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DZISIEJSZA UROCZYSTOŚĆ 
Odsłonięcie w starodawnym przybytku cudownego obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej. 

cą, mianowany w bardzo młodym wie- Sapiehowie Kodeńscy, tak i wojewo- i w zamku Kodeńskim umieścił. Tym- 
ku generałem artylerji litewskiej. Ka- dzie Mikołaj wychowywał się i kształ- czasem w Rzymie zauważono i wy- 
zimierz Nestor Sapieha, posłując na cił zagranicą. Niezmiernie ciekawe są śledzono zniknięcie obrazu. Oskarżo- 
sejmie 1788 roku zaraz po jego ot- jego listy z lat 1602 do 1612, pisane ny Sapicha stawił się przed sąd nun- 
warciu obrany był marszałkiem Kon- de opiekuna kanclerza Lwa Sapiehy cjusza'w Warszawie i przyznał się 
federacji Litewskiej i spełniając ten (z linji Czerejskiej) z Niemiec, z Pa- otwarcie do wszystkiego. Sąd skazał 

ziś w Kodniu Sapiežynskim nad 
Bugiem odbędzie się wspaniała 
uroczystość, głęboko związana z 

powszechnym w całej Polsce kata- 
lickiej odwiecznym kultem dla Naj- 
świętszej Maryi Panny, Matki Zbawi- 
ciela, mającej, czcią całej Polski oto- 
czone, cudami słynące,  przybytki 
swoje nietylko w Częstochowie i 
Ostrejbramie. Wystarczy przypomnieć 
najslynniejsze cudowne obrazy Bogo- 
rodzicy: Poczajowski, Žyrowicki. a 
ileż ich znajdziemy po skromnych 
wiejskich kościołkach, otoczone od 
wieczną weneracją pobożnego ludu... 
Albo w iluż to miejscach u nas: to 
łzy Matki Boskiej uświęciły źródło, 
które zdrowie daje, to ma kamieniu 
gdzieś pozostał odcisk świętej Jej 
stopy, to oto drzewo, wśród którego 
konarów wizerunek jej miał się uka- 
zać... Śmiało wyrazić się wolno, że 
rozlana jest po całej Polsce jakby 
jakaś wszechobecność Najświętszej 
Maryi Panny, tak jsłusznie zwanej 
w litanioweį inwokacji Królową Ko- 
rony Polskiej. 

Owóż i dziwu niema, że gdziekol- 
wiek odezwą się dzwony kościelne 
wzywające na osobliwe nabożeństwo 
ku czci i chwale Matki Boskiej, wnet 
jakby dręnęła cała, jak szeroką i dlu* 
ga, Polska katolicka, wnet wzrok i 
słuch jej zwrócone w stronę skąd 
dzwony kościelne biją. 

Dziś rozlegnie się na Polskę całą 
głos dzwonów z wieży Kodeńskiej 
fary, do której wraca po długiej tu- 
łaczce obraz Matki Boskiej, niemniej 
cudami wsławiony jak najgłośniejsze 

„i najbardziej znane. A związana jest 
jeszcze ponadto z tym ebrazem hi- 
storja tak na pozór  niewiarogodna. 
że ludzieby z pewnością nie omie- 
szkali zgoła w nią wątpić, jeśliby w 
najrzetelniejszych k_iążkach, dokumea- 
tach i świadectwach nie była zapi- 
sana. 

* 

Samego Kodnia tylokrotnie wspomi» 
nanego w dziejach Polski, nie trzeba 
żadnemu z Polaków szukać po ma- 
pie Rzeczypospolitej naszej. 

Oto on, Kodeń, odwieczne gniaz- 
do Sapiehów „z linji Kodeńskiej*, le- 
żący nad Bugiem, o mil trzy na po- 
łudniu od Brześcia. 

Kraszewski w swoich  „Obrazach 
z życia i podróży” z roku 1840-go 
tak go opisuje: „Z jednej strony mia- 
sta (do tego stepnia okazałe prezen- 
tował się Kodeń, że go-miastem po- 
wszechnie nazywano) z jednej strony 
miasta: niezmierzona okiem rozciąga 
się równina, żyzne pola, lugi i niwy 
zielone, z drugiej Bug spławny, nio- 
sący wołyńskie skarby de Gdańska, 
pszenice nasze, |agły,  przędziwą, 
płótna; z trzeciej strony — łąki ros- 
koszne i obszerne pastwiska; z czwar: 
tej sinieją lasy i gaje". Takim też i 
do dziś dnia pozostał krajobraz ota- 
czający Kodeń. 

Co zaś do początków Kodeńskiej 
osady, późniejszej rezydencji możnego 
rodu, to iegenda cofa je, te początki, 
aż w czasy bodaj że aż Mendoga. 
Mendoy, nie Mendog—dość, że któ- 
ryś z książąt litewskich miał przed 
wiekamij stać tu obozem, wyczekując 
zbrojnego starcia się z nieprzyjacie- 
lem—/(ręczyć nie można czy nie był 
to-czasem jakiś zastęp wojsk pol- 
skich). Książę, nie chcąc rozpoczynać 

, boju przed nocą, udał się na spoczy” 
nek rozkazawszy któremuś z dwo- 
raków, Rusinowi, obudzić siebie o 
świcie. Budzi go też o świcie Ów 
dworak, wołając: „Mości książę, to 
deńl”. Zerwał się ze snu książę i, u- 
przedziwszy napad nieprzyjaciela, wał- 
ne nad nim odniósł zwycięstwo. Od- 
tąd miejsce gdzie się to stało, poczę- 
to zwać „Тойей“. Z czasem nazwa 
przekstalcila się ma „Koden“. Na 
wszystkich. dawnych mapach pisano 
podwójnie: Todeń i Kodeń. 

Okolica, gdzie miała być stoczona 
owa legendarna batalja o Świcie, ha- 
leżała w XV-tem stuleciu do Ruszczy- 
ców, a po części do niejakiego Chacz- 
ki. Upodobał ją sobie bardzo tę wka- 
licę, te ziemie nad Bugiem, Ówczesny 
pan wielmożny, pisarz hospodarski, 
wsławiony poselstwami da Moskwy, 

4 wysoce przez króla Aleksandra Jagiel- 
'lończyka ceniony dypłomata i osypy- 
wany przezeń zaszczytami i przywile- 
jami na liczne i ogromne dobra, póź: 
niejszy i do zgonu sskretarz królew- 
ski, Iwan respective Iwaszko Sopie- 
życ, jeden z czteręch synów Semena 
Sapichy protoplasty późniejszej zna- 
komitej rodziny Sapiehów. I ów iwasz- 
ko Sopieżyc nabył od Ruszczyców ° 
Chaczki ziemie nad Bugiem i siedzi- 

bę Sapieżyńską па mich założył: za- 
budował miasteczko a dla własnej re- 

po Kmitach, Kopył i Wierzchowiec 
po Kopciach ete.) dość nawojowaw- 

zydencji zbudował zameczek murowa- szy się jako wierny stronnik Augusta 

my, jak tego Ówczesne zwyczaje wy- dl-go Sasa, osiadł 
magały, wałem otoczomy i z jednej 
stroriy oblany Bugiem, z drugiej wo- 
datmi jeziora, z trzeciej otoczony łą- 
kami, które corocznie woda zalewała— 
tak, że zameczek Kodeński znajdował 
się pierwotnie jakby па wyspie, na 
którą można się było ' dostać jedynie 
przez most zwodzony. Takim go wi- 
dział i takim go na swojej mapie Pol- 
ski oznaczył jeszcze w roku ł667-ym 
francuski podróżnik i geograf, piszący 
się Sanson. 

