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Cienie polityczne 

Stracenie Sacco i Vanzettlego obu- 

rza każdego człowieka, któremu się 

'ta sprawa wcisnęła w oczy ze szpalt 

dzienników. Nie chodzi tu nawet o 

ich niewinność, chociaż zdaje się, że 

Saćco i Vanzetti maprawdę nie byli 

winni. Konsulat włoski w Bostonie 

stwierdzał przecież alibi jednego z 

nich, stwierdzał, że Sacco w dniu i o 

godzinie dokonania przestępstwa Za- 

łatwiał swoje sprawy właśnie w loka- 

lu tego konsulatu. Ale powtarzamy— 

nie chodzi już oto, czy Sacco i Van- 

zetti byli sprawcami przestępstwa, 

czy nie. Przypuśćmy że byli. Ale trzy- 

manie ludzi przez 7 lat w niepewno: 

ści życia i śmierci, wreszcie w osta- 

tnim terminie odłożenie znowu wyro- 

ku na dwanaście dni poto, aby ich 

wreszcie stracić — to jest - okropne. 

Przecież istotą kary śmierći nie jest 

sama śmierć, gdyż kara w  pejęciu 

kryminologji oznacza zadanie jakiegoś 

cierpienia, a śmierć nie jest cierpie- 

niem. Właściwą karą instytucji kary 

śmierci są właśnie te godziny ocze- 

kiwania na wyrok, właściwą karą jest 

zadanie człowiekowi świadomości, że 

niebawem umrze. I ta właśnie najsroż- 

sza z teriur, która w psyche człowieka 

wierci przekonanie: „umrzesz, umrzesz, 

umizesz”, była aplikowana de nie 

szczęsnych Włochów przez siedem 

zgórą lat. To też bardzo słusznie po- 

wiedziało paryskie monarchistyczne 

Wozroždienje: „Sacco i Vanzetti po- 
winni byč ulaskawieni, bo państwo 

musi jednostce wynagrodzić krzywdę, 

którą jej sprawiło, męcząc ją tak dłu. 

go, nieznośnie długo". Prawdopodo- 

bnie też temi samtetmi względami po- 
wodował się głowa kościeła katolic- 
kiego, Papież Pius Xi, który pelecił 
kardynałom katolickim w Stanach 

Zjednoczonych wszcząć energiczną 

akcję, mającą na celu ułaskawienie 

obydwu anarchistów. Świat katolicki 
w Ameryce był po stronie ułaska- 

wienia. 
Wypowiedziawszy więc naszą część 

oburzenia na barbarzyństwo amery- 

kańskie, — aby to oburzenie jeszcze 

mocniejszem uczynić, — wypowiemy 

ponadto žal, że słabe nasze pióro nie 

jest w stanie z.powodu stracenia ska- 

zańców wyrazić tego nieludzkiego 

bólu, jaki brzmi w artykułach niektó- 

rych dziennikarzy warszawskich, któ- 
rzy istotnie piszą z takim przejęciem» 

jakby sami na fotel elektryczny sia- 
dali i na mim strasznie się poparzyli — 

zapytajmy się teraz, dlaczego sprawa 

Sacco i Vanzettiego stała się tak 
głośna? — Bo jakkolwiek niesprawie- 

dliwość, popełniona na włoskich nie- 

szczęśnikach, jest wielką, jakkolwiek 

barbarzyństwo ludzi — dolarów jest 
oburzające, to jednak na świecie dzieją 

Się niestety rzeczy jeszcze gorsze, a 

niema o nich takiego krzyku. W Bol- 

szewji dzień każdy otwiera stronicę 

z zapisanym na niej potworniejszym 

° fakiem, gdy rozstrzelano ks. Doigoru- 

  

kiego, człowieka czystego, ideawca, 

bez żadnej winy, a razem z nim 20 

innych porządnych ludzi inie była ta- 
kiego hałasu, Wreszciejwiemy, że w Во!- 

- szewji rozstrzeliwują anarchistów nie- 

wtedy, gdy ci popełniają zbrodnię, 
lub są © popełnienie zbrodni podej- 

rzywani, lecz zaraz po skonstatowa- 

niu, że hołdują poglądom anarchi- 
stycznym. 

Nadanie sprawie Sacca i Vanzet- 

tiego takiego rozgłosu przypisać na- 

leży trzem czynnikem politycznym: 

Trzem, a raczej dwum, gdyż pierwsze 

dwa czynniki są tak ze sobą Związane, 

że można je zakwalifikować pod 

wspólną kategorię. 

Propaganda bolszewicka podchwy- 
, ciła sprawą Sacco i Vanzettiego dla« 

tego, że ze wzgłędu na istotne, mery- 
'toryczne błądy, które popełniły w 
tej sprawie władze i sądownictwo 
Stanów Zjednoczonych, — sprawa ta 

stała się niesłychanie łatwą do  wy- 
zyskania, do propagandy, do rzuce- 
nia na wiece. Sacco,i Vanzetti bolsze- 

wikami nie są, lecz anarchistami, to 

znaczy ludźmi, którzy reprezentują 

kierunek prześladowany w Sowdepji, 
Nie może tu być mowy o jakieįš 
obronie przez Bolszewję swoich agen- 

tów. Poprostu propaganda sowiecka 

wykorzystała tu wypadek, będący jak- 

gdyby dia niej stworzony, fakt gru- 

boskėrnego i naiwnego okrucieństwa 
na terenie państwa kapitalistycznege. 

Wykorzystując ten fakt, propaganda 

sowiecka rozkołysała tłumy, pozwala- 
ła im nie słyszeć ech strzałów egze- 
kucyjnych, rozlegających się z wła- 
snego terenu socjalistycznej szczęśli- 

wości. Tu właśnie przychodzimy do 
kontrakcji, powiedzmy białych, a 

raczej  kontrakcjj cbozu  umiar- 

kowanego w Europie. Co _ miał 
robić tem ebóz, co miały  pi- 
sać gazety antybolszewickie, — czy 

wołać pod adresem Sacco i Vanzettie- 
go głosem tubalnym: „na fotelik ele- 
ktryczny*! Niel wolały sobie przypom 

nieć, że humanitaryzm, — to wynala- 

zek starej, kapitalistycznej, burżuj- 

skiej Europy, a nie krwawej bolszewji 

i same zaczęły wołać o ułaskawienie 

skazańców, a przez to wyźrąciły bol- 
szewikom z rąk to, co dla nich było 

najważniejsze, to jest łączenie popular- 
nej sprawy Sacco j Vanzettiego ze 

sprawą bolszewicką. *) 

Więc na pytanie, dlaczego sprawa 

Sacco i Vanzetliego stała się tak gło- 
śna? odpowiadamy: po-pierwsze dla- 
tego. że podjęła ją zarówno propa- 

ganda bolszewicka, jak po-dragie, že 

w konsekwencji podjąć ją /musiala 

kentrakcja antybolszewicka. „Mussoli- 

ni, a z mim razem wszystkie gazety 

prawicówe Europy wcłły 6 ułaska- 

wienie. 

Teraz przychodzi po-trzecie. Róz- 
dział, który sensacyjnie zatytułować 

należy: Sacco £i Vanzetti a długi 
amerykańskie, a wierzytelności Sia: 

nów Zjednoczonych w Europie. 
Francja wylała strasznie dużo naj- 

cenniejszej krwi i wyszła z wojny tył 
ko formalnie zwycięską. Stany Zjedno- 

czone straciły bardzo małe swych 
żołnierzy a z wojny wyszły materjalny- 

mi zwycięzcami. Upominają się teraz 

o długi we Francji, chociaż niejeden 

publicysta francuski im na to odpo- 
wiada: myśmy dawali krew, w spra- 

wie wspólnej, wy chcecie dostać z po- 
wrotem nawet pieniądze? Czyż w tak 

wielkiej wejnie nie powinno każde 
państwo na połe walki rzucać wszyst- 
ko co może, oddać na cele wspólne- 

go zwycięstwa wszystkie swe rozpo- 

rządzalne środki? Myśmy dawali swe 

bohaterstwo, wy powinniście byli dać 

chociaż swoje dolary. 

Rozumowanie to jednak nie prze= 
konywuje jankesów. Francja jest w 

niewoli ekonotnicznej Stanów Zjedn. 
Francja gnębi Niemcy, aby zwrócić 
Ameryce, Stany Zjedn. chcą rządzić 
Anugiją, próbowały nawet rozbić flo: 

tę angielską, tak są ufne w znaczenie 

wierzytelności, którą posiadają w sta- 

rym kraju. Cała Europa jest w kie- 

szeni zbogaconego przez wojnę, 

przez wylaną krew Europy, kupca- 

jankesa. 

Gdybyśmy powiedzieli, że akcja 
Sacce—Vanzelti to zemsta za nie- 

ustępliwość Ameryki w sprawie dłu- 

gów — tobyśmy powiedzieli zadużo, 

mieściśle, przesadnie. Lecz niewątpli- 

wie w tem staraniem a jaskrawem 

organizowaniu ochrony poselstw 

amerykańskich i konsulatówetc.etc.tkwi 
trochę złośliwości,ikwi intencjanieprze 

szkadzania depopularyzacji Ameryki 
na gruncie Europy. 

Bo też to wojna starego świata z 

nowym staje się co miesiąc bardziej 
palącem zagadnieniem  politycznem 

kulturalnem, psychicznem. St. Zjedn. 
są dziś tak bogate, że się bawią w 

*) Tylko najbardziej naiwne et: 
Europie nie wzięły ia, w ES pojętej 
kontrakcji, przeciw bolszewikom zwróconej. 
Do tych należy oczywiście polska Gazeta 
Warsz. Poranna, gdzie orjentacji politycznej 
zawsze niestety znajdujemy tylko na dwa 
grosze, 

za najniewygodniejszym z foteli. 

bogałege pana, który może sobie 

pozwolić na utrzymywanie Europy. 

A tutaj mamy do czynienia z tym 

niesłychanie dużym dystansem, który 

dzieli kulturę Europy od kultury 

Ameryki. W Konstantynopolu, czyli 

ma krańcu Europy,  dorożkarze, 

jak wszyscy  dorożkarze, mają 

latarnie po bokach  dorożki. I 

w jednej takiej latarni derożkarza 

konstantynopolitańskiego, która tam 

jest miedziana i zwykle bogato rze- 

źbiona, mieści się więcej kultury arty: 

stycznej, aniżeli we wszystkich ave- 

nue w Chicago! Kuliura artystyczna 

nie jest wszystkiem dla życia spo- 

łeczeństw, lecz przecież widzimy jak 

ona marnieje, kapcanieje pod tchnie- 

niem barbarzyńców z Ameryki. Jak 

teatr paryski schiebia tym prymityw- 

nym gustom, jak sceny błyszczące 

od dowcipów muszą nie zapominać 

o „teściowych* w repertuarze, aby 

zyskać sobie nóklask jankesów, u 

których Europa jest na utrzymaniu. 

Ta rywalizacja starego Świata z 

nowym to nietylko kwestja repertuaru 

kabaretu paryskiego. Żyła ona w ob: 

radach konferencji meęrskiej, gdzie 

Ameryka została upekorzona. Zali- 

czamy do procesu te] rywalizacji tąkże 

sprawę Sacco—Vanzetti w tem prze- 

konaniu, że niechęć ku zbogaconej 

Ameryce stanie się w Europie siłą, 

która rzeźbić u nas będzie znacznie 

więcej wypadków politycznych, ani» 

żeli dziś to się nam zdaje. Cat. 

EISS RZOTYPOKATEBI U WEZGCZA 

Nowa pożyczka Gdańska. 
GDAŃSK. 248. PAT. Rada miej- 

ska miasta Gdańska, na wniosek se- 
natu wolnego miasta, uchwaliła na 

wczorajszem posiedzeniu zaciągnąć 

nową pożyczkę w kwocie 5,6 miljo- 

na guldenów. Po zaciągnięciu tej po- 
życzki dług miasta wzrośnie do su- 
my 43 600 tys. guldenów. 

Katastrofa kolejowa w Anglįi 
południowej. 

LONDYN, 248. PAT. W pobliżu 
miejscowości Szvenoaks na linji ko- 
lei południowej wykoleił się pociąg 
pasażerski, przyczem 11 osób zo- 
stało zabitych, około 20 odniosło 
ciężkie, a 30—lżejsze rany. Lokomo- 
tywa i dwa wagony spadły z masy- 
pu. Wagon  pulmanowski — 208 а? 
zdruzgotany. Przyczyna katastrofy nie 
jest dotychczas znana. 

Wybuch w gazowni manches- 
terskiej, 

LONDYN, 24.8 PAT. Z Manchee 
steru donoszą, że wczoraj wieczorem 
w gazowni tamtejszej nastąpił wybuch 
dwóch zbiorników o pojemności 3500 
stóp sześciennych. Wskutek wybuchu 
26 rebotników gazowni. doznało 
wstrząsu i poparzeń. Zabitych niema. 
Skutki wybuchn nie były zbyt groź: 
ne, wobec tego, że zapas gazu w 
zbiornikach był stosunkowo nie wielki. 

Zaglul - basza zmarł. 
LONDYN, 28. VII. PAT. Z Kairu 

donoszą, że znakomity egipski mąż 

stanu, basza Zaglui, zmarł wczoraj 
wieczorem, przeżywszy lat 77. Był on 
prewodniczącym egipskiej lzby depu- 
towanych i przywódcą stronnictwa 
nacjonalistycznego" Była to najwybit: 
niejsza osobistość współczesn. Egip- 
tu. W ciągu ubiegłych lat 45 basza 
Zagluł odgrywał wybitną rolę w ży- 
ciu publicznem Egiptu. W pogrzebie, 
który odbył się dziś po południu, 
wzięły udział olbrzymie tłumy  publi- 
czności. Rząd angielski bv! reprezen- 
towany przez Meville - Hendersona, 
zastępcy wysokiego komisarza Egiptu. 

Wycieczka kaszubów na Gór: 
nym Śląsku, 

KATOWICE, 24, Vill. Pat. W dniu 
dżisiejszym o 844 rano przybyła tu 
wycięczka Kaszubów w liczbie 45 
osób pod przewodnictwem ks. pro 
boszcza Pronobisa. Wycieczkę powi- 
tali na dworcu przedstawiciele Zwią- 
zku Obrony Kresów Zachodnich oraz 
tutejsze mauczycielstwo. Następnie 
wycieczka udała się do Chorzewa, 
gdzie zwiedziła państwową fabrykę 
wytworów azotowych potzem wyje- 
chała do Król. Hut-, gdzie w towa 
rzystwie miejscowych . przedstawicieli 
Z. Q. K. Z. zwiedzono Hutę Królew- 
ską i Hutę Laury. Wieczorem ucze- 
stnicy wycieczki podejmowani byli 
przez ZOKZ. wieczerzą, na której 
również byli obecni przedstawiciele 
wojskowości i samorządu. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Srosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ui Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Zlemian 
BŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 03 

NIEŚWIEŻ — 

POSTAWY — 

ŚWIR — uł 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 
  

Po egzekucji. 
Pogrzeb Sacco i Vanzetti. 

BOSTON, 24—8. Pat. Zarządzenia w sprawie pogrzebu Sacco 
i Vanzettego nie zostały jeszcze ukończone Jednakże kom tet o- 
brony Sacco i Van:ett ego oznajmis, że obecne jest niemożliwą 
rzeczą wystawiać trumnę ze zwłokami na widok publiczny w mias: 
tach Stanów Zjednoc'onych. Ciała straconych będą spalone w 
niedzielę 28 bm. w Bostonie, soczem siostra Van:ettego zabiera 
prochy brata i uda się z niemi do Nowego Yorku, Londynu, Pa- 
ryża, Berlina, Stokholmu i innych mast, zanim złoży je we 
Włoszech. 

