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Wrażenia paryskie. 
Paryż 26.VIII 27 r. 

Znam z osobistej obserwacji znacz- 
my kawał świata, lecz Paryż, do któ» 

zazwyczaj  skierowują się 
wyjeżdżający zagranicę, znałem tylko 
statystycznie i historycznie. 

Na początku wieku XIX, gdy 
Francja po Rosji była mocarstwem o 
najliczniejszej ludności, Paryż był naj. 
większem miastem na kontynencie 
Europy. Liczył bowiem 547 tys. lud- 
ności, chociaż przeżywał upadek pod- 
czas rewolucji; od 1791 r. do 1801 
łudność jego zmniejszyła się 634 t. 
do 547 tys. Lecz w epoce wojen 
Napoleona 1, gdy z Paryża był rzą- 
dzony kontynent Europy ludność tej 
stolicy nowoczesnej Europy wzrosła 
do 714 tys. Okresy wzrostu lub u- 
padku Paryża, samo tempo tego 
wzrostu było związane ze stopniem 
o lub upadku Francji. |Sła- 

wzrastał Paryż za czasów Restau- 
racji; w ciągu lat 15 przybyło mu 71 
tys. mieszkańców. Za mieszczańskie" 
go króla Ludwika-Filipa, w ciągu lai 
18 przybywa mu około 300 tvs. 
mieszkańców. Okres rewolucji 1848 
r. tamuje rozwój Paryżą. Lecz w ciągu 
20 lat rządów Napoleona ill Paryżo- 
wi przybywa 300 tys. mieszkańców. 
Potem w ciągu 43 lat, t.j. do wojny 
światowej, Paryżowi przybywa blisko 
miljona mieszkańców. Jest to okres 
rozrostu wielkich miast pod wpływem 
rozwoju sieci kolejowej, W tym okre- 
sie Berlin przerasta Paryż. Maksimum 
ludności osiąga Paryż w 1921 r., do* 
chodzi bowiem do 3,9 miljona. Od 
tego czasu ludność Paryża się zmniej- 
Szyła, wprawdzie nieznacznie. Lecz 
jest to barometrem ciężkiego stanu 
Francji powojennej. 

Paryż. gdym myślał o nim  sta- 
tystycznie, przedstawiał się mnie, jako 
miasto o minimalnym procencie uro- 
dzeń, znacznie większej, niżż w Berli< 
nie śm ertelności; nałwiększego na 
kuli ziemskiej „procentu nieżywo uro- 
dzonych dzieci, najznaczniejszej iloś- 
ci abortów. Paryż Ściąga znaczniejszą 
liczbę cudzoziemców, niż jnne miasta 
Europy. Łecz czem? Zdawało mi się, 
że tem, że jest kabaretem, dancingiem, 
domem rozpusty świata, 

Pierwsze wrażenia Paryża, wra- 
żenia bulwarów przylegających do 
Opery, nie były dodatnie. Przybyłem 
o godzinie 12 w nocy. Ulicy i ka- 
wiarnie były przepełnione rozbawio- 
nym próżcującym tlumem. „Targo- 
wisko ludzkie, kabaret šwiatowy“— 
myślałem. Piękność Paryża uderzyła 
mnie, gdym zobaczył Plac Concorde, 
Av. des Champes Etyses i tp. ulice i 
place o prześlicznej perspektywie, o 
wspaniałych budowłach, ©  prześlicze 
nych pomnikach. Paryż jest bezwa- 
runkowo jednem z najpiękniejszych 
miast na święcie, Genjusz narodu 
francuskiego przejawił się nie w pa- 
czji, poczja francuska to zimna reto- 
ryka, nie w filozofji, którą tylko po- 
pularyzowali i wulgaryzowali, lecz w 
architekturze i dekoracyjności, perspe- 
ktywach Paryża. Tysiące cudzoziem- 
ców, nawet ze ełabym zmysłem este- 
tycznym jak Amerykanie, ale z pewną 
tęsknotą za pięknem biegaą z Bede- 
kerem w ręku po Paryżu oglądać 
piękność jego budowli. 

Jakkolwiek, przeszło trzy czwarte 
miasta powstało w ciągu ostatnich 
100 lat, Paryż nosi cechy miasta hi- 
storycznego, może dlatego, że histor= 
ja Francji w ciągu ostatnich stukilku- 
dziesięciu lat była tak r6žnobarwna, 
tak obfita w dramaty dziejowe. 

Paryż zawdzięcza dużo trzeciemu 
cesarstwu, temu ostatniemu okresowi 
wielkiej Francji Wówczas to rozsze- 
rzono wiele ulic Paryża, wytworzono 
szereg placów. Powiadają, że Napo- 
leon lil miał na celu względy strate- 
giczne, ułatwienie wałki z mogącą 
powstać rewolucją; dawne wąskie u- 
liczki ułatwiały walkę barykadową. 
Bez wzgłędu ma motywy, jakiemi 
się wówczas kierowano, dla estetyki i 
hygjeny miasta zrebiono wówczas 
bardzo dużo, 

Za Trzeciej Rzeczypospolitej zro- 
biono dla upiększenia Paryża niewiele. 
Ostatnie ćwierć wieku X'X odznacza 
się brakiem smaku. W 1889 r. wybu: 
dowano wierzę E:fei. Jej konstrukcja 
żelazna sprawia wrażenie jakiejś fa- 
bryki, jej sztaby żelazne, z których 
się składa, wyglądają jak szkielet ob- 
darty z mięśni, Nie imponuje nawet 
wysokość, bo stoi u podnoża góry, 
na której wznosi się wielki gmach, 
mieszczący teatr popularny i muzeum, 
tak zw. Trocadere: 

Z moich okien widać niemal całą 
wierzę Efel i gdym rozmyślał o jej 
brzydocie, raptem ujrzałem bajeczny 
widok: wieża ed góry do dołu po» 
łyskiwała licznemi kometami i gwia- 
zdami. Sądziłem, że miasto z racji 

święta narodowego, było to 14_ sier. 
pnia, ją iliuminuje. Nie—to jedna wiel- 
ka fabryka automobili urządza tam 
przez dzień swe reklamy, co kosztuje 
miljon franków recznie. Reklama już 
ponad amerykańska, nieodpowiadeją- 
ca zwyczajom przemysłu francuskiego, 
zwykle skąpego na reklamy. 

Styl naszego wieku — żelazo i 
beton, źródło efektów estetycznych— 
elekiryczność, a dziś już główny czyn- 
nik życia gospodarszego świata, Po- 
stępy elekiryfikacji w Europie są głó- 
wnem źródłem odradzania się gospo- 
darczego powojennego. 

Paryż był oblegany w 1871 r., 
ostrzeliwany w 1918 r., lecz te wojny 
nie uszkodziły jego budowli. W gru- 
zy paść mogą pomniki, które sobie 
naród francuski wystawił w archite- 
kturze i rzeźbach Paryża, jeżeli przyj- 
dzie znów wojna, a będzię ona o tyle 
greźaiejsza od ostatniej, o ile ta osta- 
inia od wcjny 1871 r. 

Paryż wzbudza szereg wspomnień 
historycznych: rewolucyj i kontrrewo- 
lucy]. Imponujące są wojny domowe 
Francji. Dowodzą one, że szereg dóbr 
natury idealnej Francuzi cenili więcej; 
niż życie. Rewolucja bolszewicka i 
panowanie bolszewizmu w Rosji umo- 
żliwia dziś zrozumienie cywilizaćyj- 
nych zasług generała Caveniagu8a, 
który w tak zw. dniach czerwcowych 
w 1848 r. utopił we krwi powstanie 
robotników Paryża, lub Mac-Mahon- 
n'a, który wymordowaniem kilkudzie- 
sięciu tysięcy zniszczył Komunę, 

Każdy pragnąłby, aby krew spo- 
kojnie płynęła w żyłach ludzkich, za- 
silała mózg, żywiła mysl, nie zaś aby 
ziaszała bruki uliczne lub pola wiej- 
skie. Lecz gdy krew uderza do glo- 
wy, orgatizm się ratuje puszczaniem 
krwi. W Rosji krew uderzyła do móz- 
gu. Nie puszczono krwi i Rosja 
wciąż się krwawi, aż zgnije. 

Paryż mówi dużo o Francji, mię- 
dzy innemi o jej słabych zdelnościach 
organizacyjnych. Dziwny to kraj; 
dziwny to naród, który stwarza takie 
porządki, które o tyle nie odpowiada- 
ja jego potrzebom, że musi je bu- 
rzyć drogą gwałtu. W zmianie ustro- 
ju politycznego, częstości przeobra- 
żeń politycznych, w rewolucjach i re- 
stauracjach Francuzi wzięli rekord. Wy 
grana wojna ustaliła  Rzeczpospolitę 
we Francji, w razie przegranej Francja 
niemal napewno zostałaby monarchią. 

Podczas zwycięstw niemieckich 
we Francji rozważano, jak wielkim 
czynnikiem siły Niemiec jest ich ustrój 
monarchiczny. Stąd dzisiejsza chęć 
Francuzów utrzymania ustrcju repu- 
blikańskiego w Niemczech. 

Francja współczesna musi stać 
się terenem zamieszek rewolucyjnych 
nie przez akcję monarchistów, lecz 
komunistów: Siła komunizmu we 
Francji te nie owych 20 deputowanych 
oz” we francuskiej Izbie 
Deputowanych, nie ich wyborcy na- 
wet nie organizacje komunistyczne, 
zasilane pieniężnie z Moskwy, lecz 
cudzoziemscy robotnicy. Warunki lud- 
nościowe Francji, jej brak przyrostu 
naturalnego, a nawet zmieszania się 
ludności w wielu okręgach Francji 
zmusza ją do ściągania obcych rc- 
botników. Ich wyzysk bezwzględny, 
ponlžające warunki egzystencji prą 
ich do komunizmu; czynią z mich 
pierwiastek _ niebezpieczny, zdemo- 
ralizowany. W demonstracji  prze- 
ciwko  poselstwu amerykańskiemu 
w której wziął udział  dwu- 
dziestetysięczny tłum, rabujący przy 
tej sposobności magazyny pierwszo- 
rzędnej dzielnicy Paryża, udział cu- 
dzoziemców był nader znaczny. Poli- 
cja aresztowała 2000 osób, raniła 30; 
otrzymało lżejsze lub cięższe uszko- 
dzenia ciała 114 policjantów. Była 
to utarczka, poprzedzająca wielkie 
bitwy. 

Francuzi skarżą się na zbrodni- 
czość robotników Polaków., My mo- 
żemy tylko na to odpowiedzieć: „Po- 
cóż to wasze warunki zrobiły ich 
zbrodniczym pierwiastkiem”: Był on 
moralny w Westfalji, daje minimalną 
liczbę przestępstw w Stanach Zjedno- 
czonych. We Francji. jest inaczej 
wskutek ziej organizacji gospodarczej 
i administracyjnej Francji. 

Tu sa każdym kroku uderza brak 
talentu organizacyjnego Francuzów. 
Racznik statystyki Paryża wykazuje 
nieszczęśliwych wypadków na ulicach 
18 tysięcy w rok, w tem 11 tys. 
przejechanych przez auta, omnibusy 
motacykie. Chicago w 1910 r., gdym 
tam był, wykazywało nieszczęśliwych 
wypadków na ulicach 2.000, a miało 
przeszło dwa miljony mieszkańców 
i nie mniej aut od Paryża, Nie 
umieją we Francji zorganizować ru- 
chu ulicznego. Złe wrażenie spra- 
wiają kolejki podziemne Paryża, 

Zle wentylowane w porównaniu 
z berlińskiemi i amerykeńskietmi; mają 
wszystkie przejścia korytarzowe zam- 
knięte poziomo ustawienemi  kijami, 
które uderzają przechodniów, kontrola 
biletowa kolejsk paryskich wymaga 
więcej ludzi i jest mniej dokładna od 
kontroli biletowej kolejek w Berlinie. 

Bibiioteque National w Paryżu, 
światowa bibijoteka, pod względem 
liczby tomów usiępuje tylko British 
Muzeum w Londyaie; lecz jest zor- 
ganizowana fatalnie. Korzystający z 
bibljoteki doświadcza wrażenie, że 
ulega obstrukcji administracji bibljo- 
tecznej, ta zaś wypełnia różne b:uro- 
kratyczne przepisy, krępujące odbior- 
ców książek, Wyjątkowo źle jest zore 
ganizowany handel księgarski we 
Fiancji. Wielkie firmy księgarskie 
sprzedają wyłącznie własne wydaw- 
nictwa. 

Stan bibljotek i księgarstwa fran- 
cuskiego wpływa ujemnie na pro- 
dukcję naukową Francji tak pod 
względem ilościowym, jak i jakościo- 
wym. 

Wład, Studnicki, 

ITS ESET TRYS IS TTT 

Po mowie Brianda—w Berlinie 

BERLIN, 31. VIII. PAT. Mowa 
Briauda, wygłoszona wczeraj na ban- 
kiecie wydanym na zakończenie kon- 
ferencji  unji międzypariamentarnej, 
wywarła tu wielkie wrażenie. Dzienni- 
ki berlińskie powstrzymują się naogół 
od komentarzy, podając jedynie ob- 
szerne streszczenia tej mowy. Z 
śród dzienników popołudniowych dwa 
półurzędowe, a mianowicie organ 
kanclerza Marxa Gzrmarja i zbiiżena 
do ministra Streszmanna Taegliche 
Rundchau zwracają główną uwagę na 
ten ustęp przemówienia, który doty- 
czy granie wschodnich, podnosząc z 
zadowoleniem fakt, iż Briand wyreź- 
nie zaznaczył, że traktat locarneński 
dotyczy nistylko granic zachodnich 
Niemiec, ale rozciąga się również i 
na granice wschodnie, co jest po- 
ważnym atutem dla stanowiska nie- 
mieckiego* 

W czasie dyskusji prowadzonej 
na kongresie unji międzyparlamen: 
tarnej sen. de Įouvanel przeziwstawił 
granice wschodnie granicom zachodnim 
Niemiec i wyraził ubolewanie, że grani- 
ce wschodnie Niemiec nie są przez trak= 
tat locarneński zabezpieczone. Wów- 
czas to właśnie delegat niemiecki prof, 
Schiicking podkreślił w odpowiedzi 
swej, że Niemcy nie uważają granic 
wschodnich za ostatecznie ustalone, 
a pomimo ta przyjęły na siebie zo- 
bowiązania niestosowania siły przy 
regulowaniu stosunków na Wscho- 
dzie. Oświadczenie Brianda jest, zda- 
niem obu dzienników, całkowitem 
zaprzeczeniem stanowiska sen. de Jou: 
venela i poparciem stanowiska aele- 
gacji niemieckiej na kongresie unii. 

Odlot eskadry anglelskiej z 
Gdańska. 

GDAŃSK. 318 PAT. Dziś przed 
południem 3 hydroplany angielskie, 
które od niedzieli bawiły w Gdańsku, 
a przedtem znajdowały się w Pucku, 
opuściły Gdzń:k. 

W sprawie polskich ceł mak- 
symalnych. 

WARSZAWA, 31VIl, PAT. W 
związku z głosami prasy niemieckiej 
omawiającemi rozporządzenie mini- 
strów Skarbu, Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa z dnia 11 sierpnia 
1927 r. w sprawie ceł maksymalnych, 
Polska Agencja Telegraf czna dowia: 
duje się z miarodajnej strony co na- 
stępuje: Ogłoszone rozporządzenie o 
cłach maksymalnych odpowiada za- 
sadom ustalonym w rozporządzeniu o 
cłach maksymalnych z dn. 22 listo- 
pada 1924 r. Pod względem formal- 
nym nie jest ono aktem nowym, zmie- 
niającym w jakikolwiek sposób zasa- 
dy polskiej polityki handlowej. Pad 
względem rzeczowym omawiane rez- 
porządzenie nie jest skierowane spe" 
cjalnie przeciwko któremukolwiek z 
państw obcych, a przeciwnie, posiada 
charakter zupełnie ogólny, Cła spe- 
cjałne nałożono w taryfie maksymal- 
nej na towary, które w taryfie nor- 
malnej nie są cłami obciążone i nie 
są towarami charakteryzującemi ek- 
sport niemiecki 4 miesięczny termin 
wprowadzenia w życie ceł maksymal- 
nych jest doslateczny, aby w tym e- 
kresie czasu pozwolić zainteresowa- 
nym państwom na uregulowanie 
stosunków handlowych z Polską i u- 
sunięcie przez te państwa wszystkich 
wyjątkowych zarządzeń, które stoso- 
wate są wyłącznie do towarów półe 
skich. 

jedyncaego n—ru 20 grotny. 
Opłata pocztowa miszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów uiexamówionych ne wraca. 

