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RAfera Sacco-Vanžetti, 
(Od własnego korespondenta pary- 

skiego). 

Paryż, 24 sierpnia. 

Komuniści na całym świecie zręcze 
fie wyzyskują nieszczęsną aferę dwu 
italskich anarchistów, Pretekst dosko- 
nale wybrany, bo faktem jest, że 
sprawiedliweść amerykańska bardzo 
«kulawo» została wymierzona Miko- 
łajowi Sacco i Bartłomiejowi Van- 
zetti. 

Aresztowano tych dwu anarchistów 
w kwietału 1920 roku pod zarzutem 
dokonania napadu na kasjera fabrycz- 
tego w South Braintree (Massachu- 
setis), którego istotnie 15 kwietnia 
zamordowano. Mordercy zabrali mu 
15.000 delarów; widziano jak zbiegli 
samochodem. 

W lipcu 1921 roku odbył się w 
Bostonie proces. Stanęło 159 świad- 
ków, z których tylko 5 twierdziło, że 
jeden z morderców był «podobny do 
Sacco». Natomiast sekretarz konsula- 
tu italskiego w Bostonie przysiegal, 
że w chwili kiedy zbrodnia została 
popełniona, Sacco rozmawiał z nim 
w konsulacie (obaj oskarżeni byli o- 
bywatelami itaiskimi). Nikt nie twier- 

+ dził, że widział wśród bandytów Van 
zetti'ego. Nikt nie widział u któregoś 
z dwu anarchistów choćby części zra- 
bowanej sumy. Nikt nie widztał po- 
tem auiomobilu, na którym zbrodnia 
rze uciekli... 

A jednak sędzia Webster Thayer 
skazał Sacco i Vanzetti'ego na śmierć. 
Czy dlatego, że byli anarchistami, że 
byli foreigner'ami  (abcokrajowcami), 
a nie Cent per cent Americans (Ame- 
rykanami stu-procentowymi)? 

Trzeba bowiem dodać, 26 proces 
się odbywał w czasie, kiedy Amery- 
kanie postanowili ukrócić u siebie ra- 
ralis, kiedy wzmogla się propa- 

ganda za americanismem. Na to 
mają Amerykanie absolutne prawe, 
ale niech się dziwią, 26 na 
całym świecie ludzie nic wspólnego z 
anarchizmem unię mający, ludzie nies 
nawidzący komunizm, ujgli się za 
dwoma skazańcami. Ujęli się, bo byli 
i są przekonani, że nie wymierzeno 
im należycie sprawiedliwości. 

kiedy obrona doprowadziła do 
nowego procetu przed sądem apela- 
cyjuym — spotkała się tam znów z 
sędzią.. Thayei'em, który w między- 
czasie „awansował”. Jest to rzecz 
niesłychana, aby w apelacji sądził to 
samo przestępstwo ten sam człowiek. 
Thayer nie mógł przecież uzneć, że 
się omylił i—zaów skazał Sacco i 
Vanzetti'ego na śŚinierć. 

Mógł ich ułaskawić gubernator 
stanu Massachuscits, Alan T, Fuller— 
nie uczyni tege. ` 

, Mógł złamać wyrok z powodów 
formalnych trybunał związkowy w 
Waszyngtonie—nie uczynił tege. 

Miały jednak władze amerykańskie 
jakieš wątpliwości, skoro wykonanie 
wyroku ciągle odkładane. Wreszcie, 
dnia 22 sierpnia, po 6 latach powol- 
nej męczarni, Sacco i Vanzetti zasiedli 
na krześle elektrycznem. Poszli na 
śmierć odważnie, a wraz z nimi 
Poriugalczyk Celestyn Madeiros, ska- 
zany za inną zbrodnię, ale który od 
r. 1925 utrzymywał, że toon właśnie 
jest autorem napadu w South Bra- 
intree. 

Nie sprawdzano nawet tego... 
Tak się przedstawia afera Sacco 

i Vanzetij, która zdobyła sobie w 
świecie całym rezgłos nieslychany. 
Sprawiedliwość bowiem nie jest pu- 
stem tylko słowem. Przynajmniej nie 
jest niem dla wszystkich, Z obrzy- 

7 dzeniem patrzymy ua to, jak komu- 
niści wyzyskują aferę Sacco i Van 
zetti, albowiem występują oni w obro- 
nie ustroju, który jest zorganizowaną 
zbrodnią. Świat wie, co u tem Są- 
dzić. W danym wypadku przecież 
chodzi o Stany Zjednoczone, o kraj 
cywilizowany, kraj gdzie toczyła się 
czteroletnia wojaa domowa o tak 
szczytne hasło, jak zniesienie niewol- 
nictwał Nic więc dziwnego, powta: 
rzamy, że opinja światowa tak mocno 
przez aferę Sacco—Vanzetti została 

Kazimierz Smogorzewski, 
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w najlepszym gatunku o wysokiej 

kaloryjności poleca na zimę 1 

4 Wileński: Syndykat Rolniczy. 
Zawalna 9, Tel. 323, | 

Obecnie najlepszy czas na 

ma 

$     

    

      
  

> NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ТАУ ВЕГ РУО WARSZ_KREDYTOKA LS].       

; dni do Monachjum. 

Wydalenie przedstawiciela „Tassa* z Paryża. 

MOSKWA, 29 VIll. PAT. Oficjalna radjostacja moskiewską 
donosi, iż korespondent „Tass'a w Paryżu Brun wydalony został 

z terytorjum Francji na rozkaz minstra spraw wewnętrznych 

Sarrsut. Okoliczności tego wydalenia były — wedie donies en ra- 
dja moskiewskiego — następujące: Depesza w sprawie manife- 
stacyj na rzecz Sacco i Vanzettego wysyłana przez Bruna do 

Moskwy, która podawała jedynie fakty ogłaszane przez pisma 
francuskie, była przez 3 dni przetrzymana na telegrafe. Brun 
zwrócił sę w tej sprawie o wyj:śnienie do zarządu telegrafu pa- 
ryskiego, a jednocześnie poczyn'ł odpowiednie kroki w departa- 
mencie prasowym francusk ego ministerstwa spraw zagranicznych, 

gdzie przyrzeczono mu zbadać niezwłocznie sprawę, 27 mb. Brun 
został powiademiony przez zarząd teiegrafu, iż wyniki przeprowa- 
dzonego badana będą mu zakomunikowane w terminie później- 

szym. 28 o godz. 8 mej rano Brun otrzymał wezwanie policji do 
niezwłocznego opuszczenia terytorjum Francji. W wyniku kro: 

ków poczynonych przez ambasadę sowiecką, wydalenie Bruna 
zostało odroczone © 24 godziny. jako motyw tego zarządzenia 
podają władze „ton w jakim utrzymana była depesza Bruna". 

. Terror w Bostonie nie ustaje. 
BOSTON, 29. Vill. PAT  Wcioraj wieczorem w czase gdy 

straznicy zajęci byli gaszeniem pożaru w warsztatach dworca ko- 

lejowego, spłonęły dwie remizy w których znajdowały sę pompy 

strażackie. Pożary te żywo przypominają wypadek, jaki zdarzył 

się poprzedniego wieczora w Cambridge. | tam również po wyjeź- 

dzie strażaków wezwanych do ugaszenia ognia w znajdującej się 
w innej części miasta starej szopie i fabryce wyrobów chem cz: 
nych, wybuchnął pożar w remizie pomp. Fożary te przypisywane 
są zwoiennikom Sacco i Vanzettiego. 

W Ameryce po stracie Sacco i Vanzettiego' 
NOWY YORK, 29. Vill. Pat, Prasa amerykańska notując skrzętnie 

wszełkię zagraniczne man festacje w związku ze skazaniem Sacco i Van- 

zettiego, zanotowała, że demonstracyj takich było najmniej w Polsče, Opinja 

publiczna w Stauach Zjednoczonych w sprawie Sacco i Vanzettiego uległa 
pewnej zmianie. O ile wielu ludzi jest zdania, że wobec 8 lat, przeżytych 

w nieustannej moralnej torturze w oczekiwaniu śmierci, Sacco i Vanzetti 

powinniby byli być ułaskawieni i skazani wzamian ma dożywotnie wiezie- 

nie, o tyle olbrzymia większość obywateli nie ma najmniejszej wątpliwości 
co do winy obu skazanych. Także komisja, złożona z trzech najwybitniej- 

szych osobistości stanu Massasuchets, zbadała akta wszystkich tych pro- 

cesów i doszła do przekonania, że skazanie było legalne i uzasadnione, 
a przedewszystkiem fakt, że do komisji tej należy Lowell, profesor uni- 

wersytetu w Harward, człowiek wielkiego charakteru, powszechnie szano- 

wany w całym kraju i politycznie zgoła niezawisły, rozproszył wszelkie 

wątpliwości Amerykan. 

Komuniści w Kłajpedzie. 
KOWNO, 29-VIIt. PAT. Na obszarze Kłzjpedy aresztowano 3 komunistów, 

którzy usiłowali przedostać się przez granicę niemiecką ze znaczną ilością lite- 
ratury rgitacyjnej w językach, litewskim, niemieckim i rosyjskim. Zaaresztowani 

komuniści oddani zcstali do dyspozycji Dyrektosjatu kłajpedzkiego. 

Niemcy przed sesją Rady Ligi Narodów, . 
BERLIN, 29 VIII. PAT, Dzienniki tutejsze ogłaszają dzisiaj pół: urzę 

dowy komunikat, charakteryzujący stanowisko rządu niemieckiego wobec 
spraw, jakie mają być rozważane podczas wrześniowej sesji Rady Ligi 
Narodów. iĆoła niemieckie liczą się z tem, że na posiedzeniu plenarnem 
Łigi Narodów rozważane będą przedewszystkiem dwie główne sprawy, a 
mianowicie: sprawa międzynarodowej konferencji gospodarczej i urzeczy- 
wistnienie jej zalegeń oraz sprawa rozbrojenia. Minister Stresemann ma 
wygłosić w sprawie rozbrojenia obszerne, zapowiadane już przez niego 
przemówienie, precyzujące i rozwijające stanowisko Niemiec w tej kwestji. 
Poza cfiejalnemi obradami Rady i Zgromadzenia Ligi Narodów, podczas 
zbliżającej się sesji podobnie jak i podczas poprzednich sesyj odbywać 
się będą konierencje pomiędzy przedstawicielami rządu niemieckiego a 
przedstawicielami mocarstw locarneńskich i innych. W rozmowach min. 
Stresemanna z ministrami spraw zagranicznych państw locarneńskich głów= 
ną rolę—jak zapowiada komunikat—odegrywać będzie sprawa redukcji 
wojsk okupacyjnych oraz dalszego prowadzenia polityki locarneńskiej. 
Komunikat twierdzi, że w miarodajnych kołach pol tyczaych Berlina panuje 
przekonanie, iż decyzji w sprawie całkowitej ewakuacji Nadrenii nie można 
się spodziewać wcześniej aniżeli w przyszłym roku, już choćby z tego 
powodu, że nikt we Francji nie weźmie na siebie odpowiedzialności za 
uregulowanie tego wielkiego zagadnienia prżed przeprowadzeniem newych 
wyborów we Francji. Komunikat wyraża przekonania, że w tym względzie 
czas pracuje na rzecz tezy niemieckiej. Zwelennicy utrzymania nadal oku- 
pacji nadreńskiej są we Francji—zdaniem kół niemieckich—już izolowani 
i można wnosić, że urzędowe koła francuskie podzielają obecnie pogląd 
Aogiji, iż sprawa wschodnia została już całkowicie uregulowana przez 
traktaty locarneńskie, które pozwalają uregulować i załatw ć wszelkie spory 
przy pomccy sądów rozjemczych, dzięki czemu t. zw. „Locarna Wschod- 
nie* nie jest już teraz konieczne. Rząd Rzeszy uważa sprawę ewakuacji 
Nadrenji za kwestję, która nie pczwala na żadne targi i oświadczenia, 
tembardziej, że projekty wysunięte w Thoiry okazały się nieaktualne i nie 
mogą być przedmiotem dyskusji. 

Konferencja Unji Międzyparlamentarnej, 
PARYZ, 29.Vili, PAT. W dalszym ciągu obrad konferencji unji mię- 

dzyparlamentarnej delegat Stanów Zjednoczonych Burton wyraził żal w 
imieniu delegacji amerykańskiej, że nie może on przychylić się do prepo- 
nowanej przez komisję rezolucjj w sprawie rozbrojenia, a to z powodu, 
iż uważa niektóre punkty tej rezolucji za niedające się zrealizować w prak- 
tyce. Stany Zjednoczone uważają wojnę chemiczną za rzecz niegodną, są 
jednak zdania, że poszczególne państwa muszą prowadzić badania nauko- 
we. mające na celu wynalezienie środków obrony przeciwke wojnie tego 
rodzaju. Stany Zjednoczone przywiązują znaczenie do tego, aby Liga Na- 
rodów nie stała się organizacją ponadpaństwową. w zakończeniu Burton 
stwierdził, iż układ w rodzaju łocarneńskiego jest lepszy, niż wszelkie pro- 
jekty konferencyj rozbrojeniowych. Następny mówca Smith (Anglja) przede 
łożył konferencji memorjai, którego punkty dotyczą okrętów wojennych, 
zakresu lotnictwa wojskowego, ograniczeń budżetu, materjałów wojen- 
nych i t. p. 

Kronprinc jako hr. Geldern. 
WIEDEŃ, 29-VIII. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą, iż b. niemiecki następ- 

ca tronu bawi obecnie incognito w Wiedniu pod nazwiskiem hr. Geldern. Były 
następca tronu przybył re swych posiadłości ma Śląsku i ma wyjechić za parę 

rozmowie z dziennikarzami miał ich zapewnić, że jego po- 
byt w Wiedniu nie ma żadnych celów politycznych. 

s 
Lot dookoła świata, 

MONACHJUM 29 Vili PAT. Amerykańscy lotnicy William Broock i Edward 
Schlee przybyli tu dziś na jednopłatowcu Pride of Detroit o godz. 4-tej i wylądowali w 
celu zabrania dalszych zapasów benzyny. Lotnicy ci udają się w dalszą drogę do Wie- 
dnia i Konstantynopola. Lotnicy amerykańscy mają zamiar pobić podczas swego lotu 

dookoła świata dotychczasowy rekord Ewersa, który dokonał lotu w ciągu 26-ciu dni. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryco: załtem. | 
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(0 sprawie czystości 
P. M'nister spraw wewnętrznych, 

podług doniesienia niektórych dzien= 
ników, bo wiąksześć prasy nie zwró« 
ciła na to uwagi, wydał niedawno 

cyrkularz do urzędów wojewódzkich 

w dzielnicach poaustrjackiej i po 

pruskiej, zalecający wystrzegania się 

germanizmów w języku ezynności i 

kerespondencyj urzędowych. Cyrku- 

larz ten jest niezmiernie na czasie i 
zasługuje niewątpliwie na bliższe 

omówienie. 

Wiadomo, że w epoce przedwo- 
jennej w dzielnicach po pruskiej i 
po rosyjskiej, w pierwszej z nich od 
bardzo dawna, w drugiej nieco póź- 
niej, ale także od dawnego czasu, ję- 
zykiem urzędowym był język nie- 

miecki lub rosyjski. W pierwszej z 

tych dzielnie zaginęła zupełnie  tra- 

dycja polskiego języka urzędowego. 

Inaczej było w dzielnicy niegdyś ro- 

syjskiej, mianowicie w Królestwie 

Kongresowem. Tutaj rusyfikacja urzę- 
dów nastąpiła dopiero po powstaniu 
1863 r., przedtem zaś język polski był 

w nich przez długie lata w użyciu. 
Była pod tym względem nieprzerwa- 

na ciągłość, sięgająca do epoki rzą- 
dów przed rewoiucją 1831 r., do cza- 

sów Księstwa Warszawskiego, a na- 

wet do początków połskiej admini- 
stracji i priskich urzędów w nowo- 

żytnym stylu za Stanisława Augusta. 
Przerwa po trzecim rozbiorze, wywo- 

łana przez rządy pruskie i austr- 

jackie, była tutaj bardzo krótką. Lu- 
dzie czynni w urzędach dawnej Rze- 
czypospolitej Polskiej działali póź- 
niej i urzędowali za Księstwa War- 

szawskiego, a nawet w Królestwie 
Polskiem po roku 1815, Jednem 
słowem w Warszawie tradycja pol- 

skiego języka urzędewego była wciąż 

żywą i ciągłą przez długie bardzo 
ata. 

