowych państw, tak zwana przez prasę niemiecką «Graenzdeuische», 

jak np. w Tyrolu, Czechosłowacji oraz w Eupen i Malmedy nie odstąpi 

nigdy od swego zasadniczego żądania, mianowicie od przyłączenia się 

z powrotem do macierzystego państwa niemieckiego, zanim jednak osiąg- 

nie ten cel ostateczay, Niemcy pograniczni współdziałać będą ze swymi 

rodakami, rozsianymi dalej od granicy i dopormagać im w utrzymaniu, 

odrębności narodowej i kulturalnej w ramach państw obcych. 

Artykuł p. von Pfllizla, stwierdzając wyraźnie, że mniejszości niemiec- 
kie żywią dążności irrydentystczne, może wywołać w Genewie nieufność do 

delegatów niemieckich. 

———— T ZA EE Pw ge EWĘ SE OEB PTC Ee YE TEEN EPEE r 

“NA LOTWIE. 
IV *) 

Jak wygląda litewski kurytarz — 
Jak my to eksterytorjalnie mimo Mo- 
żejk jechali— Łotewska «Ostenda»— 
Libawskie światło-cienie — A że na 
końcu . rachunek, może to nikogo 
nie zdziwi. 

— A jakże te kochany pan prze: 
dostał się do Libawy? — spytał mię, 
gdym do Wilna zdrowy i cały powró- 
cił, dobry serdeczny mój znajomy, 
a ze szczerą troską na twarzy, świad- 
czącą o najprzyjeźniejszych dla mn'e 
uczuciach. Toż to, podobno, przez 
terytorium Litwy trzeba przejeżdżać? 
Niech ręka Boska uchowa... Oniby 
nawet pana gotowi... tful. aby w złą 
godzinę nie powiedzieć... 

— Nic tak strasznego—odparlem 
z żartobliwym uśmiechem pod wąsem. 
Przez kurytarz litewski przewozi się 
pasażerów, jadących z Rygi do Liba- 
wy i odwrotnie, w zapiombowanych 
wagonach. Litwini zgrzytają zębami 
ale nic zrobić nie mogą. 

— Ci widzisz! 
— Kwestja to jednak już tylko 

niedługiego czasu. Rząd łotewski 
zawsze poczytywał ;takis przecinanie 

*) Patrz N. N. «Słowa» 185, 186, 187. 

łotewską linją kolejową kawałka obce» 
go państwa, choćby najbardziej za- 
przyjaźaienego, za rzecz kompletnie 
nienormalną. już wytknięta jest i w 
budowie nowa linja kolej, co połączy 
Libawę z Mitawą, względnie z Rygą, 
nis schodząc z państwowego  teryto- 
jum Łotwy. 

Oświadczam jednak uroczyście, że 
nocnym pociągiem pędzącym z Mita- 
wy do Libawy przecina się ów nie- 
szczęsny „litewski kurytarz* bez naj- 
lżejszego... wstrząsu i przesypia się 
litewskie Możejki  najspokojniej w 
świecie. Z Libawy zaś do Rygi wra- 
całem w dzień biały, przyznam się, 
z żywą ciekawością rezglądając się 
przez okno wagonu, gdy pociąg wje- 
chal na terytorjum suwerennej a dla 
nas na cztery zamki zamkniętej Repu- 
bliki Litewskiej. 

Jestem więc w Litwiel Ta okolica, 
tak mi dobrze znana i tak nic a nic 
nie różniąca się od oglądanej przed 
chwilą pod etykietą „Łotwa*, to ów 
zakazany dla nas kraj. To Litwa! Je- 
żeliby zaś miała powstać jaka zdroż- 
na pod tym względem wątpliwość, 
oto stacja (Lusze zowie się po łotew- 
sku, a Luszes po litewsku) a na jei 
froncie jaki państwo widzą emblemai? 
Pogoń w czerwonem polu. A jaka 
powiewa chorągiew? Litewska pań- 

NOE 0000°   

stwowa żółto-czerwona-zielona. A i pan Przeżegnajmy się jednak... 
naczelnik stacji ma na głowie coś w W Możejkach coś jakby w ro- 

rodzaju batorowki. Żadnej wątpliwo* dzaju jakiegoś ruchu na stacji. Żan- 
ści niema, To Litwa. darmerja gęsto chodzi po peronie 

Pusto na stacji, jak wymiótł, a po- 
ciąg stoi i stoi. Trochę na peronie 
żandarmerji litewskiej i łotewski:j. Na 
innej stacyjce wsiadło do pociągu kile 
ka osób; z wyglądu drobni ziemianie 
okoliczni. Przejeżdżamy most na rze- 
ce Windawie, co po litewskn i łotew: 
sku Venta się zowie. Niech będzie 
Vental Pytam tylko, coby było jeśliby 
się — na psa urokl—most na tej Ven- 
cie zepsuł i władze litewskie albo 
zwiekały z jego maprawieniem albo 
naprawić nie cheiały. Wówczas by 
komunikacja kolejowa pomiędzy Rygą 
a Libawą mogła stanąć—na nieokreś- 
lony czas. 

Olo jednak i centralny punkt ku- 
rytarza a raczej klina litewskiego: 
Możejki (czytaj: Mażeikiai). Dziw, że 
nie «przywrócono» dawnej nazwy 
Murawjewol O to jednak straszne 
imię musiały rozbić się najżarliwsza 
orjentacje filorosyjskie zarówna 10- 
tewskie jak litewskie. „Murawjewo“ 
chyba już definitywnie i raz na za- 
wsze pogrzebane... 

Kto tu gdzieś powiedział: „Nie 
można wiedzieć!"'P Może mi się prźe- 
słyszało. Z pewnością przesłyszało! 

wzdłuż pociągu. Konduktorowie dy» 
skretnie pozamykali wagony. Bardzo 
to poczciwa i przewidująca uprzej- 
mość. A nuż który z pasażerów za- 
pomni się i wyjdzie na peron, nuż 
przyjdzie mu do głowy skoczyć do 
bufetasu! *) Awantura! Nieszczęściel 
A raczej świetna gratka dla litewskich 
władz bezpieczeństwa, czuwających 
przytomnie. 

— Paszport? Wiza konsulatu li- 
tewskiego? 

Niema wizy? Z powrotem co tchu 
do wagonul I płać pan kary 15 litów 
(łaty są też, w drodze łaski, przyj- 
mowane wedle kursu) i ciesz się pan, 
że pana nie aresztov anol 

jednem słowem podczas przejeż- 
dżania puciągu przez klin litewski nie 
wolno z wagonu wysiadać. Dosko- 
nalel Bezpieczeństwo państwa prze- 
dewszystkiem. Pytam jednak: jeśliby 
się wydarzyła właśnie na tym litew- 
skim klinie katastrofa i ludzie nolens 
volens powyłatywali z wagonów, kte 
drzwiami a kto oknem, czy i w tym T i 

*) Po lliewsku butet— bufefas. Pierwia- 
stek sanskrycki! Jeszcze jeden dowód gtę- 
bokiej starożytności jęryka Utewskiego. 

Sprawca pożarów lasów wę Najazd Amerykanów na Paryż. 
Francji. 

PARYŻ, 21.8 PAT. W związku z 
pożarami, szerzącemi się w lasach 

południowej Francji, Petit Parisien do- 

nosi w depeszy z Frejus, iż schwyta- 
no tam pewnego osobnika na gorą- 

cym uczynku podgalania mchów leś- 

nych. Osobnik ten jednak zdołał zbiec. 

Odkrycie geograficzne. 
Do Petersvurga powróciła z Pa- 

miru delegacja naukowa pod  kie- 

rownictwem znanzgo geologa Naliw- 

kina. Ekspedycja odkryła wielkie pas- 

mio górskie, o którem nauka nie mia« 
ła dotąd żadnych danych. 

Trzęsienie ziemi na G, Sląsku: 

KATOWICE. — Z Rskitaicy na 
Górnym Śląsku donoszą, iż w nocy 
z piątku na sobotę odczuło tam deść 
silne trzęsienie ziemi, Wstrząs zbudził 
ze snu mieszkańców. 

Śmierć Smirnowa w więzieniu 
sowieckiem. 

BERLIN, 22 VIII. PAT. Verwarts 
donosi, że w więzieniu sowieckiem 
zmarł jeden z najwybitniejszych przy: 
wódców socjalizmu rosyjskiego Ale- 
ksander Smirnow, znany pod pseu- 
donimem «robotnika Petrowa». 

Karzełek—zbrodniarzem, 

Przyjacielski najazd Amerykanów 
na Paryż spodziewany jest w przvsz- 
łym miesiącu. Nie mniej niż 30000 
członków Amerykańskiego Legjonu 
na siedemnastu okrętach ma przybyć 
do brzegów Francji. 18 go uczestnicy 
wycieczki przemaszerują pod Ł kiem 
Tryumfalnym, a każdy rzuci kwiat 
na grób Nieznanego Żołnierza 
Francji, 

Komitet przyjęzsia przygotowywa 
mieszkania dła gości. Tysiące Fran- 
cuzów uczy się specjalnie angielskie- 
go według metody tysiąca słów, 
Członkowie wycieczki uczą się po 
francusku w specjalnie zorganizowa- 
nych kursach. Prawdopodobnie świat 
nie widział jeszcze tak olbrzymiej 
wycieczki. 

Katastrota lotnicza, 
LONDYN, 22 Vill. Wskutek burze 

liwej pogody rozbił się dziś rano 
olbrzymi samolot holenderski, lecący 
z Croydon do Amsterdamu, Samolot | 
spadł w pobliżu Seven Oaks w hrab.- 
stwie Kent. Jadący w samolocie 
w liczbie 7 osób odnieśli ciężkie 
rany. 

„Dreytus* zapowiedział swoje 
przybycie. 

BUKARESZT. 22.V.II. PAT. Jak 
donosi agencja „Rador”*, obawy, że 
marynarze Rosjanie, stanowiący część 
załogi parowca, należącego do towa- 

|  rzystwa francuskiego  „Dreyfus*, 
BERLIN, 22 VIII. PAT. W mia- zbuntowali się—są nieuzasadnione. 

steczku Belzig popełniona została Parowiec ten zapowiedział na dzisiaj 
zbrodnia. jeden z liliputów, którzy 
objeżdżali miasteczka niemieckie i 
dawali przedstawienia, zastrzelił po 
ostrej sprzeczce fabrykanta Kreyszin- 
ga, który wyśmiewał jego niski wzrost. 
Liliput został aresztowany. 

Bant dywizji greckiej. 