Gwałtowne manifestacje w Paryżu. 
| PARYŻ, 24—8, Pat. O manifestacjach, jakie odbywały się wczora 

wieczorem w Peryżu Agencja Hawasa podaje następujące dalsze szczegó- 
ły: Godz. 22 mia, 15 manifestanci wycofali się na bulwar Szwastopolski 
koło wielkich bulwarów, wybili szyby wystawowe w wielu magazynach 
które następnie splądrowali. Z kolei demonstranci usiłowali wznieść bary- 
kadę, posługując się w tym celu kratami żelaznemi, okalającemi drzewa 
na bulwarze, worcami cementu, materjałami wziętemi z pobliskiege składu 
oraz pojazdami. Szarże policji uniemożliwiły tem zamiar. W tym samym 
czasie grupa manifestantów wydarła z korzeniami kilka drzew na placu 
Clichy, poprzewracała pojazdy, powybijała szyby oraz witryny okien wy- 
stawowych, O godz. 22 mn. 30 grupa manifestantów, złożona z 700 a- 
sób, idąca od strony Pól Elizejskich, usiłowała przerwać kordon policji, 
zamykający dostęp do ambasady Stanów Zjednoczonych. Policja odparła 
manifestantów, którzy cofnęli się w aleję Pól Elizejskich oraz w sąsiednie 
ulice, przyczem doszło do starcia między manifestantami a gośćmi znaj- 
dujących się na tych ulicach kawiarni. Nastąpiła wymiana szeregu  strza- 
łów, obeszło się jednak bez ofiar. Manifestanci "wybili w kawiarniach wiele 
szyb. Kało północy przywrócono spokój. Policja aresztowała około 200 
osób. W czasie zajść czterdzieści osób odniosło rany. 

Zaburzenia w Amsterdamie. 
AMSTERDAM, 24 VIII PAT. Na wielkim placu przed zamkiem królewskim 

doszło wczoraj, w związku ze straceniem Sacco i Vanzettiego, do ostrego star- 
cia między tłumem a policją, przyczem szereg osób odniosło rany. Załoga woji 
skowa miasta została wzmocniona. W Rotterdamie i Hadze podczas podobnych 

CI policja również musiała interwenjować, przyczem wiele osób 
o rany. 

Dia dowiedzenia niewinności. 
BOSTON. 24 8. Pat. Liczne organizacje, działające na | korzyść 

Sacco i Vanzettiego, wystosowały ape! w sprawie odbycia narodowej kon= 

ferencji wszystkich orgamizacyj w Nowym Jorku w celu dowiedzenia nie- 
winności straconych Włochów. 

Manifestacje w Berlinie i Hamburgu. 
BERLIN 24 VIil PAT. Dziś wieczorem odbył się w Lustgarten zwołany przez 

komunistów i czerwoną gwardję komunistyczną wielki wiec protestacyjny z powodu 
strącenia Sacco I Vanzettiego. Po wiecu utworzono pochód, który przeszedł ulicami, 
nie zakłócając porządzu publicznego. 

, HAMBURG, 24 8, Pat. W czasie wiecu komunistycznego, w. którym 
wzięło udział 1500 osób, doszło dę starcia z policją. Grupy demonstran- 
tów próbowały przedrzeć się pod gmach konsulatu amerykańskiego. 
12 osób aresztowano. 

  

Niemcy nigdy nie uznają granic wschodnich. 
BERLIN, 24.VI, PAT. Nawiązując do informacyj „Manchester Guar- 

dian* o zamiarze uzależnienia ewakuacji Nadrenji od zagwarantowania gra: 
nicy polskiej, „Dzr Tag" oświadcza, że Niemcy nie mogą wcale brać w 
rachubę takiego załatwienia sprawy. Stosunki polsko-niemieckie są uregu- 
lowane na podstawie traktatu, zawartego w Locarno w tym sensie, że 
obie strony zrzekają się wszelkiej próby zmiany granie w drodze gwałtu. 
Pozatem jednak Niemcy muszą odrzucić wszelkie żądania udzielenia jakich: 
kolwiek gwarancyj. Nigdy żaden niemietki minister spraw zagranicznych— 
zaznacza dziennik—nie wyrzeknie się roszczeń Niemiec co do rewizji gra* 
nic wschodnich Rzeszy, jest ona bowiem dla Niemirc koniecznością ży- 
ciową, której nie wyrzekną się za cenę opróżnienia Nadrenji w trzy czy 
cztery lata przed terminem ostatecznym. Dziennik zwraca sią wreszcie do 
kół rządowych niemieckich Zz wyrsžaem upomnieniem, .aby raz wreszcie w 
niedwuznaczacej farmie wyjaśniły swe stanowisko w tej sprawie. 

Sowiety przeciwko Związkowi państw bałtyckich 
BERLIN, 24 VIII. PAT. Telegrafen Union donosi z Moskwy, że w 

najbliższych dniach rząd sowiecki ma wystąpić z oficjalnem oświadczeniem 
w sprawie planu utworzenia Zwłązku państw bałtyckich. Rząd sowiecki 

ma zamiar według zapewnienia Telegrafen Unłon polecić swoim  рггей- 
stawiciełom w Kownie, Rydze i Tallinie, aby zakomunikowali tamtejszym 
rządom, iż rząd sowiecki uważa utwerzenie bloku państw bałtyckich jako 
wyreźnie skierowane przeciw sowietom. Locarno wschodnie jest niemo_ 
żliwe, poneważ rząd sowiecki pozostaje w opozycji do Ligi Narodów. 

Konferencja w sprawie zagranicznej polityki 
Sowietów. 

BERLIN, 24 VIII. PAT. Agencja Telegrafen Union donosi z Moskwy, 
że z końcem bież. miesiąca odbędzie się w łonie rady komisarzy! ludowych 

konferencja, w której wezmą udział Cziczerin, Karachan i Litwinow. Amba- 

sador sewiecki w Berlinie Krestinski złoży specjalny referat o stosunkach 

niemiecko-sówieckich. Obecne będzie na konferencji plenum Politbiura. 

Konferencji tej przypisują w kołach sowieckich wielkie znaczenie. Ma ona 

na celu rozpatrzyć błędy, popełnione przez dyplomację rosyjską z począ- 

tklem b. roku. Specjalne trudności nasuwa sprawa stosunków  sowiecko- 

francuskich. W sprawie złagodzenia zatargu sowiecko-angielskiego dotych- 
czas mie da się nic pewnego stwierdzić. Z Japonją sowiety utrzymują 
nadal przyjazne stosunki 

Skład delegacji niemieekiej na sesję Ligi 
Narodów. 

BERLIN, 248 PAT. Skład delegacji niemieckiej na wrześniową sesję 

Rady Ligi Narodów będzie następujący: Przewodniczący min. spraw (zagr: 

Streseman, członkowie: sekretarz stanu dr. Schubert, przedstawiciel kance- 

łarji Rzeszy dr. Puznder oraż dyr. ministerjalny Gaus, rzeczoznawca praw- 

ny ministerstwa spraw zagr. 

Biskup O'Rourke — nuncjuszem apostolskim 
w Rydze 

GDANSK, 24VIII PAT. Tutejszy organ centrum «Danziger 
Landeszeitung» podaje za pismami niemieckiemi wiadomość, jako. 
by biskup gdański ORourke miał być upatrzony przez Watykan na 
stanowisko nuncjusza spostolskiego w Rydze. 

Krwawe starcia w Lipsku. 
LIPSK 24 VIII PAT. Wczoraj wieczorem odbvwały się tutaj demonstracje 

komunistyczne orsz <czerwonej gwardji» komunistycznej przeciwko straceniu 

Sacco i Vanzettiego. W czasie pochodu doszło do krwawych starć między de- 
monstrantami a policją. Demonstranci zaatakowali lokal, w którym znajdowsł 

się posterunek policji, obrzucając go kamieniami. W czasie starcia jeden z de- 

monstrantów został zabity, a drugi ciężko ranny. Kilku policjantów demonstran' 

ci ciężko poranili. 
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CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
n . W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
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Sejm i Rząd- 
Genewa dementuje plotki. 

WARSZAWA, 24-VIII.(Żel.wł Słoway 
Min. Spraw Zagranicznych otrzymało 
informacje z Genewy dementujące 
wiadomość, jakoby miały się tam od= 
być aatypolskie manifestacje. 

Proces gen. Żymierskiego 
wkrótce zostanie ukończony. 

WARSZAWA 24.VIII.(Żel.wł. Słowa) 
Dochodzenie w sprawie gen. Żymier- 
skiego zostało już zakończone. Jutro 
przemawiać będzie prokurator, poju- 
trze i dni następnych obrcńcy, a w 
czwartek spodziewany jest wyrok. 

Audjencje u min, Knolla, 

WARSZAWA. 24, Villi. (żel. wł, SŁ.) 
Minister Knoli przyjął па  audjencji 
posła angielskiege Max Miillera i 
charge-d'affaire francuskiego Trifeaull. 

Jedno godło dla całej Rzeczy 
pospolitej, 

WARSZAWA, 24 VIII (tel wt Sžowa) 
Wniosek w sprawie wprowadzenia 
jednolitego godła na całym obszarze 
Rzeczypospolitej przesłany został da 
Rady Ministrów i rozpatrzony zosta- 
nie na pierwszem posiedzeniu Rady. 

Radjo stacje polskiej kon- 
strukcji, 

WARSZAWA, 24.Viil.(fel.wżł. Stwa) 
Studenci politechniki _ warszawskiej 
dokonali prób 7e skonstruowanemi 
przez siebie radio-stacjami, które ma- 
ją być uruchomione na wszystkich 
lotniskach cywilnych w Polsce. Siuż- 
ba radio będzie zaprowadzona wkrót- 
ce na wszystkich linjach powietrznych 
i samoloty otrzymają stacje odbior- 
czo-nadawcze polskiej; konstrukcji. 

Aresztowanie piętnastu ko- 
munistów. 

WARSZAWĄ, 24 VIil.(Żel.wł. Słowa) 
W związku z samosądem komunis- 
tycznym dokonanym wezor:į w War- 
szawie, władze bezpieczeństwa czynią 
starania aby wykryć erłonków bajów- 
ki. W związku z tem aresztowana 15 
wybitnych kemunistów. 

Płk. Beck nie był znieważony 

WARSZAWA, 24 VIIl.(źel wł. Słowa) 
Polonja katowicka rezpuściła nonsen- 
sowną platkę o pobiciu płk. Becka 
przez dygnitarzy sowieckich na dwor- 
cu głównym, 

Zajście to miało mastępujący prze- - 
bieg. 

Umysłowo chory, którego radzina 
konwojowała do Rosji, w pewnym 
momencie wyrwał się i rzucił na 
spacerującege oficera. Obecny przy 
tem płk. Beck interwenjował. Po u- 
bezwładnieniu szałeńca rodzina prze- 
prosiła napadniętego za zajście. 

60 miejsc w policji. 

WARSZAWA 24 Vitl. (żel.wł Słowa) 
W województwie Nowogródzkiem wa- 
kuje 60 miejsc w policji z uposaże- 
niem w XIll stopniu służbowym. Od 
kandydatów wytmagane jest šwiade- 
ctwe z ukończenia 4 kłas i wiek od 
23—45 lat. 
ERTASTETT PST PEZET! 70 A 

Baldwin powrócił z Kanady; 

LONDYN, 24 8 Pat. Dzisiaj po 
południu powrócił z Kanady premjer 
Baldwin. 

Konferencja sjonistycznej partji 
robotniczej. 

BAŻYLEA, 24 8. Pai. Otwarto tu 
piątą konferencję sjonistycznej partii 
robotniczej. Na otwarciu obgcne były 
delegacje Pelski, Litwy, Rumunji i 
Łotwy. 

Niemcy a kongres mniejsości, 
%9 BERLIN, 24. VIII. PAT. Kreuzzei- 
tung oświadcza, źe Niemcy z sym- 
patją śledzą działałność kongresu 
mniejszości, muszą się jednak za- 

strzedz przed przyznaniem  praktycz- 
nych konccsyj ze swej strony mnieja 

szościom narodowym w Niemczech 

dopóty, dopóki nie bądą mieli zagwa- 

rantowanej wzajemności wobse mniej- 

szości niemieckiej w innych jpań* 
stwach. 

Sól bydlęcą 
miełoną i w brylach (do' fizania) 
poleca: 

Wileński Syndykat Rolniczy $. 
Zawalna 9, Tel, 323. 
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ECHA KRAJOWE 
WOŁOŻYN. 

— Pokaz bydła rogatego w 
gminie Trabskiej. Staraniem Okrę- 
gowego Związku Kółek Rolniczych 
powiatu Wołożyńskiego przy poparciu 
Sejmiku Wołożyńskiego został urzą- 
dzony w dniu 24 lipca 1927 roku 
przy mleczarni w Wierzcholisie gminy 
Trabskiej jednodniowy pokaz hodo- 
wiany. 

Pokaz zorganizowany został spe- 
cjalnie dla zachęcenia członków mle- 
czarni do należytego chowu krów 
i buhai. 

Oficjalne otwarcie pokazu nastą- 
piło o godz. 1 m. 30 przez przewód- 
niczątzga wydziału powiatowego 
p. Jana Emeryka, który po wysłucha- 
niu powitalnej mowy prezesa Komi- 
teiu pokazu g. Ryszarda Kościeleckie: 
go, w krótkich słowach zachęcał miegz- 
kańców tami. gminy, wobec sprzyja: 
jących warunków,. a mianowicie wieł- 
kiej ilości łąk i pastwisk oraz nizin: 
nego położenia gruntów, ku przejściu 
z produkcji roślinnej na zwierzęcą. 

Pa przemówieniu prezesa Okręgo- 
wego Związku Kółek Reiniczych pow. 
«w ołożyńskiego p. Cz. Dębickiego i 
przecięciu wstęgi przeciągniętej w bar- 
dzo udatnie zrobionej bramie efek- 
townie ubranej zielenią, wszyscy udali 
się na pole pokazowe 

Na pokazie byli obecni z gości: 
członek wydziału powiatowego p. Sie- 
fanja Hebowiczówna, sekretarz sej- 
tmiku p Jerzy Dunin - Marcinkiewicz, 
przedstawiciel wojewódzkiego Związku 
kólek rólniczych ziemi Nowogródzkiej 
p. Suryn, lekarze weterynarji p.p. Mi- 
kutowicz, i Palczewski, instuktor kółek 
rolniczych p. Spkołowski i inni. 

Z doprowadzonych krów wyróżnia- 
ło się sporo krów rasy czerwono- 
polskiej, chowu miejscowego, a z 
buhai stadniki zakupione przez sej- 
mik i przydzielone do kółek rolni- 
czych. 

Pokaz wykazał zrozumienie i dą- 
żenie rolników do uszlacheinienia ca- 
łego pogłowia bydła mleczaego oraz 
uświadomienie co de rentowności i 
opłacalności vależytego chowu i ra- 
cjonalnego żywienia inwentarza. 

Komi*ja sędziowska nie tylko da* 
wała ocenę krów z wyglądu, lecz 
przeprowadzała na miejscu jeszcze 
badanie zawartości tłuszczu w mieku. 

Naogół wydano nagród: 6 listów 
pochwalnych, 7 świadgctw pochodze- 
nia i 25 nagród pieniążnych, | 

Nagrody pieniężae wydawane były 
przez sejmik wołożyński i wojewódzki 
Związek Kółek Rolniczych. 

BARANOWICZE. 

— Obwodowa Wystawa Rol- 
nicza w Baranowiczach. 12 sier- 
pnia odbyło się w Baranowiczach 
ósme z kolei posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego Obwedowej Wysta- 
wy Rolniczej w. Baranowiczach, tet- 
min której ostatecznie ustalony zestał 
na 10, 11 i 12 września r. b. 

Otwarcia wystawy naznaczono na 
1 godzinę po południu dnia 10 wrze- 
Śnia, dla cksponatów ubiegających 
się o nagrody najpóźniej do godz. 10 
rano w dniu otwarcia, t. j. 10 wrze. 
śnia. 

W drugim dniu wystawy odbę- 
dzie się otwarcia wyścigów konnych 
Wschodnio Kresowego Klubu J»zdy, 
zaś 12 września ranó pokaz narzędzi 
rolniczych, który obiecał poprowadzić 
prof. Biedrzycki. Wystawa naogół za- 
powiada się dobrze. Nadchadzi duża 
ilość zgłoszeń na mielsca dla ekspo- 
natów i oddzielnie pawilony przede- 
wszystkiem od roólńików miejscowych; 

są już i poważne zgłoszenia zamiej- 
scowe, jak np. dr. Szańkowskiego na 
znane żyto Wierzbieńskie, firmy Per- 
kun, Alfa, Lawal i innych. 