PO“ w tem 7 kamienic dwupiętrowych. Są liczne ofiary w ludziach, Dotychczas 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 pod 
ŚWIR — uł =-go Mała 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 74 

SBARANOWICZE — ul Szosowa 172 
SRASŁAW — ul. 3-go Maja 04 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNILOWICZB — ul. Wileńska 1 
GEEBOKIE — ul, Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plsc Batorego 8 : 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
BIDA — wi, Mejora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimreirowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy | 
| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc' drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

ejm i Rząd. 

Termin wyjazdu vice-premjera 
Bartla nie jest wyznaczony. 

WARSZAWA, 31 VIII. (żeł.wł, Słowa). 
Jak się dowiadujemy, dokładny ter- 
min wyjazdu vice-premjera Bartla do 
Druskienik celem złożenia marszałko- 
wi Piłsudskiemu reportu o sytuacji 

Zywiołowa katastrof w Małopolsce. 
LWÓW, 31—8. PAT. Z powodu gwałtownej ulewy w nocy z 30 na 

31 słerpnia r. b. nastąpiły na obszarze tutejszego województwa katastco- 
falne wylewy rzek Sanu, Dniestru, Strwiąża, Tyśmienicy i innych oraz ich 
dopływów. W gminach Przemyśl, Dobromi!, Sanok, Lisko, Sambor,$Stary 
Sambor, Drohobycz i Rudki rzeki wylewałąc katastrofalnie zalały okoliczne 
pola i wsie, a częściowo i miasta, niszcząc pozostale na polach plony, 

zrywając liczne mosty i psując poważnie gościńce i linje kolejowe. Lud- politycznej nie jest ostatecznie ozna- 
ność zalanych miejscowości, ratując życie, zostawiła cały swój dobytek na  CZONy- 
pastwę losu. Szkody wyrządzone przez ulewę są olbrzymie, W/g dotych- Bank Gospodarstwa Krajowe- 
czas otrzymanych informacyj, mają być również efiary w ludziach. Komu: go likwiduje zbędne. oddziały. 
nikacja między licznermi miastami, a w szczególności między Samborem a WARSZAWA3L.VII.(żel.wł, Słotwa) 
Drohobyczem przerwana. Bank Gospodarstwa Krajowego zore 

W powiecie Drohobyckim wszystk e mosty na rzece Tyśmienicy zer” ' ganizował swego czasu znaczną ilość 
wane. Zagłębie Borysławskie odcięte od kolei i Drohobycza. Ruch w ko- Oddziałów i agentur na prowincji bez: 
palniach ustaje. W innych powiatach rozmiary katastrofy również. bardzo wa potrzeby, a jedynie ‚ я = а zenia synekur. Obecnie 
wielkie. Na pomoc dotkniętej nagłą katastrofą ludności pośpieszyły urzędy nowy zarząd Banku likwiduje szereg 
powiatowe, policja państwowa, straż pożarna i wojsko, które natychmiast oddziałów, tworząc jednocześnie kilka. 
wysłało do zagrożonych okolic pontony i saperów. Na miejsce katastrofy w ważnych środowiskach handlowo- 
wyjechał z ramienia województwa naczelnik wydzizłu bezpieczeństwa Przemysłowych. 
p. Rutkowski celem wydania odpowiednich zarządzeń 'ma miejscu. Urząd — Jeszcze pożyczki siewne. 
wojewódzki zwrócił się do Warszawy o przyznanie doraźnej pomocy dla WARSZAWA. 31,VIIL(żel.wł. Słowa) 
dotkniętych powodzią. Ministerstwo Rolnictwa wyasygnowa- 

LWÓW, 31. 8. Pat. Dyrekcja kolei państwowych we Lwowie komu. ło jeszcze sumę 2.785 000 zł, na kre- 
nikuje, że z powodu cbzrwania się chmury i uszkodzenia toru zostął dyty siewne a e pa 
wstrzymany z dniem dzisiejszym aż do odwołania ogólny ruch pociągów ais piki am potkiędcy 
na całym szeregu odcinków w obrębie lwowskiej dyrekcji kolei państwo- województwa, a następnie rozdzielona 
wych. : zostanie przez komitety. 

Drohobycz i Borysław zalane. Kopałnie nieczynne. Pożyczki te oprocentowane są w sto- 
DROHOBYCZ, 31.Vill. PAT. Jak informuje starostwa w Drohoby- | SUTKU 5—6 proc. rocznie. 

czu, wodą zalała niektóre ulice, dochodzące na metr 20 cm. wysokości. 500.000 zł. dla powodzian. 
Wsie pałożone na północ od Drohobycza są zupełnie zalane. Dojazd do | 
nich jest niemożliwy. Ludzie schronili się na dachach i drzewach. W Bo- Akai ooh dotycza 
rysławiu katastrofa przybrała straszne rozmiary, Zawałiło się 12 domów, raportów 0 katastrofie powodzi w 

województwach Iwowskiem i stanisła- 
Z pośród gruzów wydobyto 6 zwłok. Kopalnie częściowa zalane. Miasto wowskiem żostało przedstawione p, bawi 4 7 wiceprezesowi Rady Ministrów Ваг pozbawione jest zupełnie 12 sobei 2 ustał о6 бюче sprawozdanie. P. 

wicepremjer po dokładnem zbadaniu 
STRYJ, 31—8. PAT. Dzisiaj o godz. 7 rano nawiedzila miasto Stryj raportów, przyjął dyr. departamentu 

i powlat katastrofa powodzi. Wezbrane wody rzeki Siryj zalały w mieście politycznego M-stwa Spraw Wewn. 
wiele domów tak, że musiano je ewakuować. Również zalane jest targo- Švitalskiego i wyazygnawał na do; 

„,  faźną dła ludności dotkniętej wisko. W/g nadchodzących wiadomości miasteczko Sokołów jest zupełaie katastrofą poł miljona złotych. Dal- 
zalane. Ludzie schronili się ma dachach domów. Dostęp do tego  tmia- - Sza pornoc rządu nastąpi w rajbliż- 
steczka jest niemożliwy. Brak bliższych informacyj, gdyż linie telegraficzne sz dniach. W związku z tem zwo- 
i telefoniczne zostały zerwane. Jak zaznaczają Świadkowie, jadący w tę łane będzie prawdopodobnie nadzwy- 
stronę powiatu stryjskiego, poza rzeką Stryj na przestrzeni kilkumił ciągnie  g7zlne posiedzenie Rady Ministrów. się jedno wielkie jezioro" „ Bawiący na urlopie minister spraw 

wewnętrznych Składkowski został za- 
Zniszczone pow. Nadgórna, Dolina, Stryjski, wiadomiony o katastrofie. 

LWÓW, 31 8. Pat. W województwie Stanisławowskiem, jak wynika Wyjazd dr. Switalskiego do 
z dotychczasowych meldunków, najbardziej uszkodzony naskutek powedai Lwowa, 
został powiat Kossowski. Woda zalała szereg domów, a nawet całe WARSZAWA, 3LVIII, PAT. w 
osiedla, przyczem są znaczne straty w ludziach. Następnie bardzo ucierpiał związku z katastrofalną powodzią w 
powiat Nadgórna, gdzis woda zalała tor kolejowy długości 300 metrów. Małopolsce wyjechał dziś wieczorem 
Między Tatarowem a Mikulczynem wiele mostów zostało całkowicie zerwa- pociągiem pośpiesznym do Lwowa 
nych. Worochta i Tatarowo są zupelnie odcięte. W pow. Dolina wezbrały EE, a = 
od DAY górskie. POWSEH PE W mieście Kałuszu Świtalski. z PEP : 
pow. Dolina) kilka ulic pod wodą. Cały powiat Stryjski zniszczony. Część 
miasta zalana. Wał ochronny przed miastem został zerwany. Miastu grozi Kto wygra 40.000 dolarów. 
niebezpieczeūstwo, WARSZAWA,31.VIII. ( tel.wł.Słowa) 

W czwartek o godz. 10 rano komuś 
> + w Polsce fortuna przyniesie prezent 

Napad na cztonków konsulatu polskiego w Pile x, postaci Di ao в н 
BERLIN, 31. V.lI (Tel. wł) W niedzielę 28 b. m. członkowie nych wyniesie 75 000 dolarow. 5 7 

konsulatu poskiego w Pile, przechodząc jedną z ludniejszych gó Losowaniem kieruje p. Szerelik, 
ulic masta, zostali naoadn'ęci przez zbirów za to, że prowadzili dyr. urzędu pożyczkowego, 
między sobą rozmowę w jęcyku polskim. jeden z napastników po- Katastrofa lotnicza, 

iz 1 | * dni iego. } . bił laską żonę konsuia ora: urzędnika S:ydlowskiego. Pošc gpo BYDGOSZCZ, 3LVII, PAT. W 
cji narazie n'e dał żadnego wyniku. dniu dzisiejszym o godz. 2 min. 30 

Rokowania polsko-lotewskie, pp. w czasie próbnego lotu nad lot“ | 
1 niskiem aparat typu Morane-Tallier 

GDAŃSK, 3LVili, PAT. Baltische Presse 'donosi z Rygi, iż w toku dostał się p BAL. defektu motoru 
rokowań handlowych polsko-łotewskich omówiono wszystkie kwestje o i silnego wiatru w korkociąg i spadł 
charakterze ogólnym, przedewszystkiem polski system kontygentowy ogra- z wysokości 50 metrów, ulegając zu- 
niczający import produktów łotewskich do Polski. Dejegacja polskaoświad. pełnemu rozbiciu, Znajdujący się w 
czyła, że ograniczenia te mogą być łagodzone tak dalece, że Łotwa bę- samolocie kpt. pilot Pawluć odniósł 
dzie mogła eksportować swe produkty do Polski w miarę zapotrzebowa- lekkie rany, natomiast mechanik do- 
mia w Polsce. Na posiedzeniu plenarnem delegacja polska przedłożyła pi- znał zmiażdżenia obu nóg. W stanie 
semiią propozycję. Przebieg pierwszego posiedzenia wykazuje, że po obu ciężkim przewieziono go do szpiiala 
stronach panuje całkowita dążność do osiągnięcia porozumienia. wojskowego. 

Czang=Tso=Lin — cesarzem Chin 
LONDYN, 31. Vill. PAT. Daily Express donosi z Pekinu, że 

marszałek Czang-Tso-L'n zamierza sę ogłosić cesarzem Chin. 

Poszukiwania gen. Zagórskiego. 
Sledztwo w Wilnie. 

Śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia gen. Zagór- 
skiego nie przestaje być punktem zainteresowania się wszyst- 
kich sfer społeczeństwa I władz. Ostatnio bawi w Wilnie kieru- 
jacy śledztwem w tej sprawie, szaf żandarmerji wojskowej ppłk. 
Piątkowski, który wraz z sędzią mjr. Mazurkiewiczem i kpt. żan- 
darmerji Handem prowadz: dalsze ś edztwo. ‚ 

Dowiadujemy się, że wersje o tem, jakoby na dworcu francuskiej specjalny list, stanowiący 
Głównym w Warszawie spotkał gen. Zagórskiego mjr. Wenda załącznik do traktatu, w którym to 
oraz drugi jakiś ofcer, występujący nieofcjalnie, brane są pod liście Niemcy zrzekają się mianowania 
uwagę i obecne śledztwo prowadzone jest w kierunku ustalenia konsulów swoich w Alzacji i Lota- 
osoby tego olicera. . ryngji. Lok. Anz. podnosi z (ego po- 

Podpułk, Piątkowski badął kolejarzy na linji Warszawa — wodu wielki alarm, zaznaczając, że 
Białystok, a obecnie mają być przeprowadzone badania na od- (ego rodzaju zobowiązanie niemieckie 
cinku Wiino--Bałystok. jak długo potrwają badania nie wiado- jest zrzeczeniem się równego trakto- 
mo, jak również newiadome są wyniki dotychczasowego śledz- wania Niemiec i Francji oraz że zale- 
twa, Dowiadujemy sę też, że ofcerowie prowadzący śledztwo  canie tego punktu umowy francusko- 
badal: funkcjonarjuszy więzienia wojskowego, gdzie oczekiwał niemieckiej jest nielojalnością, popeł- 
na sprawę gen. Zagórski, oraz funkcjonaijuszy poicji pełnących — ЮПа e opinii publicznej w 
sluibę na dworcu w dniu odjazdu gen. Zagórskiego. Niemczec| 

„Lokal Anzeiger< przeciwko 
traktatowi francusko-niemiec- 

kiemu. 
BERLIN, 31.8. PAT. „Lokal An- 

zeiger” ogłasza rewelacyjną  wiado- 
mość, występując równocześnie 'prze- 
ciwko delegacji niemieckiej i trakta- 
towi handlowemu francusko-niemiec- 
kiemu. Dziennik mianowicie twierdzi, 
że jednocześnie z podpisaniem  trak- 
tatu handlowego delegacja niemiecka 
wystosowała pod adresem strony 

: * 
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HUMBUG X. BORODZICZA, 
Ze sjer kościelnych otrzymujemy z. prośbą o umieszczenie artykulik 

następujący. 

Z prowincji nadesłaao nam odpis 
dosłowny litografowanych zaproszeń, 
jakie ks. kan. Józef Borodzicz rozsyła 
dziś do różnych osób. Podajemy tu 
tekst odpisu bez zmiany. 

200 RAN Z 
„Wojsko, osadnicy, stowarzyszenia i 
podpisany najusilnej prosimy o przy- 
bycie na (święto narodowo-kościelne, 
bo wyświęcenie aż sześciu (1) kościo- 
łów na kresach nad Dzisną, gdzie 
książe Chowański polskość i katolic- 
kość był wyżenił. Przybycie jego na 
tę drugą i uajbardziej upośledzoną 
Chełmszczyznę przyczyni się de po- 
mnożenia chwały Bożej, uczczenią 
J. E Panów Prezydenta Mościckiego 
i Piłsudskiego J E. księży Kardy- 
nałów i Biskupów Polski, którzy tu 
raczą przybyć, by odrodzić (1) kresy 
i położyć wraz z |. E. ks. Arcybisku: 
pem Jaibrzykowskim pierwszy kamień 
pod fortece śpiżowz, które tu się zbu: 
dują przy pomocy Bożej w sercach 
ludu dla debra Ojczyzny. Sługa w 

. Chrystusie ks. kanonik Józef Boro- 
dzicz, Prezes 1l-tu (1) Kormitetów Bu- 
dowy Kościołów i Proboszcz w Le: 
onpoju i San Remo. 

Leonpol. Dnia . . .* (Podkreślenia 
nasze). 

Jak widać, ks. kan. Boredzicz, 
którego gościnność dorównywa gorli- 
wości, bierze ma serjo swe zaprosze- 
nie, bo jeduocześnie rozsyła taki oto 
załącznik: ё 

«Marszruta. 5 wrzešnia najdo- 
stojniejsi Goście (więc: Prezydent, 
Marszałek, obaj Kardynałowie i Bisku- 
pi Polski?l...) raczą przybyć do Dzis 
ny (koleją i traktem Wilno— Głębokie 

. —Dzisna). 6g0 z Dzisny odjazd a 
godz. 14-ej do Bobołowa, gm. Miko- 
łajewskiej, o godz, 16:tej z Bobolowa 
do Czeresy gm. Mierskiej, o godz. 
17-tej z Czeresy do Mior. 7-go o 
godz. 1O-tej z Mior do Bogudzięk 
gm. Leonpolskiejj o godz. 11-tej z 
Bogudzięk de Leonpola, o godz. 11-ej 
z Leonpola do Potaszni, o godz, 16-ej 
z Potaszni ku Wilnu*. Ładna piel- 
grzymka! 

Najciekawsze w tam, czy ks. kan. 
Boredzicz, ©dnawiający w Leonpolu 
tradycje Wierzynka, porozumiał się 
już, w sprawie przyjazdu Najdostoj- 
niejszych Gości, z kancelarją P. Pre- 
zydenta i Prymasa i ustalił wszystkie 
szczegóły powitania i przyjęcia. Czy 
nie za wiełe będzie pielgrzymek pre- 
zydenckich, jeśli po lipcowym poby- 
cie w Wiłnie, we wrześniu P. Prezy- 
dent ma koniecznie być i w Kodniui 
na wyświęceniu 6 kościołów (recte: 
kaplic, często szop) w Leongolszczyź- 
mie? Toż i Tomasz a Kempis powiada: 
Qui multum peregrinantur, raro sūr.: 
ctificantur. 