ATENY, 21.8. PAT. United Press. © 

przybycie swoje do Kanstantynopola, 

0900 

20 godz. 130 w NOCY, $ 
= Dziś i codziennie będzie demon- ė 
„9 strowany w kinie «Fielios» tylko dla 

dorosłych pierwszy specjalny film, $> 
przedstawiający przebieg rozwinięcia + 

„£ się życia ludzkiego od zapłodnienia Y. 
do porodu P t «JAK PÓWSTAJE $ 

WIKK> (Taj 
We wschodniej Macedonji zbuntowali Pikas), Nazywa | Sojsie da pik 
się żołuierze 9 ej dywizji i zażądali ©poddzielnie i dla panów oddzielnie. $> 
natychmiastowego powrotu do domu. 
Akcja ta przepisywana jest propagan 
dzie komunistycznej. Dywizja ta zo- 
stała otoczona przez wejska rządowe 
i poddała się. Przywódcy ruchu zo - 
stali aresztowani. Spokój przywrócono. 

Szukasz szczęścia — Ostąp do nas!!! 
bowiem krótkiego czasu istnienia Oddziału Wileńskiego naj: 

większej i najszczęśliwszej Kolektury loterji Państwowej 

H. MINKOWSKE NL: 25. 
Wiele już pośród zach u nas zostało uszczęśliwionych i wzbo« 

-tej Loterji Państwowej. Korzystajcie więc 
dni i nabywajcie pozostałe w niewielkiej ilości losy!!! 

Największe wygrane pozostały jeszcze w kolell:. 
Poniesiony wydatek może się zwrócić sto i tysiąckrotnie. 
Jednocześnie zawiadamiamy Sz. Kiijentelę, iż posiadamy już i rozpo- 

częliśmy sprzedaż josów do l-szej klasy 
posiada jeszcze większe wygrane niż wszystkie Loterje poprzednie, a między 

W ciągu 

gaconych rzy 5-tej klasie X 
z ostatni. 

innemi 

Hajwiększa wygrana w sumie zł, 650.000, 
Nie patrząc na znaczne 

została nie zmieniona 1 wynost tylko: 
większenie sum wygranych, cena losu po- 

Ф Bilety sprzedaje się tylko osobom gp 
ponad lat '8. Uprasza się Sz. Publicz: 71 
ność o wcześniejsze nabywanie bile- 
tów wstępu, celem uniknięcia natło- 

e ku. Wstęp na snapokie miejsca + 
9: zł. 50 gr. ė 

aannuooo+e?+     

Wilno 

VL tej Loterji Paūstwowej, która 

  

Za t% losu 
zł. 10. 

      
Za Va losu 

zł. 20. 
  

Za całv los 
zł. 40. 

    

UWAGA: Co drugi los wygrywa!!! 
Nie omijajcie wić 

w wielki wybór szczęśliwych losów. 

Zapam ętajcie adres: 
H. Minkowski, Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17. 
Zamiejscowym wysyłamy losy niezwłocznie po otrzymaniu należności. 

6с naszej szczęśliwej kolekiury, zaopatrzonej stale 

  

  

Prosimy naszych Sz. sz. 
uregulowanie zaległych 

wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

Kontu Czekowe Słowa P K O 

Nr. 

wypadku pobranoby po 15 litów dzielnica 

00 Administracji. 
Abonentów o łaskawe 
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przzy-portowa sprawia ciężkie 
<sztrafu» od osoby? wrażenie.  Diesiąta zaledwie część 

O wy miłe, kochane powojenne pozostała Libawy przedwojennej. W 
czasy! porcie stoi 

O ten klin u Możejek targowaly 
się długo oba rządy, łotewski i lite- 
wski. Nic mie wyszło. Nie było spe- 
sobu ustąpić tego klinka Republice 
Łotewskiej; klinek jest bowiem etno- 
graficznie litewski. Wszystko rozbiło 
się o to. 

Tymczasem zaś przejeżdżamy zno- 
wn rzeczkę; jeszcze jedziemy trochę 
„po LŁitwie* | u stacji Renge wjeż- 
dżamy znów na Łotwę. 

Konduktorzy równie dyskretnie jak 
je zamykali, otwierają wagony. Wolno 
wysiadać na peron—za jakim komu 
sę „smile spodoba interesem. 

* 

A zaś z Libawy—co się stałol Co 
się stałol Co się stałol 

Nie była portu, były kąpiele mor- 
skie niezmiernie uczęszczane. Z całej 
Rosji, z Niemiec przyjeżdżało mnóstwo 
osób: z Rosji z racji dogodnej ko- 
munikacji, z Niemiec przez gorące 
sympatje dla Baltenłandu. Potem sta- 
nął w Libawie port—i jakże ożywiło 
się miastol Już zaczęto w Europie 
liczyć się z Libawą. 

Dziš--cisza i martwota, Osobliwie 

jakiś jeden pokażaiejszy | 
statek, jakby pozował... Kila 2 | 
wek. Można go oglądać na pocztów- 
kach z przed pięciu, sześciu lat. Je- 
szcze w mieście tleją jaki taki ruch i | 
normalniejsze życie, aczkolwiek w | 
handlu wielki zastój. ) 

Wybrzeże morskie, plaża, niegdyś | 
tak rojna i niezmiernie ożywiona... | 
pożal się Bożel Oczywiście, oczywi- 
ście... przeszła tędy zawierucha w. 3 
jenna, okopy tu ryto, palono bud 
wle, z dział do stastków ma morzu 
strzelano. Ale Kurhaus przecie nie- 
tknięty—i park dookoła niego —i za- | 
kład kąpielowy? A jak to wszystko, 
wygląda? Rudery... pustkowia... Kur- | 
haus drewniany był, a jakże, bardzo 
nawet „paradną* budowią, ale prze 
wieluż laty? Dziś niewiedzianoby coj | 
z mim począć w Otwocku a myślę, 
że i w Jastarni lub w Karwi. Park 
zapuszczony. 
-а — A jest tu jaka czytelnia? zł 
pytam wałęsającego się po bufetowej 
sali kelnera, T 

— Tu się nie czyta. Tu się jada, 
i słucha muzyki. 
— Ach, tak?,.. Przepraszam bardzo. 
Szkoda tylko, że gdy się obiadu 

{
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Musolini i Mulfiplicamini. 
W czasie wywczasów  kanikular- 

mych, nielubiący próżnować, wielki 

odnowiciel Italji, rozważając zagad- 

nienie przyrostu ludności, postano- 

wił obłożyć dodatkowym podatkiem 

ludzi bezżennych, by ich do współ- 

działania w mnożeniu ludności za- 

hęcić. З 
Radość powstała w Izraelu. Ucie- 

szyli się mężowie, których szczęście 
małżeńskie piołunem bywało zapra- 

wre: „Nie zaznali utrapień, które są 

nam chlebem powszednim, niech za 

to płacą". Otucha wstąpiła w serca 

matek, mających grono córek ma wy- 

daniu. Ucieszyły się stare panny, ma- 

rzące napróżno o owocu, który tak 

ponętnie wygłąda, póki wisi na drze- 

wie, i weselej įęly patrzyė w przysz- 

„ łość. 
Wielki czarodziej Mussolini zys- 

kał mowy zastęp zwolenników i gor- 
liwych zwolenniczek. 

Natomiast starzy kawalerowie w 

w popłochu jęli czynić tajemnicze za- 
kupy w aptekach, lub udawać się na 
poradę do znachorów wyznawców ty« 

bstańskiej i indyjskiej medycyny. — 

Przecież trzeba się ratować przed 

skorpjonami podatkowemi  gniewne- 

go Mussoliniego! 
Pomysl zachęcania ludzi batem, 

do zakładania gniazd rodzinnych, 

nie jest nowy. Znał go Rzym w pierw- 
czym wieku cesarstwa, znała Francja 

w czasach jakębińskiego bolszewizmu. 
Maliet du Pan opowiada budujące 
powiastki o, wyrokach sądów ludo- 
wych, kojarzących osobliwe małżeń- 

stwa, i e przymusowem wykonaniu 

obowiązków małżeńskich — wobec 

świadków. Ani te, ani tamie, mniej 
fub więcej wesole środki zachęty lub 
przymusu na naturalny przyrost lud- 

ności wpływu nie wywarły.  lnter- 
wencja dowcipu ludzkiego wobec 
praw natury bywa bezowocna. ; 

Opatrznościowym -mężem stał się 
Mussolini dla Italji, jake skała, o 
którą się rozbijają obmierzłe bałwany 

bolszewickiego zalewu, W porę przej- 

rzał ten Balaam z socjalistycznego 0- 
„hczu, iż fałszywym hołdował bogom. 
Przejrzał. Miłość ojczyzny rozjaśniła 
mu umysł i ze zgubnej na dobrą na- 
wrócił drogę. Lecz i mąż mądry a 
dziełay bywa omyiny. Gromkie, „mule 
tiplicamini* zawołał Mussolini nie w 
Ore. 

= Koniec okresu dyluwjalnego był 
chwilą, gdy Noe usłyszał podobny 
uakaz Boży. Jak wyglądała w owej 
chwili ziemia? Wedle świadectwa Ge- 
nesis: 

Zgładzone (była) wszelkie * ciało, 
które się ruchało na ziemi... wszyscy 
ludzie. 4 ci 

ł wszystko, w czem jest duch ży- 
wota na ziemi, pomarło. 

1 wygładził Bóg wszystkie stwo- 
rzenie, które było na ziemi, od czło- 
wieka aż de bydlęcia. 

1 opanowały wody ziemię. 
Gdy wody opadły, pe spłukaniu z 

oblicza ziemi rodzaju ludzkiego, któ- 
ry ją obecnością swoją bezcześcił, a 
Noe z rodzirią, uratowany, wstąpił 

znowu na ląd stałyrzekł Pan: crescite 
gt multiplicamini „a wy rośńcie i 
mnóżcie się, wynijdzcie na ziemię i 
napelniajcie ją*. Nakaz był na czasie, 
był mądry, konieczny, bo ziemia była 
bezludną. Skuteczność jego była 
wspaniałą. Potomstwo Noctgo, do 
którego mamy zaszczyt być zaliczeni, 
spełniało go gorliwie, aż napełniło zie- 
mię po brzegi. Ziemia przestała być 
bezludną. Ody przesłanka, pod któ- 
rą nakaz był wydany,jupadła, sam na- 
kaz stracił na aktualności. 

Gorliwość ludzka w mnożeniu ro- 
dzaju okazała się dostateczną, obyż 
się obudziła równie gorącą w dosko- 
naleniu go. To bodaj, sprawa „dziś 
nierównie ważniejsza, 

Podobno, i przed Potepem było 
na ziemi ludno i wesoło — lecz Pan 
zadowolony nie był. Według słów 
-genezyjskich „ziemia skaziła się przed 

ogiem i napełniła się nieprawością, 

A gdy ujrzał Bóg ziemię być skażo- 
mą, rzekł „Koniec wszelkiemu ciału 

przyszedł, a ja wytracę je z ziemi*. 

Bodaj że warunki, w jakich dziś ży- 

jemy, przypominają pod wielu wzglę- 

dami ową epokę przedpotopową. Je- 
no cierpliwość i względność Niebios 
jest nierównie większa. 