Założycizi Kodnia, mówiąc nawia: 
sem, miał między innemi w swojem 
posiadaniu ogromne dobra Oswiej (w 
połowie ubiegłego wieku wspaniała 
rezydencja Szadurskich); wojewodą 
był Witebskim, rychło potem Podlas- 
kim. Wiary był greckiej; życia doko- 
na! w 15164ym w Dubnie i dopiero 
wnuk jego Mikołaj, trzeci dziedzic 
Kadnia, debyte z grobu w Dubnie 
zwłoki dziada przewiózł do Kodnia i 
w kaplicy zamkowej pogrzebał, 

W Kodniu przyjmował—podobno 
—nowy dziedzic króla Zygmunta |-go. 
Puhar, z którego król pił, przechowy= 
wany był następnie w  Sapieżyńskiej 
Rożanie pod Słonimem i tam go jesz- 
cze Kraszewski oglądał. 

Kościół w Kodniu, pod wezwa- 
niem św. Ducha wybudowany był 
fuź w 1520 roku. Probóstwu Kodeń- 
skiemu nadana była infułacja w 1710 
a w 1730 kościół miał dziesięciu księ- 
ży, infułata, manssjonarża, kaznodzie- 
ję i katechetę, Mnóstwo napisów @- 
raz nagrobków Sapieżyńskich, Bo le- 
wejręce kościeła (cytujemy relację 
Kraszewskiego) mury kaplicy pokryte 
są sd dołu do góry portretami Sa- 
pichów, począwszy Od najdawniej- 
szych czasów, aż do—generała arty- 
lerji. Kraszewski zachwycał się tą ko- 
lekcją wizeęruaków. „Zalecamy też — 
pisał — artystom naszym obejrzenie 
cerkwi starożytnej na zamku. Jest to, 
o ile wiemy, najlepiej u nas docho 
wany pomnik architektury gotyckiej 
XV-go wieku”. Ped koniec XVIII-go 
stulecia miał Kodeń dwa kościoły 
rzymsko”katolickie, trzeci unicki, a za 

miastem kaplicę. 

* 

Tym to rzeczy składem — jak o- 
powiedzielišmy przed chwilą — jedna 
gałąź Sapieżyńskiego rodu ‚ оча а 
„na Kodniu*, dając początek linji Ko- 
deńskiej Sapiehów. 

Ród Sapichów dał Ojczyźaie z tej 
lidji Kodzńskiej niejednego w ciągu 
wieków, znakomitego i zasłużonego 
męża, Słynęli zaś Sapiehowie Kadeń- 
scy osobliwie z wielkiej ku naukom 
inklinacji jak niemniej z zamiłowania 
do podróży i poznawania obcych 
krajów. : 

Takim np. niejako typowym Sapie- 
hą z linji Kodeńskiej był Jan Fryde- 
ryk Sapieba starosta brzeski, kaszte- 
lan trocki, urodzony z Kopciówny, 
a z Radziwiłłówną ożeniony, co dłu- 
gie zagranicą odbywał podróże, a o- 
dziedziwszy po ojcu wielką fortunę 
(oprócz Kodnia, Murawicz i Doroho- 
staje po Dorohestajskich, Czarnobyl 

w dobrach swoich 
oddał się pracom naukowym i piórem 
się bawił pisząc oraz tłumacząc dzie- 
ła rozmaite. Słynęły jego niewzruszo- 
na w sprawiedliwości stateczność, Qd- 
waga przekonań, przywiązanie de 
w ci i równości szlacheckiej. Gdy 
go krół mianewał kanclerzem  litew- 
skim, wziął sobie natychtniast do po* 
«nocy Hylzena, inflanekiego magnata, 
znanego w kraju z wielkiej biegłości 

  

ciężki urząd zajaśniał gorącym patrjo- 
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ryża, z Madrytu, z Rzymu. Zdaje w 
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go na rok więzienia, oddanie pod 
tyzmem i niepospolitą wymową, dzie- nich (szczegółową relacją o swych klątwą obrazu oraz relikwij i na od- 
ląc prace z marszałkiem Konfederacji naukach i studjach, jak przykłada się bycie pieszo podróży do Rzymu dlą 
Koronnej, Stanisławem Małachowskim. zarówno de polityki i jurysprudencji, przeproszenia papieża, 
Przystąpienie króla do Targowicy 
piętnuje Sapieha w najostrzejszych 
słowach, składa urząd generała arty- 
lerji litewskiej i przenosi się do Dre: 

CUDOWNY OBRAZ MATKI BOSKIEJ KODEŃSKIEJ. 

w furysprudencji i historji, z którym 
Sapichę łączyła ścisła przyjaźń, i obaj 
ci mężowie dokonali wielu prac z 
wielkim dla Ojczyzny = požytkiem. 
Matuszewicz opowiada w swoich 'pa- 
miętnikach nietylko o intrygach, snu- 
jących się dokoła ogromnego spadku 
po kancierzu ale też i o tem, jak 
podczas pożaru Kodnia (miasta) sie 
demdziesięcio pięcioletai Sapieha ©- 
mało że nie zginął,  wysiadłszy z 
karety i „idąc piechotą pomiędzy og- 
niem z obu stron ulicy gorejącym*— 
dla przemożenia złego, jak mniema), 
prognostyka. Sędziwy kanclerz tak był 
się — opowiada Matuszewicz — za- 
myślił, że tylko przytomności towa; 
rzyszącego mu doktora Gasnera za« 
wdzigczal, že sie nie spalił. 

Z Kodeńskich Sapiehów wyszedł 
słynny Kazimierz Nestor, z Branickiej 
urodzony, siostry hetmana Franciszka. 
Ksawerego. Kształcił się też zagrani- 

zna. Insurekcja Kościuszki sprowadza 
go z zagranicy. Były generał artylerji 
przyjmuje skromną szarżę artyleryj- 
skiego kapitana i staje na apel Oj- 
czyzny pod komendę krewnego Swe- 
go Franciszka Sapiehy, obozującego 
pod Lidą. Bierze udział w bitwie pod 
Sołami i w wielu pomniejszych po- 
tyczkach, wykazując w ogniu równą 
wałeczność jak na ławie poselskiej. 
Po upadku państwa, osiadł w Wied- 
niu, gdzie też życia dokonał. Zwłoki 
przewieziono do Kodnia i tam leżą 
pogrzebane. 