Więc poco ten humbug? Poco 
obniżać powagę pięknej uroczystości 
kościelnej? + 

Polska młodzież w 
Rzymie. 

Rzym, 24.90 sierpnia 1927 r. 

Dzisiaj 24-go sierpnia o godzinie 
11-tej rane na Kapitolu odbyło się 
pod przewodnictwem p. Turati (mini- 
stra Oświaty)  ureczyste otwarcie 
IX-go Kongresu Międzynarodowej Kon- 
federacji Studentów (Confederation 
Internationale des Etudiants). Na pod- 
fun prezydjalnem zasiedli przedsta- 
wiciele władzy: Reprezentant Ligi Na* 
rodów—pan Oprescu oraz prezes 
konfederacji p. Jan Jundziłł Baliński 
(polak). 

Pierwszyra przemawiał przedstawi- 
ciel miasta Rzymu p. D:l Lisanti, wi- 

tając przedstawicieli młodzieży 31-go 

państw i życząc im owocaej pracy w 
najstarszej stolicy świata. Następnie 

zabrał głos generalny sekretarz partji 

faszystów, minister Oświaty p. Turati, 

najbardziej popularna po Mussolinim 
osobistość we Włoszech, który, w 
półgodzinnem przemówieniu pełnym 

entuzjazmu południowca, kilkakrotnie 
podkreślał, że niezmiernie się, cieszy, 

iż wita młodzież wszechświatową w 

"nowych Włoszech (Vita nuova). W 
odpowiedzi na przemówienia powi- 
talne wygłoszone w języku włoskim 
przemówił prezes Konfederacji pan 
Baliński, nawiązując do historji Rzy- 
mu i przechodząc kolejno przez sta- 

rożytność aż do nówych czasów wal- 
ki studentów faszystów z komtmiz= 

mem i zakończył okrzykiem „Ev va Ita- 
lia in vita nuova“. 

Na tem zakończono uroczystość 
otwarcia kongresu. Przedstawicielami 
polskiej młodzieży akademickiej są: 

Pożaryski, Rembieliński, Czerwiński, 
Wroczyński, Rudnicki, Karnicki i inni. 

W godzinach popołudniowych 
pierwszego dnia zjazdu delegacja pol- 
Ska, po przejściu z orkiestrą ulicami 
miasta, złożyła wieniec na grobie nie- 
znanego żołnierza. Przyczem glośuo 
po polsku odmówiono „Zdrowaś Ma- 
tya“. 

Kongres potrwa do 4:go września: 
Jednocześnie odbędą się międzynaro: 
dowe zawody sportowe akademickie. 
W zawodach weźmie również udział 
Akademicki Związek Sportowy Polski, 

© NA ŁOTWIE. 
IX. 

Stosunek narodu łotewskiego do na- 

szego polskiego narodu — Polityka 

polityką, a sympatje i antypatje 

swoją drogę — Początek rozkwić i 

zmierzch polskiego stanu. posiadania 

na wschodnich kresach dzisiejszej 
Republiki Łotewskiej — Likwidacja 

wszelkiej «sprawy polskiej» na 
Łotwie. 

Łotysze nas, Polaków, nie lubią. 
Przyczyn nie brak. Wyrośliśmy, 

my i oni, z odmiennego pnia. My ze 
szlacheckiej Polski -przedrozbiorowej, 
która wciąż jeszcze nie może z krwi 
naszej i naszych kości «wyparowač>; 

oni, Łotysze, wyrośli z walki klaso- 
wej, z rewolucyjnego dzieła. Nasze 
ideały były (i są) politycznej par ex- 
cellence naiury; oni są wyznawcami 
ideałów socjalnych i tylke socjalnych. 
Innej my wiary. Różne u nas i u nich 
bóstwa na ełiarzach. 

Wystarczy porównać nasze mani- 
festy powstańcze z lat 1862 i 1863 ze 
współczesnemi manifestami Waldemar- 

sa w <Petersburgas Awises». Pol- 
ska szła ku odzyskaniu — Polski 
przedrozbiorowej, a ku czemu Łotwa 
"szła? Ku zagarnięciu ziemi aby na 
niej z kolei po pańsku żyć. Łotwa 
też miała swoją epokę romantyzmu; 
lecz romantyzm łotewski zgora był 
inny niż nasz romantyzm, . 

Nastały czasy powszechnego de- 
mokratyzmu. W wiełkich on hono: 

& ` 

/ 

Nowošci wydawnicze. 
— W «Tygodniku Ilustrowanym» 

(Nr 35) zdaje p. Leopold Binental ciekawe 
Sprawozdanie z udziału Polski w wielkiej 
międzynarodowej wystawie muzycznej odby- 
tej tego lata w Frankturcie nad Menem. Po- 
dane tu są reprodukcje wieku okazów, jak 
np. mszału krakowskiego z 1515 r., zutogra- 
fów Chopina, gęslików i kobzy góralskiej 
e. t. c, 

„  — W «Wiadomościach Literackich» 
(Nr 34), włobszernym wywiadzie mówi prof. 
J. Al. Herbaczewski o współczesnej litera. 
turze litewskiej. Litwini posiadają przede- 
wszystkiem <genjajnych» lingwistów. Żaden 
naród tyle nie zrobił dia rozwoju swego ro- 
dzimego języka. Prymat dziś. w literaturze— 
mówi prot. Herbaczewski —jdzierżą litewscy 
księża. Najwybitniejszym dziś pisarzem П- 
tewskim ze starszego pokolenia jest Krewe— 
Mickiewicz autor dramata <Skirgiełło (który 
wystawiony jest jako ofiara intryg Oleśnic- 
kiego i polskiego kieru). W swojem mister- 
jum obrazującem dzieje ducha litewskiego 
maluje Krewe-Mickiewicz Polaków «jako ło- 
trów z pod ciemnej gwiazdy». Prof. Herba- 
Czewski podnosi talent poetycki Petrynasa. 
Dobrze zapowiada się jako pisarz dla sceny 
Piotr Wojczunas. Na tle odzyskania. Wilna 
osnute są dwie sensacyjne powieści <odwe- 
towe>, Puidy i Biczunasa. Narodowych 
sztuk oryginainych litewskich jest bardzo 
jeszcze mało. Aktorów litewskich w znacze- 
ja z opola można na palcach prze- 
iczyć, 

— Karol Capek (Czapek): <Boża Mę- 
ka». Powieść. Tłumaczył z czeskiego St. 
Alberti. Str. 224, Warszawa. F, Hoesick. 1927. 
2 = Villon: «Wielki (pon Ga 
ożył, wstępem i przypisami opatrzy: оу- 

2;|2е_’йз!:і. Se. 1280 A F. Hoesiek 
1927, * 

Jest to nowe arcydzieło przekładu nie- 
struazonego Boya-Żeleńskiego. Dokonał tej 
nieskończenie trudnej pracy zimą 1916-80 
roku przebywając jako lekarz pospolitego ru- 
szenia na froncie w baraku wśród szczurów, 
pluskiew, zaduchu i jęku chorych. 

— Donn Byrne: «Messer Marco Polo». 
Powieść. Przekład z angielskiego St. Kusze- 
AR. Warszawa. Towarz. Wydawnicze. 

Szanowny Dziennik Wileński stale nazy- 
wał p. Romosszowa «monarchistą rosyjskim», 
obecnie Rzeczpospolita, jedna % najmniej 

etycznych gazet na terenie Rzeczypospolitej, 
powtarza to określenie, Podpisany pod arty- 
kvłem pubiicysta—]Józef Lesiewski en £outes 
lettres. P. Romaszow żadnym monar.histą 

rosyjskim nie był, o tem wie każdy, i upra- 
wiał tu <polltysę» judofilsko-ki. szeniową. 

Władze miały swoj: powody zaliczenia go 

do cudzoziemców niepożądanych. Oto 
wszystko, 

rąch zarówno ma Łotwie, jak w Pol- 
sce; lecz znowuż różnica! Damokra- 
tyzm polski wydaje się Łotyszom: 
wyrozumowanym, teoretycznym, a 
przedewszystkiem.. podejrzanym. 'U 
nich, na Łotwie, demekratyzm jest 
żywiołowy. Śmmiasznem jest przekony- 
wanie Łotyszów, że my Połacy—da- 
libog!—jestešmy doskonalszymi i bar- 
dziej zdekiarowanymi  demokratami, 
niź oni sami. Niedawno jeszcze qa- 
sze oficjalne przedstawicielstwo dy- 
plomatyczne w Rydze usiłowało na 
tej drodze... skaptować łotewskie sym- 
patje. Musiało oczywiście przegrać 
sprawę. Łotysze robili przyjemną 
twarz, uśmiechali się bardzo grzecz= 
nie udając radośne zdziwienie, w głęe 
bi zaś ducha pytali się jak w „Cyru- 
liku Sewilskim*: „Qui trompe : t-on 
ici?* 

Stuleinia z okładami niewola, dzie- 
ję nasze porozbiorowe nie przetrawi: 
ły naszej psychiki ogólno-narodowej, 
podobnie jak czas wytrawia kordjały 
czyniąc z nich po latach bądź mister 
ny jakiś amalgamat, bądź coś—zgoła 
niebywałego Bąble nawst komunizmu, 
podnoszące się na dekokcie naszej 
teraźniejszej psychiki, nie wyprowadzą 
tak dobrych i realnych obserwatorów, 
jak Łotysze, w pole przepraszam, nie 
wprowadzą w błąd. Tam bardziej nie 
łudził się znakomity łotewski mąż 
stanu minister Zygfryd  Mejerowicz. 
Pomimo to za jego rządów politycz- 
mych na Łotwie była Polska bliską 
nawet aljansu poliiycznego z Rsapu- 
bliką Łotewską. Diaczegożby nie? I 
owszem. Może nawet nagle i niespo- 

5: O WO 

Wybory © Kłajpedzie. 
PARYŻ, 31. Vi. PAT. Według doniesień Biura Wolfa z Klaj- 

pedy, tymczasowy wynik wyborów przedstawia się jak następuje: 
Uprawnionych do głosowania 20 100. W wyborach brało udział 
14591 osób t. zn. 75 proc. Na poszczególne partje przypada: 
kłajpedzka partja ludowa —8, 538, parija rolników —7 40, socja- 
liści — 1, 349, komun ści —2, 291, partje ochrony waloryzacji — 
88, litewskie partje razem 1230 

Spoliczkowany agitator; 
BERLIN. 31.8 PAT. Biuro Wolfa donosi z Kłajpedy, że na zgro- 

madzeniu przedwyborczym niejaki Petereid, który w swoim czasie zamor- 
dował wachmisirza niemieckiego Meidemana i uwolaiony następnie został 
przez sąd wojenny, został saoliczkowany przez kilku młodych ludzi w 
chwili, gdy chciał przemawiać mo litewsku. 

Zwycięstwo Niernców w Kłajpedzie. 
BERLIN, 31. Vili. PAT. Cała prasa tutejsza podaje obszerne 

sprawozdanie z wyników wyborów w Klajpedzie, podnosząc z 
radością zwycęstwo żywiołu niemieckiego. Tymczasowe wyniki 
wykazują. że litwini uzyskaii zaledwie 15 — 20 proc. 

TT TI TAIKINIO ПОЯТОСВЛЕЕ ВЕЛЕ 

Chamberlain w Paryżu. 
PARYZ. 31.8 PAT. Dziś po południu zarząd m, Paryża wręczył 

uroczyście sir Austenowi Cpamberlainowi „Złotą księgę* of arowaną mu z 
z inicjatywy komitetu La France a HAngleterre. Na uroczystości obecny 
był Briand i szereg najwybitniejszych osobistości ze świata dyplomacji, 
polityki, wojskowości, nauki, literatury oraz przedstawiciele szerokich sfer 
towarzyskich. 

Komunikat Narkomindiełu. 
MOSKWA 31 8. PAT. Izwiestja ogłaszają komunikat Nar 

komindiełu p. t. „Likwidacja incydentu w związku z zabójstwem 
towarzysza Wojkowa z narodowego komisarjatu spraw zagra- 
nicznych*, który stwierdza, że powrócił do Moskwy poseł 
polski Patek i dnia 26 bm miał z towarzyszem  Cziczerinem 
dłuższą rozmowę. Wobec tego, że punkty spoine, które wynikły 
w związku z zabójstwem przedstawiciela ZSSR w Polsce tow 
Wojkowa zostały pomyślnie rozwiązane ku zadowoleniu obu 
stron, komisarjat spraw zagranicznych uważa incydent ten za 
zlikwidowany W związku z tem w najbliższych dniach będą 
wznowione rokowania w sprawie pakiu o nieagresji i w sprawie 
umowy handlowej z ZSSR a Polską. [Zlikwidowanie incydentu 
w związku z zabójstwem posła Wojkowa miało miejsce już w lipcu 
rb Przyp. Red] 

Nowy proces szpiegowski w Bolszewiji. 
„MOSKWA 31 VIII PAT. Aresztowano w Leningradzie 26 osób pod zarzu- 

tem uprawiania szpiegostwa na rzecz Angiji. Osoby te zostały podobno zorga- 
nizowane już w r 1921 przez kapitana angielskiego Boy'a. Rozprawa sądowa 
przeciw wymienionym osobom rozpocznie się już 2 września. 

360.000 dol, dła ocałenia Sacco i Vanzettiego. 
NOWY YORK, 31—8.PAT. Według oświadczenia Pelicaniego, skarbe 

nika komitetu obrony Sacco i Vanzeltiego w Bostonie, 7-mioletnie wysiłki 
prowadzone w ctlu ocalenia Sacco i Vanzettlego kosztowały zgórą 350.000 
dolarów. Największą część tel sumy t. į. 6.000 dolarów złażyli komuniści 
Stanów Zjednoczonych. 1.000 dolarów, które miała nadesłać III miedzy- 
narodówka—nie otrzymano. Pelicani zaznaczył, że najważniejszymi ofiaro - 
daweami byli socjaliści. 

Jeszcze manifestacja za Sacco i Vanzettiego. 
PARYŻ, 31.Vill PAT. Chicago Tribune donosi z Nowego-Vorku, że 

w czasie manifestacji przeciwko straceniu Sacco i Venzetliego policja 
szarżowała, przyczer 40 osób odniosło rany. 

Lot Europa —Ameryka, 
LONDYN, 31—8. PAT. Pułkownik Minchin w towarzystwie kapitana 

Hamiltona i księżniczki Wertheim odleciał dziś o godz. 7-mej min. 30 
rano na monoplanie do Nowego-Vorku. Przed odlotem monoplanu arcy- 
biskup Cardiffu odprawił pod skrzydłami samolotu nabożeństwr. Księž- 
niczka oświadczyła, że jest przekonana, jż doleci do Ameryki, przyczem 
dodała, że w czasie lotu będzie prawdopodobnie pomagała w kierowaniu 
2 Samolot zabrał ze sobą 800 galonów benzyny i żywność na 

ni, 

Aresztowanie bandy szpiegowskiej. 
KRAKÓW 31 VII PĄT. Nad ranem orzana policji politycznej dokonały 

uresztowań przeważnie wśród ukraińców, którzy, jako członkowie tajnej ukra- 
ińskiej organizacji wojskowej, zdradzali tajemnice armji polskiej na rzecz pań- 
stwa ościennego. Podobnych aresztowań dokonano w lipcu ub. roku w Krako- 
wie, Rozprawa przeciwko aresztowanym rozpocznie się 15 września rb. przed 
trybunałem sądu okręgowego karnego. Na ławie oskarżonych osiądzie kilkadzie- 
siąt osób ze sfer inteligencji ruskiej. 

Dookola Świata. 
KONSTANTYNOPOL 31 VIII PAT. Samolot Pride ot Detroit przybył do 

Konstantynopola. 