Instynkt zeologiczny czuwa nieu- 
śpiony mad mnożeniem rodzaju i 
bodźca naogół nie potrzebuje. Nato- 
miast myśl i wola doskonalenia go 
pogrążena w sen letargiczny. Cucić 
ja — to najpilniejszy nakaz chwili. 

Szybki wzrost ludności bywa pra- 
wdziwą ostoją siły narodu i państwa, 
jeśli odpowiednio do wzrostu pod- 
nosi się kultura i mnożą środki wy- 
żywienia. W przeciwnym wypadku 
tworzy się nadmiar ludności, który 
bywa źródłem zamętu politycznego 
i wszelakiego utrapienia. 

Rosja przedwojenna, w stosunku 
do swego obszaru, przeludnioną nie 
była. Ludność wszakże mnożyła się 
szybko, niewspółmiernie z rozwojem 
kuliury i przybytkiem środków wy- 
żywienia. To było powodem jej 
względnej niemocy, źródłem nieza- 
dowolenia ciemnych i poniekąd cier- 
piących niedostatek tłumów, które 
się ostatecznie przekształciło w bel- 
szewizm. 

l inne plagi, które za dni naszych 
świat nawiedziły, pozostają w związku 
z zagadnieniem przeludnienia. 
Rozwiązanie pytania '6 przyczynach 
wielkiej wojay, przez złożenie całej 
winy na barki Niemiec, jest proste i 
wygodne. jest ono przyjętem i roz- 
powszechnionem śród szerokich rzesz 
ludności, w państwach Ententy. Powta- 
rzają ten pewnik zawodowi politycy, 
posiadający cenny przywilej, zwalnia- 
jący ich od obowiązku mówienia 
prawdy. Wszakże umysł niezależny, 
a krytycznie wyrobiony, przyjmie to 
twierdzenie tylko z poważnemi za- 
strzeżeniami. 

Pewno, że pobrzękiwanie pała- 
szem zamiłowanego w gestach te- 
atralnych ostatniego cesarza Niemiec 
podniecało nastrój nerwowy, w tmię- 
dzynarodowych stosunkach  Euro- 
py. Pewno, że wielki sztab 
niemiecki, świadomy  mecy  swo- 
ich uzbrojonych _ hufców, był 
skłonny do krwawej rozprawy, ale 
nie mniej były nimi, zbliżone do szta- 
bu generalnego, koła wojskowe ro- 
syjsk e, jak i liczni politycy z lekko- 
myślnym lzwolskim ma czele, « d 
po wybuchu działań nieprzyjacielski 
zawołał «to moja wojna». Tego sa- 
mego kierunku myśli trzymali się, 
według świadectwa Gsorge'a Louis, 
Poincare ze swymi zwolennikami. 

Nierównie groźniejsze dla pokoju 
ed osobistych skłonności tych lub 
owych polityków różnych narodo- 
wości, które utrzymywały ciągłe wrze- 
nie i niepokój „w wulkanie europej- 
skim --były nast. zagadnienia: 

1. Rosyjskie roszczenia na Kon- 
stantynopol i przewagę na półwyspie 
bałkańskim, daleko groźniejsze dla 
równowagi Europy od niezdrowych 
apetytów chorego człowieka, Austrji. 

2. Nieprzebłagane — zresztą do- 
syć zrozumiałe — przeciwieństwo 
Francji do Niemiec, nie mogącej prze- 
boleć zagarnięcia w r. 71-ym Alzacji i 
Lotaryngji. 

3. Gorączkowe współzawodnictwo 
Niemiec | Anglji w dziedzinie handlo- 
wo przemysłowej. Przeciwieństwo to 
pozostaje w ścisłym związku ze spra- 
wą przeludnienia. 

Gęstość zaludnienia Wielkiej Bry- 
tanji przed wojną dosięgała liczby 
145,3 na kilom, kwadr. — przyczem 
Angija właściwa z Walją posiadały 
238 miesżkańców ma jednym — КПе- 
metrze. 

W tym samym czasie zaludnienie 
jednego kilometra kwadratowego w 
Niemczech wyrażało się w liczbie 
120:'u. W gęściej zaludnienych czę- 
ściach kraju, jek prowincja Nadreńska 
liczono 263ch ludzi na kilometr 
kwadrat, a w królestwie Saskiem 
aż 321. 

Podobnego nadmiaru _ ludności 
kraj ściśle rolniczy nie zdołałby wy= 
żywić. Potężny rozwój przemysłu 
Anglji rozpoczął się w pierwszej po- 
łowie 19-g0 wieku, pod kon ec stule- 
cia wstąpły Niemcy w jej ślady. Z 
właściwą sobie energją i wytrwałością 
jęły Niemcy pracować nad uprzemy- 

słowieniem kraju i rozwojem handlu. 
Wymagania robotnika niemieckiego 
były skromniejsze, niż angielskiego, a 
wydajność pracy jego większą. Wsku- 
tek tego tańszy towar niemiecki zdo- 
bywał sobie coraz szersze rynki, wy- 
pierając towar angielski. Powodzenie 
przenikliwego współzawodnika napa- 
wało niepokojem kierowników polity- 
ki brytyjskiej. 

Również u schyłku wieku ubiegłe- 
go jęły Niemcy uganiać się za zdo-. 
byczami kolonjalnemi. Ciasnota w 
kraju byla naturalnym badźcem do 
ekspansji: W owych czasach, prawo 
na zdobycze kolonjalne stanowiło 
jakby monopo! Anglji i po trochę 
Francji. 

Krzywem okiem spogjądała dum- 
na mórz Pani ną podobne zakusy 
Niemiec. Nieporozumienia z tego po- 
wodu?— zresztą załatwiane na dro- 
dze dyplomatycznej — wybuchały w 
różnych stronach świata (w Afryce 
wschodniej, zachodniej, na wyspach 
Samoa i t. d.) —Dla ochrony nowych 
dominjów kolonjalnych i dróg hand- 
lowych uważały Niemcy za potrzebae 
stworzenie potężnej marynarki wojen- 
nej, Miały one pełne prawo do 
współzawodnictwa z angielską potęgą 
morską, lecz przystępując doń, popeł- 
niły błąd główny. Odtąd moc angiel- 
ska skłaniała się coraz wyraźniej do 
obozu przeciwników nieustępliwego a 
natarczywego współzawodnika. Prze- 
čiwieūstwo, wywełane koniecznością 
dania zarobku i wyżywienia nadmia- 

ru ludności, stało się nieprzeblaga- 
nem i musiało doprowadzić, w dalszej 
lub bliższej przyszłości, do zbrojnega 
starcia. 

Przeludnienie, było tedy jednym z 
głównych powodów wybuchu dwuch 
nieboskich tragedfi, za dni naszych: 
rewolucji rosyjskiej i wojny šwiato- 
wej. Na ziemi zrobiło się ciasno, ock- 
nął się duch Kainowy w ludach 
i jęły sobie nawzajem skakać do 
ardla, 

Myśl, że przyrost ludności może 
być zbyt szybki i niezawsze błogo- 
sławieństwem bywa, choć niepopular- 
na i nierozpowszechniona, utopją nie 
jest, Stłumienie ruchu imigracyjnego 
przez Stany Zjednoczone Ameryki 
Półn. jest jej owocem, W Stanach 
Zjedn. liczono przed wojną (r. 1912) 
105 ludzi na kilom kwadrat, po woj- 
nie (r. 1924) 11,4, Jast to więc kraj 
o bardzo szczupłem zaludnieniu, Mie 
mo to—potężne potoki wychodźców 
z Europy, zalewające olbrzymie rynki 
pracy Ameryki, dawniej mile widzia- 
ne, — zostały dziś uznane za niepo- 
żądane. Kongres amerykański zamke 
nął śluzy imigracji, w obawie napły- 
wu żywiołów niepożądanych i prze- 
ludnienia. 

Ameryka może sobie spokojnie 
pozwolić na ograniczenie przywozu 
ludności do rozmiarów | pożądanych, 
bo granice ma pewne—wolne od do- 
brych sąsiadów, czyhającyzh na do- 
godną sposobność dla dokonania 
zbrojnego napadu, 

Cokolwiek odmiennem jest poło- 
żenie państw szczęśliwej Europy, tra- 
pionej i trawionej zniczem niepoko- 
ju— międzynarodowej zawiści, współ- 
zawodnictwa, niechęci i nieufności. 
Pod groźbą, zawsze możliwych, za- 
targów wojennych państwa i narody 
zmuszone są troskać się o możliwie 
wielki przyrost ludności. Moloch wejny 
jest strasznym żarłaczem. Na wypadek 
starć zbrojnych potrzebne są hufce 
liczne, potężne: na jatki wojenne, na 
mięso armatnie. To główna pobudka 
zniewalająca niekiedy mężów stanu 
do wołania wielkim głosem „Multi- 
plicamini“. 

Baldwin (obecny premjer angiel- 
ski) powiedział niedawno w mowie 
wygłoszonej w Kanadzie „Quality not 
quantity—jakość nie ilość stanowi o 
wartości narodu". To słowo godne 
zastanowienia. Liczba nie jest jedynym 
czynnikiem miarodajnym, określającym 
wartość narodu. Najliczniejszym na 
świecie jest naród chiński—!ale smok 

ож © 

duski chodzi do dziś dnia na pasku 
swej angielskiej piastunki, choć ją 
krnąbrnością już martwić zaczyna. 
Państwo rosyjskie, przed wojną, po- 
siadało ludność dwa razy liczniejszą 
od niemieckiej. Rosja wojowała z 
Niemcami, jako członek potężnej koa- 
licji, a mada pierwszą utrąconą 
została z szeregu walczących. Niedz- 
wiedź rosyjski, w pokoju Brzeskim, 
popisał się, jak Bachus w Žabach 
Arystofanesa. 

„Bodajbyś się nigdy nie był nare- 
dził,* nie godzi się mówić o ludziach 
żyjących, ale sprowadzanie na świat 
istot ludzkich, ktorym nie umiemy dać 
wychowania i odpowiednio uspołecz- 
nić, których byt materjalny zabezpie« 
czony być nie może, pożytkiem i za« 
aa nie jest. 

ychować nałeżycie jednego czło- 
wiska jest większą zaslugą, niż spło- 
dzić dziesiątek istot ludzkich, —pozba- 
wionych warunków pomyślnego is- 
nienia. 

Póki siła genetyczna rasy nie wy- 
gasła, troska o jej podnietę jest zby: 
teczną. Hygjena ciała i ducha jest naj- 
lepszym jej sprzymierzeńcem. Nato- 
miast doświadczenie dziejowe uczy, 
iż środki sztuczne, stosowane dla u- 
trzymania przy życiu rasy gasnącej, 
naogół zawodzą. Zagadnień biologicz- 
nych i genetycznych nie rozwiążą ani 
przepisy policyjne, anl premje akcy* 
zowe od zwiększonej wydajności, ani 
urząd podatkowy, gnębiący ludzi bez- 
żennych, 

Słów mężów wybitnych świat z 

  

ciekawością słucha—lecz należy 

głębokim myśliciełom 
mówić niedorzeczności. 