Inaczej było w Galicji, w swej 

ogromnej większości oderwanej ой 

Polski już pa pierwszym rozbiorze. 

Dopiero zmiany pelityczne w drugiej 
polowie XIX wieku w Austrji dokonane 

wprowadziły tutaj polski język urzę- 

dowy. Miało to miejsce prawie jed- 

nakże z usuweniem polskiego języka 

w Królestwie. W tym stanie rzeczy 

można bylo i maležalo korzystać z 
zasobów terminologji prawniczej i 

stylu biurowego nagromadzonych w 
Królestwie Polskiem. Należało powo- 

łać z Warszawy ludzi zajmujących 

nawet wyższe stanowiska w  Komi- 

sjach rządowych lub urzędach guber- 

njalnych, którzy, z powodu wprowa- 

dzonej rusyfikacji, utracili swoje sta- 
nowiska. Takie zapożyczenie sił urzę- 

dowych przyniosłoby niewątpliwie ka- 
rzyść Galicji, nietylko pod względem 
języka urzędowego, ale i pod wzglę- 

dem manipulacji biurowej. 

To jednak nie nastąpiło. Stało się 

inaczej. Podobno psd kierunkiem M. 

Dzieduszyckiego, jak © tem pisze w 

swoich pamiętnikach Biliński, przysz= 
ło do skutku tworzenie urzędowego 

języka w Galicji. Tworzyli go faktycze 
nie kencypienci i praktykanci koncep- 

towi, z których niejeden był przedtem 
czasami Niemcem, czasami Czechetn, 

aż w końcu, wobec zmienionych wa: 

runków powiedział o sobie: denn ich 

bin eigentlich Pole. Pewstał w ten 
sposób język pod względem stylu i 

składni ociężały, w terminologji i sta- 
wnictwie przesiąknięty germanizmami, 
pokaleczony dziwacznemi nowolwora- 

mi w rodzaju wgląda, a [nawet cze- 
chizmami jak pisemnie* wtedy gdy mó- 

wimy piśmiennictwo, anie pisemnictwo, 
W tymstanie rzeczy, p. minister spraw 
wewnętrznych podjął bardzo szczęśli- 

wą myśl, wydając swój okólnik do 
urzędów „wojewódzkich w Sprawie 
czystości języka, Uważamy tof,za po- 

czątek akcji, którajpowinna iść dałej, 
Przedewszystkiem, należałcby nie o- 
graniczyć się pod tym względem na 
dwóch „dzielnicach, ale rozszerzyć na- 

kazy czystości językowej na całe pań- 

stwo. 
W b. Królestwie Polskiem bowiem 

i wogóle w całej dzielnicy niegdyś 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

języka urzędowe$0. 
rosyjskiej, pod wpływem przybyłych 
z Małopolski urzędników, język czyn- 

ności urzędowych wzorowym wcale 

nie jest. Zbliżony jest do języka uży- 
wanego w Galicji, I tutaj więc spoty- 
kamy „pisemne* zalecenia „wglądu*. 

Sprawa czystości językowej nie tyl- 

ko w czynnościach urzędów  niż- 
szych, ale i w rozporządzeniach władz 

naczelnych, a nawet w ustawodaw- 

czych aktach niepodległej Polski wyma- 
ga bardzo stanowczych i zasadniczych 

środków, Jednym z nich i te bardzo 
ważnym jest przypemnienie daw- 

nej tradycji polskiej, spoczywającej 

dotychczas w Archiwum. W archiwach 

akt dawnych w Warszawie są. akta 

urzędowe z niedawnej przeszłości Kró- 

lestwa Kongresowego, z Księstwa 

Warszawskiego i z epoki Stanisława 
Augusta. W roku, 1919 piszący te 

słowa zamierzał wydobyć z nich naj- 

ważniejsze akta i wydać „Polskie 
wzory czynności urzędowych*. Powo- 
łanie do Wijna stanęło tej myśli na 

przeszkodzie. Sądzę, że myśl sama 
utonąć w niepamięci nie powinna. Na- 

leżałoby sięgnąć do warszawskich ar- 

chiwów i tak pożądane wydawnictwo 

wzorów de skutku doprowadzić. Wy- 

dawnictwo tege rodzaju przynieść 
może dobre rezultaty, pod względem 

czystęści języka urzędowych czyn- 

ności. Nietylko jednak pod tym wzglę- 

dem. Może one dać również cenne 
wskazówki i dla całego biegu i ma- 
nipulacji. urzędowej. Może ją uprościć 
i wpłynąć na przyśpieszenie metod 
działania. Gdy o to chadzi, to nasza 
dawna procedura urzędowa była bar- 
dzo sprawną. System jej był stanow- 
czo lepszym od austrjackiege, który 

dotąd nadaje ton naszym polskim 

urzędem, 
Alfons Parczewski. 

RT SANT TTT INIT USSR ЕИ 

Niesamowite wydarzenia. 

WARSZAWA,27.VIII. (Żel.wł. Słowa) 
O niebywałym wprost wypadku de- 
noszą nam z Bydgoszczy, Właściciel 
dóbr Porębie p. Foltański wyprawił 
żonę z dziećmi na letnisko, poczem 
sam przyjechał do Bydgoszczy, gdzie 
zamieszkał u kuzyna. W nocy zawe- 
zwany do telefonu usłyszał wyraźnie 
głos żony, która prosiła: „przyjedź 
do dzieci, nie daj im płakać nad moim 
trupem*. Rano nadeszła wiadomość, 
że p. Foltańska zmarła na udar ser“ 
cowy. Na leśniczówce gdzie miesz- 
kala rodzina p. Foliańskiego niema 
telefonu. Przed śmiercią chora oświad- 
czyła obecnym: „Dobrze byłoby za- 
telefonować do męża*. Wydarzenie 
to jest przedmiotem rozmów. 

Wypadki na ulicy w Paryżu. 

PARYŻ, 29 VIII, PAT. Na przed- 
mieściu Paryża Colombe nastąpiła 
zderzenie (ramwaju z samochodem. 
2 osoby zostały zabite, a 3 ranne. 

PARYŻ, 29.VIII, PAT. Na skrzy- 
żowaniu ulic St.  Germain-en-Laye 
zderzyły się 4 samochody skutkiem 
czego 1 osoba została zabita, a 10 
odniosło rany. 

Samobójstwo wybitnego ūcz0- 
nego. 

NOWY-YORK. 29.VIII, PAT. Profe- 
sor Bertram Boltwood z uniwersytetu 
w Yale poprlnił samobójstwo. Bolt- 
wood był międzynarodową sławą w 
dziedzinie pracy nad radioaktywnemi 
pierwiastkami i wynałazcą pierwiastka 
Jonium. Bolwood'owi zawdzięcza uni- 
wersytet w Yale utworzenie i znako- 
komite urządzenie chemicznego iabo- 
ratorjum. Powody samobójstwa nie- 
znane. 

20000 ton ziemi, 

PARYZ, 29VIII, PAT. Le Matin 
donosi z Londynu, iż wskutek ostat- 
nich deszczów obsunęło się pod Cro' 
mer w hrabstwie Norfolk 20000 ton 
ziemi i piasku. 

Lewin w Croydon. 

LONDYN, 29 Vili. PAT. Lewin wylądo- 
wał о godz. 15 min. 53 na aerodromie w 
Croydon. 

Smiertelny wypadek w Li- 
worno. 

LIWORNO, 29 Vili. PAT. Ubiegłej no- 
cy w. koszurzch 88 pułku piechoty zawalił 
się dach. 70 ciu żcłnierzy zostało zasypa- 
nych. Straż ogniowa i wojsko usuwa gruzy, 
z pod których wydobyto dotychczas 3-ch 
zabitych i 24-ch rannych. 

ŚWIXR — uł 3-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 
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Sejm i Rząd. 
Z posiedzenia Rady Ministrów 

WARSZAWA, 29—8, PAT. Rada 
Ministrów na ostatniem posiedzeniu 
przyznała dodatkowe kredyty dla wo- 
jewódziwa śląskiego w sumie 7.550 000 
złetych. Kredyty te częściowo przejdą 
przez budżet M-stwa Robot Publicz- 
nych, częściowo zaś przez budżet 
M-stwa Pracy i Op. Społecznej, Po- 
zatem Rada Ministrów uchwaliła do- 
datkowe kredyty na budowę portu 
w Gdyni w sumie 3.780000, jak row 
nież przyznała dodatkowe kredyty na 
odbudowę zniszczonych wskutek wy 
buchu pod Krakowem Witkowie; kre- 
dyty te wynoszą 628.340 złotych. 

Rozwiązanie: Rady Miejskiej w 
Kielcach, 

WARSZAWA, 29 VIII (żel,wł, Słowa) 
Min. Spraw Wewnętrznych rozwiązało | 
Radą miejską w Kielcach. Czasowo 
funkcje Rady pełnić będzie Magistrat: 

Audjencje u Min. Knolla. 
WARSZAWA,29. VIII. (żel.wł. Słowa) 

W dniu dzisiejszym Min. Knoll przy- 
ją! na audjencji delegację oficerów 
marynarki amerykańskiej. 

Nowy poseł Sowiecki w War. 
szawię. 

WARSZAWA, 20-VIii. (żeż.wł, Słoway 
Rząd Sowiecki ustalił _ ostatecznie 
kandydaturę posła sowieckiego w 
Warszawie, jakim będzie Dymitr Bo- 
gomołow, wyższy urzędnik Komisa- 
rjatu Spraw Zagranicznych, b. za-- 
stępca Rozenholca w Londynie. 

Kandydatura  Bogomołowa jest 
kompromisową dla różnych czynni- 
ków, prowadzących w Rosji £Sowiec- 
kiej walkę o obsadę tej placówki, 
jako mającej duże znaczenie. 

Rada Ministrów rozpatrzy spra. 
wę akcji budowlanej. 

WARSZAWA, 20 VIll. (że/,wł, Słowa) 
Ministerstwo Skarbu przysłalo do 
Prezydjum Rady  Minitrów szereg 
wniosków w sprawie projektowanej 
akcji budowlanej 1928—29 r. Wnioski 
te mają być rozpatrywane na jednem 
z najbliższych posiedzeń Rady. 

Nuwa afera czy prowokacja? 
WARSZAWA 20.VIII.(żel.wł. Słowa) 

Rybacy podczas połowu w okolicy 
Bielaa wyciągnęli siecią butelkę, w 
której znajdowała się kartka z „aapi- 
sem: „jesieęśmy porwane przez hand- 
larzy żywym  towaren:, wiozą do 
Gdańska. Irena Typolnicka, Marja 
Wierzbicka. 20.VIII 1927 r." Władze 
wdrożyły śledztwg. 

Ostatnie słowo gen. Żymiere 
skiego. 

WARSZAWA, 29.Viil. (tel.wł Słowa) 
Dziś wygłosił ostatnie słowo oskarżo- 
ny, gen. Żymierski. Przemówienie 
trwało ed 10 rano do 5 po poł. W 
przemówieniu tem gen. Žymierski, 
blady i wyczerpany podkreślił, że 
broni się, gdyż uważa za obowiązek 
bronić honoru żołnierskiego. 
Stan zdrowia min. Zaleskiego 

poprawił się znacznie. 

WARSZAWA, 29 Vill. (żel.wż Słowa) 
Jak się dewiadujemy, stan zdrowia 
ministra Zaleskiego poprawił się już 
o tyłe, że nie jest wykluczony wyjazd 
p. Ministra na sesję Ligi - Narodów 
wcześniej, niż to było zapowiadane. 

„Gościna amerykańskich otice- 
rów marynarki w Warsząwie. 

WARSZAWA, 29.VIII Pat. Dziś ra- 
no przybył do Warszawy w towarzy- 
stwie 9-ciu oficerów komandor Ri- 
chardson dowódca amerykańskich 
kontrtorpedowców, które wczoraj za- 
witały do Gdyni, Oficerów amerykań- 
skich powitał imieniem szefa kierow= 
nictwa marynarki koemandor-podpo- 
rucznik Antonewicz. Oficerowie ame- 
rykańscy, którzy zamieszkali w hote- 
tu «Palonja» udali się u godz. 10-ej 
do Belwederu, gdzie wpisali się do 
księgi wizyt. Następnie złożyli wizy- 
ty pierwszemu wiceminisirowi spraw 
wojskowych gen. Konarzewskiemu, 
szefowi Sztabu Generalnego gen, 
Piskorzowi, szefowi marynarki wojene 
nej komandorowi Swirskiemu w Mi- 
nisterstwie Spraw  Zagranicznych 
wreszcie posłowi Stanów Zjednoczo- 
nych Stetsonowi. 

O godz. 13-ej min. 30 wice-mini- 
ster spraw wejskowych gen. Kona- 
rzewski wydał na cześć oficerów а- 
merykańskich śniadanie w hetelu 
«Polonja». Po południu oficerowie. 
amerykańscy zwiedzą Warszawę i Wie 
lanów. O godz. 20-ej odbędzie się na 
ich cześć obiad u posła Stanów Zje- 
dnoczonych Stetsona w obecności 
polskich oficerów armji i marynarki. 
O gedz. 23-ej oficerowie amerykań- 
scy wyjadą do Gdynia    



Znaczenie Związków b. wojskowych. 
Wa wszystkich państwach Europy, 

w prędkim już czasie po ukończeniu 
wojny światowej, powstała dla byłych 
wojskowych konieczność tworzenia 
organizacji, które skupiać poczęły w 
swych szeregach obywateli — b. żeł- 
nierzy. Związki b. wojskowych w po- 
szczególnych państwach z większem 
lub mniejszem powodzeniem rozwijały 
swą akcję, mając ma widoku te lub 
inne korzyści czy zamiary. 

Jak jednak poważne znaczenie po- 
siadał ten ruch, świadczy szybki roz- 
wój organizacji byłych wojskowych 
nie tylko w granicach poszczególnych 
krajów, lecz i na giuneie migdynaro- 
dewym. W prędkim czasie widzimy 
uporządkowanie programów, ujedno- 
stajnienie typów organizacyjnych tych 
związków, : ozsianych pe różnych pań- 
stwach. Już w r. 1920 powstaje Zwią- 
zek Związków b. wojskowych Państw 
„Aljanckičh (Federation Interaliee dės 
Amiciens Combattants FIDAC), który 
łączy organizacje b. wojskowych 9 
państw sprzymierzonych: 1) Belgji, 
2) Crechosłowacji, 3) Jugosławii, 4) 
Francji, 5) Polski, 6) Rumunii, 7) Sta- 
nów Zjedn. Ameryki Północnej, 8) 
Wielkiej Brytanji, 9) Włoch. Orga- 
mizacje, zjednoczone w FIDAC'u, za- 
chowują zasady autonomiczne, two- 
rząc jednocześnie potężną całość, ma- 
jącą bardzo poważne widoki dalszego 
rozwoju. 

W łonie F. I. D. A, C'u istnieją 
wielkie związki b. wojskowych, grają: 

ce w życiu e: państw poważną 
i owocną rolę, Są to: American Le- 
gion (2,500,000 członków), British 

Łegien (przeszło 1,000,000 członków), 
Asoziaziona Italjana degli Combaitanti 
fm włoski 1,000,000 członków), 

Imion Federale (Związek b. wojsko- 
wyčh we Francji). 

Polska wobec tych zorganizowa- 
mych jednostek państw innych, repre- 
zentowana jest w F.l.D.A.C'u przez 
przedstawicieli aż 8 odrębnych orga- 
nizacji byłych wojskowych. Przed każ. 
dym kongresem F..D.A.C'u 10 man: 
datów przysługujących Polsce musi 
być dzielone pomiędzy związki b. wej- 
skowych, zaś na Kengresach—w ob- 
liczu jednolitej opiuji gotężnych związe 
ków byłych wojskowych innych państw 
—ровсу delegaci występują w cha- 
rakterze reprezentantów odrębnych 
organizacji b. wojskowych, Zresztą 
dodać należy, iż te 8 organizacji b. 
woįskowych—34 członkami F. 1. D. A. 
C'u, a prócz tego szereg stowarzy- 
szeń b. wojskowych w Polsce (a jest 
i takich pono 17) nie należy do F, I. 