Ofiary międzynarod. zawodów lotniczych. | 
INSBRUCK 31 VIli PAT. Dzienniki tutejsze donoszą, że wczoraj po po- 

łudniu na lodowcu góry Ariberg odnaleziony został zaginiony w sobotę samo- 
lot Jugosłowiański. Samolot był zupełnie rozbity, Obok samolotu leżał pilot 
ze złamaneimi i odmrożonemi obiema nogami. Nieco dalej leżał miežywy kie- 
rownik eskadry pułk. Petrowicz. Na zwłokach jego nie znaleziono żadnych 
obrażeń, widocznie więc śmierć nastąpiła wskutek zamarznięcia. | 

dziewanie odrodzić się anzlog czna... 
kombinacja; może, w danych okolicz- 
nościach, nastąpić nawet jaknajściślej- 
Sze czbliżenie» między Republiką Ło- 
tewską a Rzeczpospołitą Bolską. W 
zakresie „kombinacyj* politycznych 
niema rzeczy miemożliwych i wyklu- 
czenych. Natomiast na zawiązanie się 
sympatyj między narodem łotewskim 
a polskim wypadnie jeszcze pocze* 
kać.. bodaj, że nawet dość długo. 

Wciąż my jeszcze pachniem Loty- 
szom jakimś atawistycznym  feeda- 
lizmam, na którego same wspomnie- 
nie oni się wzdrygają. Słusznie—=nie- 
słusznie? Nie należy to w tej chwili 
do rzeczy. Dość, że tak jast. Dość, 
że Łoiwa, dokonawszy z takim impe- 
tem u siebie w domu... regulowki 
pod całkiem nowy usirół społeczny, 
jsszcze podniecona i zedyszana, wo- 
dzi dookoła siebie wyzywającemi ocza- 
mi, wypatrując pilnie i badając: co ne 
to mówią sąsiedzi? | wciąż jej się 
zdaje, że jedna jeszcze tylko Polska 
coś jakby, doprawdy, krzywiła się. 

Czy nie jest io przypadkiem odru- 
chowy mie do powściągnięcia bolesny 
skurcz tylko na twarzach wywłaszczo- 
nych w Łatgalji «obszarników» pol- 
skich? Być móże. Ale tych właśnie 
widoku Łotwa uafbardziej nie zuosi 
To ludzkie, bardzo ludzkie. Nieprzy* 
jemuie spotkać sią twarz w twarz z 
kimś, któremu się zajechało w żywe 
mięso—choćby przy  dokonywoniu 
najnieodzowniejszej operacji Ach, ci 
wogóle „panowie“ polscy! Naród 
«panów». Czy może być coś, w te-. 
raźniejszych czasach, bardziej anomal- 

i 

nego, a równie niesympatycznego? 
Ta ich, niewiedzieć z fakiego ty- 

tulu, wyniosła grandezzal Czy może 
być coś nieznośniejszego? Aż do 
owego przymrużania oczu, gdy na 
nas, Łoiyszów, popatrują z za mie- 

dzy... й 
Łotyszom. ci «panowie polscy», 

których udało się powykurzać z 
gniazd rodowych na ci-devant Inflan- 
tach Polskich, djablo przypominają 
niemieckich baronów. Wart pałac 
Paca... Niezręcznie, niemile się stało, 
że właśnie Polakom wypadło robić 
taką przykrość... Ale czy to Łotwy 
wina? Walka klas to przecie «feno" 
men regulujący życie» na Qziemskim 
globie. Łotwa nie na księżycu... 
Przepraszamy najmocniej ale — 

Białocerkiew... Romanów... Anto- 
niny... Daszów... wołyńskie, podol: 
skie, ukraińskie magnackie dobra wiel- 
kiej szłachty polskiej obrócone w 
perzynę, zrównane z ziemią... Co za 
olbrzymią, niepowetowaną stratę po- 
niósł polski stan posiadania! Opłacie 
liśmy drogo każdą piędź odzyskanej 
Ojczyzny. A w Mińszczyźnie, w Mo- 
hylowszczyźnie, a na Żmudzi — ma- 
łoż to tego naszego stanu posiadania 
musiało, powiadają, przepaść aby 
mogła chuć zachodnia część byłej 
Rzeczypespolitej niepodległość pań- 
stwową odzyskać. Na stół każdego 
zawieranego traktatu pokojowego kła: 
dziono kawał polskiej ziemi cum lasis, 
boris, z pałacami, puszczami, mia- 
steczkami, z grobami dziadów i pra- 

  

-$ WALKA ZE SZCZURAMI!$ | Podziękowanie. 
(© Najskuteczniejsza trucizna z cebnii $ Na tem miejscu składam 
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srebrnym na Wystawie Sanitarno" 4 
Hygjenicznej w Warszawie pod Q 
nazwą: Pasta na szczury i myszy 
Laboratorjum  Sukcesorów Adolfa ; 
Zalewskiego w Rawie Mazowieckiej. 
Od 1-go stycznia cena zniżona © 

40 proc. 

Ф
Ф
Ф
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na Dworcu w Wilnie, za odna: 
lezienie walizki skradzionej 
dnią 28 VIII b r. na dworcu 
Wileńskim 

Moczydłowska Janina. 

  

  

PANIE KONSERWUJCIE 
WASZĄ URODĘ. 

Usuwajcie jej braki. Najnowsze apa- 
raty do samomasažu przeciw 
zmarszczkom, na usunięcie podbródka. 

I do samomasażu całego ciała, 
odmładzają, uszczuplają bez specjal- 
nej djety. Ostatnie kosmetyczne no- 
wości. Pasy uszczupłające dla pań i 
panów. dajcie bezpłatnych pros- 
pektów. D.-H. Labor, Bydgoszcz, 

Gdanska 131. 
  

  

WYBOROWE ŻYTO SIEWNE 
Dańkowskie pierwszy odsiew 

poleca 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a.       

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

CZY JESTES CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 
  

Dr J. Burak 
akuszerją 1 choroby kobiece 

POWRÓCIŁ. Zawalna 16, tel. 564. 
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4ro oddz. 
Szkoła Początkowa 

i przedszkole 

Haliny Sieiczowej 
ul. Uniwersytecka 1 

Początek zajęć 3-go września b. r. 
o godz. 10 rano. 

CLLELLLLLLLILLL LJ 

Zawiadomienie. 
Sąd Arcybiskupi Wileński niniej- 

szem zawiadamia Aleksego vel Aiek- 
sandra Śniadego, z pobytu niewiado- 
mego, że zapadły w jego Sprawie 
separacyjnej wyrok znajduie się w 
kancelarji tegoż Sądu (Wilno, ul. 
Zamkowa Nr 6), że stronom przysiu* 
guje, w ciągu dni 30 od dnia dzisiej- 
szego, prawo zaskarżenia tego wyro* 
ku w drodze apelacji i że od niego 
należy się Sądowi złotych 40 tytułem 
kosztów sądowych i opłat kancela- 
ryjnych. 

Oficjał Prałat Hanusowicz. 

Notarjusz Ks, Antoni Wiskonhę 

  

  

    

    

a : 
pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. 

Koedukacyjny Zakład Naukowy 
conajmauiej 6 klas szkoły 

Informacje i zapisy w Sekretariacie Instytutu, 
dziennie, od 9 rano do 1 pp. i 

a ul: Biskupia 12, loka| Szkoły Handlowej Męskiej. 
.2%20000303000000400000400090000000000600000060 NUNUNNONUNUKNAUNUM 
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Zarząd restauracji 

„Myśliwskiej 
podaje Szanownej Publiczności 

W. czasie obiadu i kolacji, 
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Można wygrzć na j 

Wilno, Za 

wygr. po 2000 i 1.000 zł 
Cena całego los 

12, 
14 , 

dziadów... 1 trzeba było targować się. 
lle dacie na Pomorzu, na Śląsku, na 
Mazurach za tea połać kresowy — 
za tamten — za jeszcze tamten? 

Tak zwane Inflanty Polskie na 
Witebszczyżnie — do trzystu mil kwa- 
dratowych — wcielone zostały do Re- 
publiki Łotewskiej i część jej wschod- 

nią stanowią. Nietyle może bogaty 
ile cudny, malowniczy kraj. Niegdyś 
pokrywały go olbrzymie łasy; gnieź- 
dziły się w nich bobrowe gony.., Wy- 
starczy przypomnieć niezrównane pej- 
zaże po drodze z Dyneburga do Kra- 
sławia, lub z gościńca ua Krzyžbork 
niegdyś Korifów... Lud tam był etno* 
graficznie mięszany z przewagą Łoty- 
szów np, jednolicie zasiedlających b. 
powiat Lucyński; byli  starowigrcy, 
zwani roskolnikami, zagnani tam z 
Rosji wskutek prześladowań  religij- 
nych; były też wioski sporadyczne Zz 
ludnością wiejską czysto polską na 
ziemiach dawnych posiadłości Hylze- 
nów, Platerów, Borchów; było kilka 
wiosek czysto polskich, należących 
niegdyś do dóbr Warklańskich. Było 
na Inilantach Polskich sporo szlach: 
ty polskiej zagrodowej. 

„ I było tyle, że zliczyć trudno, ma- 
jątków należących z dziada-pradziada 
do wysokich zazwyczaj rodów bądź 
spolonizowanej szlachty  miemieckiej, 
bądź szlachiy z różnych dzielnic Rze- 
czypospolitej na lafianty przybyłej i 
tam osiadłej. 

Tak np. z rodu jednego z maj. 
dzielniejszych komturów krzyżackich, 
rezydujących w Dyneburgu, Jana Fiu- 
elsena de Eckela wyszedł ród znako» 

‚ 

Fandlowo-Gospodarczych @ Gilnie 

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

po gruntownie dokonanym remoncie 

zostaje nasza restauracja z dniem 1-go września r. b. ponownie otwartą. 

Kuchnia pod dyrekcją pierwszorzędnych sił fachowych 

orkiestra złożona z najwybitniejszych sił. 

Boństoowu Loterja Kinsoou. 
I klasa jest już do nabycia 

u kolektora K. GORZUCHOWSKIEGO 

Dotychczas w 15 ej] loterji padło u nas 15.000, 5.000 i kilka 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą. 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

    
dla osób, które ukończyły 

średnej ogólnokształcącej. 
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mitych inflanckich magnatów Hylze- 
mów, dziedziców na Maryenhausie i 
Dagdzie, co z krwią niemiecką w ży. 
łach majżarliwszymi byli Polakami, 
Do nich też nałeżały dobra Belmonc- 
kia nad jeziorami Brasławskiem i Oš- 
wiejskie (później Szadurskich) i Kozuń- 
skie pod samą Warszawą i któreś naPa- 
morzu pod Gdańskiem Ród kasztelań 
ski Hylzenów wygasł. Maryenhaus, prze 
szedłszy przez wiele rąk, był os ainio 
w posiadaniu Lipskich. Starodawny 
westfalski ród Platerów, noszący w 
Xili-tym wieku nazwisko von dem 
Broel, miał na Inflantach główną swo- 
ja rezydencję w Krasławiu, Z Turyn- 
gii przybyli na Infianty Mohłowie w 
XVi-tem stuleciu. Ród kancierza Bor- 
cha z Warklan i Prel na  Iaflantach 
też wywodził się z prastarego rodu 
wesifalskiego. lnfianccy Tyzenhauzo- 
wie z Holsztyńskiego pochodzili; her- 
bami ich były oznaczone wszystkie 
domy jednej z ulic w Lubece. Rome- 
rów gniazda szukać trzeba w Sakso- 
nii, natomiast Rykowie (de Ryck) zno- 
wuż z Westfalji na Inflanty przybyli. 
Pomorskiego pochodzenia są Manteuf- 
flowie, od przydomku Szoege zwani 
potocznie u nas Seyami.. 

Ssróbułmy tylko przypomnieć całą 
masę polskich rodzin i polskich ma- 
jątków, któremi przed wojną  zasiane 
były laflanty Polskie. Mohlowle — w 
miasteczkowych Wyszkach, gdzie już 
w 1620-tym kościoł na chwałę Bożą 
stawib; Breel-Platerowie — w Krasła- 
wiu, Kombulu, Borówce, indsycy; Pla- 
terawie - Zybzrgowie — w Szlosbzrgu, | 
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- Imporf bydła ze Szwecji. 
Odpowiedź na artykuły pp. St Osiecimskiego i Zygmunta Moczarskiego, umieszczone w Nr Nr 21—22 i 23—24 

Zarzuty, czynione przez mych Sz. 
-Oponentów zainicjowanej przezemnie 
sprawie zakupów inwentarza rozpło- 
dowego w Szwecji, dadzą się ująć w 
następujące kategorie rozumowania: 

1) Wywszi się kapitał zagranicę, 
2) Dyskredytuje się przez gwaran- 

cję państwową zaufanie w prywatne 
zobowiązania naszych hodowców, 

3) Import ze Szwecji nie daje 
gwarancji, żę nowa próba poprawie- 
nia naszego pogłowia hodowlanego 

Ga pożądane rasami zagraniczūsmi 
rezultaty, ; 

4) Import ze Szwscji powstrzy+ 
mać może zakrojoną już na większą 
skalę hodowlę materjału krajowego, 
przedstawiającego jakoby wielką war- 
tość hodowlaną, 

5) Import ten stworzy nową mo- 
dę, której podlegną hodowcy, i przez 
to obniży się popyt na swojski maie- 
rja! rozplodowy i zabije się własną 
twórczość hodowlaną i 

6) Warunki nasze hodowlane, 
oprócz warunków fizjograficznych, są 
tak różne od takichże warunków w 
innych krajach, że o imporcie myśleć 
nie można. 

Otóż mnie się wydaje, a mam za 
sobą 40 lat wszechstronnej pracy ho- 
dowlanej, że oponenci moi są w błę- 
dzie i że wypowiadane przez nich 
zdania zabójczo oddziałać tylko mo- 
gą na rozwój hodowli w kraju na- 
szym i ma wiele dziesiątków lat, je- 
żeli nie na setki, opóźnić dorównanie 

hodowli naszej z hodowłą kultural- 

nych krajów. Poniżej postaram się 
dowieść słuszności mego rozumowania. 

1) Rzeczywiście, wywozi się ka- 
pitał za granicę i może nie kilkaset 

tysięcy złotych, ale nawet kilka miljo- 

mów im więcej ma taki cel, tem le- 
piej. Nie jest to bowiem wydatek na 
konsumcję, lecz na produkcję, która 

© po kilku latach tak dalece się opłaci, 
że za kilka miłjonów wywiezionych— 
wróci kilkaset w postaci dochodu z 
hodowli. jeżeli bowiem poprawi się 

pogłowie naszego bydła na tyle, iż 
grodukcja mleka wzrośnie о 1000 
łtrów, tylko, a proc. tłuszczu o 
0,25 proć, gdy wartość konia ek- 
szorłowanego wzrośnie tylko o 200 zło- 
tych, a mięsa o 20 groszy na kilo- 
gramie, to zwyżka roczna dochodu 
krajowego znacznie przewyższy choć- 
by kilka nawet miljonów wydaikowa- 
nych rocznie na cele podniesienia 
hodowli, a przecież takie zwiększenie 
produkcji i wartości zwierząt naszych 
mie jest trudnem i osiągnąć się da 
przez zaopatrzenie kraju w reproduk- 
tory tylko. O masowem bowiem spro- 
wadzeniu zwierząt płci. żeńskiej mowy 
być nie może, te bowiem sprowadzo- 
nemi być winny wyłącznie ,przez wy- 
trawnych hodowców, @а twsrzenia 
hodowli zarodowych tych ośrodków 
hodowlanych, mających dostarczać w 
przyszłości krajowi reproduktorów dla 
masowego poprawiania naszych in- 
wentarzy. 

2) Druga kategorja rozumowania 
moich Szanownych oponentów jest 
dla mnie wprost niezrozutmniałą i chy» 
ba polega na jakiemś dziwnem nie- 
porozumieniu. Jakie bowiem kredyty 
udziela się bez gwarancji? Kredyty na- 
wet państwowe opierają się nieraz na 
wydzierżawieniu bądź to kolei želaz- 
nych, dochodów z ceł, monopoli pań” 
stwowych etc. Kredyty zaś prywatne 
opierają się bądź na zobowiązaniach 
zahipotekowanych na własności nie- 
ruchomej, bądź też muszą być gwa- 
rantowane drugim, a nieraz i trzecim 
podpisem na wekslach przez żyrantów, 
<o bynajmniej nie uwłacza godności 
i honorowi dłużnika, dając jedynie 
większą gwarancję wyplatacšci I ulat- 

„ wiając kredytorowi uzyskanie jego na- 
Iežnošci. Absolutnie nie znam stanu 
finansowego mych Sz. Oponentów, 

„Tygodnika Rolni czego”. 

przypuszczam jednak, że żaden bank 
solidny nie udzielilby im wekslowego 
kredytu baz drugiego gwarancyjnego 
podpisu. Jedynie lichwiarze udzielają 
kredytu na jeden podpis, ściągając z 
góry lichwiarskie procenta, dające im 
możność ryzykowania. 