Udział w wystawie wezmą stacje 
doświadczałne w Bieniakoniach i Sar- 
nach i miejscowe organizacje rolni- 
cze. Zapowiada się duża ilość ekspo- 
natów z przemysłu ludowego, zwła: 
szcza tkactwa. 

Komitet Wykonawczy Wystawy 
prowadzi już prace nad uporządko- 
waniem placu i rozpoczyna budowę 
pawiłonów dla iawemiarza żywego. 
Większa część eksponatów z produk- 
cji roślinnej i przemysłu będzie zalo- 
kowana w udzielonym dla Wystawy 
przez władze wojskowe obszernym 
gmachu, Pozatem będą wzniesione 
pawilony prywatre: 

Komitet obwieścił w plakatach i 
rozesłanych odezwach, že będzie przyj. 
mował zgłoszefiia na eksponaly do 
15 b.m. Termin ten został przedłużo- 
my, jednak z łatwo zrozumiałych po- 
wodów pożłądanem jest, by zgłosze- 
nia mapływały jaknajwcześniej. Dia 
udogodnienia pobytu w. Bardnowi- 
czach osobom zwiedzającym wystawę 
Komitet zajął się przygotowaniem 
lokali i przyjmuje ma nie zamówienia 
do dn. 1 września r.b. 

Osiatnio zostały ustalone ceny za 
miejsca pod eksponaty. Mają być 
mianowicie pobierane opłaty przy eks: 
ponatach przemysłu większego i za- 
miejscowych w gmachu ogólnym za 
1 metr kw. podłogi lub ściany od50 
gr. do 2 zł, na olacu odkrytym za 
1 mir. kw. od 25 gr. do 1 złotego, i 
za miejsce dla dużej sztuki inwenta- 
rza żywego po 2 złote. 

Większe eksponaty rolnicze z zie« 
mi Nowogródzkiej, eksponaty pań- 
stwowe i samorządowe oraz prze- 
mysł drobny będą przyjmowane do 
pomieszczeń ogólnych lub plac od- 
kryty—bezpłatnie. Dyrekcja Kolei Pań- 
stwowych w Wilnie udzieliła zezwo- 
lenią na stosowanie 50 prac. ulgi ta- 
ryfowej przy przewozie eksponatów, 
Uigi będą stosowane w ten sposób 
żę eksponaty przywiezióne na wysta- 
WĘ koleją będą miały z powrotem 
przewóz bezpłatny. 

Komitet Wykonawczy czyni sta- 
rania, by Wystawa — pierwsza obej- 
mująca szerszy teren ziemi Nowo- 
gródzkiej, dała możliwie dokładny 
obraz miejscowej produkcji rolniczej, 
a częściowe i przemysłowej. Byłoby 
niezmiernie pożądanem, by potrafiła 
ona zairiteresówać nie tylke rolników 
Nowogródzkich, ale i jaknajszersze 
sfery polskie, które sprawa nawiąza- 
nia bliższych stosuńków z producen- 
tami względnie konsumentami żywiej 
obchodzi. Niczawednie Wystawa przy- 
czyni się nie małó do poznania sta- 
Kao w ziemi Nawogródz- 

ie]. 

DRUSKIENIKI. 

(r) „Głos Druskieńicki* prze: 
ciwko d;,r. Mal nowskiemu. „Głos 
D:uskienicki* wystąpił z nader ostrym 
artykułem skierowanym — przeciwko 
dyrektorowi zdrojowiska w Druskie- 
nikach, p. Małinowskiemu. Pismo to 
oskarża dyrektora Malinowskiego o 
to, że zużył on na własne potrzeby 
kredyty otrzymane na rozbudowę 
Diuskienik. 

Tenże <Głos Druskienicki» dru- 
kuje protest kuracjuszów przebywa: 
jących w  Druskienikach przeciwko 
dyr. Malinowskiemu, w którym jest 
on wskazany jako winowajca Śmierci 
trzech młodych ofiar, pochłoniętych 
w bieżącym roku przez Niemen, 

SŁOWO 

Konferencja rzeczoznawców prasowych. 
GENEWA. 24 VIII. PAT. W otwartej w dniu dzisiejszym konferencji 

rzeczoznawców prasowych bierze udział 120 przedstawicieli prasy ze 
wszystkich krajów, dyrektorów biur prasowych i agencyj informacyjnych 
oraz zawodowych dziennikarzy. D yrektor Daily Telegraph, lord Burngham, 
nakreślił cele i program konfarenacji, któremi są rozszerzenie i ułatwienie 
wymiany informacyj pomiędzy poszczzgólnemi państwami. 

GENEWA, 24. VIII. Pat. Dnia 24 b. m. otwarta tu została kenfereu- 
cja rzeczoznawców prasowych, zwołana przez Sekretariat Ligi Narodów 
w wykonaniu rezolucji Zgromadzenia Ligi z września 1925 r. Celsm kon- 
ferencji łest: 1) wynalezienie środków łatwiejszej, szybszej i tańszej trans- 
misji informacyj, aby zmniejszyć szanse nieporozumień między narodami, 
2) dyskusja nad sprawami zawodowemi, których rozwiązanie mogłoby 
przyczynić się do uspokcjenia (pacyfikacji) opinji publicznej w różnych 
krajach. Na konferencję tę, jak wiadomo, wyjechali jako członkawie p. Piotr 
Górzcki, dyrektor P.A.T. p. Ehrenberg, redaktor <Kurjera Porannego» oraz 
w charakterze obserwatora z ramienia M. S. Z. p. Leon Klimecki, 

Hoover nie chce być prezydentem. 
WASZYNGTON, 24 Vili. PAT. Sekretarz handlu Hoover 

oświadczył, że nie zamierza kandydować na stanowisko prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych 

Rozstrzelanie pani Klepikowej. 
MOSKWA, 24 VIII. PAT. Wyrok śmierci na panią Klepikową, 

гапа ха szpiegostwo na rzećz Anglji, został wykonany. 

Expose prezydenta Sahma. 
GDAŃSK, 23—8, Pat. Na wczorajszem posiedzeniu komisji głównej 

sejmu gdańskiego prezydent senałlu wolnego miasta Sahm wygłosił €xpo- 
se a sprawach gddńskich które będą przedmiotem obrad wrześniowej Se- 
sji Ligi Narodów. Na pierwszem miejscu stoi sprawa polskiego basenu 
amunsicyjnego na Westerplatte. Senat pragnie doprowadzić do ponownego 
rozważania tej sprawy i uchylenia poprzedniej decyzji Ligi Narodów z 
dnia 14 marca 1924. Druga kwestja dołyczy prawa postoju polskich okrę- 
tów wojęnnych w Gd ńsku. Senat domaga się mianowicie zniesienia pra- 
wa postoju tych okrętów w Gdańsku. 

Trzecią sprawą, która będzie przedstawiona w G:newie przez senat 
walnego miasta jest prawo wnoszenia przez urzędników kolejowych 
gdańskich przed sądy gdańskie skarg dotyczących pretensyj] do Skarbu 
polskiego. Czwarty puokt stanowi żądanie władz gdańskich zniesienia 6- 
graniczeń w budowie samolotów na obszarze wolnego miasta Gdańska. 
Piąta wreszcie kwestja dotyczy opieki prawnej w sprawie likwidacji mają- 
tku pewnego obywatela gdańskiego w Polsce. 

Z powyższego zestawienia widać, że senat gdański stara się wysu- 
wać w G:newie jaknajwiększą ilość spraw gdańskich, które bądź były już 
rozważane przez Radę Ligi Narodów bądź też zostały przez nią def.nityw- 
nie załatwione. 

Pokój na zachodzie żależy od pokoju na 
Wschodzie 

LONDYN. 238. Prasą liberalna, najbardziej przystępna wpływom 
niemieckim, w dalszym ciągu zajmuje się sprawą rzekomego uzależnienia 
przez Polcarego ewakuacji Nadrenji od zagwarantowania granicy polskiej i 
protestuje przeciwko twierdzeniom francuskim, że rząd angielski odnosi;się 
do tego nowego warunku przychylnie: Zarówao „Manchester Guardian“, 
jak „Daily News* i „Westminster Gazette”, które tę Sprawę omawiają, 
wsłrzymują się całkowicie od wszelkich napaści na Polskę, "Wreszcie, jeśli 
chodzi o opinię tutejszych kół politycznych, można zauważyć wzrastające 
zrezumienie, że pokój na zachodzie nie da się odseparować od sprawy 
pokoju na wschodzie. 

Loty transatlantyckie. 
LONDYN, 24-Vill. PAT. Lotnik angielski kapitan Courteney zamierza odlecieć 

z RA do Ameryki jeszcze dzisiaj wieczorem. 
LONDYN, 24 Villi. PAT. Księżniczua Loewenstein'Wortheim zamierza towarzyszyć 

lotnikom Hamiltonowi i Minchinowi w projektowanym przez nich locie transatlantyckim 
do Ameryki. : 3 

Katastrofa kolejowa. 
WARSZAWA 24 VIII PAT. Dnia 24 bm. o godz. O min. 5 na szlaku Łu- 

ków — Międzyrzecze, na przejeździe kolejowym, pociąg osobowy najechał na 
furmankę, wiozącą kilka osób. Skutkiem zderzenią. które było bardzo silne, 3 
osoby poniosły śmierć, zaś 6 zostało ciężko rannych. Ciężko rannych przewie: 
ziono tym samym pociągiem do szpitala w Warszawie. W wypadku ponieśli 
śmierć: Kałuszyński Franciszek, 50 lat, syn jego Sylwester 14 lat i Wojeszka 
Gabryela 26 lat. Ciężko ranni zostali: Kowalska Janina 22 lat, Harusiewicz Apo- 
lonja 27 lat, Frechowicz Wacław 37 lat, jego żońa Walerja 27 lat i Borysiewicz 
Janina 57 iat. 
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Przedwojenne, „Stare Wilno* 
„Ww osobach najlepszych, najza- 
służeńszych swoich przedstawi- 
cieli, odchodzi w Przeszłość, 
skąd już tylko duchem wraca się 
na świat potomnych, skąd juź 
tyłke ku nim coraz dalsze do- 
chodzą echa... 

Umarł Władysław Zahorski, 
cierpiący już od dłuższego cza- 
su, a raz po raz podżwigający 
się z pod kosy śmierci aby nie 
powiedziane było, że w służbie 
obywatelskiej na dzień ustał, na 
godzinę. Był te, nie znający co 
to wytchnienie pracownik nietyl- 
ko na niwie zawodowej, lekar- 
skiej, lecz zarazem na niwie spo- 
łecznej, wszechstronnej dźiałał- 
ności. Był to patrjota polski 
wielkiego serca. Był ta syn zie- 
mi tutejszej, oddany jej całą du 
szą. Pars magną fuit wszysikie- 
go, czem ziemia ta zakwitala 
przez dlugi szereg lat. Przeszlo- 
ścią kraju naszego żył; w jego 
teraźniejszości brał niestrudzeny 
udział na najrozmaitszych polach; 
dla przyszłości kraju naszego 
pracował. Wielkiej zacności i 
szlachetności był to człowiek; 
z niepespolitą bięgłością w swym 
zawodzie lączył nieprzeciętne o- 
bycie się z naukami historycz- 
nemi; zostawił pe sobie piękny, 
niezwykle cenny plon studjów 
historycznych i literackich prac. 

Urodzony w 1858:ym raku w 
powiecie Ś»ięciańskim, syn do- 
ktora medycyny, medycynę też 
obrał za swój zawód. Po ukgń- 
czeniu uniwersytetu w Moskwie 
był kolejno lekarzem w Jzkatie- 
rynburgu ma Uralu i naczelnym 
lekarzem szpitala miejskiego w 
Czelab'fsku. Dopiero w 1892- 
gim okoliczności pozwoliły mu 
wrócić do Wilna i stale tu 
osiąść—6 czem zawsze marzył, 

Tu w Wilnie obok nader in- 
tensywnej praktyki lekarskiej, 
obok sekretarzowania Tewarzy- 
stwu Lekarskiemu ima Się z 
wielkiem zamiłowaniem pracy 
oświatowej w duchu narodo- 
wym. jest niezmiernie czynnym 
człenkiem tajnego towarzystwa 
«Oświata», przewodnicząc sekcji 
odczytowej i książkowej. Sam 
wygłasza odczyty popułarne dla 
młodzieży i robotników, nie raz 
jeden narażając się na deporta- 
cję !6b więzienie. Pogłębia w 
następnych latach swoją działal- 
ność, zakładając społem z Wła: 
dysławem hr. Tyszkiewiczem w 

Ś. p. Władysław Zahorski. 
Wilnie Towarzystwo Doraźnej 
Pomocy Lekarskiej, biorąc czyn- 
ny udział w powstawaniu i re- 
dagowaniu <Zorzy» oraz «Ju- 
trzenki» tudziež w  popieraniu 
«Dziennika Wileńskiege», Każe 
de kul'uralne, każde filantropij- 
ne przedsięwzięcie miało w 6. p. 
doktorze Władysławie Zahor- 
skim niestrudzonego orędowni- 
ka, propagatora i pracownika. 
Wystarczy przypomnieć szpital 
na 250 łóżek w Porubanku — 
dzieło ś. p. Zahorskiego. 

Był jednym z założycieli wi- 
leńskiego Towarzystwa Przyja- 
ciół Nuk, którego prezesostwo 
od 1916-go do keńca życia pia: 
stowai. 

Z licznych prac historycz- 
mych i literackich Władysława 
Zahorskiego zasługuje na szcze- 
gólniejsze wyróżnienie dzieło 
pt. „Katedra Wileńska* (Wilno, 
1904) tudzież „Podania Legen- 
dy Wileńskie": Doskonały znaw- 
ca Wilna, którego był żarliwym 
miłośnikiem, ułożył przewodnik 
po mieście maszem, którego 
kilka wydań najlepiej świadczy 
© pożyteczności i wziętości wy- 
bornej książki. Z pod pióra też 
Wł. Zahorskiego wyszedł zarys 
dziejów Wileńskiego Towarzy- 
stwa Lskarsk'ego, studium o 
obrazie N. Marji Panny Ostro- 
bramskiej, cały Szereg mono- 
grafji historycznych, jak kościo- 
łów Św. Michała, św. Mikałaja, 
św. Anny, nie wspominając © 
mnóstwie artykułów  rozrzuco: 
nych po czasopismach. 

Uniwersytet "Wileński uczcił 
go doktoratem konoris causa, 
a Prezydent Rzeczypospolitej ke- 
mandorją orderu Polonia Resti= 
tuta; członkiem był honorowym 
Towarzystw Lekarskich  war- 
szawskiega i krakowskiego, Ta- 
warzystwa Krajoznawczego, wi- 
ieńskiego Związku Literatów 
Polskich, wileńskiego Towarzy« 
stwa Przyjaciół Nauk, etc. Był 
członkiem korespondentem Aka- 
demji Nauk Lekarskich i człou- 
kiem - współpracownikiem  Aka- 
demji Umiejętności w Krakowie. 

Śp. Władysław Zahorski na- 
leżał dd majpopularniejszych w 
Wilnie osobistešci, najbardziej 
szanowanych i kochanych. Z 
głębokim żalem położy Wilno 
wieniec na jego grobie. Imię je- 
go blaskiem niezapomnianej za- 
sługi otoczy wdzięczna Ojczyzna. 
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Wyszła z druku Część I 

Ministerstwa. Nauczyciele otrzymają 
Skłąd główny w księgarni Gebethnera 
Cz. IV, V, VI i «Gramatyka» wydanie 

8 kl. Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne 
im. J I. KRASZEWSKIEGO w Wilnie, 

! Tatarska 5 (rok drugi istnienia). 
Zapłsy do klas I — VII włącznie przyjmuje się codziennie ой g. 9 — 15- 

Przy gimnazjum Kursy wieczorowe dla dorosłych. 