D. A. Cu 
O rozdrobieniu organizacji b. woj: 

skowych w Pelsce świadczyć może 
- _dostatecznie chociażby przyklad, iż w 

jednem Wilnie istniejg 13 stowarzy- 
szeń b. wojskowych. Taka jest sytu- 
acja w Polsce, przy istnieniu w in- 
nych państwach zwartych, potężnych 
ilościowo, jednolitych organizacji b. 
wojskowych. 

Organizacje b. wojskowych, zrze- 
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Koedukacyjny Zakład Naukowy 
conajmaiej 6 klas szkoły 

ul: Biskupia 12, lokaj Szk. 

  

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

Dr J. Burak 
akuszerja i choroby kobiece 

POWRÓCIŁ. Zawalna 16, tel. 564,   
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insiytut Nauk 
Handlowo-Gospodarczych © Gllnie 

pod dyrekcją jana LACHOWICZA. 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcy] — dnia 15 września 1927 r. 

Informacje i zapisy w  Sekretarjacie Instytutu, 
dziennie, cd 9 rano do 1 pp. i od 5 do 7 w. Adres tymczasowy: 

0ą20400R00000000%200006000000050000000000R000 NANNUNANANURAKAM 

szene w F.I.D A.C'u, stoją na grun- 
cie zasąd statutu i tego związku. Da- 
dzą się one ująć w słowach nastę- 
pujących: Е. 1. D. A. C. dąży do 
zjednoczenia narodów przez związki 
b. wojskowych, bowiem żołnierze naj- 
łatwiej się zrozumieją i najprędzej 
odczują ważność tych dążeń, gdyż 
eni właśnie najwięcej odczuli potwor- 
ność niedawnej wojay. 

F. l. D. A, C. ma cele ściśle po- 
kojowe i nie dąży do szerzenia śle- 
pego militaryzmu. Każdy kto odbył 
wiełką wojnę rozumie, jak wygląda 
cała jej groza... Na kongresach F. L. 
D. A. C'u wyrażano niejednokrotnie 
przezonanie, iż harmonijna współpra* 
ca z rządami swych państw i wzmoc- 
nienie wpływów w każdem państwie 
związków b. wojskowych dadzą nie- 
wąfpliwie pożądane rezultaty w życiu 
społeczeństw, opartych © braterstwo 
broni i ścisłą łączność ze sobą. 

‚ Е. 1 D. A. C. dąży do rozszerze- 
mia swej działalności i przyciągnięcia 
do swego grona organizacji b. woj- 
skowych reszty państw nie tylko 
Europy. 

Godzimy się, iż w Polsce mogło 
powstać szereg związków b, wojsko- 
wych, które są odbiciem historji i 
wyrazicielami tradycji różnych forma- 
cji, które dla walki o wolność ojczyz- 
ny w różnych czasach i różnych za- 
kątkach świaia tworzyły się. Lecz 
wspólnem ich wszystkich hasłem 
było służyć Ojczyźaie, z tych forma- 
cji powstała potężna Armja Polska. 
Organizacje byłych wojskowych zrze- 
szają wszak b. żołnierzy jednej Armji 
Polskiej i czas już po temu, aby 
stworzyli oni jsdnak potężny związek 
b. wojskowych. 

Zbliża się . tegoroczny termin 
Kongresu F. l. D. A. C'u.. Niech 
więc wspólnem dążeniem b. wojsko- 
wych polskich będzie, aby na Kongre- 
sie już wszystkie związki b. wojsko- 
wych w Polsce były reprezentowane, 
łecz nie osobno, 
delegację. Będzie to miezawodnie po- 
tężnym dowodem, iż kensolidacja 
państwowo-twórczej siły narodowej 
w Pelsce nastąpiła. 

Będzie to również dowodem dla 
tych, którzy chcieliby na krwi żałnie« 
rza polskiego żerować, iż dbałość o 
henor i dobro Narodu w pierwszym 
rzędzie była i jest stałą iroską naj 
lepszych synów, Jego ebrońców. 

Sądzić należy, iż praktyka z lat 
ubiegłych dobitnie wykazała, że pra- 
ca związków b. wojskowych w Pol- 
sce rozwija się na realnych  podsta- 
wach. W pracy tej jadnak brak było 
zasadniczego momentu — konsolidacji. 
"W prędkim czasie być može bę= 

dziemy mogli poświęcić jeszcze słów 
kilka porówaaniu wspólnych celów i 
ideologji istniejących związków b. 
wajskowych polskich, a sądzimy, że 
współpraca dla ich zrealizowania mu« 
si stać się ogólnem dążeniem człone 
ków tych organizacji. 

Były wojskowy. 

sed. OORERERRNNNAKNKNAKANNKNKAK 

dla osób, które ukończyły 
średnej ogólnokształcącej. 

czynnym co- 

oły Handlowej Męskiej. 

  

Żyto Dafńkowskie 
i przenicę Wysoko Litewską 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

[ Dr SzabadaGawrońska | 
(choroby dzieci) POWRÓCIŁA 

ul. Słowackiego 1, róg W. Pohujanki.       

ЭМА ŁOTWIE. 
Ryska jurmala (akcent na pierw- 

szej sylabie, zaś „u* należy wyma- 
wiać pośrednio między „ii” i „0*) 
jest doskonałym punktem obserwa- 
cyjnym dla powzięcia wyobrażenia o 

"wręcz ogromnej na Łotwie paczyt- 
ności gazet. Pomyśleć tylko: w całem 

- państwie wszystkiego miljon ośimkroć: 
stotysięcy ludności (tyle mniej więcej, 
co w jednym np. Wiedniu), a takiej 
łotewskiej, wychadzącej w Rydze ga- 
zety Jaunakas Sinas („Ostatnie Wia- 
domošci“) rozchodzi się dziennie do 
stu tysięcy egzemplarzy! Numer o 
12-iu stronicach nie jest rzadkością, 
a cena bardzo miska: sześć Banty- 
mów. 

A Jaunakas Sinas nie monopoli- 
zuje bynajmniej poczytności. Od stra- 

„ny Libawy coraz większe na wschód 
tereny żawojowuje inna, też niezmier- 
nie popularna gazeta łotewska: Kurze: 
mes Vards («Słowo Kurlandzkię»). 
Oba te dzienniki de niedawna jesz- 
cze były na Łotwie bez konkurencji 
co do peczytności. Obecnie mają 
groźnego konkurenta, pchającego się 
naprzód przedewszystkiem jście ame- 
rykańską reklamą. jest to dużego for- 
matu i dużej objętości ryski, suto ilu- 
strowany dziennik Pehdeja Brihdi 
(«Ostatnia chwila»). 

Przedewszystkiem informacyjne są 
wszystkie trzy organy, ©ba ryskie i 

libawski; wszystkie są umiarkowanie- 
lewicowe; Pehdeja Brihdi tem się wy- 
różnia, że ciążąc wyraźnie ku zacha- 
dowi Europy wolne jest jednak od 
specyficznie filoniemieckiej erjentacji, 
a względem Polski usposobione est 
— póki co — życzliwie. 

Zwróćmy dalej uwagę, że wycha- 
dzi w Rydze dziennik rosyjski Sie- 
wodnia, znakomicie redagowany, pod 
względem obfiteści infermacyj tudzież 
ożywienia jeden z najwybitniejszych 
organów prasy europejskiej... tak, 
europejskiejj Dokoła gazety Siewod. 
nia grupuje się cały zastęp pierwszo- 
rzędnych przedwojennych  petersbur- 
skich i ' moskiewskich dziennikarzy 
(bardzo wielu semickiego pochodze- 
nia), którzy się do Rygi schronili. 
Niema gazety lepiej poinformowanej 
6 wszystkiem, co się w Rosji ieraź- 
niejazej dzieje. Niema dziwu, że Sie- 
wodnia, czytana przez wszystkich na 
Łotwie, zajmuje w tamtejszej prasie 
jedno z naczelnych miejsc. Wycho- 
dzi też w Rydze rosyjskie „Sławo%, 
Ryska niemiecka Rigasche Rundschau, 
aczkolwiek nie jest erganem niemiec- 
kiego społeczeństwa na Łotwie, ma 
jednak sporą liczbę odbiorców, a 
jeszcze większą czytelników, Słowem 
łotewska prasa ma dokoła = 
groźnych współzawodników — 4 po- 
mimo to aż zazdrość ogarnia i wstyd, 
že poczytność gazet polskich u nas 
w Polsce jakże daleko wiecza się za 

$ ŁSOSWSO 

Wczornjsza „powódź” na Popławach. 
Zerwanie tamy. 

Wczoraj około godz. 1 po po” dokonywany jest mołów ryb, przez 
łudniu zdarzyła się nie tyle straszna, 
ile naprawdę niebywała w Wilnie ka- 
tastrofa. 

Przy ul. Subosz, mniej więcej ke- 
ło mr. 16, w murach klasztoru o.o. 
Misjonarzy, wśród pięknych egrodów 

spuszczanie wady drogą specjalnych 
rur odpływewych do Wilejki, W dniu 
wczorajszym odpływ wody natrafił 
na pewien zator. Woda, gwałtownie 
powstrzymana, uderzyła w niższą 
część tamy, dawno już nie poprawia- 

a przez wspólną . 

położone stawy sztucznej hodowli 
ryb, bardzo: wzorowo uprawianej 
przez zakonników. Stawy te leżą oko- zerwana została na przestrzeni 5 
ła 30 metrów ponad uliczkami przed- metrów wszerz i około 4 metrów 
mieścia Popławy. Co roku, na jesieni wzwyż, 

Wody zalewają zaułek Praczkarnia, 
W ten sposób masy zebranej wo- bezpieczeństwo groziło tylko dzie- 

dy, z ogromną siłą runęły w dół ku ciom małym. Na szczęście ofiar ani w 
położonemu w tena miejscu zaułkowi ludziach, ani też w inwentarzu ży- 
Praczkarnia. Na pierwszy ogień me- wym nie było. PPaczątkowo wśród 
szedł drewniany budynek, dom _Da- mieszkańców zapanowała niieopisana 
wnarowicza (Praczkarnia 15). Wady panika, Ludzie chwytali za rzeczy 
z wściekłą silą uderzyły weń rujnując wynosili je z mieszkań, lub w przera« 
tylną ścianę. Następnie wytworzyła żeniu uciekali na oślep. Trwało to 
się prawdziwa powódź, która zalała krótko. Po pierwszem wrażeniu ochło- 
16 parterowych mieszkań, na wyso- nęlii jęli się brać do celowego ratunku 
kości 1 metra. Zamieszkiwala tam swego dobytku. Jednakże nieporów- 
przeważnie ludaość biedna. Woda nany chaos i rwetes mie uległ się, a 
przyczyniła jej znaczne straty nisz- przeciwnie wzmógł, z zupełnie innej 
cząc sprzęty domowe. Jednakże nie- przyczyny. 

Połów.. ryb. 
Przyczyną nieopisanego tumultu, mieszkańców, głównie zaś uliczników; 

jaki powsiał niebawem, były ryby. wyrostków i różnego rodzaju nicpo* 
Nieraz olbrzymie, piękne, sztucznie niów, a wyrażając się ściślej na grun* 
hodowane okazy, Spłynęły masowo cie naszym—żulików, rzuciły się do 
razem z wodą. Tlumy okolicznych ponętnego połowu. iŁapano ryby jak 
VS TTT KOZY KET ATA TTT TSS 

Bezpośrednia iącznošė telefoniczna z Sowie= 
". tami i Niemcami. 

Jak wiadomo w wykonaniu umowy pocztowej zawartej ostatnio między Pol 
ską z jednej, a Sowietami z drugiej strony, postanowiono w ostatnich dniach 
zaprowadzić komunikację telefoniczną w relacji Warszawa—Moskwa. 

Jak się dowiadujemy z miarodajnego źródła, ze strony Polski doprowa- 
zi już do porządku wyzuaczenie i zabezpieczenie linji telefonicznej do 
granicy. 

Również i ze strony Sowietów prace te są na ukończeniu i niebawem po- 
mieniona łączność telefoniczna będzie ZO 

nej i mocno nadwyrężonej, która 
naporu tego nie wytrzymała, Tama 

W myśl oststnio zawartej konwencji, z dniem 5 września r. b. zaprowa: 
dzoną będzie również bezpośrednia komunikacja telefoniczna z Niemcami. 

Z urzędów Wil. Dyrekcji Poczt i Telegr. wyznaczono narazie, jako urzędy, 
z których można będzie prowadzić rozmowy telefoniczne z miejscowościami, po- 
łożonemi na obszarze Rzeszy niemieckiej—Brześć n. Bugiem i Grodno. 

Tajemniczy lot Lewina. 
PARYŻ, 29 8. Pat. Dziś w południe przybył do aerodromu w Le 

Bourget Lewin i polecił wyprowadzić samolot „Miss Columbia* z hangaru 
oraz uruchomić motor. Lewin oświadczył, iż zamierza dokonać próby mo- 

toru nie wzbiłając się w powietrze! Tymczasem o godz. 13-tej Lewin od- 
leciał na swym samolocie. O godz. 14-tej min. 40 sygnalizowano z lotni- 
ska Le Bourget, iż widziane „Miss Columbia* © godz. 14-tej min. 5 nad 

Abbevilie lecący w kierunku północnym. Paris Soir donosi, iż niezwłocz= 

nie po wzbiciu się w powietrze „Miss Columbia*, wyruszył wśląd za nią 
inny samolot. 
ESET EISS IKS VIETA NIK TTT СНИЧЕЕТЙ 

Konferencja graniczna w sprawie wydania 
pp. Jabłońskiego i Piotrowskiego, 

Na ostatniej konferencji granicznej w sprawie porwanych 
przez straż litewską 14 b. m. obywateli polskich nie osiągnięto 
ostatecznego rezultatu. Postanowiono, że władze litewskie powiac 
domią nasze władze administracyjne o dniu, w którym może się 
odbyć ostatnia I decydująca w tej sprawie konferencja. Wczoraj 
rano nadeszła, wiadomość, że władze litewskie proszą o Przybycie 
naszych przedstawicieli na godz. 3 po poł. Na miejsce udał się 
zast. Starosty p. M. Łukaszewicz w towarzystwie Komendanta 
policji powiatowej podk. Dubowskiego. 

W dniu jutrzejszym podamy szczegóły. 

Sensacyjne aresztowania w Nowogródzkiema 
W związku z likwidacją na terenie Woj. Nowogródzkiego szeręgu tajnych 

organizacji, które były dalszym ciągiem akcji <Hramedy», dokonano szeregu 
aresztowań, Sensację wywołała wiadomość, że na jednej z dużych, węzłowych 
stacji województwa, aresstowauo kilku kolejarzy, a wśród nich osoby dej e 
niepoślednie stanowiska. Aresztowani oddawna znani byli policji politycznej ja- 
ko organizatorzy ruchu wywrotowego wśród kolejarzy miejscowych, a jeden z 
mich podejrzany już był o dostarczanie wywiadowi psństwa ościeunego infor. 
macji PO ZOCICH kolejnictwa. Śledztwo w tej sprawie otoczone jest zrozumia: 
łą tajemniczościę. i 

Napad bandytów na pociąg. 
WARSZAWA, 29-VIII. PAT, Da. 26 b, m. o godz. 22-ej na szlaku Wolbrom- 

Rabstczyn na linji Dęblin-Strzemieszyce, banda nieznanych złoczyńców doko- 
nała zbrojnego napadu rabunkowego na przejeżdżający pociąg pośpieszno-towa: 

: rowy. Bandyci w biegu przedostali się do jednego z wagonów, chcąc go obra 
bować. Konduktor pociągu, Bernarda Michał, widząc to zatrzymał pociąg, przy- 
czem osypany został strzałami rewoliwerowymi przez spłoszonych bandytów. 
Jedna z kul raniła go w prawą rękę, Władze policyjne wdrożyły energiczne 
śledztwo celem wykrycia sprawców napadu. 

poczytnością gazet łotewskich na mnóstwo. A na wsi byle osada — 
Łotwiel już «gazetczyk» gdzieś na rogu albo 

Wystarczy wyjrzeć za Turmont — i na samym rynku! Gazeta należy na 

kto mógł i umiał Bite się o nie, wy” 
rywano i td. Elementy nie myślały 
naturalnie o udziełeniu pomocy po- 
szkodowanym, a przeciwnie, znacznie 
utrudniały pierwoiną akcję ratunkową. 
Przeciwdziałać temu nie mogło sku- 
tecznie kilku załedwie policjantów. 