Gdy Italji odnowiciel 
głos jego posłuch zyskuje, prąd elek" 
tryczny roznosi jego słowa na wszel- 
kie krańce świata. Zwolennikom wiel- 
kiego człowieka zdaje się, że każde 
jego odezwanie się musi być Obja* 
wieniem. Czujność krytyczna, wobec 
słów jego, ulega hypnozie, odpowia- 
dają mu echa zachwytu i uznania. 
czasem zupełnie nieodpowiednie. Zja- 
wisko to powtórzyło się i w obecnym 
wypadku. Gromkie wołanie  Mussoli 
niego „Multiplicamini* i towarzyszące 
mu uwagi to było tylko capriccio 
polityczne, bez głębszego znaczenia. 

Troska o zwiększenie przyrostu 
ludności jest dla wielkiej większości 
narodów eurpejskich jeszcze przed- 
wczesną. Zadaniem o wiele pilniejszem 
jest zmniejszenie ilości ludzi zbytecz- 
nych. Ludzie, odpowiednio do życia 
przygotowani, nie są zbyteczni. Czu 
wać nad tem, by się ich liczba zwięk- 
szała, jest trudnem a szczytnem  za- 
daniera naszej umiejętności wycho- 
wawczej. Hasłem naszem winno być: 
zdrowie ciała, zdrowie duszy— jakość 
nie ilość. Ono tyłko może dać naro- 
dowi żywotnemu mocne podstawy 
istnienia, 
i siłę. 

Ro—munt. 
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| Opadu niema, 

— (t) Nowe 

Rolnictwa i Spr. Wewnętrznych, w 
sprawie zmiany niektórych punktów 
ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom 
polskim, 

W myśl tych zmian w każdym 
wypadku, gdy zachodzi potrzeba usu- 
nięcia osadnika z nadanej mu osady, 
powiatowy komitet nadawczy przed- 
tem wyda orzeczenie, pozbadaniu na 
miejscu za pośrednictwem jednego 
ze swych członków, w jakim stopniu 
osadnik nie popełnił obowiązsu osie- 
dlenia lub zagospodarowania. 

Prócz tego, od chwili oddania 
działki w posiadanie osadnika rozpo- 
czyna się jednoroczny lub trzechletni 
termin, w ciągu którego osadnik obo: 
wiązany jest dopełnić ustawowo obo- 
wiązującego osiedlenia lub zagospo- 
darowania. 

Powiatowe komisje nadawcze обо- 
wiązane są w terminie 6 mies. od 
deflnitywnie zatwierdzonego przez O. 
U. Z. pomiaru działki wydać osadni- 
kowi akt nadawczy. 

— Vice -Wojewoda Wileński 
wziął udział w uroczystościach 
grodzieńskich. W ubiegłą niedzielę 
ma zaproszenie dowódcy OK. lil gen. 
Litwinowicza p. Vice-Wojewoda Ma- 

chiński jest jeszcze daleki od przodo- linowski udał się w zastępstwie ba- 
wania innym RR H:ndostan As wiącego a —— Wojewody Racz- 
pia w granicach swoich okolo ;320-iu kiewicza do Grodna na uroczyste za- 
miljonów Indusów, lecz Brahma in- kończenie obozów letnich przysposo- g Vo йсар 

zarządzenia w 
sprawie nadawania ziemi. żołnie- 
rzom polskim. Wyszło świeżo roz- 
porządzenie Ministerstwa Reform Rol- 
nych, powzięte w porozumieniu z Min. 

bienia wojskowegó i Święto pułkowe 
„Dzitci Grodzieńskich*<—81 p.p. 

Uroczystość rozpoczęła msza po* 
biskupa 

Bandurskiego, następnie odbyła się 
uczestników 

uorz uczestniczek obo 
zów przysposobienia, przyczem ude- 
rzała znakomita postawa defilujących 
odziałów. Po defiladzie odbył się ©0- 

w któ- 
rym wzięło udział 2500 esób, to zna- 
czy cały 81 p.p., obozy letnie i sze- 
reg zaproszonych gości, wśród któ. 
rych znajdował się pierwszy Dowód- 

lowa, odprawiona przez 

defilada 81 p. p. i 

biad na wolnem powietrzu, 

ca 81 p.p. gen. Behatyrewicz. 
Po uroczystościach p. Vice-Woje- 

woda złożył wizyty prezesowi sądu -i 
gen. Litwiuowiczowi. (t) 

MIEJSKA, 

<=. (r) Projekt 

rent dla całeg młasta. 
Projekt reorganizacji polega na 

połączeniu wszystkich referatów po- 
uat-miast 

miasto ma być podzielone na po- 
szczególnych podatków, 

szczególne okręgi podatkowe. 
Powyższy projekt 

ma na celu umożliwienie władzom 
miejskim dokładniejszego poznania 

i ich płatników podatków miejskich 
zdolności płatniczych. 

— Przyjazd Francuzów do 
Wilna. Da. 4 września przyjeżdża do 
Wilna wycieczka członków Towarzy” 
stwa „Les amis de ła Pologne" w 
liczbie 18 osób z p. Rose Bailly, je- 
neralną sekretarką Towarzystwa, na 
czele. W liczbie przybywających są 
wojskowi, prawnicy, profesorowie, li- 
teraci i t. d. którzy biorą najżywszy 
udział w gracy mad pogłębieniem 
przyjaźai polsko-francuskiej 

Wycieczka zabawi w Wilnie 4, 5 
i 6 września. 

OSOBISTE. 

— ( W dniu wczerajszym wró- 
cił z Warszawy i objął urzędowanie 
nacz. wydz. bezpieczeństwa p. St. 
Kirtiklis. Pan naczelnik bawił w War» 

ich 
słuchać z pewną krytyczną rezerwą, 
bo z ust ich padają nietylko dźwięki 
piękne, lecz niekiedy i zgrzyty, które 
słuch nasz obrażają. Zresztą, nawet 

zdarzało się 

przemawia, 

„zwiększyć jego wartość 

miesiąca 
kiem uczęszczania przez cały rok 

Rewizyta pilotów fin- 
landzkich. 

Pięciu oficerów finlandzkich z 
wizytą w Ldzie i W Inie. 

Wczoraj o godz. 10 m. 15 rane 
nad haagarami 11 myśliwskiego pułku 
łotniczego w Lidzie ukazały się trzy 
nieznane aeroplany, które po załocze- 
niu koła wylądowały na lotnisku. 
Okazałe się, że samoloty te, dwa ty- 
pu «Agr» (czeskie) i jeden typu «de 
Monge> (holenderski o licencji fran- 
cuskiej, należące do floty powietrznej 
Finlandji, przywiozły pięciu oficerów i 
jeduego sierżanta — mechanika. Pa 
zaznałomieniu się korpusu ofcerskie- 
go 11 p. lotn. z przybyłymi wyjaśni: 
ło się, że wśród gości znajdują się: 
płk. Vuori, mjr. Snellman, kpt. Chans- 
son, por. Muotio i por. Hulefincu: 
Przybycie finlandskich lotników uwa- 
żać należy za rewizytę lotnictwu pol- 
skiemu, którego przedstawiciele, a 
mianowicie: Szef depart, lotnictwa 11 
myśl. p. lotn. płk. Kossowski, adju- 
tant 11 p. lotn. por. Kuźmian i por. 
Cichocki, w roku ubiegłym podczas 
rajdu przez Łotwę, Estonię i Finlandję 
odwiedzili szereg lotnisk. 

Obecna marszruta rajdu lotników 
finlandzkich prowadzi z Helsingforsu 
przez Tallin, Rygę, Dynaburg, Lidę, 
Warszawę, Królewiec, Rygę— Tallin 
do Hzlsingforsu. Z Dynaburga śmiali 
lotnicy wyruszyli w szlak powietrzny 
o godz. 7 m. 45 rano, a jak juž za 
uważyliśmy o 10.15 przybyli do Lidy. 
Tu podejmowani byli gościunie przez 
korpus oficerski 11 p. lotniczego, a 
następnie już jako  pasażerowie— 
goście przybyli na maszynach 11 
eskadry na łotnisko w Porubanku. 
Piatewce 11 pułku towarzyszyły ma- 
szynom wiozącym gości. Po przyby* 
ciu do Wilna goście zaproszeni żó+ 
stali na specjalnie na ich cześć wy- 
dane śniadanie w gabinecie restaura- 
cji Georges'a. W śniadaniu tem wzię- 
li udźiał oficerowie 11 pułku, Komi- 
sarz Rządu na m. Wilno p. Sirze* 
miński, b. wice-prezydent ławnik p. 
Łokucjewcki, komendant miasta mjr. 
Dworzak. Po śniadaniu udano się 
powozami ma zwiedzanie miasta. 
Goście finlandcy zachwyceni zostali 
gościnnością polaków oraz malowni- 
czem położeniem Wilna, przyczem 
nie ukrywali swego żalu z racji nie- 
obecności pp. płk. Kossowskiego i 
por. Cichockiego. którzy jak wiadomo 
są obecnie w Szwajcarji, gdzie biorą 
udział w międzynarodowych zawo* 
dach lotuiczych, = 

Dziś rano finlandczycy opuszczają 
Wilno. Ww. 

reorg-n2-Cj' ųnr— ———— ——- 
wydzialu podatkowego Magstra- 
tu. W łonie Magistratu projektowa- 
na jest gruntowaa reorganizacja ma- 
gistrackiego wydziału podatkowego. 

Dotychczas organizacja tego wy- 
działu polegała na tem, że dla każde- 
go poszczególnego podatku miejskie- 
go (od lokali, nieruchomości, psów i 
t. d.) ustanowiony był specjalny refee 

SZKOLNA. 
— Osob'ste. Kurator Okr 

Szkolnego Wileńskiego Dr. pe 
Ryniewicz dnia 22-go b. m. wrócił z 
urlopu wypoczynkowego i objął u- 
rzędowanie. 

— Państwowa szkoła rzemie- 
ślniczo - przemysłowa w Wilałe 
przyjmuje podania © dopuszczenie 
do egzaminów do dnia 26 sierpnia 
rb. Podania można sk adać w kancee 
larji szkoły od godz, 8 do 15 (ul. 
Kopanica Nr. 5). 