Metodycznego kursu jęz. Niemieckiego L. Lorentza. 
Wydanie nowe, zupełnie zmienione, przystosowane do programu 

: nauka od 20 zł. miesięcznie. 

egzemplarze, okazowe bezpłatnie, 

i Woltia i «Domu Książki + olskiej», 
dawne. 

RRRDUOOZEDERRNNONACORACRANOOOOOC KNANANUNKUNANANOKKANUNANNEJ 

` . : : 

ЭМА ŁOTWIE. 
Przez dwieście lat była Kitrlariūja 

wasalem. Korony Pelskiej. 
„Jeszcze w. 1775ym roku, 

książę kutlandzki riotr Bireń ėry, 
gował mitawską Akademję przekształ: 
coną, jak się już nadmieniło na Gym- 
nasium Illustre vel Academicum mu- 
Siał uzyskać dła owej sprawy apro- 
'batę króla Stanisława Augusta Ponia- 
towskiego — jak świadczy, po łaci- 
nie pisane diploma królewskie, prze- 
chowywane — ćzyliż dziś jeszcze? — 
w archiwum gimnazjalnem.*) 

W 1561 згут stała się Kurlandja 
lennem księstwem Polski, Lehnsher- 
zogtum, a jej dotychczasowy pan i 
władca (jak i całych Inflant) inflancko- 
krzyżacki hermistrz Gotthard. Ketiłer 
zostawszy wasalem Polski otrzytnał ty- 
tuł hercega. Na północ od Dźwiny poło- 
żone dzielnice, właściwą Liflandję sta: 
nowiące, poddały się bezpośrednio 
królowi polskiemu, jedna tylko Ryga 
zachowała — na czas krótki — sa- 
modzielneść swoją. Dr. 5 marca 
1562 go w Rydze złożył hercog Keit- 
ler uroczystą przysięgę na wierność 
suwerenowi swojemu i, zdjąwszy z 
siebie krzyż Zakonu oraz płaszcz 
hermistrzaj”przyjął hołd sziachty kur- 
landzkiej, która wszystkie swoje przy- 
wileje otrzymała zagwarantowane 
przez króla polskiego (Priuilegiam 
Sigismundi Augusti), 

Od tej daty aż do chwili zniknię- 
cia Polski samej z widowni Europy, 
zwierzchnictwo polskie nie ustawało 
nad Kurlandją, zwierzchnictwo atoli, 

y 

  

*) Pisze tam Jego Królewska Mość: 
Authoritate Nostra Regia pro Nobis omni- 
busque Successoribus Nostris ef pro foto Re- 
gno Poloniae et Magno Ducata Lithuaniae 
ad perpetua tempora confirmamus, rata et 

grata habemus... 

by tak rzeć, czysto formałne. Poza 
obrębem nacisku od czasu do czasu 
z Warszawy w sprawach kościelnych, 
poza dypłomatycznemi stosunkami, 
poza  obowiązkowem oddawaniem 
spraw kurlandzkich do aprobaty kró- 
lewskiej — związek Kurlandji z Pol- 
ską był nader luźny. Zwierzchnictwo 
polskie wywierały na Kurłandję wpływ 

deryk jako wasal Rolski walczył pod fub drugie, albo obie właściwości 
sztandarem Chodkiewicza, pomimo tak drogie Kurlandczykom. A ochotki- 
licznych stosunków Mitawy z War- ków do zaanektowania Kurlandji nie 
szawą, pomimo iż królewicz polski, brakło w ciągu dwóch stuleci, Ko- 
syn Augusta IJ, był księciem kur- lejno sięgały po Kurlandję: Rosja, 
laadzkim, co prawda tylko nominal- Szwecja, Prusy, Od niej samej zależa- 
nie, i przez lat coś ogółem człery na lo nieraz: oderwać się od Polski i 
zamku mitawskim przerezydował. przyjąć Inne wasalstwo. aa e uczyniła 

Lenna zawisłość od Polski (tak tego; lojalnym była wasalem Polski— 

  

  

  

    

  

  

          

  

  

    
    

    
czysto i jedynie politycznej natury. 
Krej był i pozostał niemieckim, nie- 
miecką dalej rozwijał w granicach 
swych kułturę i niemiecką obyczajo- 
wsść. Od Polski nie przejął nic, po- 
mime braterstwa broni pod Kirchhol- 
mem, kiedy to książę kurlandzki Fry.   

MAPA ŁOTWY. 

potężnej w XVI wieku) nie przyniosła asgue ad finem, lawirułąć między ko- 
łatającemi nią prądami pod flagą šci- Kurandji żadnej korzyści  okrom 
słej neutralności. Nie bez racji zowie jednej; państwo polskie, względnie 

rząd polski pozwolił zachować Kur- 
landji jej niemieckość oraz prowincjo- 
nalną odrębność, Silnłejszy auzeren 
byłby niechybnie madwerężyl jedna 

historja kurłandzka politykę najzna- 
komitszega z hercogow  Jakoba— 
mądrą; a Bóg i ludzie wiedzą, w jak 
ciężkich bywał opałach, — пас!вКапу 

zbrojnie przez Rosję, wobec Polski 
bliskiej ostatecznej zguby, wabieny 
przez potężniejące Prusy, więziony 
przez zwycięskiego króla szwedz- 
kiego, od 

podczas „potopu* szwedzkiego! 
Dwa łata dewastowali Szwedzi Kur- 
landję, która dotrwała pomimo wszyst- 
ko przy nieszczęsnym królu naszym 
Janie Kazimierzu. Po pokoju Oliw- 
skim Kurlandja podźwiga się z ruiny, 
ba, nietylko zakwita, jak nigdy przed 
tem, lecz nawet upiększa ją zamiło- 
wany w budownictwie książę Fryderyk 
Kazimierz. — jaknajwierniejszy / wasal 
Polski. 

Przechowuje się w mitawskiem 
archiwum szlacheckiem charaktery- 
styczna i ciekawa <instrukcja» fran- 
cuska, dana przez księcia Jakóba na- 
uczycielowi cziernastoletniego syna 
swego, późniejszego księcia Frydery- 

Kazimierza. Nauczycielem tym był 
domniemanie Adam Fleming, a in- 
strukcja nosi datę 10 maja 1664 ro- 
ku, czyli skreślona była w sześć lat 
po onej strasznej inwazji szwedzkiej, 
wywołanej wiernem i statecznem trzy- 
maniem Kurlandji z Polską. „Mon- 
sieur le Gouverneur aura soin — 
pisze ks. Jakób, eks-więzień szwedz- 
ki—que le Prince aisnć, nostre cher 
et bien aymć Fils, soit eslevć dans 
la fldelitė et affection au Roy et d 
la Reine de Pologne. qu'en jouant 
il soit aussi instruit par le ргесер- 
teur Langner, en la langue  polo- 
moise..* *). 

„Na Kurlandię jakże pożądliwem 
okiem patrzał Piotr Wiełkil Była w 
jego rozumieniu nieodbicie dla Rosji 
potrzebną. (Libawa, Windawal — co 
za dwa „okna” na morze, na Europę!): 
Oczami Piotra Wielkiego patrzyła na 
Kurlandją Katarzyna il-ga. Nie przy- 
puszczała tylko, że we sto lat po 

paniiętnej podróży cara Piotra po 
Ku:landji, ona sama, ta Kurłandja, 
jej, Semiramidzie ,Półaocy, padnie w 
objęcia. 

Krokiem stanowczym do ugrun- 
towańia wpływów rosyjskich w Kur- 
landji było „wrócenie do łaski” im- 
peratorowej księcia Ernesta Birona, 
odwołanie go z głębi Rosji, gdzie wy* 
gnańczy pędził żywot i—osadzenie go 
powrotnie na zamku w Mitawie. Z 
zamku mitawskiego usunięto bez wiel- 
kich ceremonij królewicza polskiego. 
Nie padtrzymała praw jego Saksonia, 
zabiegająca © względy cesarzowej Ka- 
tarzyny, ani Prusy Fryderyka Il-go, 
który Sasów nie cierpiał; aie ujęła się 
Polska za księciem, który... własnej 
partji nie miał; nie troszczyła się zgo* 
ła Europa, kto na tronie książęcym w 
Kurtandji zasiada, nie przypuszczając, 
że powrót Birona do Mitawy jest 
zwiastunem nastąpionego we dwa- 
dziešcia parę lat potem przeobraženia 
lennej prowincji Polski na gubernję 
rosyjską. 

Hzrcog Eimest Biron rządził w 

*) Jako dokument obyczajowy instrukcja 
daje miarę jak, nawet towarzysko, stał wy- 
soko dwór mitawski w czasach, gdy w sa- 
mym Wersalu panowały zwyczaje i obycza- 
je—zdumiewające. Nacisk, który kładzie ksią- 
żę na przystojne zachowywanie się syna u 
stołu, wobec służby, podczas ubierania się, 
na sposób chodzenia i wyrażania s ę etc. — 
zasługuje na niemniejszą uwagę, niż: przepis 
dotyczący grunfownego zapoznania go z ję: 
zykami: łacińskim, tra .cuskim i polskim, po- 
nieważ <aby dubrze rządzić krajem, należy 
poznać dokładnie dzieła o sztuce panowania 
traktujące». Wnosićby stąd wolno, Że sam 
książe Jakób język polski znał i wcale nie 
lekceważył autorów polskich qui ont appris 
a gouverner les Monarchies». (Rzeczona In* 
formation podana jest in exfenso w <5pra- 
wozdaniu Kurlandz. Towarsysiwa Liter. НЕ 
SioryCznego» za rok 1897), 
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Szlakami bezczelnego gwałtu 
Co widział i przeżył w lochach mińskiego G. P. U. porwany pod= 

stępnie posterunkowy Drożdź. 

Jak już donosiliśmy, w dniu 7 
czerwca r. b. czyli w dzień zabójstwa 
posła sowieckiego w Warszawie Woj: 
kowa, sowiecka straż pograniczna 
uprowadziła w sposób podstępny po- 
sierunkowego P, P. w Radoszkowi- 

(Od specjalnego wysłannika <Słowa») 

czach Franciszka Drożdża. Dopiero 
niedawno Drożdż został wydany na- 
szym władzom. Celem otrzymania 
bliższych informacjj o przejściach 
porwanego, współpracownik nsszego 
pisma udał się do Radoszkowicz. 

W Radoszkowiczach. 
Radoszkowicze, małe miasteczko 

zamieszkałe przeważnie przez ludność 
żydowską i białoruską jest położone 
ma samem pograniczu polsko-sowiec- 
kiem. Po przybyciu kierujemy się na- 
tychmiast do celu naszej podróży. 

Franciszek Drożdż, ojciec trojga 
dzieci zamieszkuje przy ul. Bobrowej 
i już od r. 1924 pełni w Radoszkowi- 
czach służbę posterunkowego P. P. 

Na pierwszy rzut oka widać, że mu- 
siał przechodzić nielada katusze po 
stronie sowieckiej. Twarz nerwowo 
ściągnięta, żółta wynędzniała. 

Przyjął nas posterunkowy Drożdż 
uprzejmie i po załatwieniu pewnych 
formalnośći, przystąpił do opowiada- 
nia niesamowitej historji swego por- 
wania i uwięzienia, 

Uprowadzenie. 
W dniu 7 czerwca byłem na pa. 

troli swego obwodu — opowiada 
Drożdż—koło pasa neutralnego wzdłuż 
granicy polsko-sowieckiej, odległego 
załedwie Oo pół klm. ed m. Radosz- 
kowicze. Nagle ujrzałem po stronie 
sowieckiej żałajerza sowieckiego rów- 
nież patrolującego pegranicze. Pad- 
szedł om w moją stronę i próbował 
wszcząć rozmowę. Nie przeczuwając 
podstępu postąpiłem parę kroków na* 
przód. W tym memencie, nadbiegło 
z ukrycia na stronę polską dwóch 
innych żołnierzy sowieckich i wymie« 
rzając ku mnie karabiny oświad- 
czył, że jestem aresztowany. Bę- 
dąc tak nagle zaskoczony, nie mia- 

łem możności stawić jakiegokolwiek 
oporu, lecz wręcz zapytałem jakiem 
piawem przekraczają granicę i mnie 

„aresztują”. Jednakże dalsze zacho- 
wanie straży sowieckiej był» również 
n espodziewane, jak brutalne. Grozili 
mi poprostu zastrzeleniem.  Kiłku 
drabów rzuciło się na mnie, rezbro- 
iło i gwałtem  wciągnęło na teren 
sowiecki, 

Nim zdołałem się zorjentować, 
znałazłem się na straźnicy pobliskiej 
sowieckiej Straży i stanęłen przed 
obliczem „pana komendania“ żyda. 
Jakeśmy się dowiedzieli z innego 
źódła, jest to żyd z miasteczka 
Świsłocz, nazwiskiem Szapiro. Żad- 
nych wyjaśnień i tu odemnie nie 
przyjęto dnia tego, a poprostu wtrą- 
cono do celi, gdzie 4-ech uzbrojo- 
nych w. karabiny krasnoarmiejców 
pilnewało noc całą. 

„Jest to odwet«..: 
Nazajutrz stawiano mnie powtor- 

mie przed żydkiem ze Świsłoczy, któ- 
cy dopiero teraz zechciał mi „Wwy- 
jašniė“, že akt gwałłu w stosunku 
do mnie jest odwetem za rzekomo 
miedawne porwanego przez K. Oi P. 
żołni rza sowieckiego. 

Niespodziewanie zjawił się jakiś 
ż”łnierz, który przyniósł mi... calko- 
wity mundur żołnierza sowieckiego! 
Nie wiedziałem co z tem mam począć. 
—Ubrać się! — brzmiała odpowiedź 
komendanta, Dlaczego? poco? — o 
tem dowiedziałem dopiero w Minsku, 
Mianowicie w ten sposób konspiruje 
się porwanych przed ludnością cy- 

wilną Białorusi Sowieckiej. Celu tej 
konspiracji jeszcze dotychchas nie 
jestem świadom. 

Tymczasem, w tym nowym garni- 
turze odprowadzono mnie do miej- 
scowošci Lipień, gdzie mieściła się 
komendantura „pogranotrjadu*. Tu 
również zastałem żyda na stanowisku 
komendanta. Badano mnie ostro, w 
sposób nieraz szyderczy, a z drugiej 
streay namawiano do pozostania w 
słułbie sowieckiej Gdym: stanowczo 
odmówił przeirzymano mhie w aresz- 
cie Lipieńskim jeszcze dwa dni, skąd 
dopiero odstawiony zostałem pod sil- 
ną eskortą do zasławia, 

Sotrudnicy. 
Mymi przygodnymi wspollokatora- 

«mi w areszcie było kilku bardze po- 
dejrzanych drabów. Gorąco namawia: 
li mnie do pozostania w Sowietach 

*i wyrzeczenia się służby polskiej. 
Przeklinali w straszny sposób Polskę, 
a w różowych barwach przedstawiali 
życie w  Sowietach. Odrazu po- 
wziąłem poważne podejrzenie co 
do ich zamiarów i przypadkowego 
rzekomo znajdowania się w mojej ce- 
Ц. — Miałem rację. Ci ludzie byli tu 
t zw. <Sotrudnicy», t, zn. ajenci 80- 
wieccy specjalnie przez G. P. U. na- 

syłani do więzień, celem wydobywa- 
nia informacji, jak tež „propagowania“ 
idei komunistycznej. Gdym nie po 
pierał jawnie ich przekonań i jakoś z 
tem „werbowaniem* ociągałem się 
nadal, sgrowokowali; bójkę, przyczem 
dotkliwie mnie pobito. Charsktery- 
stycznem jest, że straż sowiecka nie 
stanęła w mojej obronie i nieingerowała 
wobec tego znęcania: 

Byłem głądny, wyczerpany ciąg- 
łemi szykanami. Wreszcie po  kiłku 
dniach: odjazdl Dokąd? do Mińskal 

W lochach mińskiego G. P, U. 
Słynna ta instytucja mieści się w 

Mińsku przy ul. Sowieckiej 63. Nad 
mią lokal swój posiada redakcja 
<«Zwieęzdy». — Tym razem stanąłem 
przed urzędnikiem, co do pochodzenia 
identycznym do poprzednich dwuch 
komendantów. Zdaje się jednak, że... 
rodem ze Święcian. 