Natychmiast jednak przybył  sil- 
niejszy oddział policj, a później i 
straż ogniowa. : 

„Powodzianie*, 

Tymczasem woda szybko ubywała 
spływając do pobliskiej Wilenki, a 
tam gdzie się była zatrzymała w piw- 
nicach, wypompowala ją siraž ognio- 
wa. Niebawem zjawiła się też i ko» 
misja władz miejskich. Jak ustalono, 
zniszczenie da się zredukować tylko 
do zawalonej ściany, uszkodzonych 
sprzętów domowych i t d. Ogółem 
straty nie przewyższają około 15 ty- 
sięcy złotych. Kiłka rodzin, które nie 
mogły powrócić do przemoczonych 
mieszkań, przyjętych zostało wraz z 
całym dobytkiem do murów klasz- 
tornych przez ©. о. Misjonarzy. 

Jak się dowiadujemy, porządek 
został już zupełnie wdrożony i dal- 
szego niebezpieczeństwa niema. 
, Z wypadku tego skorzystał „Kur- 
jer Wileński* ażeby wydać dodatek, 
który goniąc za nieodpowiednią sen- 
sacją podał wiadomości zupełnie 
z prawdą niezgodne. Czego to tam 
niema w tym dodatku?! 

— Domy płynęły, „woda wszystko 
zmiatała po drodze*; reporter „Kur. 
Wil.* widział nawet jak świnie, psy, 
koty i drób patrzyły nań błagalnemi 
oczyma z dachów „niesionych przez 
fals domków” i t, d. Wiadomości te 
wyssane są Z palca, tak samo jak ten 
piorun, który miał rzekomo rozwalić 
kapliczkę przed kościołem Św. Piotra, 

X. 

Pomoc siewna dla rolnictwa 
Małopolski Wschodniej. 

WARSZAWA. 20.Vill. (żeł,wł łowa)) 
Rząd polski wyasygnował na pomoc 
kredytową dła drobnych rolników 
Małopolski Wschodniej sumę 2 milj, 
złot. Pożyczki wydawane będą przez 
pocztowe Kasy Oszczędnościowe. 

Lot Londyn—Kolonja, 
LONDYN, 29.Viii, PAT. Po trwa. 

łącym niecałe 24 godziny pobycie w 
Anglji, łotuicy amerykańscy Broock i 
Schłee podjęli na samolocie Bride of 
Detroit lot do Koloniji. 
SESI TSS TTK ZE PORTA TSOPOKK POOR 

CZY JESTES CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

Wrażenia z inspekcji 
pogranicza. 

Przed kilkoma dniami pisaliśmy o 
pobycie w Wilnie dowódcy K. O. P. 
gen. Minkiewicza, który wraz 7 sze- 
tem sztabu ppłk. Maruszewskim zwje- 
dzi! pogranicze sowieckie (poczyrja- 
jąc od Krasnege), łotewskie i litew= 
skie. Celem tej pedróży było  prze- 
prowadzenie inspekcji poszczególnych 
oddziałów, pełniących żmudną pracę 
na pograniczu. Całą tę podróż od: 
był gen. Minkiewicz autem, co dało 
mu możność zaznajomić się ze sta. 
nem dróg i mostów. Spostrzeżenia 
poczynione przez p. Generała dopro- 
wadziły do przekonania, że władze 
administracyjne zrobiły na tem polu 
b. dużo. Cały szereg dróg zostało 
doprowadzonych do porządku, po- 
budowano mosty, a nawet w miejsco- 
wościach, gdzie roztopy wiosenne u- 
niemożliwiały ruch kołowy, przepro- 
wadzono bruki. 

_ Sprzyja to bardzo systematycznie 
ujawniającej się poprawie warunków 
ekonomicznych ludności aadgranicze 
nej, ktora pomimo agitacji z wielu 
plebanii płynącej jest w stosunku do 
Państwa lojalną pomimo, że spadł na 
nią ciężar w postaci przymusowych 
sublokatorów—żełnierzy KOP., roz- 
kwaterowanych w prywatnych budyn- 
kach, bądź na podstawie dowolnych 
uimów z ludnością, bądź też na dro. 
dze ustawy o zakwaterowaniu. 

Tu podkreślić należy wysoki sto- 
pień kultury żołalerzy, którzy swojem 
taktownem i serdecznem postępowae 
nism w stosunku do ludności umieli 
wytworzyć dobry sąsiedzki nastrój, 
Mimo wszystko, stan zakwaterowania 
żołajerzy jest zły i, jak słyszeliśmy, 
władze KOP-u poczyniły starania o 
uzyskanie znacznych sum na budowę 
straźnic wzdłuż granicy łotewskiej i 
litewskiej. 

Robota kulturalno-oświatowa pro- 
wadzona przez KOP. wpływa wydat. 
nio na podaoszenie się poziomu kul- * 
turalaego wśród tudności, niestety za: * 
puszczońego dotychczas. Zamiast 
kulturałno-oświatowej pracy polskiej, 
spotykało się dotychczas tylko agitac- 
ję wrogą i rujnującą fundamenty Pań- 
stwa. 

Teraz jest już inaczej. 
T, 

= 5 

+ Thyteczny 1HUSZEZ "exec? 
zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa 

e" jczny patentowany specjalny aparat 
<Naila - Protila» do samomasażu twa- © 

* m. 18. (wraz z kosztami przesyłki), $, 
< Wysyła za zaliczeniem pocztowem y, 4 DH. LAB OR, Bydgoszcz, 2 

rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 

: Gdańska 131; 
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= „Humanistyczne GIMNAZJUM Koedukacyjne ES 

FERDYNANDA A m WELERA |. Fa 
Eg z prawami gimnazjów państwowych przy ui, Dąbrowskiego 5 w Wilnie E 

Aby umożliwić młodzieży, która ukończyła VII fub VIII klasę EM EB gimnazjum pryw, bez praw zdawanie matury w polskim jęz. wykład. przed = komisją Egzaminacyjną Państwową, ustanowioną przeż Kuratorium Okr Ba EJ Szk. Wil., otwiera się klasę ósmą dla eksternów od dnia 1 IX 1927 r. EB 
7] Dyrektor Ferdynand Weler. 
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Abonentów o łaskawe 
prenumerat, tudzież 

mej prasy. A specjalnie piję tą piołu- frotte sy pique, 
nówką do własnego mego, najdroż- 
szego Kraju. Obyż raz przecie, zaj- 

Lecz — posiedźmy jeszcze chwi- 

\ 

$. 

a tu już każdy niemal człowiek z ga- Łotwie do pierwszych potrzeb lud- 
leczkę za „dwulatowym“, ekonomi- ‚ 

zetą w ręku alba w kieszeni, I nie ności. Można bez przesady obliczać, 
jedną gazetę Łotysz kupuje; kupuje że co jakiś dwunasty Lotysz (bierąc 
ich (np. wsiadając do wagonu) kilka. w rachubę nawet dzieci) czyta gazetę. 

  

Hotel <Viesnica Jurmala» w Majorenhofle. 

Na ryskleį Rivierze niema -prawie A u mas?... Jeżeli ilością zużywanego 
człowieka, kióry idąc wczesnym ran- mydła mierzy się poziom cywilizacji 
kiem uilcą nie kupił po drodze gaze- w danym kraju, to eóż za fatalne 
ty w kjosku lub «u baby» na rogu. świadectwo ubóstwa ogólnej kultury 
To też sprzedających dzieniki i cza- i cywilizacji daje mam — wprost 
sopisma po miastach na Łotwie — skandalicznie mała konsumcja rodzie 

rzawszy za miedzę do sąsiada, — po 
uszy zarumienił się... 

od strawy «duchowej» do 
wszelkiej innej krok tylko. Kuchnia 
na Łotwie — nie ma zgoła żadnych 
tradycyj, a raczej tradycje ma niemiec- 
kich «wasserzupeka. W  Rydże, w 
Mitawie, w Libawie... a 0 Tukumis, 
Jakobsztacie lub jakim innym Hasen- 
nocie nie mówmy wcale — nigdy 
francuskiej kuchni nie było. To tylko 
Niemcy przedwojenne potrafiły na 
wet zasłynąć... z francuskiej kuchni 
(Borchardt w Berlinie, Pforte w Ham- 

„burgu etc. etc.) Osobliwie zaś na 
Ryskim sztrandzie nie trzeba „Ie- 
cieć ma  2-łatowe* _ „urzędnicze” 
diners du jour. Chyba, że kto ryzy- 
kuje zacząć i skończyć na pieczonej 
tlądrze. Zaś d la carte kalkuluje się 
akurat dwa, a czasem i trzy razy 
drożej — a najczęściej i gorzej — 
niż w Wilnie. Ryski najparadniejszy 
„Mały Woóhrmann* nie stanowi, nie- 
stety, wyjątku. Tem miłej „najeść się” 
znakomitych czereśni w Rydze a je- 
szcze piękniejszych malin na sztran- 
dzie. Kto zaś wrażliwy na jeszcze 
subtelniejsze używanie, niech przespa- 
ceruje się po majorenhofskiej Jomas 
iela mimo przepysznych kwiatów ...za 
szybami sklepowemi. Różyczka... 80 
santimow, półtora złotego/ Qui sty 

cznym obiadem. Flądra smażona, ka- © 
wałek gotowanego mięsa pod sosem 
całkiem fantastycznym, _ cieniutkiej 
czarnej kawy filiżanka. Wypiło się 

butelkę limonady (70 santimów) i da- 
ło się „na piwo” 30 santimów. lie? 
Dos 23m sakes va trzy łaty... 
czy akieg: robiazgu sz 

złętych. Ró: > 
Na kolacyjkę, najskromniejszą, — 

byle gdzie! Butelka piwa, chleb razo- 
wy, irochę masła, dwa plasterki sera 
szwajcarskiego, służącej 30 sant. Не? 
Dwa łaty. Cztery złote. 

Ota czarne na białem, co.dokumen= 
talnie stwierdzone ile się przeciętnie 
placi. Niech resztę tudzież wszelkie 
warjanty łaskawy czytelnik w duszy 
swej dośpiewa. 

Wspemniałem o limonadzie. Li. 
monada, limonade gązeuse, © smaku 
cytrynowym lub malinowym, gra 
ogramną rolę na całej Łotwie. Jest 
to nieomal pendant do wezechpolę- 
żnego piwa. Zalała Łotwę limonadą— 
drakońska, nieubłagana, wyrafinowa- 
na prohibicja, Łotwa jest sucha, su- 
cha, sucha, Płynąć pa niej choćby 
strumieniami ma prawo tylkó limo* 
nada W  jnnych krajach uchodzi 
limonada, mocno nagazowana, zapra- 
wicna licho wie jakiemi smakami, za 
specyfik wywołujący zgoła niepožą-



„Polska powstaje by żyć.” 
Artykuł niniejszy został nam nadesłany przez autora, stale zamie- 

szkałego w Paryżu. a tylko z powodu wakacyj bawiącego w Polsce. 

Autor był już dawniej współpracownikiem okolicznościowym „Słowa. 

Artykuł jego najzupełniej niezgodny z tezami których zawsze bronimy na 

prawo odpowiedzi, 

Powróciwszy po dłuższej nieobec- 

ności (od 1924 r.) do kraju, spragnia- 

ny byłem myśli nowych w Polsce. 

Dwie książki wydane podczas mej 

nieobecności zainteresowały mnie, 

podnieciły do wzięcia pióra w rękę 3 

do spróbowaniałego ostrości w polemi- 

ce krytycznej. Książka J. Bronowicza 

„Stefana Żeromskiego tragedja pomy- 
łek* i książka Stanisława Mackiewi- 

cza „Kropki nad i* Nie znałem o- 

sobiście obu autorów. Nie znam ich 

dotychczas. Słyszałem, że p. Brono- 

wicz po książce swej wyjechał do Bol- 

szewji i dziś jest bolszewikiem, wiem, 

że p. Mackiewicz był monarchistą, 

*potem stał się Piłsudczykiem nie prze- 
stając być monerchistą. Wypowiadam 

o tych książkach zdanie takie: 1) są 

one do sieble podobae, 2) talenty 

autorów są mniej więcej tej sa 

mej skali, 3) Bolszewik ma więcej 

szkoły, więcej kultury, jest silniej z 
pišmienniciwem polskiem związany, 
-4) monarchista jest więcej oryginalny, 
oedważniejszy w sądach, co może 
wypływa z jego braku szkoły i braku 
kultury literackiej, 5) Meryteryczną 

rację ma oczywiście bolszewik, a nie 
monarchista, choć obydwaj czasami 
świetnie argumentują. Ponieważ w 
książkach obu młodych pisarzy jest 
niesłychane mnóstwo miejsc wspól- 
nych, tematów wspólnych, zaintere: 
sowań identycznych, zawsze z dwuch 
krańców zaobserwowanych, zawsze 
inaczej osądzonych — więc przyznam 
się odrazu, że artykuł ten piszę, ce- 
lem wykazania wyższości rozumowa- 
mia Brónowicza nad Mackiewiczem. 

Aby nie być gołosłownym, zacytu- 
ję odrazu te miejsca wspólne. Oto 
stosunek  szlachetczyzmy de XIX w. 
do ruchów demokratyczno - liberalno= 
"ewolucyjnych. Mackiewicz swą tęczę 
zgody „pomiędzy staremi a nowemi 
łaty* na oryginalnych oparł dowo- 
dzeniach. Uznaje on wielkość karbo- 
narjuszy, powstań, powstańców, nie- 
tylko Czartoryskiego, lecz i Piotra 
Wysockiego, nietylko Traugutta, lecz 
kto wić czy nie Mierosławskiego, a 
jednocześnie chce w Polsce nowej 
tworzyć obóz reakcyjny, czarno-żółty 
przeciwny liberalizmowi i sympaiję 
ma do tych, którzy, przy biaskiem 
pożarów oświeconem biciu  tronow 
w czasie wielkiej wojay, przy tronach 
tych stali i z niemi ginęli. Dia roz- 
pięcia tej tęczy posługuje się chyirą 
formułką, że szlachtę polską do re- 
wolucji, do migdzynarodowek i wolno- 
mularstwa pierwszej połowy XX w. 
pchał „interes stanu nieistniejącego 
państwa polskiego", przytem  tłoma- 
czy cały ten szlachecki udział w re- 
wolucjach europejskich  jakgdyby 
wielkim  mantwrem strategicznym, 
zwróconym przeciw Cesarzom tylko 
poto, aby na gruzach ich tronów od- 
budować Polskę tak  „tradycyjną* 
czytaj reakcyjną, antydemokratyczną, 

antyludewą, jaką była  dawniejsza 
Polska pana, ekonoma i bata. Jest 
może dużo racjj w tym  paradoksie, 
łecz bołszewik Bronowicz nie posuwa 
się tak daleko w ubliżaniu pamięci 
tych szlachciców polskich, którzy za 
rewolucję i dla rewolucji ginęli na 
wszystkich pobojowiskach walki sko 
stniałej władzy z wulkanicznie powsta- 
łemi zdrowemi siłami ludu. Bronowicz 
wierzy, że ta szlachia polska, która 
zsolidaryzowała się z rewolucją, zsoli- 
daryzowała się z nią szczerze, choć 
przyznaje, że błędy rebiła na własnej 
ziemi i choć wskazuje tak uiepopular= 
my dla polskiego czytelnika swój 
spóźniony projekt załatwienia rewo- 
lucji polskiej w 1846. Nie przeciw 
Szeli, lecz z Szeląl Nalsżało polski 
demokracji razem z Szelą wyrzną 
wtedy wszystkich panów, a potem do: 
piero po wyrznięciu panów powiesić 
cesarskich starostów i arcyksięcia we 

: = naszego pisma, zamieszczamy jako dyskusyjny, rezerwując sobie 
równie otwartej. 

Lwowie. To przybliżyłeby powstanie 
Republiki ludowej polskiej jeśli nłe o 
lat sto, to o pięćdziesiąt. 