Szkoła posiada obecnie wydziały: 
reorganizacji ślusarsko - mechaniczny, stolarski i 

elektromenterski. Nauka trwa 3 lata. 
— Przymus szko'ny w Wilnie 

w roku 1927 — 1928. Od 1 wrze- 
śnia 1927 r. obowiązkiem szkolnym 
objęte zcstaną dzieci, urodzone w r. 
1920. Rodzice, mający takie dzieci, 
lub „ich opiekunowie prawni winni 
przyprowadzić je do zapisu do naj- 
bliższej szkoły w rejonie swego za- 
mieszkania w jeden z trzech ostatnich 
dni sierpnia (29—30 —31). : 

Eježeli rodzice zamierzają uczyć 
dziecko w inny sposób, naprzykład 
posyłać do szkoły średniej, prywatnej, 
lub uczyć w domu, obowiązani są 
zawiadomić o tem Kierownika пар 
bliższej szkoly powszechnej przed 
1-go września rb. przez złożenie od- 
powiedniej deklaracji. 

W razie niezłożenia takiej dekla-- 
racji i miezapisania do szkoły, dzieci 
będą urzędowo zapisane do publicz- 
nej szkoły powszechnej w _ ciągu 

września z  obowiąz- 

je lub spożywa kolację na werandzie 
Kasyna, morza się wcale mie widzi. 
Bogiem a prawdą, dla obecnego to- 
warzystwa na „sztrandzie“ libawskim 
morze zgoła nie potrzebnel Między 
publicznością na libawskim „sztran- 
dzie“ a publicznością niedzielną w 
mitawskim Schlossgartenie jest natu- 
ralnie różnica — ale nie wielka. Mu- 
zyczka gra w kurhauzie tylko od 8 
wieczorem do 11-tej. Potem z weran- 
dy przenosi się do wewnętrznych 
«gal» i ludzie weselą się za stolikami 
restauracyjnemi do późnej, bywa, no- 
cy. Przy całej «suchości» Łotwy 
(o czem na specjalnem miejscu bę- 
dzie mowa) zdarza się akuratna „pa- 

pojka”. Bo i co robić? Czasem z kon- 

certem wystąpi jaki rosyjski artysta, 

czasem jaki prestidigitator ucieszue 
sztuki pokaże... ; 

Pójść na wybrzeże, pochodzić 
„Mad morzem*? chodzić to można do 
woli, tylko posiedzieć niema na czem. 
Między zakładem kąpielowym a molo 
(tamą portową) dosłownie trzy ławki 
dla użytku publicznego. Prosimy na 
piaseczek, Co za cudny piasek/ Z daw- 
nego świetnego szźrandu libawskiego 
pozostał tylko niezrównany, cudny — 
piasek. 

I nie widać, nie czuć aby się caś- 
kolwisk robiłs dla przywrócenia Li- 

bawie utraconego międzynarodowego 
stanowiska, jako przepyszne kąpiele 
morskie. Nietylko się nie podźwiga, 
nie remontuje i nie rozbudowuje 
sztrandu, lecz oto np. wszyściutkie a 
wszyściutkie napisy i informacje na 
libawskim sztrandzie — wyłącznie w 
łotewskim są języku. Tem się cudzo- 

ziemców nie zwab:; tem się tak zwa- 

nego Fremdenverkehru nie wžnowi, 
nie wywoła. Ё 

Miasta dbające o napływ do nich 
cudzoziemców (a Libawa ma sto i 
jeden powód zabiegać o napływ cu- 
dzoziemców) starają się na wszelki 
sposób ułatwić im orjentowanie się 
w mieście, mieć np. plany i przewo- 
dniki w obcych językach. (Nigdy mi 
nie wyjdą z pamięci np. w Pau w 
południowej Francji napisy anglel- 
skie — nawet na poczciel) Nic z te: 
go w Libawie, Wręcz przeciwnie, zda- 
wałoby się, że z pasją godną lepszej 
sprawy usiłuje Libawa zasklepiė się 
hermetycznie w nieposzlakowanej ło- 
tewskości. Z każdego muru, z wrię- 
trza każdej instytucji, z każdego okna 
sklepowego zdaje się uderzać prze- 
chodnia tryumfalna zasada: Łotwa 
dla Łotyszów! Wyłączaie dia Łoty: 
szówl 

I oto tuż przy owem srodze opu- 
szczonem, jakby odłogiem leżącem 

wybrzeżu morskiem, przesypiającem 
sny o dawnej swojej sławie — cała 
miasta dzielnica; pełna ślicznych willi 
i domów entre cour et jardin, prze- 
trwała, aby się tak wyrazić, w goto- 
wości na przyjęcie: choćby niewie- 
dzieć ilu gości z bliska i z daleka. 
Gdy się wchodzi w taką Poldu iela 
(Bade-Sirasse), to jakby się wchodziło 
w inny jaki Świat, Dawnych czasów, 
dawnej świetności Libawy ogarnie cię 
atmosfera... 

Tak zupełnie jak gdy się wchodzi 
do libawskiego, starego, starošwiec- 
kiego hotelu «de St. Pėtersbourge, 
co trzyma wciąż jeszcze fason i siu 
sznie uchodzi za pierwszorzędny w 
mieście. Nic mu, że szyld zmieniono 
na Peterburgas Viesnica (po łotew: 
sku „viesnica“ — hotel)! Pozostał ta 
kim jakim był za czasów, kiedy to- 
warzyska elita nie gdzie indziej tylko 
do Petersburskiego zajeżdżała hotelu. 
Wygodny w stylu jeszcze Drugiego 
Cesarstwa; podwójne drzwi; coś z 
krakowskiego Grand Hotelu, coś z 
warszawskiej, przed wojaą, „Europy*. 
Tradycje zakopiańskiej „Stamary”. 
Służba grzeczna, mówiąca po niemie- 
cku. Dystyngowany spokój. Makonie. 
Widać, że dywany i portjery wysłu- 
żyły swoje... ale tandety ani Kezty. 
Stary pan — stary frak. Po ubika- 

cjach wiedeńskie akcesorja. Właści- 
cielem jest p. Zelmen, któremu — гпа- 
czna fortuna i znaczniejsze jeszcze 
wpływy zapewniają w mieście wyjąt- 
kowe stanowisko. 

Niemiecki język o wiele, wiele 
gęściej słyszy się po ulicach Libawy 
niż w Rydze — nie mówiąc o Mita- 
wie, która jest już dziś nawskroś ło- 
tewskiem miastem. Dużo żydów mó- 
wiących, nawet z pewną ostentacją 
po niemiecku. Nawet tu i ówdzie 
natkną się oczy na napis w oknie: 
Wascherei mit glanzplūtterei. 

Odbijają tež od poziomu dzisiej- 
szej Libawy o sklepach bardzo, bar- 
dzo podupadłych—cukiernie. Zacho- 
wały coś jes z dawnych czasów. 
Np. Diehrbeig „.., Kauf-Strasse. Cia- 

Grosse Strasse (ulica Wielka) zwie się 
po łotewsku Lielaja iela lub Leela 
eela. Jak kto woli. 

A ceny? Ol... Libawa wyjątku nie 
stanowi, Droga jest, jak wszystkie 
miasta na Łotwie — rozumie się w 
porównaniu do cen u nas. Ludzie 
miejscowi, rachujący na łaty zarówno 
rozchód jak przychód, tego może nie 
czują. Lecz gdy się plus-minus 2 zło- 
te zapłaciło za jednego łata... słoao 
się robi, W dodatku na całej Łotwie 
są jeszcze we zwyczaju nap wki, co, 
rzecz prosta, jeszcze soli dodaje do 
rachunku. No. hotelowego. Będzie 
więc wyglądał koszt, dajmy na to, 
jednej nocy spędzonej w dobrym li- 
bawskim hotelu tak: Bokój o jednem 
łóżku 5 i pół łata, dwie porcje kawy 

stek wbród i—tak jakoś dobrze zna: wieczorem i rano 2 łaty60 santimów, 
nych; przyjemny, wygodny lokal; żeń- jakiś podatek 80 santimów, a potem 
ska usługa nawet elegancka. Po re- pour-boiry: po 50 santimów (pół ła- 
stauracjach doskenałe piwe i dosko- ta) numerowemu, służącej, służącemu, 
naly chicb razowy, ziekka przypomi- szwajcarowi i temu funkcjonarjuszowi, 
nający pumpernickel. który walizkę niósł do dorożki. Ile 

Jedynem też jest miastem Libawa wypadnie? Jedenaście łatów 42 santi- 
gdzie nie uległy jeszcze kasacie na my, czyli prawie 23 złote. > 
zwy ulic trójjęzyczne. Czytąsz na rogu: Powie kie może: Nic dziwnegol 
Tirgonu eela—Kaufsirasse—Targowaja jedna doba spędzona w hotelu, to 
ulica. Nota bena pisownia łotewska wy- zawsze horrendalny wydatek. A pow» 
razu „ulica* może być dwojaka: mo- tóre. można się powoli wszędzie 
wa i stara. Więc iela i eela. Obie „urządzić» — tanio i wygodnie. 
pisownie używane. W Mitawie dawna Niezawodnie: Lecz drožyznę lub 

taniošė w danym kraju nie mierzy 
Ssię.. możliwością «urządzenia się» 
tak lub owak. Przykład zacytuję je- 
den tylko, Coś jakoś w 1910 czy w 
1912-tym zdarzyło mi się przejechać 
do Luzerny podczas najpełniejszego 
sezonu, Wieczorami noce weneckie 
na jeziorze; Biirgenstock w ogniach 
bengalskich, corsa kwiatowe, słowem 
sądny dzień. Pa hotelach — ani pa. 
koiku. Idę szukać łokaty «srywatnej». 
Na Halden Strasse znajduję — jak 
dziś pamiętam, u niejakiej zacnej pa- 
ni Fedele—pokó] na pierwszem  pię- 
trze, czysty jak szklanka, wcale mae 
wet wykwintny i miły, wychodzący 
dwoma oknami na partery kwiatowe 
hotelu National, to znaczy na jezioro 
i wszystkie noce weneckie, na kjoski 
z muzyką, na cały splendor sezono- 
wy... I płacę: jednego franka dzien: 
nie (równał sig wówczas 37 kopiej- 
kom). U Magisa w Smorgoniach za* 
płaciłbym 60 kopiejek. 

To się nazywa taniość. Nie trze- 
ba było z trudem i mozełem „urzą- 
dzać się". Jechało się do Balgji, do 
Włoch, do Szwajcarji z garścią fran- 
ków w kieszeni i murowaną pewfio- 
ścią, że starczy nawet na najpierwszo= 
rzędniejszy hotel lub pensjoaat. 

(D. ©. N.) 
Cz. Jankowski, 

 



szkolny 1927—28 i pod odpowiedzial- 
nością karną za nieposyłanie lub nie- 
regularne uczęszczanie, 

Rodzice, mający dzieci urodzone 
w latach 1910, -1918, 1917, 1916, 
1915, składają analogicznis deklarację 
w tym samym terminie tylko w wy: 
padku zamierzonego uczenia dziecka 
w ciągu roku szkolnege 1027—28 w 
domu lub szkole prywatnej. 