Po długich badaniach zaczęło się 
znów namawianie do służby 
sowieckiej. Początkowo nawet od- 
miesiono się do mnie łaskawie, 

Kurlandji bez 'żadnego oglądania się 
ma swego suzerena, czując za sobą 
bagnety rosyjskie Daszkowa, stojące- 
go załogą w Mitawie, mając w każ- 
dej. chwili. oparcie na 44 tysiącach 
wojsk rosyjskich, rozciągniętych wzdłuż 
granic kuriandzkich, a przeznaczonych 
przez cesarzowę dla „strzeżenia praw 
prawowitego księcia”. 

"Nie zmieniła się postać rzeczy za 
cządów księcia Piotra, ostatniego księ- 
cia kurlandzkiego. 

Połska słabła. Król Stanisław Au- 
gust wciąż wykonywał funkcje kur- 
landzkiego suzerena z właściwą sobie 
ostentacją i majustatycznością, ale po 
pierwszym i drugim rozbiorze (które 
odcięły terytorjalnie wasała od suze- 
cena), aczkolwiek granice Rosji nie 
sięgały jeszcze po Połągę, czuć było, 
iż to posunięcie granic jest już tylko 
kwestją czasu. 

W niespełna miesiąc po upadku 
Kościuszkowskiej insurekcji, po zdo- 

byciu Warszawy, po ostatecznym u- 
padku państwa polskiego, szłachia 
kurlandzka z Howenem na czele po: 
dała księciu Piotrowi petycję, doma- 
gając się: poddania się Kurlandji Ro- 
sji i złożenia jej losów w ręce wspa- 
miałomyślnej cesarzowej rosyjskiej. 
Dosłowale: sick der russisćhen Kaise- | 
rin vollstūndig zu unterwerfen und 
Kurlands Geschick ihrer Grossmuth 
anheimzugeben. Nie o żaden protek- 
torat, nie o żadną lenniczą zawisłość 
chodziło szlachcie kurlandzkiej; do- 
magala się zupełnej aneksji Kurlandji przez Rosję. Z analogicznym projek- 
tem i propozycją zwrócila się już była w 1791 r. do Polski. Szlachcie 
kurlandzkiej, rozrodzenej ebflcie na 
posiadłościach swoich, ciasno zaczy- 
mało być w Kurłandji, Szukała też 
wygodniejszych dla siebie na obsza- 
sach starostw i nadań polskich. Ale 

a locum tymczasowe otrzymałem w 
mieszkaniu fryzjera—Żyda, w tymze 
gmachu zajmowanym przez GPU. 
Byłem jednak bacznie strzeżony. 

Tak w ciągu czterkch dhi usilo- 
wano ze mnie wydobyć tajemnice 
służbowe, ale im się to nie udało. 
Oświadczyłem poprostu, że jestem 
związany przysięgą.—,Przysięga dana 
burżujom nie ma znaczenial“ —odpo- 
wiedzieli mi w GPU.—Miiczałem da- 
lej zawzięcie. Milczenie to stało się 

Polska sama upadła — tedy szlachta 
kurlandzka rzuciła się w objęcia Ro- 
sji, oraz na nawpół-dziewicze obsza- 
ry rosyjskiego imperjum. 

Książę Piotr petycję z oburzeniem 
odrzuca. Ale szlachta kurlandzka u- 
dawała się już dwa lata temu pod 
protekcję cesarzawej Katarzyny, która 
wzięła gorliwie stronę szlachty prze” 
ciwko księciu i «potwierdziła» znany 
układ, zawarty między księciem i 
szlachtą (Compositions Akte z 1793), 
mocą którego władza książeca zeszła 
do zera. Pędzi tedy książę Piotr do 
Petersburga w nadziei zażegnania ca- 
łej sprawy. Wicekanclerz hrabia 
Ostermann i hrabia Zubow zabawiają 
go bardzo interesującemi kenferencja- 
mi — a tymczasem zbiera się w Mi. 
tawie sejm kurlandzki, ostatni sejm 
kurlandzki. 

l sejm postanawia: uznać wszelką 
załeżność Kurlandji od Polski za 
istnieć przestał, wymódz na księciu 
abdykację i poddać się bez żadnych 
zastrzeżeń Imperatorowej. W manife- 
ście, podpisanym przez sejmującą 
szlachię kurlandzką dnia 17 marca 
1795 reku, czytamy: «Poddejemy się 
(wir unterwerfen uns) |. Ces. Mości 
Władczyni Wszechrosji, eraz  berłu 
ej — bezpośrednio.  Pozostawiamy 

Jei rozrządzeniu losv przyszłe na- 
SZĘ..,> 

Wydelegowano natychmiast do 
Petersburga deputację. Miała ona о* 
świadczyć bawiącemu nad Newą księ: 
ciu Piotrowi, że wskutek upadku Pol- 
ski on, z natury rzeczy, przestał być 
księciem kurlanudzkim j wasalem — 
nieistniejącej Polski, Książe uprze- 
@й to  „Oświadczenie* ; sam zło: 
żył abdykację w ręce hrabiego Oster- 
manna. 

Dzputacja otrzymała bezzwłocz- 
nie audjencję u cesarzowej i wypełni- 

RADOSZKOWICZE 

piątego dnia bezpośrednim powe- 
dem do mego przeniesienia. 

Znałazłem się w prawdziwem piekle: 
małe cele przeznaczone najwyżej na 
osób 6. W niej zaś ja byłam trzy- 
dziestym piątym! — Może pan sobie 
wyobrazić co za okropieństwo. Ludzie 
wprost umierali z zaduchu, braku po- 
wietrza, swądu i brudu. Chodzą prze- 
ważnie nadzy, gdyż panuje tam pie- 
kielne gorąco. Pot ścieka strugami, 
wszędzie pełno robactwa. Jest to 
specjalna metoda wycieńczania więź- 
uiów, metoda zaiste straszna. 

— Кю był w celi? —— pyta pan. — 
Przeważnie... komuniści, opozycjo- 
niści, przestępcy kryminalni, dezerte- 
rzy z armji sawieckiej. Znać, że tych 
ostatnich zwłaszcza w _ dzisiejszej 
Rosji nie brak. 

Napisałem podanie do konsula poł. 
skiego. Podanie to władze więzienne 
zniszczyły. Domagałem się wypusz- 
czenia, sądu wreszcie,—nic nie poma- 
gało. Zdawało mi się chwilami, że 
dłużej już nie wytrzymam i skondm 
w tym przeklętym lochul 

Wreszcie się doczekałem. Ale czego?! 
Aktu oskarżenia. Po jego przeczytaniu 
jakby mi kto obuchem uderzył w 
głowę: stało tam czarno na bialem, 
że jestem szpieg, że nielegalnie prze- 
Szedłem granicę, że podlegam $ $ 13, 
66 i 98, za co grozi kara Śmierci, a 
przy łagodnych warunkach zesłanie 
na Sołowki. Nie podpisałem przyjęcia 
do wiadomości tego aktu, natomiast 
jeszcze raz przedstawiłem prawdziwy 
przebieg mego porwania. 

Qd tej chwili traktowany byłem 
coraz gorzej. Z wycieńczenia i głodu 
podupadiem na siłach. Widziałem, jak 
na oczach moich marli więźńjowie z 
wycieńczenia i braku powietrza, Je- 
den przy mnis zwarjował. Słyszałem, 
że samobójstwa więźniów są na po- 
rządku dziennym, w szczególności w 
wydziale dla politycznych, który mieści 
się w piwnicach G. P. U. po diugiej 
stronie tegoż gmachu przy ul  So- 
wieckiej. 

Koniec martyrologji. 
Jak ostatniej deski ratunku chwy= 

ciłem się próby ponowienia pisania do 
konsula połskiego. Po kilku dniach 
przewieziono mnie do pogranicza i 
wydano władzom polskim. Stało się 
to równie nagle i niespodziewanie, jak 
sam akt gwałiu, który był przyczyną 
mych strasznych przeżyć. X. 

Pobyt w Wilnie p. Ma- 
rji Rodziewiczównya 
Kilka dni (20—23 mb.) bawiła w 

mieście naszem p. Marja Rodziewi- 
czówna, zrata powieściopisarka i ju- 
biłatka, ze swoją przyjaciółką, p. Ja- 
dwigą Skirmunttówną. Była bardzo 
zmęczona i z tego powodu tylko nie- 
liczni mogli korzystać: z obcowania i 
i rozmowy dostojnej jubilatki. Trzy: 
dzieści lat nie była p. Marja Rodzie- 
wicówna w Wilnie, więc wszystko, co 
widzieć mogła, żywo ją zajmowało i 
we wszystkiem znalazła wielkie zmia- 
ny, zwiastujące dalszy postęp ku jaś- 
niejszej przyszłości, jeżeli—oczywiście 
—-potrafimy wybrnąć z partyjnych 
zaciekłości i społecznego rozpasania 
przez rozumną ji szczerą pracę na 
życie i dobro Najjaśniejszej Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, 

X Michał Rutkowski. 

  

ła skrupulatnie resztę swego progra- 
mu. W pierwszych dniach kwietnia 
pisała Katarzyna Il do Grimma: „Pa- 
nowie Kurlandczycy nie przybyli tu 
(t. jj do Petersburga), aby stawiać 
jakie bądź warunki; proszą jedynie o 
zrównanie ich kraju z innemi dzielni- 
cami państwa, to jest o przekształce- 
nie Kurlandji na gubernję. Odpowie- 
działam im, że się to samo przez się 
rozumie i że matychmiast zarządzenia 
wydane zostaną przygotowawcze, wy- 
kreślone zostaną granice powiatów, 
utworzone zostaną cztery wydziały 
administracyjne, wzniesione zostaną 
budowle dla rządowych instytucyj i 
wewnętrzny zarząd kraju zostanie z 
centralną władzą państwową złączony. 

Na to wszystko potrzeba zazwy* 
czaj roku, ale ponieważ robiono to 
juź razy ze czterdzieści i mnóstwo 
już wyrobiło się ludzi biegłych w za- 
łatwianiu spraw takich, pójdzie wszy- 
stko jak z nut; wszyscy są zadowo- 
leni i ja też." 

Du. 2-go maja pojawił się ukaz 
Najwyższy, mianujący barona von der 
Pahlen generał - gubernatorem kur. 
landzkim, W styczniu 1796.g0 była 
już Kurlandja ostatecznie, jak się pa- 
trzy, zo ganzowaną guberują Kur: 
landzką. 

Po dwóchsetleciu stosunków pol- 
sko-kurlandzkich nie zostało śladu w 
Mitawie. Nie tam o nich nie mówi; 
nic ich nie przypomina. Cała staro: 
świecczyzna mitawska jest nie polska, 
jest niemiecka, jest książęca. Nawet 
w roku 1903-cim zburzone doszczęt- 
nie stary kościół katolicki, wzniesiony 
między 1642 a 1645 rekiem przez 
księcia Jakóba na rozkaz króla ро!- 
skiego. 3 

(D C NJ) 

Cz. Jankowski. 

po długich. i ciężkich cierpienia 
zmarł dnia 24 sierpnia r. b. 

Eksportacja zwłok z domu żał 
do kościoła Dominikanów odbędzię 
godz. 19-ej, 

Nabożeństwo żałobne w tymże kościele w piątek dnia 26 sierpnia 
o godzinie 10:ej rano, poczem nastąpi 

O tych smutnych obrzędach zawiadamia 2 
Dyrektor, Rada Pedagogiczna 

i ucząca się 

4 =>, 3 

Oładysłio Zahorski 
Doktór Medycyny, lekarz Gimrmazjum Państwowego im. Lelewela 

ch opatrzony Św. Sakramentami 

oby przy ul. Uniwersyteckiej Nr 2 
się we czwartek dnia 25 Db. m, o 

pogrzeb na cmentarzu Bernardyńskim. 

młodzież Gimnszjum J. Lelewela. 

      

$. = P. 

Dr med, WŁADYSŁAW ZAHORSKI 
Komandor Orderu Poloniae 
Przyjac. Nauk w Wilnie: Dr 

Restitutae. Prezes Towarzystwa 
med. Honoris Causae U. S. B- 

Członek honorowy wielu Tow. Nruk. i Społecznych zmarł dnia 24 
sierpnia 1927 

W zmarłym lzba Lekarska Wil 

r. w Wilnie. 

eńsko-Nowogródzka traci zasłużonego 
- kolegę, zacnego człowieka i wybitnego działacza na polu naukowem i 

społecznem. 
Cześć Jego Pamięci! 

Wiłeńsko Nowogród ka l:ba Lekarska. 

  

"KRONIKA 
CZWARTEK) 

25 Dsiś Wsch, sł. o g. 4 m. 34 

| Ludwika Zach. ał. о р. 18 m. 42 
jutro 

N.M.P. Jasn 

Spostrzeżena NE Zakład 
Meteorologii U. Ś. B. 
2 dnis 24—VIII. 1927 s. 

Cišnienie | 761 
średnie 

Temperatura | 4. 
saa į 1-180C 

Opad za do- 
SZR 1 Е 

Wiąte V Południowo-Zachodni, 
przeważający ! 

U wa g i: Półpochmurno — deszcz. 
Minimum za dobę *l-140C 
Maximum za dobę --210C i 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Nowa rata podatku mająt- 

kowego. Pedajemy poniżej okólnik 
M nisterstwa Skarbu z dnia 10. Vill 
1927 r. NR. 3198/27 w sprawie no- 
wej raty podatku majątkowego. 

Celem uregulowania sprawy po- 
boru należności w podatku majątko- 
wym oraz ściągnięcia wpływów, pre- 
liminoewanych z tege podaiku w bud- 
żecie na rok ABAT zarządza Się: 

W myśl dotychczasowych rozpo- 
rządzeń Ministerjum Skarbu płatnicy 
podatku majątkowego do 4 stopnia 
włącznie skali podatkowej (art. 9 usta: 
wy o podatku majątkowym) winni 
byli uiścić połowę definitywnie wy- 
mierzonego podatku majątkowego. 

Ponieważ ustawowy termin  pła- 
iności całego podatku upłynął już z 
końcem 1926 r., projekt zaś noweli 
do ustawy o podatku majątkowym 
nie przewiduje zmniejszenia podatku, 
przypadającego ed powyższych pla- 
tnikow, zarządza się obecnie pobór 
od nich drugiej połowy podatku ma- 
jatkowego w dwuch: równych czę- 
ściach, płatnych: | 

pierwsza — do dnia 15 listopada 
1927 r. 

druga — do dnia 15 stycznia 
1928 r. е 

Dla pozostałych płatników od 5 
stopnia wzwyż skali podatkowej we 
wszystkich grupach kontyngentowych 
wyznacza się nową ratę w wysokości 
08 proc. od wartóści majątku, przy” 
jętej za podstawę wymiaru podatku 
majątkowego. 

Rata ta płatną będzie w dwuch 
równych częściach w następujących 
terminach: 

pierwsza — do dnia 15 listopada 
1927 r. : 

druga — do dnia 15 stycznia 
1928 r. 

W wypadkach sprostowania war- 
tości majątku na skutek odwołań, 
wzgl. przez Ministerjum Skarbu w 
drodze nadzoru, należy za podstawę 
obliczenia nowej raty przyjąć sprosto- 
waną wartość A: 

Ill. 
Q wysokości kwot, płatnych na 

podstawie niniejszego zarządzenia, na- 
leży płatników zawiadomić pisemnie. 

Powyższe zawiadomienia należy 
doręczyć płatnikom najdalej do dnia 
1 października 1927 r. 

Płatnikom, którzy uišcili więcej niż 
dotychczasowe raty podatku majątko- 
wego, nadpłacone kwoty zaliczy się 
na pokrycie nowych należności, przy- 
padających w myśl niniejszego zatzą- 
zenia. 