Państwowa więc gwarancja, któ- 
raby była daną bankom szwedzkim, 
nie ma w sobie nie ubliżującego ani 
dla kraju naszego, ani dla poszcze- 
gólnych rolników, ani dla Tow. Rel- 
niczych, któreby przed Państwem 
znów gwarantować musiały wypłacal- 
ność swoich członków. Określenie żą- 
dania takiej gwarancji, jako policzek 
wymięrzony w twarz czyjąś, uważam 
za jakieś fatalne nieporozumienie. 

Korzystanie z kredytu, udzielcne- 
go przez Rząd lub też banki szwedz- 
kie, uważam za rzecz wskazaną, gdyż 
kredytu udziela się na dogodnych, jak 
na czasy obecne, warunkach, i wątpię, 
aby banki masze bądź państwowe, 
bądź prywatne mogły dziś tak do- 
godnego kredytu rolnikom udzielić. 
Korzystanie zaś wogóle z kredytu nie 
ubliża ani Państwu, ani jego obywa” 
telom, : 

3) Ježeli dotąd sprowadzanie, do- 
rywcze i bezplanowe, inweatarzy za- 
granicznych rzeczywiście wywołało 
pewną pstrokaciznę w hodowli па- 
szej, to nie jest bynajmniej to dowo- 
dem, że drogą importu celowego 
pstrokaciznę te się zwiększy, Prze- 
ciwnie, idąc czas dłuższy w obranym 
drogą rozumowania praktycznym kiz- 
runku, nietylko egzysiującą dotąd 
pstrokaciznę się ztaniejszy, ale ujed- 
nostajni się typy naszego inwenta- 
rza na dużych połaciach Kraju, co 
da możność w nastęsstwie iść już 
wyłącznie w kigruuku podniesienia 
jego pradukcyjności, a więc docho- 
dowości, co jest ostatecznym prze- 
cież celem hodowli. 

Import ze Szwecji daje nam wła- 
śnie gwarancję, że tą drogą majpew- 
niej i najprędzej dojść możemy do 
ceńnych inwentarzy produkcyjnych. 
Zaczniemy od bydła. W znacznej 
części naszego Kraju, a mianowicie 
w b zaborze pruskim, rasa nizinna 
czarno-pstra fest już od dawna b. 
rozpowszechnioną i zdobyła sobie 
tam uzasadnione prawo obywatelstwa. 
Rozpowszechnieną jest ona również 
znacznie w b. Kongresówce i na Kre- 
sach naszych Wschodnich; większość 
obór dochodowych, drogą krzyżówki 
bydła miejscowego i holendrami lub 
oldenburgami. starała się z dobrym sku+ 
tkiem podnieść produkćyjność swego 
inwentarza. I tu, i tam nie brakło ież 
obór zarodowych czarno-pstrych ras 
nizinnych, zaopatrujących zwolenni- 
ków tego kierunku w materjal roz- 
płodowy, a mianowicie w buhaje. I 
wbrew pesymistycznemu twierdzeniu 
jednego z mych oponentów, w ostat- 
nich czasach przed wojną Obory za- 
rodowe czarno-pstre, dla odświeżenia 
krwi, słusznie wprowadzać zaczęły 
buhaje ze Szwecji, gdyż w kraju tym 
najlepiej postawioną była walka z tu- 
berkulozą—tem największem  niebsz- 
pieczeństwem hodowij, prowadzonej 
w kierunku osiągnięcia wysokiej 
miecznoś:i, Ponadto Szwedzi osiągali 
w hodowli swej, prowadząc ją ceło- 
wo w tym kierunku przez szereg 
dziesiątków lai, wyższą procentowość 
tłuszczu w mleku, niż w Helandji i 
Niemczech. Import  buhai czarno 
pstrych ze Szwecji dał, ogólnie bio- 
rąc, świetne rezultaty, co mi nieraz w 
rozmowach potwierdzali hedowcy tej 
rasy bydła tak polscy, jako też 
wschodnio-piuscy. 

Obory zarodowe czarno pstra w 
Kowieńszczyźnie, a tych było tam 
sporo przed wsjaą i stały one na b. 
wysokim poziomie, importowały bu- 
haje ze Szwecji, płacąc za nie 

nieraz bardzo drogo, lecz import tego 
pierwszorzędnego materjalu rozpło- 
dowego uważały zawsze za nader ko- 
rzystny i opłacający się. | dziś na 
Kresach naszych powstają znowu 
obory czarnopstre, które nabyły prze- 
ważnie materjał żeński z Poznańskie- 
go, Pomorza i b. Kongresówki. Na- 
rzekałą one jednak na zbyt niski proc. 
tłuszczu. Dla nich, bezwarunkowo, 
wskazanem jest nabywanie byków ze 
Szwecj, przynajmniej jeszcze przez 
jakiś czas, aż dopóki pożądane cechy 
nie zostaną utrwalone. Reproduktory 
zawsze nabywać należy ze źródeł b. 
pewnych, a takiemi są właśnie obo- 
ry szwedzkie, w żadnym bowiem ze 
znanych mi krajów hodowla wogóle, 
a hodowla bydła w szczególności nie 
jest tak starannie i tak racjonalnie 
prowadzoną, jak właśnie w Szwecji. 

Nie należę bynajmniej do zwolen- 
ników hodowli bydła czarno-pstrego, 
nizinnego u nas na Kresach. Ale ho- 
dowla ta egzystowała u nas i przed 
wojną i dziś się zaowu odtwarza. Z 
faktem tym pogodzić się trzeba. Sko- 
ro ta hodowla już egzystuje, powin- 
niśmy się tylko starać, aby ona była 
racjonalnie prowadzoną, t.j. aby była 
rentowną. Krowy powinny być mo- 
žliwie zdrowe, dawać dużo mleka o 
wysokieį zawartošci tłuszczu, a pod 
temi względami inport ze Szwecji 
wyświadczyć może nieocenione usługi. 

Mamy jednak jeszcze w Kraju miljony 
krów, a raczej krówek, służących 
nam, jak dotąd, wyłącznie do fabry. 
kacji drogiego nawozu. Materjał ten 
hodowłany, Siłą konieczności, stać 
się musi podstawą przyszłego nasze- 
go mogłowia dochodowego. 

Żal zupełnie / usprawiedliwiony 
mieć możemy do poprzednich po- 
koleń naszych rolników, pseudoho- 
dowców, że z materjału, jaki Opatrz: 
ność rozsiała w krału maszym od 
Karpat po Bałtyk, Dźwinę i Dniepr, 
nie potrafili oni wyprodukować usta- 
lonego typu, ani wytworzyć produk- 
cyjności, choćby tylko zadawalającej 
najskromniejsze wymagania. Nie prze- 
kazali oni nam żadnej rasy ustalonej 
i wartościowej ani koni, ani bydła, 
ani owiec, ani Świń. Tea cały mater- 
jal jednak, jaki otrzymaliśmy w spad- 
ku po dawnych pokoleniach, zastą- 
piony innym, obcym być nie może, 
ale może być poprawionym, ujedno- 
stajnionym i stworzyć jednolity war- 
tościowy materjał hodowlany w przy- 
szłości. '1 tu właśnie hodowla szwedz- 
ka może nam oddać nieocenione u: 
sługi i osiągnięcie pożądanych re- 
zultalów pracy hodowlanej przyśpie: 
szyć. Konie półoocno-szwedzkie są 
tego samego pochodzenia, co konie 
nasze. Pochodzą tak jak one z tego 
samego szczepu pierwotnego, są jed- 
vak staranną pracą hodowlaną udo: 
skonalone i posiadają dziś zalety, 
które mogłyby nas w zupełności za- 
dowolnić. Mam tu na myśli konia dła 
rolnictwa i remontowego dła taborów 
i artylerji. Poprawiając więc hodowię 
koni krajowych koniem — рбтоспо- 
szwedzkim, jako pokrewnym, możemy 
być pewni, że błędu nie popelnimy, 
s rezultat osiągniemy w czasie blis- 
kim j rezultat bez wątpliwości żadnej 
— dodatni, 

Bydło nasze krajowe należy do 
typu, rozpowszechnionego nad całym 
Bałtykiem, a więc w Danji, Norwegji, 
Szwecji, Finiandji, Estonji, Łotwie i 
Polsce. Jest oao więc też jednego po- 
chodzenia z bydłem  czerwonem 
szwedzkiem i z niem blisko spokrew. 
nione. Szwedzi jednak od lat z górą 
pięćdziesięciu nad poprawą tego byd= 
ła pracowali. Nie dążyli oni jednak 
drogą długą, żmudną i w końcu mo- 
że bardzo zawodną, rekomendowaną 
nam obecnie przez naszych młodych 
specjalistów. Widząc w swej rasie 

braki, trudne do usunięcia przez ho- 
dowię rasy satnej w sobie, a miano- 
wicie — słabą młeczność i wadliwy 
kościec, cel swój osiągnęli znacz- 
nie łatwiej, pewniej i _ prędzej 
drogą metyzacji. Skrzyžewali rasę 
swą czerwoną, pierwotną najpierw z 
Shorthornami, poprawiając tą drogą 
budowę, a następnie z  Airshirami, 
zwiększając w ten sposób jej młecz- 
ność i zachowując pierwotną zaletę 
wysokiej procentowości tłuszczu. I doe 
piero, po dolaniu dość dużej ilości krwi 
tych ras obcych, zaczęli pracować nad 
udoskonaleniem rasy samej w sobie i 
ujednostajnieniem typu przez łączenie 
osobników pokrewnych. Rezultat oka- 
zał się świetnym, gdyż dziś czerwona 
szwedzka rasa jest jednotypową, o 
dobrej, bardzo prawidłowej budowie, 
wysokomłeczną (przeciętnie 4000  lit- 
rów, a są okazy, dające do 7000) i 
dającą mleko © zawartości z górą 4 
proc. tłuszczu. Ponieważ rasa ta jest, 
dzięki pierwotnemu materjałowi ho- 
dowlanemu, spokrewnioną i tego sa- 
mego pochodzenia, co nasza krowa 
kresowa, możemy śmiało użyć jej do 
poprawienia masowego naszego byd- 
ła i być zupełnie pewnym prędkiego 
i pomyślnego rezultatu, 

Pod względem nierogacizny może 
również Szwecja dać nam pierwszej 
klasy materjał rozpłodowy wielkiej 
białej angielskiej rasy. Hodowla tych 
świń jest tam bowiem nostawiona na 
nadzwyczaj racjonalnych podstawach, 
kieruje się bowiem produkcyjnošcią 
przedewszystkiem. Utworzony jest spe- 
cjalny instytut w celu badania więk- 
szej lub mniejszej zdatności niektó- 
rych rodów dla produkcji bekonėw; 
Po kilkadzies'ąt prosiąt, pochodzą: 
cych od tego samego reproduktora, 
wychowuje się jednostajnie z takąże 
iłością potomstwa innego  knura. 
W określonym czasie biją się wszy- 
stkie sztuki i określa się najšcislej 
wartość poszczególnego potomstwa 
pod względem wagi i jakości towaru 
mięsnego. W ten sposób określa się 
wartość reproduktorów, co dla hodo- 
wli ma olbrzymie znaczenie. O ile mi 
wiadomo, pierwsza Szwecja wprowa- 
dziła ten system eliminowania dla 
swej hodowli najlepszych i najcen- 
niejszych rozpłodników. Kupując knu. 
ry w Szwecji, możemy kierować się 
danemi, które są dostarczane przez 
wyżej wspomniany instytut, i mieć 
pewność, że nabyty w Szwecji repro* 
duktor może tylko naprzód posunąć 
naszą hodowlę. 

4) B;ć może, że import ze 
Szwecji powstrzyma modę, która u 
nas gwałtownie i do pawnegu stop- 
nia sztucznie się rozpowszechnia, a 
mianowicie, dążenia do wytworzenia 
wyłącznie krajowych ras _ zwierząt 
drogą racjonalniejszej hodowli ro- 
dzimego materjału. Nie widziałbym 
w tem nic złego, raczej chyba widział 
bym zwrot ku hodowli dającej pręde 
sze, pewniejsze i lepsze rezultaty. 
Wielce problematycznem jest bowiem. 
czy rodzimy nasz materjał hodowłany 
da nawet po stu latach pracy „te re- 
zułtaty, które drogą nmiejętnej i celo- 
wej metyzacji dadzą się już osiągnąć 
w kilku najbliższych pokoleniach. Łat- 
wo jest bowiem podnieść mleczność 
krowy, źle żywionej, żywiąc ją -dob- 
rze, o kilkadziesiąt a mawet kilkaset 
litrów, ale podnieść ją o tysiące, a 
chodzi przecież o to koniecznie, jeżeli 
mamy konkurować co do produkcyj- 
ności naszego pogłowia z pogłowiem 
krajów kulturalnych — będzie bardzo 
trudnem, a nawet przypuszczam, że 
niemożebnem, o ile nie zwrócimy się 
w tym celu do metyzacji. Każda bo- 
wiem rasa przedstawia tylko pewne 
możebności, poza które wyprowadzić 
się nie da. Np., wadliwa budowa 
miednicy, która ogólnie cechuje kra- 
jowe bydło nasze, nie da się usunąć 
przez hodowlę rasy samej w sobie, 
ale i inne cechy ujemne dadzą się w 
prędkim czasie usunąć jedynie przez p. 
racjonalną metyzację. A dzisiaj nie 
wolno zapominać nam b. cennego 

Z e POZYSOWIA, Że „czas — te pieniądz "1 

w Liksnie, w Kirupiu, w Pustyni; 
Bujniccy — w Dagdzie i Krzewinie; 
Szadurscy—w Puszy, Fejmanach, Kor- 
sówce, Małnowie; Wereszczyńscy—w 
'Rezenmmujży; Bohomolcowie — w Re- 
zentowie; Weyssenhoffowie — w An- 
zelmujży; Banisławscy — w Dubnie, 
(Uzułmujży, Rykopolu, Bykowie, Ustro- 
miu, Isirze, Konierpolu, Annogolu, 
Posiniu, Bonifacowie, Usołach; Szach-. 
nowie—w Rundanach, Józefowie Kor- 
niccy—w Rożanowie; Brzostowscy— 
w lsttaudzie; Oskierkowie—w  Hiero- 
nimewie; Romerowie — w Ciskadach; 
Sołtanowie—w  Preźmie; Manteufflo- 
wie—w Taunagach i Drycanach, Da- 
lej co się stało z dziedzictwem Kibor- 
tów i Siabrowskich, Czethawiczow, 
Diužniewskich, Uianowskich, Kublic- 
kich, Karnickich (Landskorona wnie- 
siona przez. Bort nę z Prelw dom 
Karnickich), Kiełpszów, Sokołowskich, 
Kerniów, Reuttów, Żabów etc. eta, 

„ Czy to była tylko „obszarnicka* 
ziemska foriuna, której... ulatwiono 
przejście do rąk — innych? Nie. Był 
to polski stan posiadania; był to je: 
den z punktów oparcia dlą polskiej 
ultury, dla polskiego dobrobytu, dla 

polskości wogóle. Taw, na Inflantach 
oparcie to runęło. Skurczyła się © 
300 mil kwadratowych Ojczyzna na- 
sza. Miejsca na ziemskim globie ma- 
my mniej — o łafianty Poiskie. 

W walce klasewej odniósł chłop 
łotewski wielkie zwycięstwo. Zrył do 
ena okopy „Obszarniczas sziachty 
polskiej. jeden ideał socjalny osiąg- 
mięty. Na iej podstawie może dojrze- 
wać ideał polityczny, zasadzejący się 

na wypieraniu, usuwaaiu, wyelimino- 
wywaniu z łotewskiego kraju wszel- 
kich „obcych* elementów narodowych. 

Polakom wywłaszczonym z ziemi, 
oczywiście wypadnie zapłacić indem- 
nizację. lm mniejszą, tem lepiej dla 
łotewskiego skarbu. Sprawa zresztą 
nie nagła. Dobrze jest mieć ją w rę- 
ku podczas wszelkiej gry politycznej 
z sąsiadem. 