Przyklad powyžszy nie įest odo- 
sobniony w podirzymywaniu tezy o 
pokrewieństwie zainteresowań, a na- 
wet pokrewieństwie metod obu pisa 
rzy, Aż dziwne, skąd myśli obu tych 
ludzi, którzy prawdopodebnie nigdy 
się nie znali, nie widzieli, kto wie 
czy czytali wzajemnie, kręcą się koła 
podobnych czasem szczegółów. Kwe- 
stja turecka. Tutaj doskonale uwy- 
datnia się, co jest пийд, а zarówno 
głównym urokiem twórczości Mackie- 
wieza, główną zaletą twórczości Bro- 
nowicza, Belszewik Bronowicz pisze 
wskazując, że młoda Turcja wydobyła 
z siebie siły, których sułtanat nie miał, 
przepędziła nieprzyjaciela ze swego 
terytorjum, zwyciężyła wroga. To są 
rzeczy konkretne, jasne, niezaprze- 
czaine. Niezaprzeczalnem jest, że 
kalifat był słaby i państwowe 
interesy zaprzepaścił, niezaprzeczał- 
nem jest, że Kemal-Pasza, tak zniena- 
widzony przez Mackiewicza zwyciężył 
i wykazał swą wielkość. Na to wszy- 
stko Mackiewicz zawadzając o swoją 
istotnie niepospolitą i oryginalną, 
choć bez żadnych socjologicznych 
podstaw, jak wszystko co on pisze, 
teorię imperjalizmu beznacjonalistycze 
nego — zaczyna rzucać gromy na 
nową Turcję, że nie jest taką, jak 
mu się podoba. Jemu marzy się kalif 
władający wpływami na cały świat 
muzułmański, jemu marzy się siła 
tego kalifa, siła imperjalizmu muzuł- 
mańskiego, który młodoturcy zaprze- 
paścili, wynosząc się do Angory, po- 
zostawiając Konstantynopol dla or- 
miańskich domów publicznych i grec- 
kich szulerni o montekarlijskim roz- 
machu.Ale przecież był tem kalifat, był 
naprawdę oto kilka lat temu! Czemuż 
wtedy nie zadowolnił szerokich . pla- 
nów ze spóźnioną datą przez Mac- 
kiewicza mu podsuwanych, czemuż 
wtedy nie trząsł całym Islamem z roz* 
winiętym zielonym sztandarem prora- 
ka. Jak można zestawiać młodą de- 
mokrację turecką z tradycyjnym sze- 
matem polityki sułtanatu właśnie, 
świeżo po bankructwie sułtańskiej 
polityki, Młode siły inną idą drogą, 
wywracają świece z katafalków, które 
w ©czach Mackiewicza nabierają ko- 
lorów i walorów nadrożnych pochod- 
ni. W tem wszystkiem co Mackiewicz 
pisze, dla mnie z przeproszeniem 
najważniejsze jest to, że swe szkice 
© Konstantynopolu pisał w samym 
Konstantynopolu, jak o tem nie omie- 
szkał we wstępie do swej książki za- 
znaczyć. W tem  wszystkierm mieści 
się zachwyt chłopięcy mad pięknem 
starych «bisurmanów» i żał, że ten 
podły Kemal-pasza kazał zdjąć fezy. 
Defensor fidei brzmi tytuł Jerzego V,. 
Czemuż Mackiewicz sobie nie zafun- 
duje: Stanisław Mackiewicz fezów 
obrońca. 

Samo zainteresowanie się „Przed- 
wiośniem” jest wspólne obu pisarzom. 
Ale przestańmy z temi przykładami. 
Chodzi o to, że w tem co pisze Bro- 
nowiez jest fundament, jest fuada- 
ment z granitu. Krytykując Żerom- 
skiego wynosi on walkę klas, która 
tworzyła życie polskie w XXIXX w. 
Bronowicz opowiada, jak  sziachię, 
która istotnie biła się o niepodległość 
państwa w niezliczonych powstaniach, 
zepchoęgło mieszczaństwo. Mieszczań- 

į stwo syte, zadawolone z siebie, głu- 
ie. Nietylko zepchnęło tę  sziachię, 

lecz i zdegenerowało, pochłonęło ją. 
Zamiast szlachcica powstało ziemiań- 
stwo. Powstał sklepikarz pracujący 
na roli. Wali tak samo parobka, lecz 
już nie dla «pańskiej fantazji», lecz 
dla wypędzenia z niego jaknajwiększej 
dla siebie korzyści. Mieszczaństwo, 
które doszło do władzy w społeczeń- 

SŁ 

słusznie 
Bronowicz i w czem 

słuszność.  Wyż- 
mieszczaństwa  francuskie- 

go, niemieckiego, każdego w Eu- 
ropie polega na tem, że odebrało 
ono szlachcie władzę poprzez bary- 
kady i strzały. Mieszczaństwo polskie, 
nieliczne, niebogate doszło do wła- 
dzy tylko przez bankructwo szlachty 
na roku 1863 i doszło do władzy 
najobrzydłiwszemi, bo do władzy tyl- 
ke nad plotkami wewnątrz własnego 
społeczeństwa, bo pozatem  przy- 
kuenęło tylko pod butem najeźdźcy 
(tak było w zaborze rosyjskim, naj- 

stwie «bez walki», co tak 
podkreśla 
tak wielką ma 
82086 

„bardziej miarodajnym dla pojęcia Pol- 
ska). Apologeią „lego _ mieszczań- 
stwa stał się Fiznryk Sienkiewicz, tak 
słusznie przez Bronowicza  piętnowa- 
ny, ten, którego Połaniecki szmugluje 
podczas głodu żyto zagranicę (takl), 
a gdy na tem derabia się egromne- 
go majątku (majątku na śmierci gło- 
dowej w gubernjach rosyjskich. Tu- 
taj przyjdzie i odpowiednie dla tego 
poziemu mieszczańskiego nacjona- 
lizmu usprawiedliwienie: to nic! to 
zdychali tylke chlopi moskiawscyl)— 
to ten sam Połoniecki, gdy przypad- 
kiem pocałował nie swoją żonę, to 
spluwa i wyświęca się i chodzi do 
spowiedzi i strasznie pokutuje. Cały 
zatchły światek mieszczaństwa, na 
obraz i podobieństwo którego ura- 
biano całą Polskę. 

Przeciw temu powstała Polska 
nowa, powstał lud polski, dźwignął 
się niezgrabnie z barłogu swego, 
lecz daje nam życie nowe. Tan nie 
jak mieszczaństwo wchędzi bez 
walki w cudze posiadanie. 7ex walczy! 
Na tem jest wielka jego siła, to daje 
pewność, że będą wattości realne w tej 
nowej Polsce, którą lud ten wywalczy. 
Żeromski nie rozumiał potrzeby tej wal- 
ki klas. On był piewcą zgody. Oa 
marzył o filantropach, których tak 
wielu rozsiał w swoich książkach, 
którzy „olbrzymi majątek** poświęcali 
na uszczęśliwienie ludu, On nie ro- 
zumiał, że filantropja nigdy nie zmie- 
niła układu sił klasowych w społe- 
czeństwie. Bronowicz, wykazując jak 
marzenia powieści Żeromskiego mijają 
się z polską rzeczywistością, jak od 
«Dumy o Hetmanie» do „Ponad 
śnieg*, de „Przedwiośnia" Żerom- 
ski mija się z prawdą, dlatego bo nie 
rozumie fenomenu regulującego życią 
t. j. walki klas, temgBronowicz odda- 
js także niesłychaną usługę krytyce 
literackiej. rozpatrując tak słusznie w 
Żeromskim tę dziedzinę twórczości, 
w której poezja jego zazębia się w 
publicystykę, 

Mackiewicz —ten rozumie potrzebę 
walki. Pisze, że „wielkie momenty dzie- | 
jowe powstają zawsze z walki”, Ale tu 
właśnie dochodzimy pytania zasądni- 
czego,na czem polega wyższość Brono- 
wicza, jako publicysty, nad Mackiewi- 
czem. Bronowicz rezumie walkę klas, 
rozumie ten wielki realizm życia. Qa 
słucha serc ludzkich, które biją, pisze 
w takt uderzeń;tych serc, Mackiewicz 
jest zamknięty w swoim pokoju i two- 
rzy teorje nic z życiem wspólnego nie 
mające. kiogą być bardzo świetne te 
jego odróżniania imperjalizmu ed nar 
cjonalizmu, jego różniczkowanie me- 
narchizmów, jego skoki, jego zwro- 
ty polemiczne. Ale to nie publicy- 
styka naprawdę, to publicystyczna 
sala fechiunku. To szłuka,—nie życie. 
Mackiewicz obserwuje nie życie real- 
ne, iscz swoje własne idee i fantazje 
i tylko czasami mistrzowskiemi efek» 
tami może u słuchacza wywołać iłu- 
zję, że to co mówi jest prawdziwe. 
Z tem nawet jest związany charakter 
ogólny „Kropek nad i“. Tairožnorod- 
ność tematu, ta rozbieżność argumen- 
tów, ta szerokie rozpięcie horyzontu. 
Jeśli mam koniecznie napisać Maekie- 
wiczowi komplement, to powiem, ' że 
to jest Oskar Wiłde publicystyki pol- 
skiej, Pozostawia po sobie frazes — 
paradoks i nic więcej. 

Bronowicza wałka klas—to życie. 
Nie wiemy, czy Bronowicz dobrze 

o wa 

ze strony pozytywnej, zę strony tego 
podniesienia i uświęcenia pracy, któ* 
rą daje Bolszewja ludziom, wyrwa- 
nym z topieli ciemnoty, braku kultu- 
ry, upokorzenia, Mackiewicz w cbro- 
nie swej idei znałazł się jednak ma 
osi walki  kłas. Tylko, że nie 
broni on jak Bronowicz kłasy, która 
wszystko dać Polsce może, do któ: 
rej należy jutro, lecz broni klasy naj- 
mniej silnej i materjalnie i liczbowo 
i ekonomicznie i intelektualnie, bo 
oto broni klasy szlachty litewskiej. 
Ależ to wcielenie paradoksu w życie 
polskie! To samo co tam w Konstan- 
tynopolu popychało go do marzeń o 
Sulianačie, tutaj zrobiło z niego apo- 
logetę Nieświsża. Podobno jest na- 
wet ojcem duchowym zjazdu w 
Nieświeżu! Nie wiem czy tak jest, 
lecz niech mu to ojcostwo lekkie bę- 
dziel Każdy człowiek lubi zobaczyć 
coś egzotycznego, Nieśwież jest zja* 
wiskiem egzotycznem w spółczesnej 
Polsce, wśród walki mieszczaństwa któ” 
ra rozrosło się u nas od ebszarnictwa 
doWitosa z partjami ludowemi—Nie- 
śwież pozostał jak muzeum, jak żubr 
prawdziwy. Piłsudski tam pojechał jako 
turysta do kraju egzotycznego. Niema 

„Iš z czego cieszyć i czego tryumfować. 

Żubry z Białowieży zostały wybite 
przez kłusowników. Pozostawmy z00= 
logom płacze nad tem. Ale usiłowa- 
nia Mackiewicza, aby jego żywe żubry 
zabrały się do porządkowania mowej 
Polski, więcej—dały jej ideę, zapłod= 
niły ją swoim imperjalizmem, którym 
Mackiewicz chce żubry swezarazić przez 
swą amoralną książkę. Bo jakże nie- 
moralną jest ta książkal Wybija się 
z każdej jej stronicy militaryzm, chęć 
wojny. Niema tam uznania dla gło- 
du i nędzy człowieka, jest żądanie 
pochodów, wojny, bitew, krwawych 
efektów. Żądanie krwi przy zdobyciu 
chleba jest usprawiediiwione, lecz 
rozlanie krwi dla fantazji politycznej 
wypływać może tylko z parwersji. 

Powiedzieliśmy, że Bronowicz ma 
więcej kultury. Tak jest. Bronowicz 
tu prawy uczeń Brzozowskiego jako 
myśliciej, Żeromskiego jako literat. 
Mackiewicz .to nie Polak, to Anglik 
goniący za filigranowym paradoksem, 
to Rosjanin wypowiadający nieokieł- 
zanie swe sentymenta podpowiadane 
przez nerwy. „Polska powstaje by 
żyć”, lecz nie by być upiorem, i latać 
jak upiór swobodnie poza żelaznemi 
prawami walki kłas, T gs 
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URZĘDOWA. 
— Z lzby Skarbowej. Prezes 

Wileńskiej Izby Skarbowej p. Jan Ma- 
lecki powrócił do Wilna z urlopu 
wypoczynkowego i objął urzędowanie. 

Interesantów Pan Prezes będzie 
przyjmować codziennie, oprócz śro- 
dy, od godz. 13-ej do 14 i pół. 

— (t) Jesienne pożyczki siewne. 
Ministerstwo Rolnictwa wyasygnowało 
350 tysięcy dia Województwa Nowo 
gródzkiego i 100 tys, dla Wileńskie- 
go na pomoc siewńą. Repartycją tych 
sum mają zająć się istniejące już ko» 
misje funkcjonujące przy  repartycji 
pożyczek wiosennych. Termia spłaty 
tych pożyczek wyznaczony został na 
1/i1 1928 r., a stopa proćentowa 6 
procent. 

— Wiieński Okręgowy Urząd 
Miar ponownie informuje, że właści- 
ciele zakładów handlowych, trudnią: 
cy się sprzedażą narzędzi mierniczych, 
winni posiadać koncesje na prawa 
sprzedaży tych narzędzi, Przy wykry- 
waniu nielegalnej sprzedaży narzędzi 
mierniczych właściciele zakładów bę- 
dą poaciągani do odpowiedzialnošci 
sądowo-karnej, przytem sprzedawane 
narzędzia miernicze będą zatrzymywa- 
ne jako dowedy rzeczowe. Powyższe 
stosuje się i do sprzedających iiczni- 
ki energii elektrycznej, 

MIEJSKA. 
— (x) Wilno na ostatniem miej. 

scu. Firma przemysłowa Siła i Świa- 
tło w Warszawie przesłała w dniu 
wczorajszym do Magistratu ofertę w 
sprawie budowy i eksploatacji tram- 
wai elektrycznych w m. Wilnie. 

Podkreślić należy, iż jak wiadomo 

) Opadu niema 

zrobił, że wyjechał do Bolszewii. Mógł Magistrat dotąd otrzymał już szereg 
iu nas w skrajnych partjach iu- ofert, lecz z przyczyn niewyjaśnionych 
dowych znaleźć zastosowanie Swego па żadną ofertę nie może się zdecy- 
talentu. Ale on i Bolszewję traktuje dować. Dotychczas Wilno nie ma tram- 

wałów mimo, że mniejsze miasta, jak 
np. Białystok przystępują już do bu- 
dowy tramwajów miejskich i równo- 
cześnie asfaliowania ulic. 

— (0) O regulację chodnika 
przy ul. Wiwulskiego. Dyrekcja 
gimnazjum im. Czackiego zwróciła się 
w dniu wczorajszym do Magistratu z 
prośbą o założenie przed g'nachem 
gimnazjum, przy ul. Wiwulskiego, 
chodnika. 

„Niewątpliwie Magistrat pomienio- 
nej prośbie zadośćuczyni, 

— (x) Posiedzenie Rady Miejskiej, 
We czwartek, dnia 1-go września r. b. © 
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w Magistracie 
posiedzenie Rady Miejskiej. 