— () O bezpieczeństwo na 
drogach pubblicznych. Władze 
administracyjne zaniepokejone zwięe 
kszającą się ilością nieszczęśliwych 
wypadków ma drogach. publicznych, 
wydały rozporządzenie, aby policja 
oraz służba drogowa ebostrzyły nad- 
zór nad drogami publicznemi. Szcze- 

gó!nie zwrócono uwagę, że na dro- 
gach publiczaych pozostawiane są 
bez opieki dzieci oraz że wypuszcza 
się na drogi zwierzęta i ptactwa. 

— (t) Podatek od broni my- 
šilws'iej. Ministerstwo Spraw We- 
wriętrznych wyjaśniło, że broń my- 
śliwska, będąca w posiadaniu osób 
wojskowych, podłega opodatkowaniu 
jako przediniot zbytku narówni z bro- 
nią myśliwską osób cywilnych. Okól- 
mik Ministerstwa wyjaśnia, że pod- 
stawą do wyznaczenia podatku nie 
może być karta łowiecka lecz isfotny 
fakt posiadania broni* Wynika z te- 
go, że myśliwy używający broni wy- 
pożyczonej $podatku nie opłaca. 

SAMORZĄDOWA. 
— (o) Ostateczne wyniki wy” 

borów członków Wileńsko Troc- 
klego sejmiku powiatowego. W 
wyniku przeprowadzonych w  bieżą: 
cym miesiącu wyborów członków 
Wileńsko-Trockiego sejmiku powia-. 
tewego w gminach wiejskich zostali 
wybrani. 

W gm. Mejszagolskiej: Stanisław 
Milewski, średnia własność ziemska 
i Piotr Timofiejew, śred. wł. ziem- 
ska. 

W gm. Rzeszańskiej: Stanisław 
Sienkiewicz, większa własność ziem- 
ska i Jan Butkiewicz, drobna wł 
ziemska. 

W gm. Podbrzeskiej: H'polit Ma- 
giński, średn. wł: ziem. i Karol Mas- 
łowski. średn. wł, ziem. 

W gm. Niemenczynskiej: Antoni 
Balcewlcz, średn. wł. ziem. i Jan-Mar- 
cin Falewicz, większa wł. ziemska. 

W gm. Miekuńskiej: Mikołaj Ża- 
kiewicz, drobna wł. ziem. i Ludwik 

„Balcewicz, dr. wł ziem. 
W gm. Michaliskiej: ks. Ambroży 

Jakowanis i Bronisław Murawski, dr. 
wł. ziem, 

W gm. Worniańskiej: Michał Kru- 
kowski, średa. wł. ziem. i Autoni Sa- 
dowski, śred. wł. ziem: 

W gm. Szumskiej: Aleksander Ta- 
raszkiewicz, drob. wł. ziem. i Win- 
centy Faderowicz, drob, wł. ziem. 

W gm. Rudomińskiej: Bolesław 
Węckowićz, większa wł ziem. i Józef 
Arciszewski, drob. wl. ziem. 

W gm. Turgielskiej: Paweł Aiek- 
siuk, dr. wł. ziemsk. i Jam Wasku- 
nowicz, drobn. wł. ziemsk, 

W gm, Solecznickiej: Bronisław 
Wędziagołski poseł i Andrzej Dow- 
da, dr. wł. złem. 

W gm. Koniawskiej: Zygmunt 
Szukiewicz, średn. wł. ziem. i Jusiyn 
Smielewicz, drcb wł, ziem. 

W gm. Rudziskiej: Bolesław Stań- 
czyk, drob. wł. ziem. „i Konstanty 
Różycki, dr. wł. ziem. 

W gm. Trockiej: Jan Bohdano: 
wiez, średn. wł. ziem. i Antoni 
Gwiazda, kupiec. 

W gm. Oikienjckiej: Maciej Nar- 
kun, drob. wł, ziem. i Franciszek 
Bieksza, drob. wł. ziem. 

; 1_\Х/ gminach miejskich wybrani zo- 
stali: 

W m, Trokach: Józef  Łakowicz, 
wte i Ludwik Jaworski, nauczy- 
ciel. 

W Nowo-Wilejce: Wincenty Mi. 
chalowski, monisr i Józef  Wencel 
biuralista. 

Razem wybrano 34. członków, 
Termin zwołania nowego sejmiku 

ustali urząd wojewódzki. 

MIEJSKA. 
— (0) Z posiedzenia miejskiej 

komisji reguaminowej Na posie- 
dzeniu miejskiej komisji regulamina- 
wej, odbytem w dniu 23 sierpnia, zo* 
stał przyjgty w drugiem czytaniu pro: 
jekt regulaminu czynneści komisyį 
przygotowawczych Redy m ejskiej m, 
Wilna. Projekt ten będzie przedsta- 
wieny do zatwierdzenia ma posiedze. 
nie Rady miejskiej, które odbędzie 
się w dniu 1-go września rb. 

Odznaczenia w wojew. 
Wileńskiem. 

W ' „Monitorze 
SZONO: 

O':rzymali złoty krzyż zasługi pp.: 
Witold Kwinto, ziemianin z powiatu 
Braslawskiego w. woj. Wileńskiem, 
oraz Aleksander Żyliński, ziemianin z 
powiatu Oszmiańskiego w woj. Wi: 
leńskim, za zasługi na polu pracy 
społecznej i samorządowej p. iaż, 
Zygmunt Bortkiewicz, ziemianin z po- 
wiatu Święciańskiego w pow. Wileń- 
skiem, za zasługi na polu pracy spo- 
łecznej i kulturalnej; p. inż. Jan Mar- 
cin Falewicz, ziemianin z powiatu 
Wileńsko-Trockiego w woj. Wileń- 
sklem, za zasługi na polu pracy na- 
todowo-społecznej; p. Tadeusz J4- 
nowski, radca magistratu m. Totutla, 
za zasługi na polu pracy narodowej i 
społecznej oraz wybitny udział w od- 
budowaniu państwowości polskiej; 
ks, Walerjan Holak, dziekan ze Šwi- 
ru s penne Wileńskiem, za 
zasługi na polu pracy społecznej; p. 
Mich: Orlicz, TN ais: 
haczelny „Polski Dzisiejszej”, za dzła- 
łalność oświatowó kulturalną w kraju 
oraz zasługi na, polu propagandy 
kulturalnej zagranicą. 

TSS 

Czy posel Rogula przė- 
szedi do organizacji 

„polonofilskiej“? 
Przed paru dniami podaliśmy 

wzmiankę pt. «Poseł Rogula w ebo- 
zię polonofiłskim», Treść tej wzmian« 
ki, opartej na uporczywie po Wilnie 
krątących pogłoskach, opiewała, że 
znamy działacz białoruski, possł na 
Seim, Rogula oraz senator Nazarew- 
ski zgłośili akces do polonofilskieį 
organizacji białoruskiej, mianowicie do 
„Białoruskiej Rady Narodowej”, któ- 
-e] prezesem fest d-r Pawlukiewicz, 
Udaliśniy się w tej sprawie do p. d-ra 
Pawlukiewicza z prośbą o udzielenie 
w tej sprawie informacji. 
„_ Dr. Pawlukiewicz oświadczył: „mnie 
jako prezesowi Białoruskiej Rady Na- 
rodowej oficjalnie nic w sprawie 
akcesu pp. senatora Nazarews| iego i 
posła Roguli do BRN. nie wiadomo. 

Co się tyczy wzmianki w. prasie 
osnutej na pogłoskach, to możliwe, 
że informacja ta była rezultatem pry. 
watnej rozmówy poszczególnych człon- 
ków organizacji, nałażąceych do obozu 
Białoruskiej Rady Narodowej z pana- 
mi Rogulą i Nazarewskim, jednak 
wobec dużych rozbieżności tak pro- 
gramowych jak i taktycznych,  istnie- 
jących pomiędzy Białoruską Radą Na- 
rodową a-Związkiem Włościańskim, 
którego leaderem jest poseł Rogula, 
uważam, żz.akces panów posła Ro- 
guli i senatora Nazarewskiego, a w 
szczególności posła Roguli do Biał. 
Rady Narodowej jest niemożliwy*. 

da 
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State komisje Rady miejskiej są: 
1. Finansowa, 2, G»spvdarcza, 3, 
Prawna, 4. Techniczna, 5, Rew zyjaa, 
6. Kuliuralno-Oświatówa, 7. Ozgrod- 
nicza, 8. Sanitarna, 9. Da spraw Opie- 

społecznej. 
— (e) Przymuiowy remont do- 

mów. Nowa, niedawno ogłoszona u- 
stawa o rozoudewie miast uprawnia 
Komitety rozbudowy do nakazywania 
w wielu wypadkach remontowania i 
odświeżania domów. Iagerencja Komi- 
teiu ma miejsce w wypadkach, kiedy 
posesja jest niedekończona, lub kiedy 
stan jej zagraża bezpieczeństwu. Zmu- 
szenie właścicieli do podjęcia prac w 
takich wypadkach wymaga dłuższej 
procedury, gdyż chodzi o większe pożyczki budowlane i o znalezienie 
formy zabezpieczenia tej pożyczki. 
Dałeko łatwiej może działać Kamitet 
rozbudowy w wypadkach, kiedy cho- 
dzi wyłącznie o remont taki, który nie 
wymaga większego nakładu i cks- misji lokatorów. W tych wypadkach, 
o ile właściciel dobr. wolnie nie wyko- 
na nakazu remontu, Komitet poleca 
wykonać go na jego koszt, nakłada- 
jąc areszt na komorne, 

Jak się dowiadujemy, Komitet roz- 
budowy m. Wilaa już rozważał kwe- sije, wynikające z powyższych prze- 
pisów. 

Otóż w celu doprowadzenia mia- 
sta do należytego porządku, na przy- szłość Komisarjat Rządu zgłaszać 

Polskim* ogła- 

będzie spisy domów, które muszą być | remontowane, a: Komitet rozbudowy, w wypadku gdy właściciel sam nie wykona remontu, przeprowadzi ten remont na koszt właściciela przy: 
musowo. 

— (i) Reorgan zacja «wydziała 
prawnego Mag stratu. Celem mo- 
żliwie najszybszego uporządkowania 
niezałatwionych spraw wydziału praw- 
nego personsi tego wydziału zosiał powiększony. Obecnie nad doprowa- 
dzeniem do porządku ksiąg stanu 
posiadania miasta pracuje trzech ad- 
wokatów: pp. Fedorowicz. Raczkiewicz 
i Węsławski. 

— (6) W sprawie cen na chleb. 
Pomimo spadku cen zbóż, ceny pit” 
czywa pozostają w dalszym ciągu na 
dawnym poziomie, Jak Się dowiaduje- 
my, Min. Spraw Wewnętrznych wy» 
słało okólnik, w którym, celera prze- 
ciwdziałania tym  anormalnym obja- 
wom, poleca swym podwładnym or- 
ganom, by czuwały nad tem, by ceny 
mąki i chleba dostosowane były dę 
odpowiednich cen zboża. : 

„ Jest największy czas, aby władze 
odnośne zwróciły uwagę па to, 26 
gdy sumitnni piekazze w Wilnie (są 
to jednostki) pobierają za 1 kg. bia: 

+
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  liński Elja-Ruwir, Epszteja  Chaim, 
Epsztejn Saul. Fejgenberg Mowsza, 
Fialko Lew, Gawendo Jonesz, Heller 

Jakim sposobem wagony litewskie trafiają na Miejski Ki t f 
koleje polskie, 

iejski Kinematogra 
Kulturalno-Oświatowy 

wyświetlany film 
Szczepańskiego. Począt 

Dziś i * d t 8 akt. Orki 
ij ycie za: Žyčie“ AE“ Kepelniikas E * 2 

e o seansów: w niedzielę i święta od godz. 4-ej, w soboty 

  

  

     

Wobec ukazania się w „Vilniaus z towarem przeznaczonym do Gdań- Michal, Kowarski Chaim, Lejbman Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) cen uz pk R ać jem "SYN 7 SRA: Ióej wieczór. Ceny GP Aidas“ wzmianki 0, rzekomierm kurso- ska lub Rumunji idą przez Polskę. "+ smi dat ek @* ` a Miejska (ul amska 5) biletów: parter — 60 gr., balkon—30 gr. Anons: «SYN SZEIKA», @ 

waniu na kolejach polskich wago- Wagony te ewidencjowane są w Tur- Ak z po н ст 
nów litewskich, na których widnieją mentach i tylko przez tę stację mo- Chaim, zz Kasriel, Rossocha- Brylanty skradzione w OBWIESZCZENIE, S А 
etykiety z napisem: „Ze stacji Kowno gą wrócić via Łotwa do Litwy. Co Cki o ы "'ш'ьё"."а"“]“т Benja: Parvž lezi Kia denio Ab aalus h P.T 18-29 
do stacji Warszawa“, dowiadujemy się tyczy etykietów z przytoczónym Min, Rychtman Chaim-Szlama, Ryżow ratyżu Znaleziono w Šieno ribas w: Gówiecie * Olaniłaństiiń Tokolicy; że ||/vdca Dosna 6 
się, że wagony litewskie traflają na wyżej tekstem, to mogły one być na- Mikołaj, Szapiro Jakob, Szczybuk Łodzi. > : | T 
koleje nasze dość często drogą przez 
Łotwę, a następnie tranzytem do Ru- 
munji. Jak wiadomo istnieje łotew- 
sko-polskie porozumienie kolejowe i 
wagony litewskie nadesłane do Łotwy 

klejone na wagony w Łotwie przez 
nadawcę towaru, władze zaś kolejowe 
polskie na etykietach oznaczają: „Lot- 
wa — Warszawa, lub stacja granicz* 
na rumuńska. (t). 

Ujęcie trzech wysłanników do Mińska. 
Władze bezpieczeństwa pow. Po- 

stawskiego  zarządziły aresztowanie 
3-ch osobników: Kempe J., Racin H., 
Gorfain A. i Zareżewski R.; areszto- 
wani tłomaczyli się policji że przybyli 
w poszukiwaniu pracy, gdy tymcza- 
sem, jak stwierdzono, czynili oni pe- 
wne starania przedostania Bię przez 
granicę. Wobec posiadznych poprzed- 

nie informacyj, że operująca na tere- 
nie Wiina jaczeįka komunistyczna 
nosi się z zamiarem wysłania do 
Mińska, na specjałne kursy agitacyj- 
no-polityczne swych przedstawicieli, 
zachodzi podejrzenie, że przytrzymani 
w Postawach są właśnie wysłańcami 
wileńskiej organizacji. 

łego chleba 55 gr., inni (łumaczą w Wiwulskiego 11 do dnia 1-go wrze- 
‚ 1б%пе sposoby, że nie mogą sprzeda- śnia codziennie od godz, 11—1 i od 

wać niżej niż 70 gr. za 1 kg. 
— (x) T-wo „Filharmonja“ pro- 

si M.gstrat o subwencje. Piezy- 
aent m. Wilna p. Folejewski przyjął 
w dniu wczorajszym przedstawicieli 
Wil. T-wa „Filharmonji*, którzy wy- 
razili swą prośbę 0 udzielenie temu 
T-wu przez miasto pewnej subwencji 
oraz o zezwolenie na warunkach ul: 
gowych urządzania w „Reducje* kon- 
certów, w czasie wolnym od przed- 
stawień, 

Dowiadujemy się, iż Magistrat 
prośbie pomienionej prawdopodobnie 
zadoščuczyni, 

‚ — (x) Pożyczka m. Wilna na zasile- 
nie funduszów. Jak wiadomo Magistrat 
m. Wilna zwrócił się w ostatnich dniach do 
p. Wojewody z prośbą o wyrażenie zgody 
ma zaciągnięcie przez m. Wilno krótkotermi- 
nowej pożyczki w sumie 100.000 zł., w cele 
zasilenia funduszów miejskich. 