Nie tym jednak znamienitym  Sa* 
piehom zawdzięcza Kodeń rozgłos po 
wszystkich ziemiach polskich, jeno. 
Mikołajowi synowi też Mikołaja, wo» 
jewody witebskiego i kniażny Hanny 
Wiśniowieckiej. 

Jak tradycyjnie wszyscy niemal 

jak do nauki fortyfikacji i „egzercy- 
cjów kawalerskich*, ażeby — jak pi- 
sze — „£ćempore belli et pacis mógł 
podesse Rzeczypospolitej". Wróciwszy 

"do Kodnia w 1613-tym i poślubiwszy 
Wojniankę, córkę Macieja Wojny, 
podskarbiego nadwornego, otrzymuje 
dopiero w 1627 wakujący po zgonie 
Paca urząd chorążego wielkiego litew= 
skiego. Zdrowie ma slabowite—„po- 
kurczyła mu choroba mogi w  sta- 
wach*, jak wyrażają się pamiętnika- 
rze. Jedzie tedy zagranicę szukać ja- 
kiej skutecznej kuracji, lecz najbardziej 
pociąga go Rzym. Po drodze zaradzi 
się u uczonych i sławnych lekarzy 
padewskich. W Wiedniu popasał nie- 
dlugo, aczkolwiek witany tam z wieł- 
kiemi honorami przez cesarza Ferdy* 
nanda ll-go. Jak się rzekło, do Rzy- 
mu śŚpieszył... 

I tam, w Rzymie, zdarzył się Z 
nim wypadek, który w sto lat póź- 
niej opisał prawnuk jego stryjeczny, 
wspomniany wyżej Jan Fryderyk Sa- 
pieha. Opis przetłumaczył z eryginału 
łacińskiego i wydał po polsku ks. 
Albrycht Stawski („Monutmenta albo 
zebranie starożytnych ozdób Przenaj* 
świętszej Bogarodzicy Panny Maryi 
w obrazie Kodeńskim etc." Warsza- 
wa 1723)—a powtórzyli go: Michał 
Baliński w „Starożytnej Polsce" i Kra- 
szewski w swoich «Obrazach». 

Nie będziemy jednak do tych wła- 
śnie źródeł sięgali Opis „porwania* 
z Rzymu przez Sapichę ebrazu Ko- 
deńskiego powtórzymy za relacją za- 
mieszczoną w dzielę pod tyiulem 
«Sapichewie. Materjały historyczno- 
genealogiczne i majątkowe.» (Peters- 
burg. 1890), wydanem w trzech to- 
mach nakładem rodziny, czyli samych 
Sapiehów, przeto zawierającej jaknaj- 
ściślej podane relacji i dokumenty. 

Według tego przeto źródła rzecz 
się tak miała: 

Mikełaj Sapicha, chorąży litewski, 
zapadłszy w ciężką chorobę, ślubo- 
wał, że odbędzie pobożną do Rzymu 
pielgrzymkę celem uproszenia Boga 
o zdrowie. Po pewnym czasie rzeczy- 
wiście Mikołaj Sapieha zdrowie od- 
zyskał zupełnie. Na wyjezdnem, po 
otrzymaniu błogosławieństwa papieża 
Urbana VIII-go, gdy sam został w 
kaplicy, spostrzegł na ołtarzu obraz 
cudowny Najświętszej Maryi Panny 
de Guadeluppe, który mu się nad 
zwyczajnie podobał i taką uczuł w 
sobie żądzę posiadania go, że posta- 
nowił przywłaszczyć sobie ebraz nie' 
mając nadziei, żeby mu go w darze 
dobrowolnie odstąpiono. 

Niedługo myśląc, wyjawił zamiar 
swój obecnemu zakrystjanowi i tyle 
dokazał mamowami i znacznemi  pie- 
niędzmi, że ten następnej nocy i ob. 
raz i relikwie przy nim znajdujące się 
wybrał i przyniósł do mieszkania cho- 
rążego Sapiehy; ten zaś obraz zabrał 
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Pomoc Rządu ofiarom powodzi, 
Powódź © Małopolsce. 

Trąba powietrzna szalała pod Tłumaczem. 
LWÓW, 3 IX. PAT. jak donosi Słowo Polskie ze Stanisławowa, 

dzisiaj dopiero w miarę odzyskiwania połączeń z odciętemi od Świata 
okelicami, doszły wiadomości o strasznym huraganie, jaki miał miejsce 

ped Tłumaczem we wsi Ladzki Szlacheckie. Szczegóły tego okropnego 
wypadku, nie mającego w Poisce przykładu, brzmią wprost nieprawdopo- 
dobnie, zostały jednak stwierdzone przez władze z wojewodą Korsakiem na 

czele, który wyjechał wczoraj na miejsce katastrofy. Trąba powietrzna nawie- 

dziła Ladzki Szłacheckie we wtorek dn, 31 sierpnia. 15 min. przed które trąba 

szalała, wydawały się prawdziwem piekłem. Huragan połączony z gwał- 
towną ułewą momentalnłe uniósł w powietrze 54 gospodarstw z wszyst- 

kiemi zabudowaniami, a 42 innych gospodarstw zniszczył prawie w zu- 

pełności. Z wymienionych .54 gospodarstw niema obecnie zupełnie śladu. 
Kilkaset osób znalazło się bez dachu. P. Wojewoda udzielił na miejscu 
doreźnej pomocy. Katastrofę pogorszył fakt, że okolica znajdowała się 
równocześnie pod wodą. 

EPEUEOERE 

Z obrad Rady Ligi Narodów 
GENEWA, 3. IX, PAT. W dzisiejszem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 

dów wziął udział Briand, który przybył do Genewy dzisiaj zrana. Rada 

rezpałrzyła sprawozdanie delegata polskiego Sokala co do tego, w jakim 
zakresie ratyfikowane zostały przez różne państwa konwencje i układy za- 
warte pod auspicjami Ligi Narodów. Rada stwierdziła, że wszystkie rządy 
dążą do wprowadzenia w życie konwencyj genewskich. Z kolei Rada przy- 
jęła do. wiadomości raport o konferencji dla spraw higieny i opieki nad 
dzieckiem, jaka odbyła się w Montevideo. 