Porządek dzienny obejmuje sprawy: 1. 
Projekt regulaminu obrad Rady tejskiej, 2. 
Projekt regulaminu czynności radzieckich ko- 
misji przygotowawczych. 3. Wniosek w spra» 
wie wszczęcia starań o zwiększenie ilości 
ławników z 4-ch do 5-ciu. 4. Sprawa 
wprowadzenia częściowego przymusu wodo- 
ciągowego i kanalizacyjąego. 5. Sprawa 
zmiany przeznaczenia kredytu, wyasygnowa- 
nego w budżecie wydatków nadzwyczajnych 
z 1927.28 r, ($ 82) w kwocie 105.000 zł. na 
Czasową stację oczyszczania Ścieków przy 
zauł, Gazowym w sensie użycia go na inne 
roboty kanalizacyjne. 6, Wniosek w sprawie 
wyasygnowania kredyta na budowę szkoły 
powszechnej w Kuprjaniszkach. 7. Wniosek 
w sprawie wyasygnowania kredytu na po- 
krycie zwróconych pracownikom miejskim 4 
i 6 proc. potrąceń w pierwszem półroczu 
1926 r. 8. Sprawą organizacji Komisji ra- 
dzieckich. 9. Wybory Przewodniczącego Ra* 
dy Miejskiej przy rozpatrywaniu zażaleń na 
Magistrat lub jego Csłonków, 19. Wybory £ 
członków Komitetu Rozbndowy m. Wilna. 
11. Wybory przedstawiciela Rady za 
i jego zastępcy do Państwowej Rady Kole- 
Ka „12, Wybory przedstawiciela Rady 

iejskiej i jego zastępcy do Dyrekcyjnej 
Rady Kolejowej, 13. Wybory deiegata do 
Wojewódzkiej Rady Ekonomicznej. 14, Wy- 
bory członka do Rady Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń. 15. Wybory przedsta- 
wiciela do Rady Opieki Społecznej. 16. Wy- 
bory przedstawicieli Rady Miejskiej do Ko- 
misji dła rewizji ksiąg lombardowych, 17, 
Wybory kandydatów na członka i jego za- 
siępcę do Kolegjum Wodno-Prawnego przy 
Urzędzie WW 18. Wybory człon- 

o ka i jego zasiępcy Kołegjaum Wodno- 
Prawnego przy Urzędzie Komisarza Rządu. .-' 
19. Wybory delegacji dla sprawdzenia opła: 
conych kuponów i wylosowanych obligacji 
Ii MI pożyczek m. Wilna z 1902 i 1913 r. 
(dol go K AE ses, „do 

ni Wschętucm  7RLCNHOW „gen 
— (x) O hygjenę miasta. Zwią- 

zek drobnych właścicieli nieruchoma» 
ści w Wiinie wniósł w dniu wczoraj: 
szym do Magistratu m. Wilna prośbę 
o wydanie zarządzenia niezwłocznego 
zniesienia zlewu wychodzącego z 
ocznej kliniki na ul. Aleję Róż i Ty» 
zenbauzawską, gdzie spływają brudy 
wylewanę z tej kliniki, zarażając tem 
samem powietrze, 

— (t) Mięso stanieje wkrótce. 
Dowiadujemy się, że dzięki interwen- 
cji władz powołanych do zwalczania 
lichwy i spekulacji oraz ustalania cen 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
Podee. prof. _ Sekułowicza, 
Warszawa, Łórawia 42. Kursa wywu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania ma maszy- 

nach, Po ukończeniu Świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWI 

Ś, p. Mieczysław Beni- 
sławski: 

Dnia 27 bm. złożona na Rosie 
na wieczny odpoczynek zwłoki zmar:« 
łego w Wilnie śp. Mieczysława Beni 
sławskiego. 

Urodzony w 1862 roku w rodzin- 
nym majątku Uzułmujża, Mieczysław 
Benisławski był potomkiem od wieków 
na lafiantach osładłego rodu, który 
dla rozwoju kultury polskiej na tych 
dawnych kresach Rzeczypospolitej 
niesnożyte zasługi położył. : 

Zmarły cieszył się uznaniem swo- 
ich współziemian jako człowiek uczyn- 
ny, złotego serca, przyjaciel lojalny, 
ziemiania psłen dawnych tratycyj. 

W życiu sercem zjednał licznych 
przyjaciół, żali pamięć zostawił wśród 
szerokich kół ziemiaństwa polskiego 
wierny dawnym tradycjom, choć wy= 
zuty z mienia ojczystego, nawet po 
konfiskacie swych dóbr do ostatniej 
chwili pozostawał па Łotwie dzisiej; 
szej i zaledwie przed paru miesiąca- 
mi, znękany i m na zdrowiu 
przyjechał do Wilna, aby tu na ziemi 
ojczystej spocząć na wieki. 

Przyjaciele. 
KTS KES KS OST DAREK 
na artykuły pierwszej potrzeby, w naj- 
bliższych dniach cena hurtowa mięsa 
= być obniżona o 20 30 gr. па 

ilo. 
— (t) Romaszow i Adamowicz 

opuścili Wilno. Onegdaj wieczorem 
wyjechali z Wilna skazani na opusz- 
czenie granie polskich b. red. „Wi- 
lenskoje Utro* Romaszow i b. ataman 
Dziergacz-Adamowicz. 

— (t) Czy p. Myślin ma być 
wysiedlony. Z kół zbliżonych do 
do M. Spr, Zagr. rozeszła się pogłos 
ka o nakazie wysiedlenia z granic 
Połski prezesa Ros. Zjednoczenia My« 
ślina. Jak nas informują ze źródeł u- 
rzędowych, w odniesieniu do Myślina 
żadnych kroków nie poczyniono. 

SZKOLNA. 
— Rozpoczęcie roku szkol ne- 

go 1927—28 w szkołach pow- 
szechnych m. Wilna. Rozkład na- 
bożeństwa w dniu 1.IX,1927 r. (czwar« 
tek) dla szkół powsz. m. Wilna jest 
następujący: 

l Szk. Nr. 6, 9, 10, 13, 24, 27 i 
32 u św. Rafała o god. 9. 

П. Szk, Nr, 2, 4, 16 w kośc. Nie- 
pok. Pacz. NMP, na Sołtaniszkach o 
odz, 9. 

II, Szk. Nr. 11, 15, 23, 25, 39 i 
46 w kośc. po Beraardyńskim o g. 9. 

IV. Szk. Nr. 3, 5, 33, 38, 41, 45i 
48 w Ostrej Bramie o g. 9. ь 

V. Szk. Nr. 28, 31, 34, 18, 43 i 
51 w k. WW. Świętych o g. 9. 

VI. Szk. Nr. 26, 30 u OO. Sale 
zjanów (ul. Dobrej Rady) o g 9. 

Vil. Szk. Nr. 1, 14, 22 i 37 u św. 
Jana o g. 9. 

Vili, Szk. Nr. 50 w Kalwarji o g. 9, 
Szkoly przychodzą ze sztandarami 

punktualnie. : 
— Osobne klasy ósme dla 

eksternów przy szkołach pry- 
wątnych z prawami publiczności. 
Do Kuratorium waływają liczne po- 
dania od młodzieży, która ukończyła 
ósmą kiasę prywatnych szkół, bez 
praw publiczności, z językiem wykła- 
dowym hebrajskim lub żydowskim, o 
przyjęcie do ósmej klasy prywatnych 
gimnazjów z prawami. Spełnienie tych 
próśb masowych wpłynęłoby na obni- 
żenie poziomu nauki w klasach 
ósmych szkół, które nabyły już pra- 
wa, i diatego Kuratorjum na to ze- 
zwolić nie może; z drugiej strony 
praguąc młodzieży zgłaszającej się 
umożliwić należyte przygotowanie się 
do matury w języku polskim, zezwo- 
liło Kuratorjum tutejszym gimnazjom 
prywatnym na otworzenie osobnych 

  

dane burćzenia w żołądku. Lojalny racyjaa cena butelki oryginalnego niemałym zarzucam kotwicę przy ja- Qa walił się wreszcie jak kłoda 
Łotysz gwiżdże sobie na takie — szampańskiego wina — 60 do 70 ła- kimś stoliczku w kąciczku, 
powiada — przesądy, i ucztując w 

majdystyngowańszego towarzystwa, ka* 

limonady! Wyobraźmy sobie w war: 
szawskim Brystolu lub w Wiłnie u Mummów i de Lisze'ów, Bass'6w 1 daję: 
Żorża kolację zapustną lub sylwe- 
strową — na limoradziel 

Podobno — ręczyć nie będę — 
przedwojenna ludność łotewska nie- 
tylko skłonna była nadmiernie do 
absorbowania alkoholu i wszelkich 
wogóle trunków  wyskokow:ch w 
wielkiej obfitości, lecz, co gorsza, 
byle się zakurzyły czupryny, 

tów; butelki konjaku Martella z trze- 

konjaku Henessy — 76 łatów. Jeżeli 

chyba całkiem zamknąć granicę dła 

Bols*ów! 
Zagranicznego wina bulelki nie 

zobaczyć na całym Ryskim sztrandzie. 
Strumiemiami płynie rodzima limo- 
nada. 

Najbardziej uczęszczana, najbardziej 
ożywiona w najożywieńszym punkcie 
sztrandu, w  Majorenhofie, jest ka» 

wnet wiaraja © pikantnej nazwie Klioklau. rozpogodziła, 
powstawały brewerje i burdy do ni- Popołudniowe oraz wieczorne, da póź: księdzu po kazaniu, ocz 

na ziemię; ona jeszcze przypadała do 
Dz fartycznej w białym czepecz- jego ust—stygnących. 

majdystyngowańsze| restauracji wśród ma gwiazdkami — 71 łat; butelki ku subretki kawiarnianej powiadam: Nie było w tem nic a nic—antycz. 
: — Ein The... ma znaczyć: proszę nego. Nic z tego, czego się raz prze- 

że sobie do obiadu podać — butelkę to jeszcze nie pomoże... wypadnie o szlankę herbaty. 
I 

— Und was daza? 
— Citrone... Milchk... 
Mimowoli lekko-m się watrząsł. 
— Ein Koniak? 
Dziewczynka wprost spiorunowała 

mnie wzrokiem. 
— М№!.. Neeel,., Das ist Laxusl.. 
Potem sią jej jakoś twarz w mig 

jak nisprzymierzająs 

jej się u- 

cie po wojnie pozbyto. Owszem, 
pomyśliwszy sekund kilka do przeciwnie był to kwiat prima teraź: 

niejszości. Coś przy czem się pije 
herbatę z miekiem lub z cytryną — 
Boże broń z konjakiemi 

Innego zaś wieczora, gdy niemniej 
a i gorąco i nastrojowo było w 
inkłau, w sali na górze, rozległy 

się z przed orkiestry „Noczi bezum- 
nyja", najautentyczniejsze, „„zaduszew= 
ne”, jakże dawno, dawno niesłyszane. 
Jeżeliby nie brzęk szklanek po sali i 
nie zwykły gwar, nieunikniony wśród 

czego nie podobne. Łotysz, ma, po- na trwające, produkcje kabaretowe, šmiechngjy, popatrzyła na mniei rze- nieopisanego tłoku, możeby się usły- 
dobno z przyrodzenia, jak wyrażają żeńska lekka usługa, wreszcie dam- kła nie bez westchnienia w głosie: 
się Francuzi, le vin tapageur et skie trio nie powiem aby nie wpływa- — Das sind., Das siad antike 
querelleur. To też rząd łotewski, ły na spęcyficzny charater tego ren- Sachen. 
świadom tej właściwości narodowej, 
nie nie tniał pilniejszego, obiąwszy 

dez vous sztrandowego towarzystwa 
łubiłącego, aby mu jeszcze coś dano 

Tak, dosłownie tak się wyraziła. 
A w tym właście momencie przed 

szało po przez ogromiią dal... brzęk 
dzwonkow  „trojki*. u  rozłożystych 
sań, pędzących jak wicher zapustną 
nocą na Širleikę petersburską albo 
po lodzie Newy do Peterhefu lub 

władzę w Łotwie suwerennej, jak wy- po za kontemplacjami wobec nie- orkiestrą na parkiecie, tuż wobec sto- Oranjenbaumu, 
dać surowy zakaz nietylko upijania 
się, lecz nawet wystawiania siebie na 

we wina owocowe obłeżene są tak zajrzał po raz pierwszy do przybyt- na kobietę-wampira, 

śmiertelnie piękuego morza. lików osypanych tłumem mężczyzn Śpiewał jakiś chwat młody w czar- 
W sali na piętrze, gdzie grywa i kobiet, ciotek 1 podłotków, ofice- nej „paddiowce*, przepasany paskiem 

niebezpieczną pokusę. Więc: w sobo- damskie trio w sukienkach kończą- rów i sztubaków, para—trzeba przyz- kaukazkim w srebrne ogniwka  prze- 
tę i niedzielę alkoholu, pod żadną cych się byle gdzie, temperatura była nać—znakomitych tancerzy, on cały'w rabiane czarną emalją. Mocny jege, 
postacią, ani w ustal Zamknięte na już wcale podniesiona, kiedym i ja, z morbidczzy jakichś kokainowych ek- Świeży, metaliczny a niski głos zda- 
mur. Krajowe wódki, a nawet krajo: obowiązku turysty w obcej stronie, staz, ona świetnie ucharakteryzewana wał się wibrować po duszach tych 

wykonywali įa- wszystkich mgsżczyza i kobiet, cio« 
wysokiemi opłatami akcyznemi, że ku—jak mi mówione — najintensyw- kąś uitra-modern pantominę tangezną, tek I podietków, oficerów i sztuba- 
ceny ich rozbrajają najzapamiętalszych niejszej w  Majorenhofie wesołości, od której czerwono robiłosię w oczach ków. Twarze były dokoła poczerwie- 
amatorów. A dopieroż wina i Spiry- Pełniutko. Głowa przy głowie; właści- i ciarki szły wzdłuż kości pacierzowej, nione; paliły się oczy. Ogromnym 
ualja zagraniczne! Oie cyfry. Rzstau- wie ramię przy ramieniu. Z trudem jakąś żywą kompozycję. wysiłkiem wstrzymywano zda się о4- 

dechy, aby nie uronić ostatniej nuty— 
i dopiere gdy wypito ją jak ostatnią 
kroplę jakiejś ambrozji, z hukiem i 
trzaskiem posypały się frenetyczne 
oklaski. 

Wówczas młody chwat zaczął 
znowu śpiewać — jeszcze . piękniej i 
„zaduszewniej*, 

Wiertińskiego śpiewał 
pieśń „Koncert Sarasate"... 

Wasz lubownik skripacz 
On siedoj i gorbatyj, 

n was nie luhit, 
Rewnujet į bjot... 
potem, gdy się uspokojono po 

ponownym wybuchu bszpamiętnego 
entuzjazmu, jął śpiewać jeszcze ulu- 
bieńszą pieśń Wiertńskiego: „Szma- 
szedszyj szarmanszczyk*. 

Co dzień pod oknem katarzy- 
niarz gra—gra—gra. To samo wiecznie 
gra. Stare miebo płacze i deszczem 
kapie — kapie — kapie. Na deszczu 
mokną małpka i stara, wyranżerowa- 
na akirysa ze śmiertelnie zuužoną 
twarzą. Ziemia toczy się po wszech- 
świzcie; osiadły ją muchy, muszki; 
giną i same nie więdzą dlaczego i po- 
co.. My liście jesienue, które wichry 
gnałą wciąż gnają.. Któż nam, 
nieszczęsnym, odpocząć da? Kito do 
królestwa Wiosny ukaże nam drogę?... 
Stary pajacu, Śmieszny ty grajku, 
nie wstyd-że tobie obnażać duszy? 

A wysako wwierchu 
Sam wielikij abmanszezyk 
Kak pylinki s cwietow 

ulubioną 

S nas sduwajet goda... 
Budiet eto Christos 
A 

„i $.а ków . 

Tak Śpiewa na Ryskim sztrandzie” 
w noc letnią przy otwartych oknach 
przepełnionej sali kawiarniano-kabarce 
towej chwacki  mołoduszka w pad: 
diowce, kaukaskim paskiem przepa- 
sanej. : 

Sala drży pod jego głosem, jak 
cieniutka blacha w BA; Kas 
na, Pstry tlum, oczarowany, wchłania 
w siebie to raz ulubione melodje z 
„Miewazwraćnych wremion", to znów | 
„numery* najświeższych, ostrych jak 
witrjol, programów—z za sa 
granicy, z równych baśniom @Ф 
stron. 