W związku z powyższem w dniu wczo- 
rajszym p. Wojewoda puwiadomił Magistrat 
o niestawianiu sprzeciwu ze swej strony. częciem się z dniem 

4—6 popolud. Telefon Nr 1056. 
— Państwowe Seminarjum O- 

chroniarskie (Moniuszki 36) otwarie 
codziennie od 11-ej do 1-szej. Poda 
nia na kurs I-szy przyjmuje się do 
28-go bm. Egzamina wstępne odbędą 
się 1-go i 2-.go września od godz. 
9.ej rano. 3 

— (x) Wzbronienie młodzie- 
ży szkoinej chodzenia dokinįpry- 
watnych. Kuratorjum wileńskiego о- 
kręgu szkolnego zamierza wydać w 
najbliższych dniach zarzączenie, 
wzbraniające młodzieży szkolnej uczę- 
szczania począwszy od nowego roku 

Hirsz, Szełnker Chaim, Szwarc lzaak, 
Wygoda Chaim, Cukiermanówna Ma: 
rja, Epsztejnówna Elžbieta, Gleze- 
równa Irena, Gorfinkelówna Natalja, 
Gożańska Anna, Gulbasówna Gienia, 
Jaszpanówna Olga, Kaszukówna Sy- 
ma, Klaczkinówna Tława, Lewandów- 
na Eugenja, Merlisówna Bejla, Mino- 
równa Liba, Mysska Anna, Oguzów- 
na Wiera, Pałestynówna Fryda, Rom 
mówna Raisa, Świrska Sława, Szlos* 
berżanka Fryda, Trocka N'na. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
po raz drugi grane będzie <Malefństwo> — 
Nicodemi'ego. 

wietna ta komedja jednego z nsajpopu- 
larniejszych dziś autorów włoskich zrobiła 
na premjerze jaknajlepsze wrażenie, tak dzię- 
ki znakomitej strukturze, jak i dzięki świe- swojej w Wilnie. Pojechano więc z 
tnej grze całego zespołu z po. Purzyckim, Rajczukiem do Wilna, brylantów nie 
Malinowskim,  Piwińskim, 

ną i inn. na czele. 
Beztroski humori pogodny sentyment— Handlowego w Łodzi, oraz upoważ: 

oto walory tej komedji, która niewątpliwie 
przez długie wieczory wypełniać będzie salę 
po brzegi. 

— Popołudniówka niedzielna. W 
najbliższą niedzielę popołudniu o g. 4 m. 
30 grana będzie Świetna komedja lekka Cail- 
Javeta i Flersa pt. «Papa». 

Ceny miejsc od 15 gr. do 2 zł. 
Sezon widowisk popołudniowych dla 

młodzieży rozpocznie się wkrótce, o czem 
nastąpią specjalne komunikaty. 

— Dwa występy sióstr Korzeniew- 
skich w Teatrze za „As U o g 

5-e „i mniedzielę o g. 12 m. 30 pp. od- 
LA w Teatrze Polskim dwa występy 

szkolnego, do prywatnych kinemato- taneczne sióstr Korzeniewskich. 
grafów w Wilnie. 

Młodzież szkolna odtąd będzie 
mogła uczęszczać tylko do miejskiego 
kina kuliuralno-ošwiaiowego. 

— (x) Nowe tranzlokaty szk61 pow- 
szechnych m. Wilna. W zw'ązku z rozpo- 

1-go września zajęć 
Dowiadujemy się również, iż firma szkolnych wydział szkolny przy magistracie 

Banku «<Bunimowicza> nadestala do Magi- m. Wilna postanowił w najbliższym czasie 
stratu oiertę udzielenia miastu pomienionej zlikwidowzć na terenie m. Wilna następują. 
pożyczki, lecz jednak w myśl ustawy obowią: ce szkoły powszechne: 
zującej, samorząd miejski w Wilnie nie ma 
prawa zaciągania pożyczek w bankach pry- 
watnych, 

WOJSKOWA. 

misja. W dniu 22 b. w. oobyło się 
godaikowe posiedzenie komisji pobo- 
rowej, na którą siawiły się oscby, tyckiego 

1. Męstą szkołę powszechną Nr. 7 prz 
ul. W. Pohulanka Nr. 38 — dzieci zaś uczę. 

po-Bernardyński). Dziś 25 sierpnia rb. o g 
8 wiecz, nadzwyczajny koncert symfoniczny й js / 

W. O. S. z udzialem: znakomitego wiolon- pomiędzy policję warszawską i 
czelisty Kazimierza Wilkomirskiego. W pro- ryską. 

W interpretacji sióstr Korzeniewskich 
ujrzymy szereg produkcji tanecznych dosto- 
Šano do muzyki: Griega, Golda, Rubln- 
sztejns, Gounoda, Rachmaninowa, Mosz- ztożony z 32 sztuk brylantów, wagi 

kowskiego i in. 
Ceny miejsc od 30 gr. 
Występy sióstr Korzeniewskich wywo- 

""— Wil Tow. Filharmoniczne (ogród 

szczające do tej szkoły przydzielono do gramie: Mendelschn, — symfonja Nr 4 (wło- 

szkół powszechnych Nr 14, 10 i 30. 2. Żeń. Ska), 
ską szkołę Nr 17 przy Sko 

— (t) Co dała poborowa ko- ci przydzielono do szkół r 22, 37 i 39. 
W lokalu zaś szkoły Nr 17 mieścić się 

będzie szkoła dja czieci świętujących soboty. 
3) Żeńską szkołę Nr. 19 przy ul. Szep- 

11 — dzieci przydzielono do szkół 
którz uprzednie uzyskały Odroczenie Nr 31 i 34. 

Do lokalu opróżnionego przeniesiona program. sub ubiegały się o zmianę kategotji. 
W rcezułiacie zbadano 21 osób. 

ŹAŁOBNĄ 
— O wzięce udziału w po- 

grzebie śp. Lr. Władysława Za- 

będzie szkoła Nr 36 dla dzieci 
ros, 

emigrantów 
jskich. 
4) Szkołę koedukacyjną Nr. 42 przy ul. 

Filareckiej 12—dzieci zaś uczęszczające do 3 
tej szkoły przydzielono zam. w rejonie Za- najnowszych wydawnictw, wygł. prof. 
rzecza do Szkół 2 i 11, zaś dzieci, 

horskego. Zarząd Centralny Polskiej pobliżu Amokola do szkół Nr 14 i 46. 
Macierzy Szkolnej Z. W. wzywa ni- 
miejszem Zarządy swych Kół, oraz AOC $ — dzieci przydziejono do szko- 
wszystkich Członków do wzięcia 6) Szkołę powszechną w Bołtupie — nej 
udziału w pogrzebie śp. dr, 
sława Zcherskiego, długoletnitgo 
mieodżałowanego Członka Rady Nad- 5,, 
zorczej Polskie Macierzy Szkolnej. 

5) Męską szkołę Nr. 47 przy ul. Ostro- p. Marja Ankiewiczowa. 

Włady» dzieci przydzielono do szkoły w  Jerozo- 
i limce. 

W nowym gmachu przy zbiegu ulic 

— Zarząd T-wa Przyjaciół Na- pada rb., umieszczona będzie szkoła żeńska 
uk w Wiime, z powodu śmierci ś.p. Nr 
ur. Wladyslawa Z:horskiego, zaslu- 
žonego Prezesa T.P.N., prosi Czicn- 

7, utworzona ze szkėt Nr 31, 34 i 28, 

meteorologiczny, 

płyckiego i Rydza Śmigłego, którego bu- działu <Przyrcdoznawstwo», 
dowa zakończoną będzie przed 1l-ym listc- Grotowski, 

Pozatem otworzoną zostanie szkoła Nr Doliny Szwajcarskiej». : 
19 na Zwierzyńcu dla dziewcząt moralnie <Messager Polonais> w języku francuskim. 
zaniedbanych, dla chłopców zaś takaź szkoła 

Saint-Saens — koncert na wiolonczelę 

a . z tow. orkiestry oraz inne utwory solowe» 
A SĘ Dyr. R. Rubinsztejn. 

RADJO. 

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

komunikaty «PAT», nad 

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

15.20—17.00 Przerwa. | 
17,00—17,25. <Wśród ksląteb=" przegląd 

еп- 
zam. w ryk Mościcki. 

17,25—17,50. «Kącik dla kobiet», wygł. 

17.50—1800. Nadprogram, komunikaty. 

18,00—19,00. Transmisja muzyki tanecz- 
z kawiarni <Gastronomja». 
19.00—19.15. Komunikaty «PAT». 
19.15—19.35. Rozmaitości. ž 

19,35— 20,00. Odczyt p. t.: <O atomie» z 
wygł. prof. M, 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 

20.15. Koncert wieczorny. Tranemisja z 
W przerwie biuletyn 

22.00. Komunikaty policji, komunikat 

ków T-wa o liczne stawienie się w istnieje już przy ul, Kalwaryjskiej 75 pod lotniczo-metorologiczny, sygnał czasu, ko- 

dn. 25 b. m. o godz. 7 wiecz, w do 
mu żałcby przy ul. Uniwersyteckiej 
2 i 26-go b. m. o godz. 10 rano w 
«ościele po-dominikańskim Św. Du- 
tha ćla oddania ostatniej posługi 
zmarłemu, 

SZKOLNA. 

— Koedukacyjne gimnazjum 
łm. Ted. Czackiego przy ul. Wi- 
wulskiego 13, typu humanistycznego, zdrowotne (przystosowanie objęteści widać ślady krwi, które prowadzą 

nazwą szkoły powsz, Nr 32. 
Następnie przy ul. Ad, Mickiewicza 60 

funkcjonuje szkoła koedukacyjna Nr 16 dla 
dzieci upośledzonych umysłowo i dla dzieci 
łuchoniemych szkoła Nr 16 b, przy ul. 
itoldowej 37. 

— Początek nauki w gimne- 
zjum F. Welera przy ul. Dąbrow- 
skiego 5 przeniesiony na dz. 5 wrze: 
śnia z powodu remontu gmachu 
szkolnego, mającego na celu względy 

munikaty «PAT», nad program. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
— Tajemnicze morderstwo. W nocy 

na 20 bm. z folwarku Jarowszctyzna pow. 
Daiśnieńskiego zaginęli Mikołaj Raduszko 
oraz Joachim Raduszko, którzy, jak słychać, 
posiadali dużo wrogów, zwłaszcza wśród b. 
członków «Hromady». A 

‚ Zarządzono dochodzenie. Podczas śledz- 
twa okazało sę, iż w odległości 125 mtr. 
od folw. Jarowszczyzna przy samej granicy 

poprzez 
z oddziałem maiematyčzno-przyrodni- odpowiednich klas do ilości uczniów linię graniczną do Rosji. Jednocześnie zna- 
czym zawiadamia, iż z powodu nie- 
dokończenia budowy gmachu szkoi- 
nego egzamina wslępne rozpoczną 
się dnia 5 września o godz. 10-ej 
rano. 

Podania ucznów i uczenic przyj- 
muje kancelarja tymczasowo grzy ul. 

it. p.) i umożliwienie wykładu jęz. 
nowożytnych (niemiecki, francuski, 
angielski) według grup. 

— Tegoroczni maturzyści. Koa- 
dukacyjne humanistyczne imnazjum 
F. Welera w Wilnie ukończyli pp.: 
Abramson Kiwel, Deul Mojżesz, Do- 

tezłono łuskę wystrzelonego naboju karabi- 
nu Kay. Około granicy widać ślady 
wleczenia jakiegoś przedmiotu. Mieszkaficy 
folw! Jarowszczyzna twierdzą, iż Raduszko- 
wie zostali zamordowani a miejscowych 
komunistów, następnie zaś zwłoki zamordo- 
wanych zawleczone zostały do Rosji. 

Dalsze dochodzenie prowadzi Dow. 
komvan. KOP oraz policja w Jaźnie 

Brusikiewiczem, 
Kusziówną, Perzanowską, Molską, Frenklów= 

2 

Jak już donosiliśmy swego czasu, 
pewnej firmie francuskiej skradzio- 
zestały brylanty na wielką sumę. 
Sprawcą kradzieży brylantów, do 

konanej w Paryżu, w firmie «Zjedno- 

w 

ne 

czeni jubilerzy Singer i Sp»— okazał Kara-Kalczewym oraz dokonywanie wyzłat na jego ręce, 
się niejaki Gerdon Rajczuk. Areszto- 
wano go w ubiegłym tygodniu w 
jednej z pierwszorzędnych restauracyj 
w Bydgoszczy i przekazane urzędowi 
śłedczemu w Warszawie. Tu przyznał 
się do kradzieży, lecz podczas wstęp- 
nych badań zeznał, że brylanty ode 
dał kupcowi z Sowietów, który wy- 
jechał już z niemi przez Szczecin do 
Petersburga. Wkrótce jednak zmie» 
nił swe pierwsze zeznanie i 
czył, że brylanty ukrył u «rodziny» 

znaleziono, znaleziono natomiast klu- 
czyk od skrytki depozytowej Banku 

nienie na wejście i dostęp do skrytki. 
W niedzielę, do Łodzi udali: się: 

kierownik urzędu śledczego kom. 
Suchenek i nadkom. Szafrański wraz 
z policją francuską i 
lem poszkodowanej firmy p. Singrrem. 
Zabrano ze sobą Rajczuka, który 
przyznał się, że brylanty ukryte są w 
skrzynce depozytowej ma imię Berka 
Szapiro. 

Bez względu na niedzielę, sprowa- 
dzone z letnich mieszkań dyrektora 
banku i kasjera. Gdy Rajczuk otwo- 
rzył skrytkę, oczom obecnych ukazał 
się prawie całkowity łup złodziejski 

około 23 karatów, wartości miljona 
200 tys. franków. P. Singer uległ ze 

łały wielkie zainteresowanie wśród publicz wzruszenia atakowi nerwowemu. 
rości wileńskiej. Firma wyznaczyła ze wykrycie tej 

olbrzymiej kradzieży nagrodę w wy- 
, sokości 2 tys. dolarów, do podziału 

pa" 

* 

Rajczuk przebywa jeszcze w aresz- 
cie urzędu śledczego, do czasu zna- 
łezienia kilku brakujących brylantów, 
poczem oddany zostanie do dyspo- 
zycji polskich władz sądowych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 sierpnia 1997 ›. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupr 

Dolary 8,91 8.93 8,89 
Belgja 124,52 12483 12421 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,49 43,60 43,37 

Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž * 35,07 35,16 34,98 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,46 172,89 17203 
Wiedeń 126.00 126,31 125,69 
Włochy 48,75 48,87 48,63 

Papierv Procentowe 
Dolarówka 59,75 — — 
Pożyczka dolarowa 83.00 82,50. 
10 proc. Kolejowa 102,50 103.— 
5 proc. konwersyjna poż. 62, 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92— 
415 proc. ziemskie 55,75. 57, 
4 proc. ziemskie 50. 
8 proc. warsz. 75,25 
8 proc. ziems, 77,50 
8 proc. dolarowa 92, 
5 konwers. kolejowa 61. 
8 pr. obi. komun. B.ku Gosp. Kraj. 92, 

GIEŁDA WILEŃSKA; 

Wilno, dnia 24 sierpnia | 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,921/, 8,911/2 
Złoto. 

Ruble 4,74 4,72i pół. 

Papiery państwowe. 

Dołarówka 5 dol. 61. 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100— 51.50 

oświad- 

przedstawicie- ; 

Teodor Kara - Kalezew 
w dniu 15 lipca b. r. zwolniony został przez nas z posady 
agenta i wszelkie umowy zawierane przez niego po tej dacie 
uważamy za nieobowiązujące nas, przestrzegając jednocześnie 
naszych Szanownych Klijentów przed zawieraniem įakichkol- 

  

   KOPJOWANIE 
PLANOW . 

| SWIATŁODRUKI 
O WIE 

  

     
wiek czyności handlowych z wyżej wymienionym Teodorem 

gdyż takowych nie uznajemy. 
W imieniu firmy 

RICHTER 8: ROBERT, Gdańsk-Poznań 
Szwedzkie wirówki do mleka 
<REGO>» — <OLYMPIC» 

Ernest J. Kuhia 
Insp. Wileński. 