WARSZAWA, 3—X. PAT. Dn.3 
b. m. w M-stwie Spraw Wewnętrznych 
pod przewodnictwem szefa gabinetu 
ministra, Zabierzowskiego, odbyło się 
2-gie posiedzenie międzyministerjal- 
nego komitetu pomocy ofiarom po* 
wodzi w województwach poludnio=. 
wych. Po wysłuchaniu dalszych ra- 
portów © stanie rzeczy w objętych 
klęską powiątach, załatwiono następu- 
jące sprawy: 1) wyasygnowano dalsze 
sumy na doraźną pomoc dla wojew. 
stanisławowskiego, 2) wobec niemoż+ 
ności dotarcia do Worochty, Jaremcza 
i innych miejscowości tej okolicy, po- 
stanowiono zakupić niezwłocznie mą. 
kę, kartofle i tym podobne środki 
żywności w Czechosłowacji. Żywność 
ta będzie od punktów granicznych 
dostawiona śpiesznie do edciętych 
od kraju miejscowości, 3) spowodo- 
wano wydanie przez ministra Komu- 
nikacji zarządzeń co do bezpłatnego 
przewozu kolejami wszelkich środków. 
pomocy doraźnej, środków ratowni- odbędzie się w poniedziałek dn. 5 b. m. 

TE UTAKTROI 

Protest Francji. 

Sapieha, pod: presją takiego wyte- 
ku wysłał w 1633 cim oka aaa) 
swego do Rzymu, prosząc o przeba- 
czenie winy, ale zarazem polecił mu: 
starać się aby podarowane uwiezione 
świętości eraz zobowiązał się dokoń-- 
czyć zaczęty w Kodniu kościół farny. 
Czy to poselstwo, czy może okolicz- 
ności zaszłe na sejmie w 1634-ym 
roku, na którym traktowano © waž- | 
nych sprawach religijnych, a Sapicha 

wiele pomagał nuncjuszowi, dość, że papież uwolnił winowajcę od klątwy i 
kary i wyrok nuncjatury skasował. 
Co większa, Sapieha sam był w Rzy- 
mie w 1635:ym (jako poseł króla 
Władysława IV go) i otrzymał w da- 
rze od papieża ten sam obraz, któ- ry był uwiózł, a w dedatku i inne 
jeszcze różne relikwie (była te, jak z 
innych źródeł wiadotmo, goień i część 
głowy św. Kasprycega męczennika). 
Papież upoważnił przytem biskupa 
łuckiego do złożenia obrazu i relikwij 
w kościele Kodeńskim. Tymczasem 
obrzz—już słynący cudami —umiesz- 
czono z wielką uroczystością w drew» 
nianvm kościele Kodeńskim, w stycz- 
niu 1636-g0 roku. 
‚ Mikołaj Sapieha, starosta surażski 
i wieliżski, wojewoda  brześciański, 
otrzymał w 1642-gim krzesło kaszte« 
> kks a we dwa lata pa- 
em umarł w linie. Pogrzebam 

leży w Kodniu. я a 
Rozgłośny na całą Polskę incydent 

z rzymskim obrazem Matki Boskiej, 
aczkolwiek inaczej go nie nazwać jak 
wielce ekscentrycznym był faktycznie 
porwaniem, wyrażając się ze staro- 
świecka, był to rapt, nieprzymierzając 
jakby jakiś raptus puellae, podobają- 
cej się okrutnie, a co w czasach, o 
których mowa, było rzeczą aż nadto; 
niestety, częśto praktykowaną. Przg= 
dewszystkiem zaś trzeba mieć na u. 
wadze przebaczenie otrzymane od 
ojca świętego i podarowanie przezeń 
Sapieże porwanego i tak gorąco u- 
pPragnienego obrazu. Nie było chyba 
przeto i nie będzie stosowniejszej Q- 
kazji de zacytowania "starego aksje- 
matu łacińskiego: Si fini. 
das ka A Pi 

* 

Cudowny obraz Kodański prze- 
szedł przez ciężkie losu koleje, Rząd 
rosyjski, obawiając się coraz e 
go szerzenia się kullu Matki Boskiej 
Kodefskiej po Chełmszczyźnie, naka* 
zał, bez” ceremonii, zdjąć go z ołtarza, 
i w zamkniętej przechowywać skrzy- 
mi... Po wielu staraniach udało się 
wyłednać pozwolenie przewiezi 
obrazu do Częstochowy. a. 

W. styczniu roku bież, przewiezio- | 
no cudowny obraz Kodeński do War- 
szawy i umieszczono w kaplicy zam« 
kowej. Przed obrazem Matki Boskiej 
Kodefiskie] odprawione było nabożeń- 
stwo podczas uroczystego wręczenia 
biretu kardynalskiego prymasowi Pol- 
ski J. Em. ks. Hlondowi, czych oraz przewozu bezdomnych i у 

uchodźców. Zarządzono oddanie przez „ Dziś obraz, który tak niepowszed- 
władze wojskowe do dyspozycji woje- Me przeszedł koleje, a czczony i wiel- 
wodów wszelkich środków  doražaej biony przez całe pokolenie wiernego 
pomocy, namiotów wojskowych, łóżek !Udu — wrócił na ołtarz w bazylice 
i kuchen polowych, 4) wyasygnowano Modeńskiej skąd, da Bóg najwyższy, 
pewne kwoty na akcję sanitarną w Ż€ Nigdzie już i nigdy więcej się nie 
dotkniętych powodzią województwach, TUSZY. ) 
5) oprócz wysłanych już poprzedaio Cz. J 
preparatów, zarządzono  natychmia- 
stowe wysłanie szczepionek czerwon- 
ki i tyfusu brzusznego, 6) ułożono 
odezwy, które wydać mają wojewo- 
dowie do społeczeństwa w sprawie 
niesienia pomocy ofiarom katastrofy, 
7) postanowiono wystąpić z wnio- 
skiem na Radzie Ministrów o dalsze 
kredyty, 8) opracowano kwestjonar- 
jusz dla wojewodów, według którego 
obliczone będa straty wyrządzone 
przez powódź i 9) omówiono dałsze 
formy pomocy dla ludności poszko- 
dowanych terenow. Następne posie: 
dzenie komitetu międzyministerjalnego 

  
PARYŻ, 3.IX. PAT. Dzienniki donoszą, że w odpowiedzi na energiczny 

protest rządu francuskiego przeciwko położeniu przez ambasadora Rakowskie- 
zo podpisu pod odezwą II1 międzynarodówki, angażującą rząd sowiecki w po- 
itykę rewolucji światowej, komisarz ludowy spraw zagranicznych dezawuował 
Rakowskiego. 

Herb książąt Sapiehów: Lis vel Bzura.
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PO ZABOJSTWIE W POSELSTWIE SO- 
WIECKIEM. 

Co mówi naoczny Świadek? 