Ludzie, podnieceni. z płomieniami 
w oczach, zapijają się gorączkowo= 
łimonadą i białą kawą;' zjadają ma- 
chinalnie, mie pomaąc, co czynią, 
sterty ciastek z kremem i ze Śliwkae 
mj, nerwowemi, krotkiemi ruchami, 
maięszają nawpół świadomie łyżeczką 
w niedopitej szklance herbaty... ful... 
jakiej hadkiej, jak „przeciwaej”, jak 
nie do przełknięcia w takiej chwili. 

mołodziec zawodzi, zawadzi: 
„Iszczylie nasłażdenija — t bolsze 
niczewol“ 

D. C. N. 
Cz Jankowski.  



sŁowo : ! 

  klas Osmych da tych uczniow, lako Ę Specjalni wyslannicy zbadają przyczyny zajść : | Dzis będ. 6c ostatni przedśmiertny fil dolfa Va- 
se Dla uniknięcia jednak *>"Eliortnof Ś Miejski Kinematograf wyówiejanć filmy: „SYN Szeika“ alko 333 udziałem dej” „ryski © | 
wszelkich nieporozumień, do cze ilma Banky — dramat w 8-miu aktach. Nad program: <FLIRT z X MUZ 1-ут 
mogą się na prziezyctć aga ` ® poru. A @ Kulturalno-Oświatowy akcie i <ZABAWA NA MIĘKKO» w 1-ym akcie. tkiestra pod dyrekcją kodach i 
ogłoszenia poszczególnych dyrekcyj, A: a delego- Jednocześnie z ramienia Pana Pro. ® Sala Miejska (ut, Ostrobramska 5) a mao m" m es 1 šwieta = podz. 2 ė | 
Kuratorjum stwierdza, że klasy te nie wał w dniu sierpnia r b. Kiero- kuratora Sądu Okręgowego w Wilnie soboty od £ j, w inne dnie od godz. 6-ej. Ostatni seans o godz. 10:ej wieczór. 

wtiika Oddziału Wyznań p, W. Pio: udał się do Leonpola Podprokurator Anons: <PŁOMIENNA KAWALKADA>, 
  będą miały żadnych praw iże ucznio» 
  trowicza do Leonpola pow. Brasław- p. R. Rauze dla przeprowadzenia do- > т r — r r 8 

me nii" zli Mio skiego dla zbadania na miejscu zatar- chadzenia w tej samej Sprawie. ŚD esy. „HElIOS“ | © %yceawego fimu p.t. „JaK poOWStaje człowiek” *siojenośa, Dyretcja Ś* ł 
przed zwyczajną Kosiają utworzoną gu powstałego pomiędzy ludnością Delegowanym towarzyszył Starosta ®) ml, Wileńska 38, postanowiła obniżyć ceny na wszystkie miejsca do 80 gr. Początek o g. 11 m. 15 w nocy, i 

9 katolicką i prawosławną na tle dzia- pow. Brasławskiego p, Z. Januszkie- Miejsca oddzielnie dla pań. 
łalności ks. Kanonika J. Borodzicza. wicz. 

Katastrofa samochodu straży ogniowej. 
Onegdaj o godz. 23 m. 5 Wileń« wypadkowi. 

ska straż ogniowa zawtzwaną zosta- Samochód, który się przewrócił, 
ła na miejsce pożaru przy ul. Wiłko- przygniótł, prócz szofera, wszystkich 

przez Kuratorjum dla eksternów. 
— Otwarcie roku szkolnego 

w więzieniu Stefańskiem. Zgodnie 
z tradycją lat ubiegłych odbyło się 
uroczyste otwarcie roku szkolnego w 
szkole więziennej. Punktualnie © 11 

  

  

MĘSKI 
Wileńska 23, róg zauł. Dobroczynnego 
przyjmuje obstalunki z własnych I 
powierzonych materjałów, Wykonan e 

solidne, pp. Urzędnikom na raty. 

oo w om ad RRZWECW, Nagrodzki | 

  rano kapliczka napelnila się więźnia: 2. i Otrzymano NOWOŚCI sukiennych towarów 
mi nożyc Šiai = is mierskiej 3. у jadących, "wskutek czego odniósł o wysokich gatunków na damskie i męskie = ——=— Fortepi 
Mszę św. celebrował kapelan miej. „JA046Y Ua miejsce wypadku sa- ciężkie obrażenia cielesne: instruktor kostjumy, palfa, okrycia, smokingi 1 fraki. В DOKTOR riepian 
scowy ks, gwardjan Wilk, przy akom- mochód „Rakieta* wraz z inspekto- Frąckiewicz i strażak Borodow (po- pa Bogaty wybór wełen i jedwabi na suknie, a | ZELDOWIGZ okazyjnie tanio do 

OE pay akon rem p. Dalstedtem oraz 7 funkcjo- łamanie żeber), trzech strażaków oraz o o pasau Dalia panjamencie organów zbudowanych poz d A z Flanele, flanelety i welwety, x hor-WENERYC ska 6, m._2. 
rzez więźniów. Uroczystość ta za- narjuszami, przejeźc żając przy zbiegu insp.  Dalstedt lżejsze obrażenia. ŻYRARDOWSKIE płótna LNIANE i bawełniane. a chor. RYCZ- | ui sias 

p 8 : y ulicy Orzeszkowej i zaułku Gazowe- Cężko rannych odwiezi : < i m NE, MOCZOPŁC, kofczena została inauguracyjnym od- y ężko rannych odwieziono Z m'ejsca Kapy, Obrusy, Serwety i inne białe towary. SKÓRNE Internat 
czytem wygłoszonym przez nauczy- E9 uległ wskutek defektu motoru do szpitala św. Jakóba. = Kołdry, Koce, Wata, Watelina i podszewki. o od 10-1, od 5-8 w, ® 
cieła w nowej obszernej sali wykła- Pożar wsi Koziany, sia Specjalne materjały dla uczącej się młodzieży. Ž DOKTÓR J: Maciejewiczowej 
dowej. : ® w nowym ładnym 

W uroczystości otwarcia roku wiem Sali Aa opo ża a pożaru— prawdopodobnie a D -H Leonard Pikiel ] $ r S $.Zeldowiczowa RR = dał — 
szkolnego wziął udział nodprokurator nych, 8 stajen orsz 7 większych sklepów nieostrożne obchodzenie się z ogniem. ^ o Ale © = KOBIECE, WENE. ° ” 
Sądu Okręgowego p. Halicki w to= z towarem. Straty wynoszą około 220 = a I thor, Ofiarna 4 m. 4. 

Roa o. więzienia P. MAIST TT TS TNT TEST EEST OST m Wilno, Wielka Nr 28. Tel. 11—55. ra. 12 I od 46 
rbanowicza.Pan podprokuratorintere- "a i к, ‚ ^ ul.Mickiewicza 24 Sk! D 

sował się sprawą akcji kulturalnej w Birminis Ari Rai Pirminis Se i E a a tel. 277. в © + 
więzieniu. zjawiskiem, każde bowiem z nich przedstawia Oficer rozkazał przechodzącemu rat. w. zdz. Nr. i. duży w ZS 

i ROZNE zupełnie niepospolite uzdolnienie, a przytem rolowi A sierżanta. Ów mae zm s 

— (0 JE, ks. Biskup  Bandur- wyn pie на аее więtoną lać powa: оа РОа а adrałonji 16,10 Bodka kubka ls i ik E O. 6. Wolison sim Sios 
ski honorowym członkiem Legji gi, ścisłości w opanowaniu insimmentów i PT TTT TTT ERRA MOCH. 
inwalidzkiej W.P. J.E. Biskup Ban- 
durski,do którego zwróciła się spe- 
cjalna delegacja, objął protektorat nad 
Wil. Oddziałem Legji inwalidzkiej 
W.P. oraz godność członka honoro- 
wego tego stowarzyszenia. 

— (t) Tydzień lotnictwa w Wii- 
'nie. W okresie od 4 do 11 września 
odbędzie się w Wilnie tydzień lotni- 
ctwa, organizowany przez Wileński 
oddz. L O.P.P. 

— (x) Automaty „Optima* w 
urzędach pocztowych. Firma kra- 
kowska „Optima“ otrzymala ostatnio 
koncesję na urządzenie w lokalach 
urzędów pučztowych automatów z 
czekoladą i cukierkami. 

— Zarząd chóru męskiego 
„Echo* uprasza swych pp. członków 
o przybycie do sali prób przy ul. 
Oranżeryjnej 3 w dniu 1-1X-27 na 
godz. 19-ią na pierwszą próbę. Tam- 
že przyjmują zapisy nowych czlon- 
ków. 

— Il Zjazd lekarzy w Krynicy. 
W dniach 30 września i 1 peždzier- 
nika b. r. edbędzie się w Kiynicy— 
zdroju Il zjazd lekarski. 

Odczyty wygłoszą: Dr. Rosner z 
Krakowa, Doc. Dr. Lerentowicz z 
Warszawy, Doc. Dr. Sabatowski, Prof. 
Dr. Koskowski, Dr. Mączewski, Dr. 
Seidler i Dr, Lieberhardt ze Lwowa, 
oraz Dr. Kmietowicz iunior z Krynicy. 

Tematem wykładów będzie lecze” 
nie niepłodności przy niedrożności 
jajowodów, hormonoterapja w gine- 
kologji, balvecterapja, jako ckspery- 
ment kliniczny, suche kąpiele bezwed- 
miowęgiowe, działanie dynamiczne 
kwasu węglowego na przewód ро- 
karmowy i t, d, 

Zgłoszenia łekarzy przyjmuje dr. 
Franciszek Kmietowicz iunior, Kryni- 

ca - zdrój, willa Dewajtis. 
Opłata zjazdowa wynosi zł. 20. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala «<Lutnias). Za- 
wdzięczając wielkiemu powodzeniu, jakiem 
się cieszy <Malefistwo> oraz zgodzie wy- 
jeżdżających z Wilna artystów, «Maleństwo» 
ukaże się jeszcze dwa razy, t. j. dziś i jutro 
w premjerowej obsadzie. 

— Czwarikowa premjera. W czwartek 
ukaže się po raz pierwszy šwieina komedja 
Wł. Perzyńskiego <Aszantka», Zaintereso- 
wanie premjeią bardzo duże. 

— Koncerty M, i K. Wiłkomirskich 
w Teatrze Polskim. W sobotą 3 go wrze- 
Śnia o g. 5-ej pp. i w niedzielę 4-go wrze- 
śmia o g. 12 m. 30 pp. oabędą się w Tea- 
trze Polskim dwa koncerty znakomitych ar- 
tystów Marji Wiłkomierskiej (fortepian) oraz 
Kązimierza Wiłkomirskiego (wiolonczela). 

EDGER WOLLES 

*Tłowieszczi postać. 
— Кю Ю jest?—zapytała Elza. 

—Teppetwili dyrektor banku Steb- 
binga. Bardzo syrapatyczny człowiek, 

—rzekł Ralf, który nigdy dotąd nie 

- podejrzewał swego przyjaciela o taką 

syntementalność. : 
— Czy pojedziesz dzisiaį do Lu? 

Tiria kiwala głową przecząco. Iza pokiwala g к 

— Nie, nie mogę dziś pojechać, 

muszę iść do biura. 8 

Ralf spojrzał na nią ze „zdziwie- 

ra Czyżby Emery liczył nadał na 

twoją pomoc?—zapytał niedowierza- 

Nie tylko liczy, ale i żąda, — 
odpowiedziała Elza, zaciskając usta. 
W sobotę będę już wolna: napisałam 

już o tem do miego. Ten człowiek 
mie chce się wcale ze mną liczyć. Nie 

/ mówmy o mim. Czy odprowadzisz 
mnie do biura. : 

— Odwiczę cię do twego miłego 

szefal—odrzekł Ralf z oburzeniem w 

łosie. 
> Oburzenie to było udane. Doktór 

nie spodziewał się wcale, by przedsta- 

wiciej Scioki mógł się liczyć z kim- 

koiwiek, Wszelkie bardziej ludzkie 
uczucie musiało być obce majorowi 

ery. : 
ЕшЕЁів wydało się, že Ralf byl za- 

| myślony niezwykłe, przypisywała to 

reakcji, spowodowanej podnieceniem 

podczas śledztwa. 

wysadzili na przeciwległym brzegu, 
lscz natychmiast został aresztowany 
przez policję. Zanim zdołano za- 
wezwać patrol wojskową, niedoszły 
topielec rzucił się na konwojujących 
go i korzystając z zamieszania wy- 
wolanego przez gawiećź zbiegł, Pościg 
na razis nie dał rezultatu. * 

zrozumienia wykonywanych utworów. 
— Wii. Tow. Filharmoniczne (ogród 

po-Bernardyński). Dziś 30 sierpnia rb. o g. 
8 wiecz. Koncert Popularny Wil. Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją Kazimierza Wił- 
komirskiego, znakomitego wiofonczejisty i 
dyrygenta, z udziałem solisty prof. A. Konto- 
rowicza (skrzypce). W programie: Noskow- 
ski, Gounod, Grieg, Sarasate i inni. 

RADJO. 

Mieszkania do wynajęcia 
2 1 8 pokojowe. 

Informacje w Redakcji „Słowa* od 4 do 5tej po poł. 

Na gwizdek policjanta przybyła szaansennneunuasanAkAuUNAGACSkOORNR 16450000004065980000600509084R500 

  pomoc. Najbardziej awaniurujących 
się „ebrońców* aresztowano, a jak 
się dowiadujemy, sam on został też 
ujęty. 

SPORT. 
Zawody sportowe KOP. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

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

15.20—1635 Przerwa. 
16,35—17.00. Odczyt pt. «Roślina a śro: 

dowisko» (z działu <Przyrodoznawstwo»), 

Swetry, pończoszki, skarpetki, kołdry, 

  

palta męskie i uczniowskie robimy na zamówienia z naszych materjałów 
za gotówkę i na raty. P. Urzędnikom i Wojskowym na dogodn. warunkach, 

D.-H. „Biawrat Wilenski“ 
ul. Wileńska 31, tel. 382 poleca 

Na sezon jesienno-zimowy wielki wybór towarów wełnianych i bawełnia- 2 
mych od najtańszych do najdroższych. Szewioty na mundurki szkolne. 

  

poduszki, wata, pierze. Garnitury 1 

  

wygłosi prof. Adam Czartkowski. 
17,00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17.15—18.35. Koncert popołudniowy. 
18,35—18,50. Komunikaty «<PAT>. 
18.50—19.15. Odczyt pt. <Stulecie ro- 

mantyzmu» ill. <Romantyzm i byronizm» 
wygł. p. Cezary Jellenta. 

19,15—19,35. Rozmaitości. 
19.35—20.00, Odczyt pt. <Wycieczki w 

okolice Warszawy» (z działu <Krajoznaw- 
stwo») — wygł. prof. Al. Janowski. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15. Koncert wieczorny. Transmisja 

z «Doliny Szwajearskiej». W przerwie biule- 
tyn «Le Messager polonals» w języku fran- 
cuskim. 

22.00. Komunikaty policji, 
lotniczo metorologiczny, sygnał czasu, 
munikaty «PAT». Nadprogram. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

@ 1— Malwersacja weksiowa 
kupca. Ds Urzędu Śledczego wpły- 
nęło zameldowanie kiłku firm prowa- 
dzących handel skórami na kupca — 
Eljasza Kraczmera, który przy pomo- 
cy podrobionych weksli nabył towar 
na sumę kilkuset złotych. Kraczmer 
nie mając gotówki kupił blankiety 
wekslowe i kazał córce swej wypełnić 

W dniu 27 i 28 bm. odbyły się na bo» 
iskn 6 pp. Leg. zawody sportowe KOP. Pra- 
gram przewidywał pięciobój wojskowo spor* 
towy, zawody lekkoatletyczne orąz mecze 
piłki nożnej. Podajemy tu w skróceniu wy- 
niki przytaczając tylko nazwiska i czas pierw- 
szych w każdej konkurencji, Bieg 100 mtr. — 
kpr. Steimachowicz 4 bryg. (1231 s), bieg 
08 eb sp EDS AC owi SE 

6, 1 s.), bieg mtr, — pit. Ralick Zapisy przyjmuje się od g. 4—6 
bryg. (58, 4 s.); bieg 80 mtr. kpr. Maśliński 
1 Lv (2 m. 20 s.), bieg 1500 mtr — szer. R 
Tomaszewski 6 bryg. (4 m. 51 e), bieg 5000 фФФ 
mtr — Sibiela 4 bryg, (15 m. 39 a.), bieg 
110 mtr przez płotki — pi. Czopiński 2 bryg. 
(23 sek.). Skok w dal — pi. Czopiński (5.50 
mtr), skok o tyczce — tenże (2,70 mtr), 
skok wzwyż — tenże (1.55 mtr). Rzut dys- 
skiem — sierż. Norek 1 bryg. (31.93 mtr), 
Wyrzut kuli—tenże (10.20 mtr). Rzut oszczes 
pem — sierż. Stangen 1 bryg. (40.52 mtr). { 

W strzelaniu oficerskiem pierwsze miej- 
sce zajął zespół 6 bryg., żcłnierskiem ze- 
spół 8 bryg. : 

Mecz reprezentacyjnej drużyny KOP z 
drużyną Pogoni przyniósł wynik 2:2 (2:1). 