Wykaz ulie, przy których mieszczą 
się szkoły powszechne oraz ich 
Nr, Nr., zostanie wkrótce podany do 
wiadomości publicznej. 

WOJSKOWA. 
— Święta żołnierza polskiego. 

Z okazji przypadającego w dniu 15 
sierpnia święta żołnierza oraz święta 
pułkowego, dzień ten obchodzene uro- 
czyście. Dzień święta poprzedzony 
został "uroczystym capstrzykiem, a 
następnie przed udaniem się pułku 
w dniu 15 sierpnia na nabożeństwo, 
dowódca pułku pułkownik Wciślak 
Z,gmunt w krótkich a gorących sło- 
wach podniósł znaczenie święta żoł- 
nierza, oraz wspomniał © zaszczycie 
jaki spetkał nasz gułk strzelców Wie 
leńskich, którcgo święto łączy się 
właśnie ze święiem żołnierza polskie- 
go i jest jakoby nierozerwalną nicią 
historyczną dnia 15 sierpnia. 

Na placu zbiórki dywizji przed 
ustawionym ołiarzem grobowa cisza— 
tu pułki w milczeniu przypatrują się 
wzniesieniu wielkiej narodowej cho- 
rągwi. Nagle salwa  karabinowa z2- 
głusza oddech zebranym. Nabeżeń- 
stwo kończy się okolicznościowem 
kazaniem kaznodziei ks. Nowaka Ed- 
munda, a następnie defilada przed 
tdowódcą dywizji pułk. Szt. Gen, Kas- 
przyckim uzupełnia część oficjalną 
uroczystości. 

Z okazji święta obiad žolnierski 
w pułku uiepszony. 

W godzinach popołudniowych re- £ 
ferent oświatowy pułku porucznik 
Teodorczyk Mieczysław wygłosił dla 
całego pułku okolicznościową poga- 
dankę na temat „Cud Wisły”, oraz 
z okazji święta pułku. skrót historji 
pulku, 

Koncert orkiesiry, gry i žabawy, 
nastęnnie tańce braci żołnierskiej wy- 
pełniły skromny program święta. 

Najmilszą atrakcją programu był 
okolicznościowy odczyt prof. Henry- 
ka Mościckiego, oraz okolicznościo- 
wy koncert muzykalno-wokalny w 
Warszawie, czemu z nadzwyczajną 
uwagą przysłuchywała się brać żoł- 
nierska przez radjo referatu oświato- 
wego pułku. 

Uroczysty apel wieczorny, odbyty 
w kompanjach, zakończył uroczystość 

„Acibolass. "POCZTOWA. 
— (x) Prezes Ciemnołoński 

objął urzędowanie. W dniu wczo- 
rajszym Prezes Wil. Dyr. Poczt i Te- 
legrefu p. M. Ciemnołoński powrócił 
po kilkudniowym pobycie z Warsza 
wy do Wilna i objął urzędowanie. 
7 — (x) Doręcz:nie korespon- 
dencji zam ejicowej w okręgu 
doręczeń. W swoim czasie Wil. 

Dyr. Р.1 Т. wystąpiła do urzędu 
wojewódzkiego z wnioskiem © skło: 
nienie organów gminnych do dorg- 
czania korespondencji adresatom, za- 

mieszkałym po wioskach, położonych 
w okręgu danego urzędu pocztowego. 

Rezultat starań Wil. Dyrekcji P. i 
Rel. jest taki, że korespondencja dla 
odbiorców jest i będzie nadal odbie- 
raną przez sołłysów w terminach 
dowolnych, bez żadnej rękojmi termis 
nowego doręczania. 

— (x) Przyznanie doraźnych 
 zapomóg urzędnikom  poczto- 

į m. W dniu wczorajszym w Wil. 

Dyrekcji Poczt i Telegrafów odbyło 
się posiedzenie Rady Dyrekcyjnej. 
Na posiedzeniu tem rozpatrzono cały 
szereg próśb, złożoaych przez funk- 
cjonarjuszy pocztowych 0 udzielenie 
zapomóg względnie nagród pienię- 
żnych. 

W wyniku obrad przyznano za- 
pomegi 137 funkcjonarjuszom, w wy- 

sokości od 40 do 100 zł., na ogólną 
sumę około 8.000 zł. 

AKADEMICKA. 

Jak nas informują z miarodajnego 
źródła, urzędnik pocztowy Edward 
Połczyński, który w dniu 13 bm. zde- 

fraudował w urzędzie pocztowym 
Warszawa 18 sumę 50000 zł., przybył 

następnego dnia t. j. w niedzielę 14 

b.m. do Wilna. Z dworca udał się 
Połczyński do mieszkania urzędniczki 

pocztowej Zenaidy Kożewnikównej 
zamieszkałej przy ul. Krzywe-Koło, z 
którą już od dłuższego czasu utrzy- 
mywał stosunki miłosne. 

Po krótkiej rozmowie z Połczyń- 
skim, Kożewnikówna oświadczyła ro" 
dzicom swoim, że wyjeżdża razem z 
Połczyńskim do Trok na spacer, skąd 
też dotąd nie powróciła. 

W dniu 17 bm. zjawił się Połczyń- 

ski w agencji pocztowej w Rykontach, 
oświadczając "kierownikowi agencji 

(którego dobrze znał), że będąc na 

letnisku, oczekuje pieniędzy wysła- 

Władze bezpieczeństwa wojewódz- 
twa Nowogródzkiego ustaliły, że na te- 
renie województwa istnieją, w formie 
zakonspirowanej, byłe hurtki Hramady. 
Przed kiikoma dniami na terenie pow. 
Słonimskiego przystąpiono do likwida- 

na uniwersytecie wileńskim U. S.B. z 
dniem 1-go października rb. Zapisy 
przyjmowane będą od dnia 15 do 30 
września wiącznie. 

Podania o przyjęcia należy składać 
w dziekanatach poszczególnych wy- 
działów, 

Do podań należy dołączyć: 1. 
wiadectwo z ukończenia ogólno- 

kształcącej średniej szkoły państwo- 
wej lub prywatnej, mającej prawe wy- 
dawania świadectw, uznanych przez 
Mio. Wyzn. R. i O. P. za równorzęd- 
ne ze świadectwami szkół” państwe- 
wych. 2. Metrykę urodzenia, 3. Ży- 
ciorys własnoręcznie napisany. 4. 
Kwestjonarjusz (blankiet można nabyć 
u portjera U. S. B.). 5. Trzy fotogra- 
fje (kandydači na wolnych słuchaczy 
dwie). 6. Dokument stwierdzający sto- 
sunek do wojska (o ile kandydat jest 
w więku pobórowym). Studenci, prze - 
noszący się z innych uniwersytetów, 
prócz wymienionych dokumentów 
winni złożyć świadectwo odejścia. 

Dokumenty winny być składane 
w oryginalach, 

Kandydaci na wolnych słuchaczy 
winni złożyć świadectwa z ukończe- 
nia 7 klas: gimnazjum i metrykę uro- 
dzenia. 

Na wydział zaś Sztuk Pięknych z 
6-ciu klas i muszą uprzednio złożyć 
egzamin z rysunków. Wydziały Le- 
karski, Prawa i Nauk Społecznych 
wolnych słuchaczy nie przyjmują. 

KRONIKA TOWARZYSKA. 

— Zaślubiny. Dnia 12 sierpnia 
rb. w kościele św. Jakóba w Wilnie 
odbył się ślub p. sędziego śledczego 
2 rew. w Nowogródku, p Władysła- 
wa Bułhaka z panną Konstancją Bia- 
tynicką-Birula, zaś dnia 15 Vill r. b. 
w futejszym kościele Katedralnym św. 
Michała został pobłogosławiony zwią- 
zek małżeński p. Marji Tabortow- 
skiej z p. inżynierem Tarnowskim. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lnutnia>). Dziś 
po raz ostatni grana będzie lekka komedja 
Cailaveta i Flersa <Papav, pz jmowana co 
dziennie gorącemi oklaskami. «Fapa» w peł- 
ni powodzenia schodzi z repertuaru ze wzglę- 
du na urlopy artystów. 

— «Maleństwo>—Niccodemi'ego. Ju- 
tro Teatr Polski występuje z uroczą komedją 
«Maleństwo», która jest najnowszym, a jak 
twierdzi krytyka, najlepszym świetnego pi- 
sarza Niccodemi'ego. 

<Maleństwo» jest komedją, która od 
ierwszych słów pierwszego aktu sale: 
jawi i wzrusza, tematem odbiegając daleko 

po za szablon, to też teatry warszawskie za” 
a +Malefistwo> na pelnię sezonu przy- 
szłego. 

— Występy taneczne sióstr Korze- 
mA = aji p alekini „8 z 

(x) Werunki przyjęcia kandy- Korzeniewekie w api w Wilnie w Teatrze 
datów na U. S. B. w Wilnie. No- Pojskim dwukrotnie” sd soboię 27-go b. m. 
wy rok akademicki rozpoczyna Sięo g. 5-ej pp. i w niedzielę 28-go b. m. 0 g. 

  

EDG:R WOLLES początku,—rzekła.—Dziś wieczorem 

m Tłowieszcza postać. do... do mojej przyjaciółki. Czekałam 
na p. Tarna, by uprzedzić go o mym 

"7 Bećkkrson znalazł Elzę w jadalni. wyjeździe. Zapytał mnie, do kogo ja- łam się tak strasznie. Pewna byłam, minutami mniej-więcej. Słyszałam, jak chwili. Czy nie miałaby 
że tak'było w rozmawiał z kimś. Zdaje się że, mó- przenieść się do hotelu? Była bardzo biada, lecz spokojna. dę. Miałam nadzieję, że nie zada mi 

Krwawa plama znikła z jej twarzy, tego pytania, gdyż obawiałam, się że 
zwróciła się ku niemu, gdy wcho- będzie protestował, gdy się dowie, 

dził. Powiedziałam mu jednak prawdę. 

P. Challam mówi, że mój wuj został 
* zabity. tomny, wymyślał mi iwreszcie cisnął ity. 

Inspektor skinął głową. we mnie szklanką. 
— Czyż pani nie widziała tego? "Podniosła nieco włosy na skroni 
— Nie, — odpowiedział za nią i pokazała małą rankę, włosy jej by- 

Ralf.—Zgasiłem światło. Chciałem ły zlepione krwią. i 

oszczędzić jej tego widoku. Chwała 
Bogu, nic nie widziała! 