Przedstawicielowi jednego z pism 
stołecznych udało się uzyskać roz- 
mowę z woźnym Szlecerem, którego 
Trajkowićz zranił lekko nożem. Woź- 
ny Szłęcer opowiada w ten sposób: 

Siedziałam przy biurku i przyjmo- 
wałem iateresantów. Doszedł do mnie 
pewien inieresant i oświadczył, że 
musi się widzieć koniecznie z charge 
d'affaires, p. Uljanowem. Powiedzia- 
łem mu, że przedtem spytam się p. 
*Uljanowa, czy chce go przyjąć. Sie- 
działem nachylony. Wtem spostrzeg- 
łem, że interesant ten wydobył z ma- 
rynarki kindżał i kieruje go na mnie, 
wprost w pierś. Łokciem odtrąciłem 
kindżał od piersi, ale zostałem skale- 
czony dość głęboko w twarz. Na- 
pastnik rzucił się ku wyjściu, po dro- 

Co mówi zabójca Gusiew ? 
"* Zabójca Trajkowicza funkejonar- 
jusz poselstwa sowieckiego Gusiew 
przebieg wypadku przedstawia na- 
s ępująco: 

Siedziałem w dyżurce. Nagłe uj» 
rzałem, że jakiś człowiek biegnie ku 

drzwiom, geniony przez  Szłecera. 

Schwyciłem uciekającego za połę ma- 
rynarki, Wówczas ten odwrócił „się i 

- 

dze schwycił kij] od gazet i cisnął go 
w stronę portretu Lenina, jednocze: 
śnie porzucił kindżał. Pobiegłem w 
ślad za nim. Uciekający usiłował 
otworzyć drzwi wyjściowe, lecz bez- 
skutecznie, w tej chwiłi nadbiegł z 
dyżurki, która znajduje się przy wyj- 
ściu, Gusiew i złapał uciekającego za 
marynarkę. Wtedy ten odwrócił się 
w stronę Gusiewa i wyciągnął nóż 
t. zw. majcher, a jednocześnie drugą 
ręką dobył rewolweru systemu „bul- 
dog”. Ale zanim zdałał wystrzelić, 
Gusiew sięgnął do kieszeni po re- 
wgiwer i pięcioma strzałami położył 
napastnika na miejscu, 

Na sałi wśród licznych interesan- 
tów powstał ogromny popłocii. 

jedną ręką wyciągnął nóż, a' drugą 
starał się wyjąć z tylnej kieszeni re- 
wolwer sysjiemu „buldog*. Uciekać 
było za późno. Groził mi cios nożem, 
lub strzał w piecy. Zorjentowałem się 
szybko j, dobywszy rewolweru, wy- 
strzeliłem kilka razy. Po ostatnim 
strzale nieznajomy upadł na podłogę 
tuż przy drzwiach, 

Sekcja zwłok zabitego Traj-kowicza. 

WARSZAWA. 2 IX, (Zel.wł. Słowa) 
Władze śledcze przeprowadziły dziś 

sekcję zwłok zabitego Trajkowicza. 

Sekcja wykazała, że Trajkowicz otrzy- 

  

Józet Trajkowicz. 

mał 5 strzałów. Niektóre kule prze: 

biły serce. Żadnych śladów szam ota- 
nia się nie stwierdzono : 

Dziś wieczorem, a najpóźnie uro 

rano zostanie przesłuchany pizez 

władze Śledcze listonosz, który był 

świadkiem zajścia, oraz siostrzenica 
zabitego Halina Grdzina. 

BAŁ 

* W Sprawie zabójstwa Józefa Traj- 

kowicza ukazały się dotychczas dwa 
komunikaty agencji urzędowej Pat i 

jeden komunikat poselstwa sowieckie- 

go. Z chwilą ukończenia śledztwa, 
które prowadzi sędzia śledczy Wituń- 

ski, należy się spodziewać a 

tych wszystkich zagadkowych momen- 

tów i okoliczności, jakie tej ponurej 
sprawie towarzyszą. 

Wiadomości, które dotychczas 

znalazły się na szpaltach dzienników, 

roją się od sprzeczności. Jedne z nich 

twierdzą, że rewolwer znaleziono u 

Trajkowicza w kieszeni od spodni, 
inne zaś, że leżał on3 na podłodze. 
Skero rewolwer znaleziono w kiesze- 
ni, odpada twierdzenie, że Tr. chciał 

terroryzować personel postłstwa i wo- 

bec tego staje zupełnie miezrozumia - 
' łym ten pośpiech, z jakim Gusiew za- 

reagował kładąc trupem  Trajkowicza. 

Z kolei, rzeczą zwracającą uwagę 
jest ociąganie się z zawiadomieniem 

Dr J. Burak 
akuszerja i choroby kobiece 

POWRÓCIŁ. Zawalna 16 tel. 564.   
ESTA TIR е 

W polskim dworze ma 
Białorusi. 

Jednym z etapów naszej podróży 

była Talica, piękna rezydencja p. Ko- 

zieł - Poklewskiego, którego, na Sy- 

berji nazywano żartobliwie „królem 

Syberyjskim*. 8 й 

Jechališmy potem przez Tiumeń, 
Omsk, Kurhan, Czelabińsk, Orenburg 

i Samarę, zatrzymując się w tych 

«punktach» i składając pomoc pie- 

niężną, lub służąc radą i informacja- 

mi. W Moskwie zdaliśmy raport z 

objazdu w Komitecie Polsklm, który 
się tworzył pod przewodnictwem p. 

Aleksandra Lednickiego w celu nie- 
sienia pomocy ofiarom wojny. | 

Na Białejrusi kończyła się Śnieżna, 

mroźna zima. Jeszcze para tygodni 

sportów zimowych, łyżwowania, паг- 

towania o zmierzchu dnia na zboczach 

_ okolicznych wzgórz, ostatnie wyciecz- 

ki saniami powiązanemi w t. zw. 
„tramwaje“ z trójką koni na przedzie... 

1 już, marcowe słońce roztapia lody 
i śniegi; płyną z szumem strumienie, 

zrywając tamę i mest. Wkrótte wo- 

kół bialego dworu rozkwitają bzy i 
kasztany, bieleją i krwawią się róże 

i gorące lato 21961 pola dojrzalsmi 

zbożami. Z frontu wojennego docho* 

dzą coraz gorsze wieści. Mobilizacja 
zabiera pracowników na roli. Obciąża 

* 

o wypadku władz śledczych przez p9- 
selstwo sowieckie. oraz niedopuszcze- 
nie natychmiast funkcjonarjuszów po* 
licji. Samio miejsce, w którem krwawe 
zajście się rozegrało, też nie jest osta- 
tecznie ustalone. Podczas kiedy jedni 
twierdzą, że zabójstwo. nastąpiło w 
p“ gdzie znajdują się gazety 
wiszą portrety filarów komunizmu, 

z innych wiadomości wynika, że Traj- 
kowicz zabity został w przedsionku 
tuż przed bramą wyjściową. Wszystko 
to oczywiście wyjaśni śledztwo. 

Dodać nałeży, że o wypadku za- 
wiadomił pobliski komisarjat policji 
listenosz, który w tym czasie był w 
posełstwie. Na podstawie tej infor- 
macji dopiero władze polskie zwróciły 
się z zapytaniem do poselstwa 60- 
wieckiego. 