Surowa, ale ambitnie grająca omal nie 
zwyciężyła zbyt pewnych siebie i leniwych 
<poganiaczy», którzy grali bez Puzyno i Jar- 
mołowicza. е 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 sierpnia 4017 +. 

    

komuniket 
ko- 

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

  

RENNZKNNANUNUN KRCGECOODOOZEDEKOGREGOGEGOUGTNEGON 

Szkoła gry na fortepianie 
J. Wojewódzkiej 

Mickiewicza 22—4, 

e > 4h ФФФФ 0ФФ 

Redak Słowa” edakcia ,„5i0 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 
średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 4 

  

BE я z rodzinie stancja 
z całkowitem utrzy. go, Garbarską 1. 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używcne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

e 500 —-1 500 
® dolarów 
W SSRI do ulo- 

owania na pewne 

    

  

dia uczennicy przy 
rodzinie z całkowitem 
utrzymaniem i opieką, 
na życzenie pianino 1 

pomoc w nace, 

  

Przy 

OE maniem dla uczącej 
się młodzieży, Na ży- 
czenie pianino, ul. 

Wiwulskiego 8, m. 1. mieszkania 3 — 4 po: 
mazi mm KOJOWEGO z wygodami 

Ostrobramska— Kolejo- 
Nauczyciel wa—Beliny. Zgłosze- 

ni 

  

  je i podpisać za inne osoby. Weksle Dewizy i waluty: 

  

fe zażyrowane przez niego przyjęte па AS k sa Uezeniee INTERNAT 
były przez tirmy jako weksie ae Holandja 358,40 35930 35750 starsze 1 młodsze, zdla uczni. Opieka, po- 
i dopiero po dopuszczeniu ich dO Londyn 43,49 43,61 43,38 _ inteligentnych domów moc w naukach za- 
protestu wyjaśniło się, że jest ta Nowy-York 8,93 8,95 801 przyjmuję na mieszka: pewnione, Uniwersy- 
zwykle oszustwo. Kraczmer powiado- Paryż 35,07 35,16 3400 nie z calkowitem iecka 4-0, L 
miony O akcji poszkodowaaych zbiegi, Praša 2651 2657 2045  utrzymsniem, troskli-rano, Limi m izor. 
Władze Ява аЕЬ ki Szwajcarja 172,50 172,93 17207 wą, sumienną opieką. . więtorzecka. 
vdadze SieĆcze zarzącziły pOSZUKiWa- Wiedef 126,— 126,31 125,69  Konwersacja francus- 

nie jego oraz przytrzymały córkę Włochy 48,45 48,57 _ 48,33 ka, fortepjan. Arsenal- 
podrabiającą podpisy. Papiery Procentowe ska 6, m. 1. Potrzebnę 

2. Brzostowska. 
— Awantura nad Wilją. Oneg- Dolarówka 5850—57,15—58, 

  

  

  

gimnazjum 
przyjmie 2-ch uczniów 
na mieszkanie z utrzy- 

waniem i opieką, 
Zakretowa 7 m. 4 Ważne dla 

rolników     
tylko fachowcy mogą Internat-bursa 
reflektować. Oddam w T-wa Wychowawczo- 
dzierżawę folwark Oświatowego <Przysz- 

33 dz, 10 kilometr. cd łość» rozpoczął zapisy 
Wilna, dobrze zago: nowowstępujących 

mieszkanie z 4-ch lub SPodarowany wraz z Uczniów ua rok szkol. 

  

  

kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3- 

  

ulica Pańska 7—6. mieszkania z wygoda- 
mi przy ul. Mickiewi- 

inteligentnej Cza lub  Arsenalskiej 
get) albo zamienię. Oferty 

do Bura Reklamowe- 

  

  

z5cio kl. 

płciowe i skórne. uf. i 
eina Ti Przyjmę 

: na mieszkanie z cało- 
dziennem utrzyma” 
niem i troskliwą opie* 

Akuszerka ką pafę uczenic. 
W. Smiałowska Fortepian na miejscn. 
przyjmuje od godz. 9 Orzeszkowej 3 m 1. 
do 19. Mickiewicza : 

    

  

н е №е Uwadze 
rodzicow! 

Lekarz-Dentysta Przyjmuję na rok 

MARYA AI ak < 
17 odszych I starsz 

Ożyńska- Smolska ledų G ikyiadia 
bardzo dobre, troskli- 
wa opieka zapewniona. 
Na miejscu nauczy» 
cielka rodowita fran- 
cuska, pianino, załeże 
nie od umowy może 
być też pomoc w naue 
kach, cena dostępna; 
centrum miasta, Wilno. 
ul. Śniadeckich d. 3, 

Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 

Wydz. Zdr. Nr 3 

  

„ 17, Hoppenowa. 
Z RESZCIE i О D wiedzieč się od 

2 Wileńskie Biuro |[)f Marją Laqórska do II i od 2 do 5 tej 
Komisowo-Handio- POWRÓ 

popoł. GB | we Ad. Mickiewi- WRÓCIŁA е 
няннавснининиыиининии L 67221, tel. 152. Choroby dzieci I й ь wewnętrzne, rzyj mę 

POKÓJ Przyjmuje 1 — 3 pp. 
Mickiewicza 33 m. 6 na mieszkanie, możno 

z utrzymaniem 2—3 
Tel, 1212, — dziewczynki  uczenicę 4 

POSZUKUJĘ młodszych klas. Wia- 
domość: Połocka 3 m. i 

Meble 
solidne 

i najtaniej nabyć 

można w 

Domu Handlowym 

H. Sikorski i S-ka 
ul. Zawalna% Nr 30. 

wykształ- 
ceniem poszukuje Pokój 

pracy fizycznej lub nowo udrestaurowany 
umysłowej. Oferty pod z elektrycznością przy 
«bezdomny» do adm. rodzinie do wynajęcia, 

«Słowa». dla 2-ch panów ub 
dla uczących się z ca- 

Placówka Polska | łodziennym utrzyma” 

Meblowa niem, ul, Tatarska 5 

5-cio pokojowego 
  

  

POSZUKUJĘ 

a do adm. «Stowa» 
dla Lekarza. 
  

Rezerwista 

  

ь ю у $ ; inwentarzem żywym i 1927/28, m. 6. 
daj wieczorem gawiedź zgromadzona BOR EO) owa 102,80 10295 sa A Vikas martwym 1 z całym ul. Zarzeczna 5-a m, 2. | S.MAKOWSKI o 
z racji święta na brzegu Wilji, nieda: 5 konwers. kolejowa 59. | Lokal biurowy ciu, na Antokolu lub POnem  pożniwnym, ала 15. a E 
leko Zielonego Mostu, była świadkiem 5 proc. konwersyjna poż. 62. w Żwierzyńcu Ciepłe, Kea się: pa Mieszkania | Posiada salony ta- Rn Is - 
przykrego zajścia. 8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92— do wynajęcie. Dwasłoneczne, możliwie zo Rzow. Bs ZKANIA | nio, przyjmuje | przez 3 Baon Sanitar» 

Żaczęło się Od ‚ 415 proc. ziemskie 57— wielkie pokoje. Ul. wygodami, Oferty Trockiego, ks, "2 pokojowego z kuch zamówienia i 
aczęło się od tego, że rozma. g proc. warsz. 75,— Wielka Nr 36, Infor- uprasza się składać w Szakiewicz probOSZCZ nią poszukuję. Zgło- NA RATY 22 AL ID e > 

wiający z grupką osób sierżant-rezer- & proc. ziems, 77,50 macje u dozorcy adm. «Słowa» dla w Suderwie. szenia do administr.| 38 iat pracy. PI on 
wista nie zasałutował oficerowi, nas proc, łódzki e 67. domu. J.Karczewskiego <Słowa». akad ai enas a ua IS ę- 

W istocie myśl doktora błądziła Podczas jej przemowy, szef wpa- docznie popełniłem błąd. Oczywiście 
niespokojnie dokoła tajeraniczej ko- trywał się w nią bacznie, w (oczach pani mogła nie wiedzieć o Stanford. 
perty, ukrytej w gabinecie Emery. jego wyczytała wyraz zdziwienia. On nie powiedziałby pani o tem. | 
Przypomniał sobie treść listu, który — Doprawdy?—zapytał, a potem — P. Tarn nie mówił ze mną ni- 
dostał Tarn w dniu śmierci, obietnica dodał: gdy o swych sprawach 
wypłacenia 100.000 funtów stawała — Pani powiedziała, że nie wie — Nie mówię o p. Tarnie,—zwol- 
się teraz zrozumiałą, skoro obiecują: nic o Stanford, | ma tłomaczył Eraery,—mówię o czci 
cy miał nadzieję podjąć 200.000 fun- — Nie wiedziałam nic,—odpowie- godnym dektorze Challam, dla które- 

tów z safesu Tarna. działa z gniewem. —Pan dwa razy dał go wkrótce, jeśli się nie mylę, nasta- 
Elza, mimo że była zagniewana na de zrozumienia, że posądza mnie O ną ciężkie czasy. 

sztfa, jednak Śpieszyła bardzo i gdy, kłamstwo, mam nadzieję, że nia po- Nastała długa chwila milczenia, 
wpadłszy do biura, znalazła go już wtórzy pan tej obelgi. podczas którego Elzę znów zaczęło 
tam, miała ochotę przeprosić za opóź: Major oszołomiony był wymową ogarniać rozdrażnienie. Wreszcie Eme- 

nienie. dziewczyny. Zanim zdążył wtrącić ja- ry przerwał ciszę: 
Czekał na nią w swym gabinecie, kieś słowo, ona ciągnęła dalej: — Cofam swoje słowa, co do Wy- 

' oparty plecami o wygasły kominek; — Poszłam do biura p. Tarna, nie Ria Akla GANT. miejsca p da 
był pogrążony w zadumie. Elza do- mając pojęcia o tem, że Stanford Cor: ała ak ao ale jeśli pani ze- 
strzegła na biurku otwarty list; jak poration istuieje wogóle gdziekolwiek сса оаНЕ оОННЕ П nad. nadal 
wielką władzę nad nią posiadaė mu- poza pańską wyobraźnią, Nie mam płyt pęka bytiajuniėj ochdiy = 
siał ten człowiek, skoro serce jej Ści- pojęcia, czem zajmował się mój wuj, ólniria: krótka” wadia rzy stole 
snęło się boleśnie z niepokoju, jak ze słów pana wywnioskowałam, że sad ABEL pożaj tei у 
przyjmie on wiadomość о tem, że było te jakieś zajęcie niezgodne z EM a SAT ca” nótjśćn niewźru- 
traci sekretarkę, Właśnie zaczął mó- prawem. Skąd pochodziły pieniądze Só EZ ' 
wić o tem: i ile ich było, tego też nie wiem. Nie SZONY+ : 

— Więc pani opuszcza mas? wiedziałam, że tam były pieniądze. — — Pulchny człowieczek, — rzekł 
Oszczędziła mi pani przykrości wy« Dsktór Challam powiedział, że tam nagle ni stąd ni A i amator 
mówienia pani miejsca, sią znajdują ważne papiery. Pieniądze pięknych rzeczy. Przechwala się, że 

Wszelkie obawy jej rozwizły się te należały oczywiście do pana? Mój nic nie je, ale ukradkiem zjada kró- 
odrazu. wuj ukradł je? Na tem polega cała iewskie uczty. | 

— Mógłby pan  przynajtzniej tajemnica? Elza ze zdziwieniem patrzyła na 
oszczędzić mi tej zniewagi, —zawołała Emery uczynił gest przeczący. mówiącego. : 
z oburzeniem —Odchodzę stąd tylko Nie, wuj pani nie zdefraudował —Pen Tepperwili —tłomaczył Eme- 
dlatego, że żadna szanująca się dziew» żadnych pieniędzy w firmie Emery,— ry i dodał —Byłem w sądzie, podczas 
czyna nie może pracować z panem, zaprzeczył, ku jej zdziwieniu. —O ile śledztwa. Ktoby mógł posądzić Cha: 
gdyż zachowuje się pan niestosownie, wiem, był on człowiekiem zupełnie llama o przyjaźń z takim człowiekiem, 

a stosunek pański do kobiet (mówię godnym zaufania w sprawach, doty- ale on posiada ukryty wdzięk, które- 

to z własnego doświadczenia) jest czących pieniędzy firmy naszej. go nie podejrzewamy. ‚ 

tak grubjański i impertynencki, że — Przepraszam panią,—dodał po Czy  žartowal? Dlaczego mówił: 

współpraca z panem staje się czemś chwili, lecz w głosie jego nie było o Raliie, nie dała jednak żadnego po- 

poniżającem: najmniejszego cienia skruchy, —Wi- wodu, by mówić o tem. Elza siedzia- 

ła więc w milczeniu z ołówkiem w 
ręku. 

— Feng-Cho jest panią oczarowa« 
ny,— przerwał znów milczenie. 

Elza zarutmieniła się. 
— Uczucie to nie jest wzajemne, 

—zauważyła ostro.— Doprawdy, panie 
Emery, mało mnie interesuje zdanie 
Feng-Cho o mnie. Czy będzie pan 
dyktować Jakieś listy? Chciałabym 
wrócić dzisiaj wcześniej do domu, 
głowa mn e boli. 

Uśmiechnął się. 
— Pani uważa mnie za człowieka 

okrutuego, który zmusza panią do 
zabójczej pracy? Ale, powiem coś pa- 
ni,—ja nie daję pani myśleć, wynaj- 
duję pracę, by myśli pani oderwać od 
ciemnego pokoju, w którym stało się 
to, @о dawno już czekalo Taraa, 
Dawno już go przestrzegano, 

* — Pan?—zapytzła spokojnie Elza. 
— Ja przestrzegałam i inni. 
Z wysiłkiem zmienił bieg swych 

myśli i zaczął dyktować nieskończe- 
nie długi list. Wreszcie zatrzymał 
się. 

— Dosyć tego na dzisiaj, —rzekł, 
—Może pani nie przepisywać tego do 
jutra. 

Wyszedł za nią do drugiego po- 
koju z paltem i kapeluszem w ręku. 

— Pani mieszka w Pałace-Hotei? 
Może będę panią. potrzebował dziś! 
wieczerem. 

— Niestety dziś wieczorem będę 
zajęta.— odpowiedziała chłodno. 

W tej chwili weszła panna Dzem. 
Zmieszała się, widząe szefa, i miała 
odejść, gdy major zatrzymał ją. 

  

— Panno Dzem! Będę dzisiaj po- 
trzebował pomocy p. Marlow, może 
więc pani zechce towarzyszyć jej do 
mnie? 

Elza otworzyła usta chcąc prote- 
stować, lecz jego juź nie była w po- 
koju. Ogaruął ją gniew szalony, 

— Nie pójdę, nie pójdę! Powie- 
działam mu, że jestem zajęta i żenie 
pójdę do niego. 

P. Dem spójrzała na nią ze 
współczuciem, lecz zaczęła namawiać. 

Chciałabym zobaczyć jego dom, 
rzekła.—Ręczę, że pełno tam ciemnych 
zakamarków i tajemniczych kryjówek! 
Pani nie była w kinie na „Za zło 
tem*. Emery przypomina mi męża, 
który zamknął swą prawdziwą żonę 
w piwnicy i udawał kawalera. A gdy 
później szedł do oltarza z młodą 
dziewczyną, we drzwiach kościoła u- 
kazała się dziwna postać... zrywa Za- 
slonę z twarzy... to była onal,. 

— Kto?—zapytała, budząc się z 
zadumy Elza. 

— Żona, jego żona! 
— W każdym razie, nie pójdę do 

niegol—zdecydowała Elza. 
— Pewnie będą tam słudzy hin- 

dusi,—zauważyła z nadzieją w głosie 
Daisy Deem. Czarni ludzie, porusza» 
jący się kociemi krokami. On klaszcze 
w dłonie, a słudzy ukazują się we 
drzwiach ukrytych... | wszędzie pachną 
kadzidła..  jabymm poszła na pani 
miejscu! 

— Nie uczynię tego, — odrzekła 
ue zamykając z trzaskiem Szuf- 
Jadę. 
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