W obywatelskiej 
rodzinie uczące są 
panienki mogą mie 
mieszkanie z  utrzy- 
maniem, opieką i z 
francuską konwersacją, 

Tatarska 17 m. 3. 
  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

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

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

  

Truskawki 
flance do sprzedania, 
ul. Mickiewicza 22—5: 

w godz. 9—2. 
  
      

     

   

  

   

Redakcja 

  

RANKNKNNENNNUNZAKZUNUNASECZKM 

Li i icyfacja, 
Dnia 27 VIII b. r. o godz. 10ej rano 

w lokalu teatru <«Kakadu> przy ul. Dąbrow- 
skiego 5 będzie sprzedana z licytacji rucho. 
mość, składająca się ze sprzętów i urządzeń 
teatralnych, zasekwestrowanych Zza zale głe 

składki na rzecz Kasy Chorych m. Wilna.p$ 
RRŁOROKOSRRODEGOORAGCRORNROŁONREGO 

Druskieniki 
Pensjonat <Flora>, 

ul. Jasna 4. Pokoj po 
wraz z utrzymaniem 

i pościelą — 8 zł. ortepjan, 

e pełae utrzymanie, 

    

  

łowa''; 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 
średnie wykształcenie, znajomość biurowości, bnuchaiterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

    

  

Dia uczenicų 
kój duży słoneczny, 

bibijoteka, "7 

  

. . 
Ochmistrzyni 

praktyczna, pracowita, 
aa samodziejna 

poszukuje pracy. 
Szkapierna 58—6. 

DOKTÓR į    

    

  

     

   

        

   

D, ZELDOWICZ 
w 

64 | chor. WENERYCZ- 
Ž NE, MOCZOPŁC. 

POKO J SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

dia uczennicy przy na 
rodzinie z ciikowikcma DOKTÓR 
utrzymaniem i opieką, 
na życzenie io 1 S.Zeldowiezowa 

pomoc w nauce, KOBIECE, WENE: 
ulica Pańska 7—6. | RYCZNE i chor, 

DR MOCZ. 
rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 1.mlo pokojowe 

z wygodami, 
elektrycznością, 

słoneczne do 

tei, 277. 

Mieszkanie 

. Zdr. Nr. 31. 

wynajęcia 
Wileńskie Biuro Dr. 6. Wolison 
Komisowo-Handjo- į Weneryczme, = MOCzZ0- 
we Ad. Mickiewi- | p/eowe i_ skórne, ul. 

Wileńska tel. 152, 
— 

cza 21, 7, tel. 10674 
EEEE 

я konwersaCja francus- i i dziennie | kaw, Doa 6(sioMieszkania 
Zakretowej) Inż. 2 pokojowego z kuch on z z Kripowicz. nią poszukuję. Zgło- W. Smialowska 

Pianino szenia do administr, pzyjmuje od godz. 9 
+Siowa>. do 19, a. 

do sprzedania. i ao 
Zawalaa 54 m. 3, Poszukujemy RURCE 

od 3 — 4-ej, 

Eroncushu 
udziela lekc. jęz. 
teor. i prakt. 
Bouffałowa 19, m. 4 

M. GC. 

grodzeniem 
wnych,     

у kółek rolniczych  (fol- 
ra Warki — majątki etc.) 

celem sprzedaży na 
wa: unkąch 

    

Pianina mieczarstwie 

do wynajęcia 
W. Pohulanka 9 m. 23, 

od 5—7 mej. 

w adm. 

    fachowe nie wyma- 

Zgubiono *— 
Świadectwo Szkoły 

ст z. Mieszkania dziszkach i metrykę 
chrztu na imię Cze- słonecznego z wanną 
sława  Balsewicza. S$C. szukam i odstąpię 

Uprasza się odnieść po cenie kosztu 1—2 
do redakcji «Słowa». pokoje osobie solidnej 

Studnicki, Archiwum 

M.Wilenkin 
i S-ka 

St z ogr. odp. 
ilno,ul.Tatarska 

20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

  

  

  

Nowo-otworzony 

INTERNAT 

bliżu szkół, 10 min. 
drogi. Opieka wyjątko- 

mebli: internatu 
jadalne, sypialne, | Adres w 
salony, gabinety, <Słowa>. 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, 
vlarka, krzesła 
dębowe 1 4, @. 

Dogodne warunki 
na raty» poszukuje pracy, 

Witoldowa 16 m. 2* 
    

za wysokiem wyna- 

dsielngek:: 1. 48 żonaty, 1 dziec- 
Panów dobrze zapro. ko, ukończona szkoła 
wadzonych w gminach dla 

y 
nadzwy: dobre, skromnych wy- 

czajnych, bardzo po-"agań, energiczuy i 
żądanej maszyny w SUmienny 

wem. Oferty uprasza dniem 1 października 

się pod «Record» skł.!- a 
«Słowa», Łaskawe zgłoszenia z 

P. S. Panowie podr.podaniem warunków | dużych i małych 
"na prowincji, zechcą dla |. W. do admin.| poszukujemy 
także pod. of.—znajom, *Słowa>. 

  

od 15 sierpnia 3 po- 
koje z kuchnią, Można 
każdy pokój oddzielnie, 
miejscowość 
ładna, las 
rzeka. Od Wilna 1 g. 
20 m. koleją, od stac. ). 
kol. 3 klm, Oglądaćprzejmie 2 uCzenice 

Państwowe tel. 12—96 145 pistownie stac. i lub 2 uczni na stancję 
  

  

dla chłopców w po-B I E GŁA 

MASZYNISTKA 
wo solidna. Referencje stenografka, 

solidne. miona kompletnie z 
administr, biurowością, b. pra- 

  

pierwszorzędne. Mechanik : skawe 

    Leśnik 

Ža Internat 
raktyki zawo- dla Uoznis Opleka 22 

referenoje PSWNiona, Korepetycje 
na miejscu, Uniwer- 

sytecka 4 m. 6. 

leśniczych, eg- 

У. 

dowej, 

  

  

poszukuje więtorzeck?, 

domo- posady leśniczego z 

b. lub wcześniej. Mieszkań 

dla 
solidnych 

reflektantów, 
Wileńskie Biuro | 

Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21. tel. 152, 

LETNISKO 
  

  

sucha, 
sošnowy, Rodzina polska 

(była ziemiańska) 

poczta Gudogaj, mt.z utrzymaniem. Opie- 
Anielin. Zapoiski, ka troskliwa. Wszelkie 

echa WYSOAYS OI Milko 
mierska 3 m. 26 (prze* 
ciw kościoła 

Rałała), 
    oznaj- 
    

Na bieżący 
rok zkkolny, przyjmuję, 
pu na a 

i nie z całkowitem utrzy=- 
KARE osiem maniem i troskliwą, 

sumienną opieką. Kon= 
wersacja _ francuska, 

Arsenalska 6 m. 1. 

cowniczka 1irmy 
<Standard—Nobel> w 
Warszawie, poszukuje 

oterty 
<Zdolna» do a 

«Słowa». 
  

  

EDGAR WOLLES 

ozłowieszczi postać. 
Pięć minut po dziewiątej Ełza była 

już w biurze. Oczekiwała już na 
nią tutaj p. Deem z całą pliką gazet, 
dziewczyna była podniecona i przeję- 
ta, rzuciła się do Elzy z potokiem 
słów: 

— Droga pani, jakież to okropne! 
Wszystkie gazety opisały ten straszny 
wypadek! Nie rozumiem, jak pani 
przeżyła:to wszystko! Jabym umarła! 
Ja nawet w kinie nie mogę patrzeć na 
morderstwo. 

— Na miłość Boską, panno Deem, 
przerwała zmęczona Elza, proszę nie 
mówić o tem. Nie przyszłam na to, 
by z panią rozmawiać, muszę zoba- 
czyć się z p. Emery i zaraz wychodzę. 

— Pani nie zemdlała? —dopytywa- 
ła się nie zniechęcona amatorka przy- 
gód. Pewna jestem, że pani siraciła 
przytomność! 

W tej chwili uratował Elzę dzwo* 
mek; na ten metaliczny, spokojny i 
jakby rozkazujący cźwięk, Elza zrzu- 
ciła palio i kapelusz, prawie bezwied- 
nie zebrała niezbędne papiery, ołówek 
i weszła do pokoju szefa. 

Emery siedział przy biurku, z za- 
jożonemi na piersi rękami i patrzał 
sirowo na drzwi. Najmniejszy cień 
dziwienia mie przemknął po jego 

twarzy, zdawało się, że uważał obec- 
ność jej za rzecz zupełnie naturalną. 

„ — Przyszedłem wcześnie, — rzekł 
zimne. 

Natychmiast zaczął dyktować tak 
szybko, że Elza nie zdążyła zaprote- 
stować, nie zdobyła się na stanowcze 
słowa, któreby wyjaśniły, w jakich za- 
miarach przyszła tu. 

Wreszcie po napisaniu dwuch  li- 
stów, zawierających całe szeregi słów 
nic nieznaczących, wiążących się w ja- 
kiś tajemniczy alfabet, Emery rzekł: 

— Może pani już iść. 
Elza, wstała lecz nie wyszła. 
— Panie Emery, ja cheę...—zaczęła. 
— Proszę prędzej wysłać te listy. 

Muszą się dostać czemprędzej po- 
przez Syberię. Za godzinę muszą być 
wysłane. 

— Wszystko mi jedno, niechby 
nawet za dwie minuty musiały odejść! 
—zawołała zniecierpliwiona Elza.—Mu- 
SzĘ porozmawiać z panem. 
, Podniósł na nią oczy, z denerwu- 
jącym spokojem złożył gazetę, którą 
właśnie miał czytać, 

— O cóż chodzi? 
, — Wuja mego zabił wczoraj czło- 

wiek, który się dostał do naszego do- 
mu nie po raz pierwszy. Nie powie- 
działam policji, że poznałam go. Wi- 
działam go równie wyreźnie, jak te- 
raz widzę pana, Nie powiedziałam 
jednak policji... 

— Dłaczego? Emery podniósł brwi 
pytająco, głos jego brzmiał zupełnie 
spokojnie.— Obowiązkiem pani jest 
opowiedzieć policji wszystko, co pani 
wie o tej sprawie. 

— Nie uczyniłam tego dlatego, że, 
dlatego.. że jestem głupial—skończy- 
ła z gniewem. 

Emery spojrzał na nią badawczo, 
dostrzegł jej rumieńce i rozgorączko- 
warte Oczy. 

— Któż był tym człowiekiem? 
— Feng Cho! Pan wie doskonale, 

że to był Feng Cho! Pan wie najle- 
ie]. 

й Major spuścił głowę i zagryzł usta, 
Elza ciągnęła dalej: 

— Nie chciałam wciągać pana... 
czy też pańskich przyjaciół do tej 
sprawy. Było to fałszywe uczucie lo- 
jalności względem firmy Emery. Ale 
teraz będę musiała wyznać prawdę. 

Znów spojrzał na nią. 
— Słuszne postanowienie! —rzekł. 

Ale zdaje mi się, że pani się myli. 
Feng-Cho... 

— Był z panem? 
Uczyniła wysiłek, by nadać swym 

słowom ton ironiczny, lecz to się jej 
nie udało. 

— Gdyby był ze mną, potwier- 
dzałoby to przypuszczenia pani, by- 
łam bowiem w pobliżu domu p. Tar- 
na w czasie, gdy popełnioną została 
zbrodnia. Feng-Cho zaś znajdował 

się w odległości wielu, wiełu mil od 
Londynu, Niech mi pani. wierzy, że 
może on przedstawić swe alibi. 

— A czy jego kapelusz, może 
również przedstawić swe alibi? — za- 
pytała złośliwie Elza, 

— Jego kapelusz? 
— Nie powinnam zapewne mówić 

tego panu, zauważyła ze skruchą Elza. 
Chodzi o to, że policja znalazła ka- 
pelusz. Zauważono też wychodzące- 
go z domu chińczyka bez kapelusza. 

W chłodnych oczach, wpatrujących 
się spokojnie w twarz dziewczyny, 
przemknął błysk, lecz natychmiast 
zgasł. 

— Ach, tak?=wycedził przez zęby. 
W takim razie Feng:Cho będzie mu- 
siał dowieść podwójnego alibi. Może 
pani już odejść. 

Przepisując listy, Elza znalazła słe- 
wo, którego nie mogła przeczytać, 
Powróciła więc niechętnie do gabine- 
tu szefa, by poprosić o wyjaśnienie. 
Lecz pokój był pusty. Major Emery 
całą prawie godzinę spędził w ocze- 
kiwaniu chłopca, ktorego posłał do 
dużego sklepu po szary kapelusz fil- 
cowy. 

ROZDZIAŁ XVlll. 

Stanford Corporation. 

Doktór  Challam spędził dzień 
wielce pracowity. Od chwili śmierci 
wspólnika, rosła w nim świadomeść 

niebezpieczeństwa i edpowiedzialno- 
ści, które miały spaść na niegą. Gdy- 
by mógł rozmówić się z umarłym kił- 
ka chwil przed jego Śmiercią, wiele 
pytań zostałoby wyjaśnionych. 

Z niecierpliwością oczekiwał zmra- 
ku. Mimo trzykrotnych odwiedzin 
Beckersona i telefonicznej rozmowy 
z żoną, jednak czas dłużył mu się 
nieznośnie. i 

List z banku przypominał mu o 
opłakanych warunkach  materjalnych, 
w jakich się w obecnej chwili zaatazł. 
Nie pocieszała go Świadomość, że 
połowa sumy ukrytej gdzieś przez 
Tarna' należeć miała do niego. Były 
to pieniądze które zarobili na handlu 
kokainą, suma ick dochodziła do 
200000 funtów. 

Myśli doktora zwróciły się ku 
Elzie. Jeśli Tara nie zapisał swych 
pieniędzy komu innemu, to Elza bę- 
dzie równie bogata, jak on, po po: 
dziale. Lecz myśl © podziale nie była 
mu przyjemną, odrzucił ją natyche 
miast: wszystkie pieniądze, leżące w 
safesie Stanford Corporation należały 
do niege, musiał je wziąć, 

Nikt ze spadkebierców Mauryce- 
go Tarna nie miał prawa upominać 
się o swój dział drogą legalną, W 
ostateczności mógiby przy sprzyjałą” 
cych okolicznościach dać jej parę ty- 
SIĘCY:;. 

Lecz gdyby Maurycy Tarn wspo- 

minał e tych nielegalnie zdobytych 
pieniądzach w Swym testamencie, 
giyby Elza mogła dopominać się © 
nie?l. Ralf nie chciał ryzykować, pc= 
stanowił więc wciągnąć podstępnie 
Elzę do spółki, omotać ją. 

Elza właśnie wróciła z. biura, gdy 
Ralf zatelefonował de niej. 

— Chciałbym, żebyś przyszła 
zjeść ze mną obiad, Elze. Musisz 
mi wyłaśnić pewne kwestje, dotyczą 
ce Tarna. 

Elza uczuła potrzebę 
przyjacielskiej pogawędki, 
zgodziła się chętnie. 

— Przyjdę zaraz. 
— Czy widziałaś się z Beckerso= 

nem?—zapytał Ralf z uśmiechem. 
— Oczywiściel Cały czas sterczał 

w naszera biurze, Ach, Ralfie jakże 
mi to wszystko ebrzydłol To śledz- 
two, badania, czy widziałeś wieczorne 
gazety? Wszędzie są moje fotografje, 
sfotografowali mnie w chwili, gdy 
wychodziłam na drugie śniadanie. 

Doktor roześmiał się. _ 

— Spędziłem dzień dzisiejszy z. 

rozrywki i 
to też 

reporterami,—rzekł. Przychodź, to po- . 
mówimy 6 wszystkiem. 

Odłożył słuchawkę z twarzą za- 
myśloną. Projekt, który miał, wyda- 
wał mu się Świetsym. Teraz nie mo- 

że być mowy o iem, że to on ukrad- 
nie kapitały Tarna. Pójdą razem z 
Elzą i wykradną owe delaty. 

  

W dawca Btautsiaw Binekiewiem Redaktor waj Gzasław KBLWOGK. qOdpowiedzialny za ogłorzmnia Monon kawiósk Drukarnia «Wydzwnictwo Wileńskie» Kwaszelia 23,