SZREOTRYO ZER ZEE COD WY ACDC 

, Tajemnica butelki, 
Przed paru dniami w dziennikech 

stołecznych ukazała się wiadomość o 
wyłowieniu w Bałtyku około Jastrzę- 
biej Góry zakorkowanej butelki, w 
której znajdowała się kartka podpisa- 
na nazwiskiem „Gen. Zagórski”, za- 
wierająca niesmaczny żart. W związ- 
ku z zagadkową Sprawą zaginięcia 
gen. Zagórskiego zawartosć wyłowio: 
nej butelki nabrała charakteru sensa- 
cji i posłużyła jako nowy punkt wyj- 
ścia domysłów i plotek co do losu 
zaginionego generała. Ostatnio w tej 
sprawie „Głos Prawdy* drukuje list 
mjr. Zygmunta Tebinki, który wyświe- 
tla tajemnicę butelki, którą zaliczyć na- 
leży do kategorji mało dowcipnych 
żartów, mających na celu widocznie 
utrudnianie pracy władzom śledczym. 

„Dnia 30 sierpnia b. r. rybak z Ja- 
strzębiej Góry wyłowił na pełnem 
morzu zblokowaną butelkę, w której 
znajdowała Się kartka pisana ołów: 
kiem: ; 

„Do osėb ktėre się mną bardzo 
interesują. Pocałujcie mnie w nos, 
Nie jestem tam gdzie wy myślicie, 
jestem tam gdzie mi się podoba, pro- 
szę o paszport zagraniczny, 

Ganerał Zagórski". 
Kartkę powyższą oddał rybak mej 

żonie, która przyjechała do kąpieli, 
Niestety nie mogę jej przesłać, ponie- 
waż odebrał kartkę generał Rozwa- 
dowski, który obecnie -na Jastrzębiej , 
Górze zamieszkuje. 

O ile kartkę tę pisał rzeczywiście 
Generał Zagórski (a nie jest to ja- 
kimś żartem) — to przypuszczam, że 
została wrzucona w morze z przela« 
tującego z Gdańska do Berlina sa- 
molotu. O powyższem zawiadomiłem 
komandora Durskiego. 

(-) Zygmunt Tebinka, major. 

inajątki coraz większą ilością t. zw. 
żołnierek z dziećmi. 

Mieszkania robotnicze przepełnio- 
ne, a silnych rąk do pracy braknie. 
Rekwizycje zabierają konie na wojnę, 
Gospodarstwo walczy z coraz wię: 
kszemi trudnościami. 

Odczuwać się daje zbliżanie się 
frontu. : 

Przez dwór przechodzą oddziały 
wojskowe; zdarzają się Rosjanki z 
zamożnych rodzin, towarzyszące mę: 
skim oddziałom konno w przebraniu 
wojskowem, 

Telefon domowy opanowany zo- 
stał przez władze wojskowe. Zewsząd 
napływali uciekinierzy. Młode kobiety 
z dziećmi, panienki szukające schro: 
nienia i zajęcia w ogrodnictwie lub 
rolnictwie, młoda nauczycielka z syn- 
kiem okaleczonym przez pocisk nie- 
miecki, młodzież męska z. terenów 
Królestwa, zajętych przez wojska nie- 
mieckie, komedjopisarz Siefan |Kie: 
drzyński, uchodzący przed okupacją 
niemiecką, a wreszcie tabory ziemian, 
ciągnące na wschód z inwentarzami 
i ludź ni. 

Dam siraci zupełuje charakter pry” 
watnego mieszkania. Wszystkie po- 
koje były zajęte, jak i przyległe ofi« 
cyny i zabudowania. Do stołów w 
jadalni zasiadało często 40 osób. Za- 
ležnis od okoliczności jedni pozosta: 
wali na dlugie miesiące, inni po paru 
tygodniach płynęli dalej z falą ucie- 

S%Ł*O w O 

Konferencja bałtycka w Genewie. 
WIEDEŃ, 3. 9. PAT. Do Neue Freie Presse donoszą z Ge- 

newy, że ministrowie spraw zagranicznych Finiandji, Estonii i 
Łotwy zebrali się na specjalną konferencję, która ma zastąpić 
konferencje baltycką w Rydze. Na konferencji tej omówiona bę- 
dzie kwestja utworzenia bloku bzłtyckiego i sprawa stanowiska 
wobec sowietów. Rosji ma być zaproponowany wspólny traktat 
neutralności. W kołach dyp'omatycznych sądzą, że za konferen- 
cją tą kryje się Angijat(?? Nowy blok bałtycki zażąda reprezen- 
tacji w składzie Lig, Narodów i zaproponuje kandydaturę Fmn. 
landį', którą będzie pop'erać również Anglja. Wszystko wskazuje 
p te, 2 w Genewie zanosi sę na w.elką dyskusję w kwestji ro- 
syjskiej. 

Sensacyjne aresztowanie nacjonalisty łotew- 
skiego w Kownie. : 

Z Kówna donoszą: Doko nano tu sensacyjnego ares:towania | 
jednego z wybitnych nacjonalistów łotewskich, nazwiskiem 
Majorinsz. Majorinsz przekroczył granicę Iotewsko-litewską 
nieiegalnie. Obecnie osadzono go w więsieniu. 

Cel jego przybyca do Kowna i przyczyna aresztowania o- 
krye są tajemnicą „Lietuvas Żinios* dowiaduje się w tej spra- 

„wie, że Majorinsz początkowo podawał się za obywatela an- 
gleiskiego. 

Charakterystycznem jest, że prasa litewska łączy sprawę are- 
sztowania Majorinsza, z wystąpeniem pewnych ster nacjonali- 
stów łotewskich przeciwko zbliżeniu z Litwą przy jednoczesnem 
propagowaniu związku państw bałtyckich z Polską. 

EET 

Odlot z Bagdadu. 
S BAGDAD, 3-IX. PAT. Samolot Pride ot Detroit, który odbywa lot dookoła šwla- 

ta, odleciał do Bender-Abbaz. 

wiekie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewne$0 
poszukuje wykwalifikowanego. Dyrektora Handlowego 
w dziale zakupu drzewa. Reflekiuje się jedynie na siły 

pierwszorzędne i godne zaufania, z dłuższą praktyką w tej 

branży, władające językiem niemieckim. 

Również potrzeba 5—6 urzędników do uskuteczniania 

odbioru drzewa, godnych zaufania ze znajomością fachu. 

Oferty z podaniem życiorysu, referencji, wysokości wy- 

nagrodzenia oraz odpisy świadectw, uprasza się przysyłać da: 

Polska Agencja Rekiamy „Par”, Warszawa, Moniuszki 2, 

pod „Dyrektor“ albo „Urzędnik*. 

JEKESZBGOAZEAAZRABACAI ASG 
16 POLSKA 

puństooon Loterja Kltsowu. 
Można wygrać na jeden los 650,000 zł. 