Ziemiaństwo zaś polskie na In- 
flaniach trwało i trwało ma ostatnich 
skrawkach pozostawionej mu zięmi, 
Trwało! Taki był rozkaz. A i oder- 
wać się od „swoich* stron czy to 
łatwo? Upływał rok, drugi, trzeci... 
Rząd łotewski czekał—kiedy „panom* 
polskim sprzykrzy się tak wisięć jak 
w próźni, przyczegionym do skrawka 
ziemi. Sprzykizyło się nie „panom*, 
lecz rządowi łotewskiemu — czekać. 
Zagroził deportacją każdemu, ktoby 
nie wystarał się © obywatelstwo ło- 
tewskie, a za paszportem  zagranicz* 
mym zabierał się siedzieć na swoim 
skrawku ziemi, Łotwie nie poirzebni 
są <uciążiiwi cudzoziemcy», Musi być 
uznanym przez państwo obywatelem 
Republiki Łotewskiej (ze wszystkiemi 
wynikającemi « stąd konsekwencjami), 
kto chce na Łotwie przebywać, a oso- 
bliwie ziemską posiadłość mieć. 

Termin przyjęcia obywatelstwa ła- 
tewskiego albo wyzbycia się ziemi i 
opuszczenia państwa był już paro- 
krotnie prolongowany. Obecnie jest 
już wyznaczony termin ostateczny i 
nieodwołalny. 

Polski stan posiadania już w gra- 
nicach Republiki Łotewskiej zlikwido- 

wany. Zlikwidowana tam, oile mogła 
być kiedy o niejjmowa, wszelka, w 
jakiejkolwiek formie, „sprawa polska". 
Mowy być nie może nawet o mini- 
malnej rewizji granic, pod groźbą wy- 
wołania „rewizji*—gdzieindziej. Sytu- 
acja jest jasna. Niema już czego «cze- 
kać». | nic już niema do czekania. 

Żadna polska «racja stanu» nie 
wiąże się z obecnością lub nieobec- 
nością ma Łotwie rozbiikow byłego 
infianckiego ziemiaństwa polskiego, 

— Co mamy robić? —spytał temi 
dniami naszego posła w Rydze jeden 
z wybitnych ziemian naszych inflanc- 
kich, co zajmując w Rzeczypospolitej 
Polskiej posadę będącą już dziś pod- 
stawą bytu dla niego i rodziny, nie- 
chciałby wyzbyc się tej resztki ojczyz- 
nego zagona, którą mu na Łstwie 
zostawiono. 

Pan poseł pomyślał chwilę, potem 
ręce rozłożył i rzekł: 

lleż vous en, 
Może nie były ściśle powtórzone 

słowa Andrzeja Zamoyskiego, wyrze- 
czone jakże przy innej okazji — w 
kaźdym razie sens ściśle ten Sam. 

E'tnograf.czny żywioł polski nie ma 
co robić na Łotwie. Wynaradawia się 
tylko powoli, bez żadnej dła ojczy- 
stego kraju korzyści. 

KONIEC. 

Cz. Jankowski, 

DIE 

rzymy swoisty cenny materjał hoda- 
wlany, a że upadnie przez to kilka- 
naście obór krajowego dzisiejszego 

Import więc w celach metyzacji 
powinien być prowadzony  koniecz- 
nie przez tak długo, aż nim nie wy- 
produkujemy rasy owej, również 
swojskiej, ale o cechach pożądanych, 
które tylko dalej utrwalić musimy 
drogą umiejętnej hodowli. Materja! 
zaś żeński, który mamy obecnie, po 
winien być stale i starannie segre- 
gowany, co jest zadaniem związków 
kontroli, aby z pośród niego wyeli- 
minować materjał najlepszy, najpro- 
duktywniejszy i nad tym pracować 
drogą metyzacji, pozostały zaś, czyli 
p stopniowo z hodowli usuwać, 

ą drogą w b, bliskim czasie stwo» 

bydła © prawie, jak dotąd, żadnej 
wartości hodowlanej, smucić się nie 
należy, a chyba cieszyć się wypada, 
gdy cały kraj pójdzie naprzód pod 
Wasz produkcji i na tem się wzbo- 
gaci. 

5) Nowa moda rzeczywiście pow- 
stanie, ale moda praktyczna, bo wzbo- 
gacałąca kraj, a nie rujnułąca takowy. 
Moda uowa da szerokie pole do 
twórczości hodowlanej wtedy, gdy 
obecna tę twórczość zabija, wciska- 
fac ją w szablon ciasny i więcej, jak 
niepewny, 

Nasze dotychczasowe zabiegi ku 
stworzeniu rasy kulturalnej z naszych 
krówek nasuwają mi porównanie dość 
drastyczne, Przypuśćmy, że hodowcy 
poony szkockich, zdając sobie spra- 
wę, że ich liliguty końskiego rodu 

rolnictwa i przemysłu, postanowiliby 

KRONIKA 
  

  

CZWARTEK] . 

f Dziś Wsch, sł. o g. 4 m. 49 

Idiego Op. Zach. sł o g.18 m, 26 
jutro 

Stefana Kr. 
  

Spostrzeżena meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 
z dnia 31—VIII. 1027 r. 

Ciśnienie 
średnie jm 
Temperatura i a j 1-170C 

j Opadu niema 

Wiatr j Północny: 
przeważający Е 

U wag i: Pogodnie, 
Minimum za dobę -1-100C 
Maximum za dobę —-200C 
Tendencia barometryczna wzrost ciśnienia 

EG) 

URZĘDOWA. 
— Prokurator Sądu Apelacyj- 

nego w Wilnie, p. Stanisław Plisz- 
czyński powrócił w dniu wczoraj- 
szym z urlopu wypoczynkowego i 
objął urzędowanie. 

— (I) Nominacja w Sądowni- 
ctwie. Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
zamianował Sędziego Pokoju m. Wil- 
na, p. Olgierda Branta, sędzią Sądu 
Okręgowego w Wilnie. 

— Usprawnianie działalności 
urzędów skarbowych. Minister 
skarbu zażądał od prezesów izb skar- 
bewych przeprowadzenia rewizji skła- 
du osobowego i złożenia wyczerpu- 
jących wniosków, które pozwoliłyby 

WREEKWNEĘCZEKKYNIKZNIH UKENZYWE ZZOZ TAJĘZWECYCKY 
sobie za zadanie wytworzenie ze swe- 
go ponny, drogą najracjonalniej zej 
nawet hodowli tej rasy samej w so- 
bie, konia, zdatnego da kultywatora, 
pługów z pogłębiaczami i zdatnego 
do przewożenia wielkich ciężarów. 
Zdaje mi się, że ogół hodowców an- 
gielskich, zdrowo myślących, wyśmiał- 
by ich tylko a że rząd angielski 
takich poczynańby nie subsydjował, — 
tego jestem więcej jak pewien. Tym- 
czasem u mas niemal że takie zada- 
nia nasi specjaliści sobie stawiają i co 
dziwniejsze, że znajdują poparcie. 
Chcemy tworzyć kuliuralną rasę z 
konia żmudzkiego, który tylko już 
do muzeum się nadaje, podobnie 
jak ponny szkocki, chcemy stworzyć 
rasę rentowtią ze świni naszej krajo- 
wej, najgorszej pod słońcem, wykry- 
wamy jakieś dotąd ukryte zalety 
owcy naszej, na nic niezdatnej, i wi- 
dzimy załety niebywałe w naszych 
krówkach czerwonych lub białegrzbie- 
tych. Wybaczcie Sz. Panowie, ale ja 
w tem widzę tylko karygodne Wasze 
zaślepienie i mic pozatem — chyba 
wielką szkodę dla całego kraju! Zda- 
nie jednego z moich Sz. oponentów 
zwróciłbym właśnie przeciw Wam, 
Panowie: „Jestem zwolennikiem wełno- 
ści osobistej i uważam, że nikt nie 
ma prawa zabronić wolnemu obywa- 
telowi wydawać jego własne  pienią- 
dze na cele, jakie on uzna za sto: 
sowne, o ile nie są sprzeczne z Ko- 
deksem Karnym“, to też uważam, że 
welno dla celów eksperymentalnych 
nawet pracować nad wyprodukowa- 
niem polskiej rasy bydła z żubra, 
polskiej rasy Świń z dzika i konia 
połskiego z pierwotnego konia Prze- 
walskiego; byłyby to eksperymenty 
wprawdzie bardzo kosztowne, ale 
inieresujące; dla ogółu jednak roini- 
ków, chcących mieć dochody ze swej 
hodowli w czasie jaknajbliższym i 
sposobem pewnymtych metod lub 
im podobnychbym nie załecał i wo- 
góle znajduję, że dzisiaj, gdy proch 
już dawno jest wynaleziony, pracę 
nad wynalezieniem prochu polskiego 
uważam za chybioną i nieprodukcy|- 

6) O kierunkach w hodowli obec- 
nie mogą decydować tylko w runki 
fizjograficzne, Te są u nas w kraju 
dła wszelkiej hodowli pomyślne, Inne 
zaś zmieniają się bardzo prędko i do 
potrzeb się dostosowują. Stanie bydła 
w błocie, głodówka stała na lichych 
pastwiskach, brak wiadomości ho- 
dowlanych etc, etc. są to rzeczy, któ. 
re dają się usunąć prędko. I tu właś- 
nie nad usunięciem tych zakorzenio- 
nych niedostatków naszego rolnictwa 
wyładować nałeży tę energję pracy, 
którą chcemy stosować do wynaie- 
zienia polskiego koniecznie prochu. 

i świąt. 

OO. Kapucynów w Krakowie 
ślub docenta Uniw. Stefana 
Iwona Jaworskiego z panną Haliną Wardej- 
nėwną. 

usprawnić działalność urzędników 
skarbowych. Według opinji inspskto- 
row ministerjalnych oraz specjalnej 
komisji, która badała dotychczasowy 
stan rzeczy w poszczególnych izbach 
skarbowych, ilość pracowników, nie' 
nadających się do służby i stanowią- 
cych jedynie zbędne obciążenie bud- 
żetu, przewyższa 15 procent. 

MIEJSKA. 
— (x) Komisja likwidacyjna 

przy Magistracie pracuje nadal. 
Dowiadujemy się, iż prace komisji 
likwidacyjnej spraw b. komisji oby- 
watelskich nie zostały jeszcze. ukoń- 
czone. 

Komisfa likwidacyjaa przy ul. Szep- 
tyckiego 11 pracuje w dalszym ciągu, 
wydając zaświadczenia o przyznanem 
obywatelstwie Państwa Polskiego, oraz 
zwraca dokumenty pozostawione przez 
interesantów w poszczególnych ko- 
misjach obywatelskich. 

Pozostało jeszcze do wydania oko- 
ło 200 zaświadczeń obywatelstwa 
oraz znaczna ilość różnych dokumen- 
tów. Po odbiór tych dokumentów, jak 
i zaświadczeń winny się zgłaszać 
osoby zainteresowane jaknajrychlej, 
gdyż komisja w wielu wypadkach z 
powodu braku adresów petentów nie- 
może pomienionych dokumentów, ani 
też wezwań odesłać do domu. Po 
ukończeniu prac komisji, o wiele. 
trudniej będzie wspomniane dokumen- 
ty otrzymać. 

Prace swe komisja likwidacyjna 
zakończy w październiku r.b., poczem 
wszelkie pozostałe sprawy i dotąd nie 
odebrane dokumenty przesłane zosta- 
ną do archiwum miejskiego. 

— (x) Przygotowania Magi- 
stratu do redukcji. Wobec mają- 
cej nastąpić w najbliższym czasie re- 
dukcji urzędników miejskich, Magistrat 
m. Wilną na wczorajszem  posiedze- 
niu opracowął ankietę, która ma być 
wypełnioną w przeciągu trzech dni 
przez poszczególnego  praćownika 
miejskiego. Aukieta ta będzie pun- 
ktem oparcią dla Magistratu przy 
przeprowadzaniu redukcji. и 

— (x) Oferty na budowę ga- 
zowni miejskiej. W związku z pro- 
jektem budowy przez miasto Wilno 
własnej gazowni Magistrat otrzymał 
w ostatnich dniach trzy oferty dość 
poważnych firm. 

Między innemi madesłała takąż 
ofertę jedna firma berlińska. 

— (x) Kupcy żydowscy pro- 
szą o rozłożenie na raty poda- 
tku przemysłowego. Jak wiadomo, 
w myśl odnośnej ustawy Izbom Skar- 
bowym przysługuje prawo rozkłada: 
nia petentom na raty wszystkich za- 
ległych podatków, prócz zaliczek prze- 
mysłowego podatku od obrotu, który 
jest bodaj że najwyższym z systemu 
podatkowego. 

Wobeę powyższego związek kupe 
ców żydów w Wilnie zwrócił się 
ostatnio do Ministerstwa z prośbą © 
rozłożenie również na raty i zaliczek 
przemysłowego podatku od obrotu. 

— (0) Choroby zakaźne w Wil- 
nie. W ubiegłym tygodniu zachoro- 
wało w Wilnie: na tyfus brzuszny 9, 

e Ч Ёго;]с? iii 8, krztusiec 
|, czerwonkę 2, ja; 1, gružicę 7 1 
spiączkę 1 osoba, ONE 

SZKOLNA. 
— Instytut nauk handlowo. 

gospodarczych już przyjmuje poda- 
mia na kurs l-szy od osós płci oboj- 
ga, które ukończyły conajmniej 6 kłas 
szkoły średniej ogólnokształcącej. SE- 
kretarjat czynny codziennie od godz. 
9 do 1 rano i od 5 do 7. wiecz. 
Adres tymczasowy: ul. B.skupia 12, 
lokal szkoły handlowej męskiej. 

— Zawodowe kursy rysunko- 
we dia Rzemieślników, "Wilenski 
Towarzystwa Artystow Plastyków ul. 
św.Anny 7 powiadamiają niniejszem że 
nauka na kursach dla rzemieślników 
bezpłaina. 

Zapisy od 1 września na rok 
szkolny 1927 | 28 w lokalu kursów 
wieczorem od 6 do8, oprócz niedziel 

TOWARZYSKA. 
— Ślub. Dnia 11 września w kościele 

odbędzie się 
Batorego dr. 

Komasacja gruntów, osuszanie błęt, PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA, 
zakładanie stałych pastwisk, sztucz- 
nych łąk, uprawa okopowych i traw 
pastewnych, 
nawozów, dobra uprawa, 

stosowanie sztucznych 

uprzystępnienie kredytu na meljoracje, 
szerzenie wiadomości rolniczych i ho- 
dowlanych,—to zakres pracy wdzięcz- 
ny i jemu radzilbym się oddać z ca- 
łą energją bardzo wielu tym, którzy 
energję swą marnować chcą dla cfe- 
merycztiych eksperymentów. Zakres 
życia jednega pokolenia na to wy- 
starczy i za lat 30—40 kraj nasz do 
niepoznania się zmieni, a cenny ma- 
terjał hodowlany będzie tymczasem 
już gotowy do przeniknięcia we wszy- 
stkie ukuliuralnione zakątki. 

Od dalszej dyskusji na temat po- 
wyższy się usuwam, żadne bowiem 
argumenty nie przekonają mnie, albo- 
wiem moje własne opieram na b. dłu- 
giem doświadczeniu i zajmowaniu się 
sprawami hodowli bardzo gruntownie. 

Odpowiedź moja powyższa nastą- 
piła tak późno z powodu, iż przez 
kiłka miesięcy byłem po za granicami 

mie odpowiadają obecnym potrzebom kraju. 
Z. Węcławowicz. 

clarzy*. Onegdaj krawcy 

— Z Kasy Chorych. Podaje się 
do wiadomości ogółu ubezpieczon 

o. jez. dn.l 1X bę у > 
ułatwienie i cje w Centrali irzeci lekarz otołaryn- 

golog (choroby ucha, nosa i 
codzień od 9—10 i pół rano. 

rozpoczyna przyję- 

gardła) 

— (x) Strejk krawców „tande- 
żydz 

ubrań tandetnych rozpoczęli ao 
strejk z powodu dążenia właścicieli 
zakładów krawieckich do obniżenia 
im dotychczasowych zarobków. 

Strejk objął około 26 żydowskich 
pracowni. 