Beckerson spojrzał 
dziewczynę. 

nim zdążyłam się zorjentować 'chwy- 

netu: Widocznie pił już, przed przyj. 
— Tak, panno Marlow, wuj pani ściem do domu. „Siedź i czekaj, aż 

nie żyje, został zamordowany. pozwolę ci wyjść, nie Opuścisz dzi- 
— To... to ten. człowiek zamor- Siaj domu!*—rozkazał ml. ' Próbowa- 

| dował gol-wyszeptała dziewczyna. łam wytłumaczyć mu ale był jak. nie- 
— Jaki człowiek?—zapytał ostro przytomny. Zmuszona więc byłam 

inspektor. zdobyć się na cierpliwość i czekać, 

SŁ 

Połczyński wraz z urzędniczką pocztową uciekli 
' na Litwę, 

nych na jego nazwisko do Rykont, 

lecz z braku czasu sam ich nie po- 

dejmie i przyśle za kilka godzin swo- 

ja żonę. : 

Po upływie zaledwie jednej godzie 
ny kierownik agencji otrzymał tele- 
gram o defraudacji dokonanej przez 

Połczyńskiego. 
Zarządzone natychmiast przez kie- 

rownika jak i miejscową policję pe= 
szukiwania nie dały żadnych wyników, 

gdyż w tym czasie Połczyński razem 
z Kóżewnikówną przeszli prawdopo- 

dobnie jaż granicę litewską, 

Pozatem dowiadujemy się, że Poł- 
czyński już po krótkim swoim poby- 
cie jako urzędnik pocztowy w Wilnie, 

pozyskał sobie wpływy wśród pra- 

ćowników pocztowych zrzeszonych w 
związku i uchodził na ogół za jed- 
nostkę godną zaufania. ,x) 

Jeszcze likwidacja „hramady'. 
cji tych organizacji. 

Dokonano szeregu rewizyj, w wyni- 
ku których aresztowano kilkadziesiąt 
osób oraz znaleziono materjał stwier- 
dzający kontakt z Rosją Sowiecką. 

12 m. 30 pp. 
Program zawiera szereg tańiców dosto 

sowanych do muzyki Griega, Wagnera, Ru- 
binsztejna, Golda, Moszkowskiego, Rachma- 
ninowa. | 

Ceny miejsc od 30 gr. 
Występy sióstr Korzeniewskich wywoła- 

ły duże zainteresowanie. 
— Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród 

po-Bernardyński). Dziś 23 sierpnia rb. © g. 
8 wiecz. powtórzenie Koncertu benefisowego 
prof. A. Kontorowicza, znakomitego * skrzyp- 

"ka i Koncertmistrza. W programie: Szeche- 
rezada Rimskiego-Korsakowa, Koncert na 
skrzypce Mendelsohna i wiele innych utwo- 
rów solowych. Dyrygent R. Rabinsztejn. 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo: 
rologiczny, nad program, 

15.20—1635 Przerwa. 
16.35—17.00. Odczyt pt. «О astrologji», 

wygł. prof. Gabrjel Tełw ński. 
17,00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
2 Koncert Ronajuda dwy. 

1 —18.50. Komunikaty <PAT>». 
BR Odczyt pt. «Henryk = 

radzki w 25:tą rocznicę zgonu», w; 
Lech Niekijewiki. ać M 

19.15— 19.35. Rozmaitości, 
19.35—20.00. Odczyt pt. 

okolicę Warszawy» z działu 
stwo». 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15, Transmisja z Doliny  Szwajcar« 

skiej». 
22.00. Komunikaty policji, 

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

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

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (1) Omal, że nie katastrofa kole- 
jowa. W dniu 21 b. m, na szlaku kolejo 

m Landwarów — Zawiasy — Rykonty w 
odległości 11 kilom. od Landwarowa, maszy- 
nista prowadzący pociąg osobowy Nr 751, 
spostrzegł na torze duży przedmiot. Zazgrzy- 
tały hamulce. Pociąg zatrzymał się o kilka 
kroków przed przeszkodą, którą okazał się 

<Wycieczki w 
<Krajoznaw- 

komunikat 
ko- 

Kaki iki ii Uk i k Ak a k I AU k 

Skiepy tytuniowe: 

K. GORZUCHOWSKI, Wilno, ui. Zamkowa 9, oraz 

W. PiETKIEWICZ, Wilno, ul. Mickiewicza 21 

posiadają stale na składzie i polecają 

Ё 
Е 

© Miejski Kinematograf 

о х о 

  

Kulturalno-Oświatowy 
% Salą Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

Dziś będzi: aś d t 
Bara big „Žycie za życie gyrekcją 
Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 4-ej, w soboty od 
godz. 5:ej, w inne dnie od 
biletów: parter — 60 gr., b. 

w 8 akt. Orkiestra pod 
w. Kapelmistrza p. . 

10-ej wieczór. godz 6-ej. Ostatni seans o godz. Ceny 
ai kon — 30 gr. Anons: «SYN SZEIKA», 

  

SPORT. 
Pierwsza porażka mistrza okręgu. 

Jak się tego należało spodziewać, apatja 
jaka ogarnęła kluby piłkarskie, wywołana 
zdobyciem tytułu mistrza okręgu przez Mak- 
kabi, musiała się skończyć, a więc z nią i” 
szereg zwycięstw nadmiernie pewnej siebie , 
Makkabi. Pierwszym klubem jaki pośpieszył . 
otrząsnąć się z apatji jest Pogoń, co najbo- 
leśniej odczuła na swej skórze Makkabi, prze- 
grywając w ubiegłą niedzielę w stosunku ' 
3:1, który przy odrobinie szczęścia Pogoni 
mógł wyglądać jeszcze gorzej. 

Do zawodów tych wyszła Makkabi bez 
Szwarca, Pogoń bez Zasztowta, a więc ma- 
jąc zupełnie równe szanse. Początkowo gra 
z lekką. chwilowo przewagą Makkabi. Przer- 
wa zastaje graczy przy stanie 1:0 dla Mak- 
kabi. Po przerwie atak Pogoni przypomina 
sobie grę z początku sezonu, narzuca tem- 
po i w rezultacie zdobywa trzy bramki przez 4 
Szłutńskiego, Halickiego 1 Pawłowskiego. 
Ostatni kwadrans należy niepodzielnie do 
Pogoni i tylko wypadkowi zawdzięcza mis:rz 
obrorę dwóch bramek dalszych, jedną prze- 
strzeloną do pustej bramki i strzał Szłuiń- 
skiego z kilku kroków w ręce bramkarza. 
Mecz ten przekonst publiczność, że apatja 
graczy Pogoni przeszła, da Bóg bezpowro- 
tnie, i sezon jesienny przyniesie jej szereg 
zwycięstw. Sędziował p, Wiro-Kiro—dobrze 
jak zawsze” Publiczności dużo. T. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 sierpnia i947 + 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. | Kupn- 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,0) 
Paryż 35,07 35,16 34,99 
Praga 26,51 26,57 26.45 
Szwajcarja 172,46 172,89 172 03 
Wiedeń 126,00 126,31 125,69 
Włochy 48,53 48,95 48,71 

Pampiory Procentowe 

Dolarówka 60,25 — 60. 
8 proc. konwers. 99.50 
Pożyczka dolarowa 82,50, 83.00 
10 proc. Kolejowa 102,50 103.— 
5 proc. konwersyjna poż. 62, 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92— 
4 ipół proc. ziemskie 57,75. 
4 proc. ziemskie 50. 
8 proc. warsz. 75, — 75,50 
8 proc. ziems. 77,50 
8 proc. dolarowa 92, 
konwers. kolejowa 61. 
8 pr. obi. komun. B.ku Gosp. Kraj. 92, 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 22 sierpnia i 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,92 i pół. 

Złoto. 

Ruble 4,73 -471i pėl. 
Listy zastawne. 

Wil. B, Ziernsk. zł, 100-= 51.70 51,60 

32 kilo waźący kamień. Po usunięciu kamie- 
nia, który niewątpliwie spowodowałby ka- 
tastrofę, pociąg ruszył dalej napędzając stra- 
cony Czas. 

— «<Nerwowyy».. alkoholik. Dn. 21 b. 
m. nagle dostał atsku nerwowego Konstanty 
Gołowacz (Wileńska 15). Chory usiłował 
bić lekarza pogotowia ratunkowego oraz sa- 
nitarjuszów, którzy przyjechali w celu udzie- 
ienia mu pomocy. 

Dochodzenie ustaliło, iż Gołowacz był 
w. stanie nietrzeźwym. 

— Samobójstwo. W N. Wilejce w ce- 
lu pozbawienia się życia, wystrzałem z re- 
wolweru przestrzelił sobie głowę plenipotent 
fabryki Mozera inż. Ryszard Henikier. 

Przyczyny samobójstwa nie ustalono. 

й 

najwyższy opatentowany gatunek G I L Z pod nazwą 

E 
Е 

oraz z francuskiej bibułki 

„Dla Znawców” miami” 
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PPWVOPOEGPOPOEOPOMP< 
аЕ Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia i 

Papieru i Materjałów Piśmiennych Iš 

@ 

s. „DABIER” se ax. 
WILNO, Zawalna 13. Telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca pp. Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór materjałów szkolnych 

— A kancelaryjnych po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru. 

  

    

  

Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem. Fabr. M. Leszczyński i S-ka 
` „I innych fabryk. 

R d I 66 Mieszkanie 
T.mio pokojowe edakcja „Słowa 'ż | s: 
elektrycznością, 

słoneczne do 
wynajęcia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handio- 
we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152. 

poszukuje pracy dlą człowieka lai šrednich posiadającego | 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

   
% 

    

Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytuniowego 

ogłasza przetarg na dostawę 505,000 kg. kartonu 
i 100,000 kg. tektury do wyrobu pudzłek na papie- 

DOKTÓR 

D, ZELDOWIGZ 

  

        

    

  

  

rosy. Szczegółowe warunki przetargu ogłoszne zosta- | chor. WENERYCZ- 
ły w „Dzienulku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol- NE, os 
sk'eį“, „Monitor Polski“ N-ry 171 z 20 VII, 172 | od 10-1, od 5-8 w, 30 я . Ž BAZ 

№ 205 4,28 VI 206820 VI 207 6 0 аОО я i z il. rb: 1 S.Zeldowiczowa 
Lai 2280 KOBIECE, WENE- 

ŻE RYCZNE i chor, 
V amu 7go b. m. został uprowadzony pies, wyżeł DRÓG MOCZ, 

(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz rz 12. |od 46 
perś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywiaszezyciela, ul.Mickiewicza 24 
którego bęcę scigał sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies tej. 210. 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj W. Źdr. Nr. 34. 
pod adresem: Katwaryjska 1 m. 11. 

e a Mieszkap |) 6. Wolison iCy acj a ieszkań weneryczne, „„ moczo. 
: dużych 1 małych |p/ciowe skórne. ul. 