1 klasa fest już do nabycia 

u kolektora K. GORZUCHOWSKIEGO 
Wilno, Zamkowa. 9, 

Dotychczas w 15 ej łoterji padło u nas 15.000, 5.000 i kilka 
wygr. po 2.000 i 1.060 zł 

Cena calego losu — 40 zł. 
= э 1/2 э 33 

” 14 ” — 10 э 

Zamiefscowym wysyłamy pocztą. Konto czekowe 80365, 
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ZEREENZRUZZOABZOSZESEZAZEZE 

s Bank Zoiązku Spółek zarobkowych 
zawiadamia, że termin wymiany akcyj markowych na 

złotowe we wszystkich Oddziałach Banku przedłuża się do 
dnia 1 listopada 1927 roku. Po tym terminie wymiana ad- 

EZ bywać się będzie wyłącznie w Centrali Banku w Poznaniu, Plac 
Wolności 15, ša 
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       ФФФФ BE. 

Austrjackie przedsiębiorstwo przemysłowe poszukuje 

ZASTĘPCĘ 
ma Polskę dla uierdzewiejących  instrumeutów  chirurgiczm ch, 
który włada językiem polskim i miemieckiim, a jest dobrze 
obznajommiony w urzędach i szpiłałach. Oferty z podaniem pre- 
tensyj i referencyj pod „Chirurgja" do Administracji niniejsze- 

go pisma. 
ё : = 

= : zek == pantofle, szarwary 

gimnasiyczne 
Ubrania harcerskie oraz przyrządy szkolne PO CENACH KONKUREN- 

CYJNYCH połeca w wielkim wyborze 

Ch. DI R 6 E ul, Wielka 15, 
telef. 1046; 

5.503:4333430005000045500300000D0000UQ00N00R0SR0G2020005000000040R8 
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Dom 
Sportowy 
    

R LICEUM HANDLOWE ŻEŃSKIE R 
M pod Dyr. STANISŁAWY PIETRASZKIEWICZOWNY 

= UI. Želigowskiego 1 m. 2. Liceum imi. Flomatėw. @ 
B WARUNKI PRZYJĘCIA: a 
a świadectwo ukończenia: a 

a) liceum sześcioklasowego ogólnokształcącego, 
= b) innej sześcioklasowej szkoły średniej z prawami publiczności, Je 

c) sześciu kias gimnazjum. a 

W ostatnim wypadku kandydatki jako posiadające kurs niezakończony 
     winny mzupełnić wiadomości z języka polskiego i historji w ciągu 1-go 

roku szkolnego, Nauka trwa dwa lata. Opłata wynosi 30 zł.;miesięcznie, 
Przyjmuje zapisy codziennie cd 10 do 2 pp. 

НННННДН ИнИнИ ооососоее 0200200000000000000660496 0066446666666444     

; Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. 

Instytuft Nauk 
Ramtlowo-Gospodarczych © Gllnie 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. 

Koedukacyjny Zakład Naukewy dla osób, które ukończyły 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej- 

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

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

ut: Biskupia 12, lokaj Szkoły Handlowej Męskiej. 
400000R000000000000040000090000000002000000 UNUUUZUUNUUSZNEM 

i ZDOLNYCH SPRZEDAWCOW 
OSZII H e $ (akwizytorów). Wymagana  intejigencja 

i zdolność konwersacji z ludźmi sfery 
wyższej Wykształcenie niekonieczne. Gwarantowana prowizja i zapewnio- 
ne minimum. Zgłosić się osob'ście lub plšmiennie do Biura Ogłoszeń 
J. Karlina, Niemiecka 22, tel. 605 
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Wileński Dom Towarowo Przemysłowy 

Na sezon jesienny i zimowy 

Również z dniem 10 ym dla 
4     

BRACIA JABŁKOWSCY 
Wilno, Mickiewicza 18. . 

poleca działy swego magazynu 
zaopatrzone w świeżo otrzymane towary 

iw dalszym ciągu nadchodzące. ; : 

Z dniem 10 ym b. m uzupełniamy dział konfekcji damskiej przez wprowadzenie pałt damskich, 

które otrzymujemy w znacznym wyborze. 
dogodności Sz Pań | 
wprowadzamy znane wykroje „ULSTEINA*. 

Sp. 

Akc. 

Tel. 7 — 33. . 

    
  

  

kinierską za Dniepr. Kilkadziesiąt 
rodzin ludu roboczego z ziemi 
Siedleckiej osiadło we _ dworze inteligencji, a rezułtaty 
Przybyli ze swym duszpasterzem, 
który w wielkiej, okrągłej sali zamie- 

garnie, szkoły fachowe, rzemieślnicze kudniowej nieraz podróży nie można 
kursa dokształcające, warsztaty dla było go opuszczać. W czasie tego 

tej z zapałem zamętu przedostała się do nas z Wił- 

prowadzonej pracy widoczne były w па czcigodna pani 
licznych wystawach prześlicznych wy. córka Mickiewicza i pozostawała już 

   

krów. jednej z pań uciekinierek. Kro-' 
wy postawiono w naszej oborze, na- 
tomiast najpiękniejsze sztuki z na- 
szego stada szwyców zostały wypę- 
dzone o 150 klm. za Daiepr. Przy 

Marja Gorecka 

nionej na kaplicę odprawiał nabożeń* 
stwa, na które gromadził się dwór i 
okolica. Ochronka dworska przepeł< 
пЛа się kilkudziesięciu dziećmi z 
Królestwa. Dla starszych chłopców 
okazała się potrzeba stworzenia in- 
ternaiu ze szkołą rolniczą i praktyką 
w rozlicznych działach gospedarstwa 
podwórzowege, rolniczego i ogrod- 
nictwa, Czterdziestu chłopców z Kró- 
łestwa i Litwy zapełniła szkołę, stwo- 
rzeną w nowozbudowanym domu na 
szpiłał dworski. Ponieważ felczera 
dworskiego powołano na wojnę, miej- 
sce jego zajęła inteligentna felczerka i 
prowadziła wzorowo ambulatorium i 
szpitalik. Wszystkie te instytucje były 
obecnie wspomagane funduszami Pol- 
skiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom 
Wojny. Miliony rubli płyaęły z kasy 
rządowej rosyjskiej na nomoc wygnań* 
com wojennym. P. T. P. O. W. 
Centralny Komitet Obywatelski funk- 
cjonowały ma całym obszarze państwa 
rosyjskiego, tworząc nietylko w mia- 
stach, ale po wsiach i dworach  scet- 
ki: ochron, szkółek, szpitalikėw, 
punktów żywnościowych, Składnic, 
zaopatrujących w odzież i pomoc 
pieniężną. W większych miastach 
otwierano drukarnie polskie, księ- 