WOJSKOWA. 
— (x) Termin rejestracji po- 

borowych r. 1909. Referat Wojsko- 
wy przy Magistracie m. Wilna poda- 
je do wiadomości, iż w czasie od 
15 września do 15 paździeraika r, b. 
odbędzie sie rejestracja poborowych 
rocznika 1909, czyli wszystkich męż- 
czyzn, którzy obecnie ukończyli 18 
lat, Zainteresowani winni w tym cza- 
sie zgłosić się do refsratu wojskowe- 
go w Magistracie z dokumentami, 
stwierdzałącymi ich wiek,



ROZNE. 
— ( Okręžna wystawa mala- 

rzy polskich w Wilnie. W dniu 
4-go września rb., odbędzie się w 
Wilnie otwarcie okrężnej wystawy ma- 
larzy polskich. Jako locum dla wy- 
stawy obrane zostały sale Domu 
Oficera Polskiego. 

— Otwarcie restauracji „My- 
'śliwskiej*. Przed niedawnym czasem 
zgasł w Panu znakomity wypychacz 
ptaków i właściciel restauracji „Myś- 
liwskiej” p. Łoziński. Byl to jeden ze 
«starych ludzi», który potrafił interes 
swój prowadzić biegle. Po jego śmier- 
ci, kierownictwo  przedsiębiorstwem 
objęli syn zmarłego, Ryszard Łoziń: 
ski, i Konstanty Wardowski. Włożyw- 
szy w to nie mało pracy, odremon- 
towali lokal co się zowie ” wspaniałe, 
powołane zostały nowe siły kuchar- 
skie i orkiestra mandolinistów. — W 
dniu wczorajszym naotwarcie restau- 
racji zaproszono szereg osób z po- 
śród przedstawicieli administracji tu- 
tejszej, jak też wojskowości i ducho- 
wieństwa. 

Poświęcenia nowootworzonego lo- 
kalu dokonzł ks. kanonik Kulesza. 
Wśród obecnych zauważyliśmy: p. 
ppułk. Bobiatyfńskiego, komendanta m. 
Wiina mjr. Dworzaka, ławnika p. Łoku- 
ciewskiego wraz z małżonką, szefa kan- 
celarji Komisarjatu Rządu p.Żylińskie- 
go, przedstawicieli prasy it.d, 

Restauracja zgotowała wszystkim 
obecnym wspaniałe przyjęcie. Mowy, 
powitania i zabawy przeciągnęły się 
do późnej nocy. lście staropolska 
gościnność, z jaką przyjmowani byli 
goście, zasługuje na specjalną uwagę. 

TEATR i MUZYKA. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi. 
siejsza premjera. Dziś wchodzi na reper- 

r Teatrm Polskiego najlepsza komedja 
Wł. Perzyńskiego <Aszantka», posiadająca 
zarówno brawurowe sceny  satyryczno'ko- 
miczne, jak i sentymentalne. Głęboka znajo- 
mość pierwiastku psychologicznego bohate- 
rów komedji, cechuje znakomitego . autora, 
który w rysunku postaci jest wierny praw- 
dzie i bez przejaskrawień daje na scenie 
prawdziwe życie. 

— «Michasia i jej matka». Reżyser 
K. Wyrwicz-Wichrowski przygotowuje na- 
siępną premjerę, którą będzie lekka, pełna 
humoru komedja Caillaveta i Fiersa «Micha- 
sia i jej matka». 

Koncerty M. i K. Wiłkomirskich * 
w Teatrze Polskim. Prawdzlwa uczta ariy- 
styczna czeka miłośników muzyki. Wybitna 
pianistka Marja Wiłkomirska, oraz znakomi- 
ty wiolonczelista Kazimierz Wiłkomirski wy- 
siąpią w Wilnie w Teatrze Polskim na 
dwuch koncertach o różnorodnym progra- 
mie w sobotę najbliższą o godz. 5 m. 30 
pp i w niedzielę o g, 12 m. 30 pp. | 

Program rostwiego koncertu obejmuje 
kompozycje: Griega, 
go, kachmaninowa, Liszta. 

Bilety ód 50 gr. już są do nabycia w 
kasie Teatru Polskiego. Kasa czynna od g. 
11 do 9 w. bez przerwy. 

— Wii. Tow. Filharmoniczne (ogród 
po-Bernardyński), Dziś 1 września r, b. o g. 
8 wiecz. odbędzie się Wielki Koncert Symto- 
niczny na benetis Wil. Orkiestry Symtonicz- 
nej. Udział biorą: W, O. $., K. Wiłkomirski 
(dyrekcja i wiolonczela), A. Kontorowicz 
(skrzypce). : 

W programie: Czajkowski Symfonja IV, 
Liszt «Torquato Tasso» oraz utwory solowe 
na skrzypce 1 wiolonćzelę z tow. orkiestry. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nąd 
program. " 

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

15.20—17,00 Przerwa. 
o 17,00—17,25. «W śród książek»— przegląd 

najnowszych wydawnictw omówi prof, H. 
Mościcki, 

17,25—17,506 Odczyt p. t.: <Co zrobiło 
społeczefistwo dla obrony powietrznej Pań: 
stwa i co jeszcze zrob ć winno», wygł. p. St. 
Rudziński, sekr. kom. stoł. L. O. Р. Р, 

17.50—18.00. Nadprogram, komunikaty. 
18,00—19,00. Transmisja muzyki tanecz- 

nej z kawiarni «Gastronomją» w wykonaniu 
orkiestry Gerwitza i Głobodnika. 

19,00—19,15. Komunikaty <PAT». 
19,15—19,35. Rozmaitości. 
19,35—20,00. Odczyt p. t.: «Węgry 

współczesne» (z cyklu «Nasi sąsiedzi»)— wy. 
      

EDGAR WOLLES 

»Tłowieszczi postać. 
ROZDZIAŁ XXI 

Oświadczenie p. Tepperwilla. 

Pan Tepperwill uśmiechnął się na 
powitanie. 

:— Poznaliśmy się w szczęśliwych 
, okolicznościach, —rzekł, — ta młoda 
dama..* ь 

— Teraz podyktuje pan pannie 
Marlow— przerwał ostro Emery i zwró- 

cił się ku Elzie.—Przyjacielowi nasze- 
"mu zdarzył się przykry wypadek, te- 
raz pragnie on, a Właściwie ja tego 

chcę, by opisał owo zdarzenie przy 
świadkach. 2 

— Bardzo siusznie!—-mrukną! p. 
Tepperwill 
PR Tepperwill podpisze to wlasno- 
ręcznie, dodał Emery. 

Elza zauważyła, że Emery wypo» 
wiedział ostatnie słowa ze szczegól- 
nym akcentem. ; 

Złowieszczy człowiek dotknął do 
zabandażowanej głowy rannego, któ- 

ry skrzywił się przy tem boleśnie. 

— Niezłe uderzenie, jak na ama- 

tora,—rzekł z dumą w głosie Emery. 
— No, panie Tepperwill, zaczy- 

namy. : 
Elza przygotowała się do pisania. 

Co miała znaczyć ta dziwna scena? 
Daisy Deem drżała ze wzruszenia. 
Nareszcie amatorka sensacyj spotkała 
się w życiu z'czzmś, co wychodziło 
poza ramki codziennej szarzyzny. 

Emery wyszedł i po chwili wrócił, 
niosąc krzesło, które postawił z hała- 

Wydawca Śtamiulnw Maskiowicz Redaktor w:/ Owosław Karwowak. 

hopina, Czajkowskie- › 

głosi Wł. Dzwonkowski. 
2000—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—20.30. Przerwa. 

Sx: 20,30. Koncert wieczorny. 
22.00. Komunikaty policji, sygnał czasu, 

komunikat lotniczo metorologiczny, komuni- 
katy <PAT>» i nadprogram. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Elegancki oszust w Wilnie za- 
kończył karjerę: Władze śledcze spowodo- 
wały osadzenie w więzieniu niejakiegoś Kur- 
nickiego, który dokonał na terenie Wilna 
kilka malwersacji. 

Elegancki i dcbrze ubrany Kurnicki, na- 
wiązał znajomości ze stałymi bywalcami re- 
staurącji, a następnie będąc w towarzystwie 
dwóch kokot w numerze hotejcwym, u jedne- 
go ze swoich przygodnych znajomych skradł 
sto złotych. Prócz tego, elegancki oszust 
naciągnął jedną z firm wileńskich płacąc jej 
za towar weksiami wystawionemi przez Sa- 
mego siebie pod różnemi nazwiskami i ży- 
rowane przez siebie jako wspólnika firmy. 
Warszawski urząd śledczy, zapytany o csobę 
Kurnickiego, zawiadomił, że jest to poszuki: 
wany oddawna oszust, który w Warszawie, 
Sosnowcu i jeszcze kilku miastach dokonał 
szeregu sprzeniewierzeń i oszustw. 

— Morderstwo. W nocy na 30 ub. m, 
podczas zabawy w kol. ikarnia pow. Bra- 
sławskiego N. Dzilaszko oraz M. Węgryn 
wystrzałem z rewolweru zamordowali Tita 
Sięemionowa. Sprawców aresztowano. Zabój- 
pw dokonano na tle porachunków osobi- 
stych. 

— Pożar. W m. Widzach pow. Bra- 
sławskiego wskutek uderzenia piorunu spa- 
lit się dom doktora weterynarji Lucjana 
Izbickiego. Podczas pożaru sptonęły instru- 
2 weterynaryjne. Straty wynoszą 3 i pół 

tys. zł. 
Ša Kradzieże. Z mieszkania referenta 
Starostwa Wil. Trockiego sy: Janow- 
skiego (Uniwersytecka 5 skradziono ubranie 
wartości 1200 zł. Kradzieży dokonano po- 
między p 15 a 16. T 

— Ž restauracji <Bristol» skradziono na- 
czynia restauracyjne wartości 400 zł. 

nocy na 31 ub. m. z sali Krengle 
(Ludwisarska 4) skradziono 33 krzesła. 

— N. Mejłachowiczowej (Piaskowa 5) 
skrądziono 5 umywalek fajansowych. 

— Ch. Chalberowi (Wileńska 21) skra- 
dziono biżuterję wartości 4000 zł. 

SPORT. 
Zawody pływackie o mistrzostwo 

okręgu wileńskiego. 

Dwa dni trwały zawody pływackie o 
mistrzostwo okręgu wileńskiego. Zawody te 
przyniosły zwycięstwo Żyd. Akadem. KI. 
Sportowemu i wykazały karygodny wprost 
brak zainteresowśnia się ze strony miejsco“ 
we polskich klubów wi. ślarsko-pływac- 

ie 
Skutki tego w postaci utraty mistrzo” 

stwą mówią same za siebie. Niżej podajemy 
wyniki poszczególnych biegów: 

0 mt sty) dowolny — Szrajbman L. 
Szrajbman G. (Żaks), Witkowski (WTW); 
100 mir nawznas — Bobrowski (AZS), 
Szrajoman L. (Ż), Kołtunowicz (Ż); 200 mtr 
klasyczny — Bengis (Ż), Bobrowski (AZS), 
Nowicki (Pogoń); 400 mtr styl dowolny — 
Szrajbman, Walter Scott (WTW), Bobrowski 
(AZS); 1500 mtr st. dowolny — Witkowski 
(WTW) 14 min. 35 sek, Bobrowski (AZS), 
Beugis (Ż). 

W konkurencji pań, 100 mtr st. dowol- 
ny — Skorukówna A, (W TW), Drozdowska 
J. (WTW), Lassówna (Ž); 100 mtr klasy- 
czny — Kottunowiczėwna (Ż), Drozdowska 
(WTW), Lassówna (Ž). 

W skokach zwycięstwo (uzyskał za naj- 
lepsze wyniki Poka skoczek wi- 
leński p. Wajssow (Wil. Т. W.). 

kak si S Ea Kupno majątków ziemskich. Parceiacja 
GIEŁDA WARSZAWSKA 

81 sierpnia 1917 : 
Dewizy i waluty: ; 

Trans. Sprz.  Kupr 
Dolary 8,91 8,93 8,89 
Belgja 124,50 12481 124,19 
Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,07 35,16 _ 34,99 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,47 172,90 17209 
Wiedeń 126,06 126,37 125,75 
Włochy 48,65 48,77 48,53 

Papierv Procentowe 
Dolarówka 59.50—59, 

joż. dolarowa 84—84.50 
olejowa 102,75—102,50—102.75. 

5 konwers. kolejowa 62. 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92,— 
4 i5 proc. ziemskie 55.25 
10 prc. ziemskie 91 
8 proc. warsz. 73,50— 73,60 
5 prcc. warsz. 50—60—59, 
$ proc. konwersyjna poż. 59, 

sem przy łóżku choregoj 
2 Ei ee. 

epperwill z bolesnym asem 
odwrócił głowę ku nan e 

— Od czegoż mam zacząć owo 
oświadczenie, © które panu tak cho- 
dzi? Zacznę chyba od obiadu, —ciąg- 
nął dalej powoli. — Zjadłem obiad w 
domu (menu chyba nie należy do 
rzeczy?) Wypiłem kawę, poczem o pół 
do jedenastej wyszedłem na wieczor- 
ny spacer. Jest fo dla mnie koniecz- 
na gimnastyka, gdyż cierpię na bez- 
senność. Zazwyczaj towarzyszy mi w 
przechadzce mój piesek, lecz dzisiaj 
biedny mały Tamer był zupełnie zbo- 
lały, gdyż jakiś wielki niewytresowa- 
ny pies pogryzł go w ogrodzie, to 
też musiałem iść sam. ŚSkierowałem 
się jak zwykle w stronę parku, Gdy 
szedłem cichą i pustą o tej godzinie 
ulicą, ujrzałem nagle zatrzymujące się 
opodal, przy jednej z kamienic, auto, 
dwaj ludzie wyskoczyli na trotuar, 
Za chwilę ukazał się trzeci człowiek 
i, ku memu zdum.eniu i przerażeniu, 
zaczęła się pomiędzy mimi bójka. 
Chociaż nie mam wojowniczej natury, 
jednak pośpieszyłem ku nim, w za- 
miarze uspokojenia ich, Było to ry- 
zykowne przedsięwzięcie ze strony 
człowieka, nie posiadającego budowy 
atletycznej. To też teraz żałuję gorz- 
ko mej impulsywności, Zauważyłem, 
że dwaj walczący omotali swego prze- 
ciwnika jakąś ciemną płachtą i ten 
estatni napróżno walczył i wyrywał 
się im naoślep. Nie zdążyłem jednak 
zawołać, gdy uczułem silne uderzenie 
w głowę i straciłem przytomność. 
Obudziłem się w chwili, gdy major 

SŁO wO 

  

Miejski Kinem atograf 

Kulturalno-Oświatowy 
wyświetlane filmy: 
Vilma Banky — dramat w 8-miu aktach, Nad : 
akcie i <ZABAWA NA MIĘKKO» w l-ym akcie, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza 

Dzis będą „Syn Szeika* ostatni przedśmiertny iiim Ruaolia Va- 
lentino z udziałem słynnej artystki 
program: «FLIRT z X MUZĄ» w 1-ym 

@ 

@ 

  

  

ь p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 4-ej, w 
Pala МАЧЕ (al, Opiiobrninoka 5) soboty od ZE 5'ej, w inne dnie od godz. Ó:ej. Ostatni seans o godz. 10:ej wieczór. 

Anons: <PŁOMIENNA KAWALKADA», 

i i NA ŚCENIE. Di bl. W Я * > „Helios“ Premjera! SCENIE. Ulubieniec pubi. Wilenski Feliks Amors. 

  

jn w swoim rodzaju muzyk.-humorysta-wirtuoz 
a ekranie: Wielka 

epopea m'tosna p. t. 
«4 „Zygzaki miłości 

w Europie arena! Przepych! Wystawa! 

w rol, gł. urocza Marlon Nixon i Pat 
O Malley. Dzikie zwierzęta! Niewidziana 8 

  

Kino- ak. „PAIELIOSY 
ml, Wileńska 38, 

Chcąc dać możność obejrzenia 
arcyciekawego filmu p. t „Jak powstaje człowiek” 
postanowiła obniżyć ceny na wszystkie miejsca do 80 gr. Początek o g. 11 m. 15 w nocy, 

najszerszym warstwom 
publiczności, Dyrekcja e 

$ 
Miejsca oddzielnie dla pań. 