Dnia 31 sierpnia b. r. o godz. 10-ej | Poszukujemy dla e solidnych 
Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19.. Mickiewicza 

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

rano w lokalu D/tr. «R. Wojewódzkiego» 
przy ul. Wielkiej 46 będzie sprzedana z 
licytacji ruchomość, składająca się ze 
sprzętów domowych i części odzieżowych, 
zasekwestrowanych za zaległe składki na 
rzecz Kasy Chorych m. Wilna. 

reflektantów, 
Wileńskie Biuro 

Komisowo-Handlo- 
we. Ad, Mickiewi- 

cza 21, tel. 152, — 

Mieszkania     

  

u CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? ;. - 
m Musisz ukończyć kursa fachowe 4 = ią ki s ZY: pikis 
; zet PAŃ в a % szenia do dit p „MARYA 
2 czają listownie: buchalterji, rachunko= : SWE: ży Aska-Smolska 
= wości kupieckiej, korespondencji » = Choroby jamy ustne. 
2 handlowej, stenografji, nauki handlu, © L 0 $ I I K Plombowanie i usu- 
e prawa, kaligrafji, pisania na maszy- > wanie zębów bez bólu. 
s nach, Po ukończeniu świadectwo.  g;t. 48 żonaty, 1 dziec- Porcelanowe 1 złote 

„ ® ŽĄDAJCIE PROSPEKTÓW! u ko, ukończoca szkoła korony, Sztuczne zęby. 
=—= dla leśniczych, eg- Wojskowym, urzędni, 

Do od ieni i а ki i i 
p dż jawi i a LETN ] SK O 28 L- AE ca zniżka. Gin m3 

od 15 sierpnia 3 po- dowej, referencje Wydz. Zdr, Nr 3 
Ww dobrym punkcie z koje z kuchnią, Można dobre, skromnych wy- : 
3 pokoi z kuchnią, każdy pokój oddzielnie, magań, energiczny i 
oraz całkow. urządze. miejscowość suchą, šumienny poszukuje 
niem. Nadaje się na ładna, las sosnowy, posady leśniczego z 
restaurację, róg ul.rzeka. Od Wilna 1 g.dniem 1 października 
Zarzecze i Młynowej 20.m. koleją, od stac.r. b. lub wcześniej. 
10/23 naprzeciw Krzy- kol. 3 klm. Oglądać Łaskawe zgłoszenia z 
ża. Tamże sprzedzjelub listownie stac. ipodaniem warunków 

  

Nowo-otworzory 
INTERNAT 

dla chłopców w pow 
bliżu szkół, 10 min. 
drogi. Opieka wyjątko- 

    

    

się lód. poczta Gudogaj, mt. dla l. W, do admin. VO solidna. Referencje 
i L : * internatu solidne. 

gujelu : Zapoleu A Słowa: Adres > administr, 

Dwa duže MLYNEK Przyjmę EE 
uczniów I uczenice na 

do KAWY rieszkanie, cało dzie- B | E GŁ Ą 
ne utrzymanie opieka, 

pokoje umeblowane z 
używalnością kuchni 

do wynajęcia, 

    

  

Mostowa 9 — 23. RE a mał AZ Wiadomość Niemiecka MASZYNISTKA 
DO SPRZEDANIA” Nr 1-38. | slenograika, | oznaj. w. sklepie miona kompletnie z 

Rodzina polska A. ;ANUSZEWICZA W np irode 0 A 
(była ziemiańska) п!. Zamkowa 20:a. obywatelskie cowniczka  tirmy 

<Standard—Nobel> w 

  

  

przyjmie 2 uczenice ——————rodziniė — исоасе SI - = 
lub 2 uczni na stancję ey_ panieski mogą mieć Warszawie, poszukuje 
z utrzymaniem. Opie- mieszkanie z  utrzy- POSAY. Świadectwa 
ka troskliwa. Wszelkie maniem, opieką i zPierwszorzędne.  Ła- 

wygody. Ul. Wiiko- BBARA francuską konwersacją, kawe oferty pod 
mierska 3 m. 26 (prze- poszukuje pracy, Tata:ska 17 m. 3.  <Zdolna» do adm. 
ciw kościoła Św. Witoldowa 16 m. 7 ———— «Słowa». 

Rafała). NOA Garaż KR 
TY do wynajęcia centrum 

2000 Į Pokój Wiadomasć Niemiecka 
Zi. , Nr. 1—33. ili 

uatychmiast potrze- TOntowy, duży, ume- 
blowany,  ejektrycz- bne z gwarancją. Dow. ność) balkon, do wy- 

: dia uoznis Opieka za” 
w Biurze ogłoszeń S. pawniona. Korepetycje Trusbadki 
  

  

Jutan. Niemiecka 4,"*iecia zaraz, Tatar- na „miejscu. Uniwec- telef, 222, ska 17 m. 3, a do sprzedania, syta 4 m, 6. 
a ul. Mickiewicza 22—5, więtorzecka, ABADIE (POTRZEBNYJ | „POKÓJ w godz. 9—2. - 

wyrobu fabryki wykwalifikowany |dia uczennicy przy . : gubioną książkę: 
ME EO pada rodzinie z całkowitem Ochmistrzyni PO © Una o M. PASCHALSKI, Radom. do robót wodnych, | utrzymaniem i opieką, praktyczna, pracowita, Stanisława  Karpowit . P na žyczenie pianino iuczci dzi ini > į r miennie, ul. Mickie- DI w R i aaa Cza niniejszym się ad dc ddd i i is i i si RST, szumnie ra, "uniewa, 

RR AAA › 

i skierowałam się ku wyjściu, lecz 

pchnął mnie do kąta. Byłam  przera- 
żona, nigdy jeszcze w życiu nie ba- 

że zwarjował, myślę, 
istocie. 

Potem znów zasnął, lecz nie mia- 
łam odwagi poruszyć się. Przez sen 

przed dziesięciu minutami, światło 
zgasło. Okna zasłonięte były ciemne« 
mi sztorami. Prócz słabych blasków, 
płynących z kominka, nic nie rozjaś- 
niało mroków. Siedziałam nierucha- 

do i będę mogła się wymknąć. 

izrozumiałam, że ktoś wszedł do 
pokoju. Za chwiłę miałam już pew» 
ność, gdyż jasny promień oświecił 
twarz p. Tarha, 

Dziewczyna drgnęła na to wspom- 
nienie. 

— Mam go dotąd przed eczyma, 

  

— Czy pani słyszała, jak p. Tarn 
miałam przenieść się na kilka-dni on otworzył oczyśjzerwał się i ede- telefonował? przerwał inspektor. 

Elza skinęła głową. 
— Tak, było to przed dwudziestu 

wił z panem, pan przecież jest in- 
spektorem policji? 

— Proszę dalej,—rzekł, kiwnąwszy 

Czy to prawda? — zapytała.— Wówczas szał go ogarnął, Zaczął powtarzał, że chce na kimś się zem- głową Beckersón.—Czy wuj pańi o- na oku Herbert-Mechonst. Imię jego 
krzyczeć i rzucać Się, jak nieprzy- Scić. A potem, nagłe, było to może budził się całkowicie? 

— Nie. Poruszył się tylko i coś 
mówił. Potem światło zgasło. 

Nie miałam odwagi poruszyć się, 
sądząc że to złodziej. 

Po chwili usłyszałam głós pana i 
— Było to w jadalni, Potem, za- mo, w nadziej, że wuj zaśnie twar- Ralia... To wszystko. 

— Nie widziała pani, jak ten nie- 
badawc:o na cił mnie za rękę i wepchnął do gabi- Wtem usłyszałam skrzypnięcie drzwi znajomy uderzył nożem pani wuja? 

Elza pokiwała głową 'przecząco. 
— Nie mogłam nic rozróżnić. 
luspektor z gniewem  pociera! 

brodę. 
— Muszę przyznać, że prędko 

załatwił to wszystko. Biedny starzec 
został zabity w chwili, gdy stałem w 

Flza starała się być spokojną, ale patrząc, jak wuj wypijał szkłankę po głowa zwisła mu na ramię, ręce miał odległości paru kroków od niego. 

przejści 
wiły ją w w silne zdenerwowanie. wy 

— Opowiem panu wszystko, god dało mi się, że zasnął, wstałam cicho 

  

Wydawca Binalataw fizekiewicz Redaktor wzj ctzesław Karwowsk 

rotać przez Sen... 

1Oapowiedzialny za ogiotrzenia 

a ostatnich paru godzin wpra- szklance konjaku. Czekałam okazji, założone na piersi. Światło rozbudzi- Ładna „będzie historja, gdy to się 
by się wyśliznąć z pokoju. Raz wy- ło go częściowo i zaczął znów mam- e sp 

pojrzał podejrzliwie na dziew- 

Zenon Ławińsk 

pewne Elza zrozumiała, że chciał za- 

nie też zgodziła się na tę propozycję 
z uczuciem ulgi. 

towarzystwie kolegi. 
chodnie zatrzymywali się przed do- 
mem, instynktownie przeczuwając“ja 
kąś tragedję. Beckerson uprzedził te- 
lefonicznie  polieję. 
przybycia 
rozpocząć śledztwo, inspektor zajął 
się oglądaniem domu. * Meble w ga- 
binecie były stare i 
blakły dywan szaro-zielonego koloru 
zaściełał podłogę, biurko było znisz- 

czynę. | czone i stare, szafa z książkami i (rzy 
— Będę musiał wybadać panią, krzesła depełniały umeblowania, Na: 

jako świadka. Chciałbym wiedzieć, Ścianach wisiały obrazy olejne, bez: 
gdzie mógłbym panią znaleść każdej wartości. Jeden tylko przedmiot zwra- 

pani ochoty cał uwagę, był to rodzaj szafki z 
" gramofonem, lecz w istocie była to 

mała pokojowa piwniczka, napełniona 
butelkami. 

Na stole w pobližu zmarlego sta- 
la nieodkorkowana butelka konjaku, 
a obok druga, wypita już prawie do 
dna. Beckerson wymierzył odległości;. 
jedynem przejściem, z którego mógł 
skorzystać morderca, by wymknąć się 
z pokoju, była przestrzeń wolsa po- 
między fotelem, w którym spał Tarn, 
a kominkiem. Leżące koło kominka 
wywrócone krzesło  potwierdzało tę 
hipotezę. 

Rewizja, której dokonał inspektor 
w pokoju zabitego, nie dała żadnych 
rezultatów. Dokonawszy rewizji, in- 
spektor wyszedł na ulicę. Tłum 
wzrastał z każdą chwilą. Beckerson 
dostrzegł człowieka, który przeciskał 
się poprzez tłum w stronę domu; 
policjant zatrzymał go i pomiędzy 
nimi rozpoczął się 'spór. inspektor 
przyglądał się tej scenie bacznem 
okiem. 

— Najmę cla pani pokój w Pa- 
lace-hotel,-zaproponowa! Ralf, 

Nie chciał on, by policja miała 

żony nie powinno: być wciągnięte do 
tej sprawy, w przeciwnym razie wy- 
szłoby ma jaw, iż Ludwika Challam 
była jegn prawowitą małżonką. Za- 

pewnć spokój swej <bratowej», chęt- 

Tymczasem zjawił się policjant w 
Nieliczni prze: 

W oczekiwaniu 
urzędników, _ mających 

niebogate. Wy- 
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