  

8 Tar „p olonja” 
8 Dziś wieczór wspomnicń talentów najsł; naiejszej 
Bi artystki polskiej, ulubienicy Wileńskiej Publiczności 8 A% 2 ` 

ul. A, Mickiewicza 22, pb tragicznie niedawno zmarłej w Wilnie, w jej ostatniej kreacji oraz chluba całej Rzeczypospolitej 
Kazimiery Niewiarowskiej 

niezrównany JÓZEF WĘGRZYN w obrazie «Kiedy kobieta zdradza męża» dramat erotyczny w 

  

8 akt. Nad program: «Pogrzeb K. Niewiarowskiej». Początek ostatn. seansu o g. 10.30. 
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ŚĆ SEZONU 1997 

NIEZAWODNY NABÓJ 

= » 

| Leśni 
Ą 1. 48 żonaty, 1 dziec- 

ko, ukończona szkoła 
dla leśniczych, eg- 
zamin państwowy, 

dowej, referencie 
dobre, skromnych wy- 
magań, energiczny 
sumienny 

r. b. lub 
Łaskawe zgłoszenia z 

<$'owa>, 
— 

  

Poszukuje się 

ochmistrzyni 
na wieš, w starszym 
wieku (30 — 40 lat) 
znającej się dobrze 

mowem, 

      Potrzebna 
  

  

L 
„POCISK” 
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Es Mickiewicza 8, tel. 

  

Mieszkania do wynajęcia 
2 i 3 pokojowe. 

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

ZIEMIAŃSKI 
wydział agrarno-parcelacyjny 

Przedstawicielstao © Gilnie 
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RR 

go, uczciwa, pracowi- 
ta, z rekomendacjami. 
Zgłaszać się w adm. 

«Słowa». 

   ER : 

Vica DOBRA GN) 
KOPJOWANIE 
PLANOW.. 
SWIATŁODRUKI į 
O Rais 

     

  

  
  

maniem. Francuski i   

  

  

г tortepjan. = Kalwaryj- 
)04000000090000000004004066393930 ska 31 m. 1. 

ė Ф $Na rok szkolny $ 
* wszystkie przybory szkolne dla szkół Ф 
J i uczącej się młodzieży Ž 

Žž W, Borkowski Ф 
a © . WILNO Ф 

© I Micklewicza 5, Il Śto Jańskai, $ 
ė tel. 372. tel. 371. ė 

“ Przy większych zakupach odpowiedni rabat. ||| $ 

POOPOLŁOPROLLOOLOOPOPO>O"" +4444444444 

4—43, 

   

    

     

       

    

Ka majątków na zasadach komisowych. KAMIENIE HNNE-CHO4 
KA przy parcelacji Bank udzielą awansów,  wywcłuje ZOŁCIOWE ВОВУМАТЕЕ 
а hipoteki, regniuje wierzytelności hipoteczne 1 wekslowe, Ge 2. o 2 ZEEJ-PRZE: 
E likwiduje serwituty, sporządza dowody pomiarowe oraz Sea TEL Ko 
EH załatwia wszelkie czynności związane z parcelacją i_ * 
EZ regulacją majątków ziemskich. 

JEM -KEDZSEESSEEEL R 
ФФФ +: и A н ФФФФ 

RANĄRNZURANNA:000000000004059509646060700060550 L SKLEP TYTUNIOWY B 

Drzewa OWOCOWE, krzewy jagodowe 3 N. JESZU RIN, Trocka Nr 3 ы 

wyhodowane | 6; 54 tam do nabycia ch (Pierwszy sklep za firmą +B-cia Gołębiowscy»). na miejscu „Mazeleco w wielkim B Poleca Ak i tytoń adi efskich % zalizy eh w ogrodnictwie wyborze Basas [B 3 EB ona tutki z watą 
3 SA = & sprzedaje po gr. za sztuk. ziela kredyt wszyst- Bi zamówienia przyjmują: Wilno, Zawaina 6 m. 2, a kim wtzódwiko i pracownikem magistratu, Laci i 

a oraz zakład na miejscu, telegrafu. ' 

S Poleca ' jcś które ochronią organi 
a Ceny przystępne a GILZY „Dwuwatki 3 od kbSA "SĘ Ę 
10000000000000000004000003000000000 NARNUNNENANAM > 0605000200. PE 

Emery, wraz z jakimś uprzejmym prze- 
chodniem, podnosili mnie zgziemi, by 
odnieść tutaj. 

— Pan zapomniał o liście, —wtrą- 
cił sucho Emery, 

— Ach tak, ach tak! Wszystko mi 
się w głowie poplątało. Otóż po obie- 
dzie lokaj podał mi list, który, jak 
mówił, znalazł w skrzynce przy 
drzwiach. W kopercie znalazłem kart: 
kę, zawierającą słowa: „Pan za dużo 
mówi*. Mogę nawet pokazać ten list. 
Co znaczą te słowa, co miał na my- 
Śli ich autor—nie wiem. Jestem z na« 
tury i z przyzwyczajenia człowiekiem 
ostrożnym i małomównym, Nie wyo- 
brażam sobie, by mi się mogło wym- 
kuąć jakieś niedyskretne słowo. Czy 
ma pan jakie pytania, panie Emery? 

— Gdy podnoszono pana, to Sa- 
mochodu nie było już oczywiście? 

— Tak, ludzie zniknęli również. 
Pan ich nie widział? 

— Owszem, widziałem, —odrzekł 
niedbale Emery,—Widziałem samo- 
chód. Czy pani zapisała to, panno 
Marlow. 

Elza skinęła głową. 
—W gabinecie moim znajdzie pani 

maszynę do pisania. Chciałbym, żeby 
ten dokument został zaraz przepisany 
i podpisany. 

Elza wyszła we wskazanym kie- 
runku w towarzystwie Daisy Dzem. 
Ta ostatnia tak była wzruszona, że 
głos jej drżał. : 

— Co pani myśli o tem? zapytała 
natychmiast, gdy drzwi zamknęły się 
za niemi i znalazły się w małym ga- 
binecie.—Czy zdarzyło się kiedy pani 
coś podobnego? Czyż nie jest tó bar- 

  

  

dziej tajemnicze i wstrząsające niż fil- 
my? Zawsze twierdzę, że w życiu 
zdarza się © wiele więcej zbrodni, niż 
sądzimy. Jak pani myśli, panno Mar- 
low, kto to był? 

Elza przepisywała, myśli jej kłębi- 
ły się niespokojnie. 

— Nie wiem, czy major Emery 
ma jakieś porachunki z tym człowie- 
kiem — rzekła po namyśle, — ale 
czytałam i słyszałam, że takie bójki 
na ulicy mają czasem na celu wciąg= 
nięcie niewinnego człowieka w 
sieci. 

Panna Deem westchnęła głęboko 
i położyła się na kanapie. 

— Więc pani przypuszcza, że zło- 
więszczy człowiek umyślnie tak zro- 
bił, żeby przyłapać Tepperwilla? 

Elza wzruszyła ramionami: 
— Sama nie wiem, co o tem 

myśleć. 
Nie miała ochoty mówić o szefie 

z koleżanką, Ale gdy uświadomiła 
sobie oburzsjący spokój majora i je- 
go żądanie, by rauny podpisał to 
oświadczenie, podejrzenia stawały się 
coraz silniejsze. 

Czemu nie wezwał policji? Ale co 
mogło zajść pomiędzy tymi ludžmi, 
czy Tepperwill, jako przyłaciel Ralfa, 
był wrogiem majora? Jeśli istotnie 
tak byłe, to scenę dzisiejszą łatwo 
było przygotować, znając przyzwycza- 
enia Tepperwilla. . 

Wzdrygnela się, myśli 
zbyt nieznośne, zbyt przykre. 

Potrzebowała czystego papieru do 
przepisania, lecz nie mogła go zunae 
leść. Nie ehciała otwierać szuflady, 
Obejrzala się wokoło j ujrzała niedu - 

te były 

łOdpowiedzialny za oglotzania Baron żawiósc 

  

     

%а szafkę, nową, z niemalowanego 
przewa. Daisy dostrzegła jej ruch. 

— Pani droga potrzebuje papie. 
ru?—zapytała, podnosząc się. 

Lecz Elza stała już przy szafie. 
— Pewnie tutaj jest, 
Szafa nie była zamknięta. Eliza 

otworzyła drzwiczki i ujrzała szereg 
półek, na których leżały stosy papie- 
ru. Lecz wzrok jej padł przedewszyst- 
kiem na dziwny przedmiot, leżący na 
jednej z półek. Była to krótka pa- 
łeczka ze skóry nosorożca, tak zwa- 
ny w Ameryce Południowej «scham- 
boek». Tarn posiądał również taką . 
pałkę grubą, jak pięść. Na papierze 
dokoła tej oryginalnej broni była ja» 
kaś duża ciemna plama. Elza otwo- 
rzyła drzwiczki szerzej. Była to krwa- 
wa plama. Z trudnością zachowując 
spokój, by nie zdradzić swego odkry- 
cia, dziewczyna wzięła do rąk ów 
przedmiot; przy świetle lampy do- 
strzegła wyraźaie, że jeden koniec 
byl mokry i czerwony. 

ROZDZIAŁ XXIl. 

Prawda o Tarnie. 
Tajemnica stała się jasną dla 

Elzy. Oto broń, którą raniono Tep- 
perwilla, Nikt inay, prócz majora 
Emery, nie mógł tego uczynić! Za 
pewne wszedł on odrazu do gabine- 
tu i wrzucił do szafy swą broń, po- 
tem zapomniał o tem, a teraz udaje, 
że chce dopomódz biednemu ba: 
kierowi. Może obecność owego prze- 
chodnia uratowała Tepperwilla gd 
śmierci. Elzę wstrząsnął dreszcz, chwy- 
ciła papier i zwróciła się ku stołowi. 

— Co się pani stało, panno Mar: 

28 |. praktyki zawo- 

nodaniem warunków 
dla 1. W. do admin. 

na gospodarstwie do- 
wymagana 

est znajomość ketini: ARS AŻ 
w, Młynowa 15 m, 2 

  

służąca do wszystkię- 2] do, 4tej pop. 

„Przyjraę p]q uczenicy 
" ż ełne. utrzymanie, 

nie, opieka, pomoc w okój duży słoneczny, 
DALSACU zapewnione. fortopjan, bibłjoteka, 

CE od 4—6, Konwersacja francus- 
a “ka, ui. Dobra esa 

inż. 

* 

Rezerwista 
5cio kl. wykształ- 
ceniem poszukuje 

"pracy fizycznej lub 
umysłowej. Oferty pod 
«bezdomny» do adm. 

  
zaa оЧЕ 

W ziemiańskiej Krupowies. | 
rodzinie pokój dla 
dwuch panienek 4 lub 
5 klasy, utrzymanie 

dobre, staranna opie' 7 
ka, ul. Portowa Nr 4 

  

    

L ы $ п i k <Słowa>. ‚ 

z ukonczoną szkoią  |NTERNAT rosyjską, 18 lat | 
praktyki jako taksator, dla uczni. Opieka, po- 
ekspioator, ostatnio moc w naukach za- 

geśniczy lasów  pań-pewnione, Uniwersy- 
stwowych poszukuje tecka 4—6, od 8—10 
posady. Łaskawe ofer- rano, 4—6 wieczor, 
ty z warunkami do J. Swiętorzecka. 
adm. «Słowa» dla S. K. 

RE „ Potrzebne 
Uczni mieszkanie z 4 ch lub 

3-ch większych pokoi: 
przyjmuję na mieszka- z kuchnią w śródmieśr 

i całoaziensem Ciu, na Antokolu lub- 

    

inie z 
poszukuje ntrzymaniem. Opieka w Zwierzyńcu Ciepłe, 

nosady leśniczego z troskliwa zapewniona. słoneczne, możliw'e z 
dniem 1 października Młynowa 15 m. 2 wygodami, 

wcześniej. 

Z 
obok kość. św. Anny) uprasza się składać w 

' ° m adm, abo dlą 
J Karczewskiego 

    

    

POKÓJ 
dobrze  umebiowsny 
do wynajęcia, ulica 
Tartaki 18—4, ogią- 
dać od g 8—9 i 

2—4 po poł. 

Uczeń 

Nauczyciel 
gimnazjum 

od przyjmie 2-ch utzniów 
na mieszkanie z utrzy- 

maniem i opieką, 
Zakretowa 7 m. 4 

  

  

Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
mią poszukuję. Zgło- 
tala do adi ulatr. 

lub student potrzebny 
jest do chłopczyka 
l.ej klasy za mieszka- 
nie ze stcłem. Słucka 
ul. d. Nr 17 m. 1. od 

   

  

    

          

   

    

    

    
  

  

  

  

  

«Słowa». 

SBD Inas z] ""DOKTÓR <| 
aiwaryjskiej). + 

D, ZELDOWIGZ 
i chor.WENERYCZ- | 

Zgubiono NE, MOCZOPŁC, Rial окйинЕ 
gisirat m. Wiina, od 10-1, od 5-3 w, 

na imię Maszy Bialer DOKTÓR 

WSPANIAŁE $.Zaldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 

Kotki Angory| RYCZNE i or. 

Oka e m la te] al.Miekiewicza24 
Li sa tej. 277. 

POSADĘ W. Zdr. Ne. 1» 
biurową może otrzy- 

mać osoba, _ аёга [. G. WOIŃSON pny W pryjącć: wenery w 

pewną. ZYSRAKIĘ, płciowe i skėrne, ul. 
oferty do Redakcji | !lefska 1, tei. 1067 

SE Akuszerka 
Poiszeb w. Smiałowska 

, Potrzebny przyjmuje od: godz 9 

inkasent «m. Mickiewicza 
m, z kaucją, oferty do I. 

Retakoji, Šonas sub Vi Z. P. Nr 63. 

2 ryka>. Sy Zz, 
kios POSZUKUJĘ 

4 mieszkania 3 — ® ро- 

Rutynowany kojowego z p 
buchalter _ poszukuje Ostrobramska—Kolejo- 
stałej lub godzinnej wa—Beliny. Zgłosze- 

  

   

    
     

     

      

     

    

   
   

nia do adm. +Siowa> 
Fm. 3; buchalierowi. dla Lekarza, 

LOKAL |M.Wilenkin 
R Z i pokoi i S-ka : 
na ul. Ad, ckiewi- | Spėlka 2 ogr. odp, | 

Wilno al. Patas cza w okolicy Sądów 

    

poszukiwany. Oferty] 20, dom własny 
adresować: Bank Zie ? Istnieje od 1843 r. 

mieński, Wilno; | Fabryka i skład 
Mickiewicza 8 dia Z. G.|- meblis 

jadalne, sypialne, 
salony,  gabinoty, 
łóżka niklowane i p 
angielskie, kreden- 
Sy, stoły, szafy, 
oturka,  krzeałą 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 
na raty. 

wojskową wyd. 
przez P, K. U. 

Wiino, na imię Jara 
Hermana, zam. w 
Wilnie, ul. Słóstr Mi 

łosierdzia 2-a, 

Z wise książkę 

low. 
Daisy Dzem ze zdumieniem wpatry-- 

wałą się w wybladłą dziewczynę. 
— Nie wiem. Jestem zdenerwowa- 

py odpowiedziała niepewnym głosem 
iza. 
Próbowała skupić całą uwagę na 

swej pracy. Lecz nagia oczywistość / 
zbrodni przerażała ją. 

Gdy skończyła pisać, Emery wszedł . 
do pokoju. Przeczytał oświadczenie 
Tepperwilla i wyszedł. 

— Niech jedna z pań pójdzie ze 
mną, —rzekł. 

Daisy Deem pośpieszyła za nim i 
dopiero za drzwiami zauważyła, że 
idzie sama. Po kiłku minutach wrócie 
ła jeszcze bardziej wzruszona i prze- 
jęta, oznajmiła Elzie, że podpisała 
jako świadek oświadczenie, źe Tep- 
perwill już siedzi na łóżku i pragnie 
iść do domu. : 

— Jestem pewna, zupelnie pewna, 
że hipoteza pani *co do tego, w jaki 
sposób zostało dokonane morderstwo; 
jest zupełnie prawdziwa,—oznajmił: 
p. Deem patetycznie.—Mówiąc „mor- 
derstwo“, chcę wyrazić przypuszcze- 
nie, iż mało co brakowało, by mogło, 
być dokonane morderstwo. 

Niezawodnie była to zasadzka ni 
tego biednego, miłego człowieka, 

Daisy Deem, pani musi 
pomnieć to co powiedziałam! 

Elza sama nie wiedziała, dlacze” 
go staja w obronie tego człowieka. 

— Pewna jestem, że hipoteza p. 
Tepperwilia jest prawdziwą: dwaj lue 
dzie napadli na trzeciego i sądząc, że 
p. Tepperwili chce interweniować, u” 
derzyli go... 
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