—
 

robów rąk dziecinnych, lub na egza- w naszym Чмогле aż do wybuchu 

minach odbywających się przed rewi- bolszewizmu. Przybyła kilka starszych 
zyjaemi komisjami. Zadaniem komi- osób krewnych, zatrzymywali się też 

tetów było wszystkie dzieci polskie chwilowa uchodzący z Wileńszczyzny 
nauczyć czytać i pisać a tłammy wy- ziemianie. Rodzina p.p. В, z Kowień- 
gnańcze utrzymać w tęsknocie do szczyzny pozostała na zimę i urządziła 

Polski, w ukochaniu wiary i narodo- Sobie mieszkanie w opustoszonej go” 
wości. rzelni; gorzelnia bowiem przestała pra 

<Tam została nasza wieś cować, Rząd rosyjski wskutek ogłosze” 
Na zachodzie w Polsce gdzieś nia prohibicji nie odbierał spirytusu i 
wa day olbrzymi nasz rezerwoar mieszczący 

Nleś mnie tam słoty Śnie niesi 70.000 litrów, z rozperządzenia akcy- 
A zy opróżniono, wypuszczając zawar- 

Tak śpiewała dziatwa zgromadzo- jgść do wykopanego dolu i spalając 
na przy choinkach, ozdobionych w ją następnie. Było to zabezpieczenie 
polskim stylu, a każdy obchód, jaseł- gję przed rozgromem przez zdezotga- 
ka, czy teatrzyk kończono hymnem nizowane wojska. Ludność chwytała 
dawniej srogo zakazanym <Boże COŚ we wiadra palący się w wspaniałym 

Polskę». fajerwerku spirytus i unosiła pomimo 
Jesień 1915 r. złociła łasy !Biało- czuwającej straży. Było z tego po- 

ruskie, kiedy huk armat zbliżającego wodu kilka wypadków otrucia alko- 
się frontu głuchym grzmotem odzy- holem. 
wał się w pewietrzu. Cofanie się ar- Pędzone na tylach armji olbrzy= 
mji rosyjskiej wywołało ma tyłach mie stada bydła intendentury wojsko* 
okropny bezład. Pociągi stacjonowały wej przyciągnęły późną jesienią do 
po kilka godzin, nie mogąc się posu- naszych lasów. Pzrzyjęliśmy jak i oko- 
wać po zatarasowanych torach. Tłu- liczne dwory część tego t. zw. hurtu 
my pasażerów w bszładnej panice du- i oddaliśmy dla pomieszczenia krów 
siły się w wagonach, czepiay na bu- zabudowania osobnego folwarku. 
forach i dachach. Wdostawano się do Równocześnie prawie przypędzono z 
wagonów przez okna i przez ciąg kil- zachodu stado pięknych, rasowych 

tej okazji powędrowały za Dniepr „na 
przechowanie" cenniejsze srebra, książ- 
ki i papiery. W okolicy i na polach 
naszych kopano okopy i przeprawa= 
dzano druty kolczaste, przyczem zmu- 
szano do tej pracy całą okoliczną 
ludność wiejską. Z braku rąk robo. 
czych cgromne łany pięknych — Каг- 
tofli na polach naszych pozostały w 
ziemi, a propozycje, robione władzy 
wojskowej wykępania, kartofij przez 
żolnierzy i podzielenia się plonem, 
pozostawały bsz decyzji. Tak się w 
kraju, bogatym w ziemiopłody, mare 
nowały produkty żywnościowe przez 
niedbałość i dezorganizację. Hurty 
bydła wojskowego przez nmiedozór i 

złodziejstwo intendentury wyginęły w 
znacznej części, a padzjąc setkami, 
roznosiły w kraju zarazy. W ten spo- 
sób dostała się też zaraza młucna do 
naszej zarodowej obory. Chcąc kres 
położyć szerzeniu się choroby, trzeba 
było zdecydować się na wyrżnięcie 
okcło 200 sztuk bydła rogatego; ©- 
calało tylko, to co wysłaae zustało 
za Dniepr. 

(D. C, NJ) 

St. Šwiacki.
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meissrniogii U. S. B, 
z dniz 3—1X. 1927 r. | knienie ||| 

dnie f ši 
ъ 

Temperatura | ). aper j „TOC 

Opad za do: | bw sa i Opadu niema 

Wlatr | Poludniowo-wschodni; 
przeważający 

U wa g i: Pogodnie, 
| Minimum za dobę -1-70C 
ь Maximum za dobę --220C 2 

Tendencie barometryczna spadek ciśnienia. 

GLUEINEŁG 

SAMORZĄDOWA. 

— (x) Z posiedzenia komite- 
tu pomocy rolnej pow. Wil-Trock. 
W dniu wczorajszym odbyło się w 

| lokalu sejmiku pow. Wil.-Trockiego, 
| pod przewodnictwem p. starosty Wit- 

kowskiego, posiedzenie komitetu po- 
mocy rolnej. 

Posiedzenie to poświęcone było 

rozpatrzeniu sprawy klęsk żywieło- 
wych poniesionych ostatuie przez 
poszczególne gminy, przyczem komi- 

tet uchwalił udzielić poszkodowanym 
zapomogi w sumie 17 000 zł. 

Na poszczegółne gminy przypada: 

Koniawską, Szumską, Trocką i So- 
lecznicką po 3.000 zł. i Turgielską, 
Podbrzeską, Mejszagolską oraz Ru- 
domińską po 1.250 zł. ; 

— (x) Pierwsze posiedzenie 
nowego sejmiku Wił.-Trockiego. 
W dniu 10 bm. odbędzie się pierw- 
sze organizacyjne posiedzenie nowo- 
ówbranych członków sejmiku pow. 

,  Wil-Trockiego. Na posiedzeniu tem 
przed przystąpieniem do porządku 

| dziennego, który obejmuje cały szereg 
spraw aktualnych, dokonane będą 

| wybory członków Wydziału Powiato- 
wego oraz poszczególnych komisji 
sejmikowych. 

MIEJSKA. 

— (x) Nowe wplywy do kasy 
| miejskiej. Dyrekcja P. K. P. w Wil- 
| nie powiadomiła Magistrat, iż w okre 

| sle lipca rb. kasa Dyrekcji pobrała 

b od ładunków kolejowych na rzecz m. 
Wilna 31.477 zł 27, którą to kwotę 
może Magistrat podjąć z kasy Dy- 
rekcji. 

— (x) Uwadze pracowników 
b. kom. wyborczych. Magistrat m. 
Wilua podaje do wiademości, iż sze- 
reg osób, które pracowały w Swoim 

"czasie w komisjach wyborczych da 
Rady Miejskiej i nie pobrały dotąd 

| wynagrodzenia, mogą po nie zgłaszać 
się do Magistratu (wydział ogólny). 

— (x) Z posiedzenia Rady 
"Technicznej. Onegdaj, pod przewod- 
nictwem v prezydenta p. Czyża, od- 
było się posiedzenie Rady Technicz* 
nej. Na posiedzeniu między innemi 
postanowiono urządzić na krańcach 
miasta dwie budki z miejskiemi krana- 
mi do czerpania bezpłatnie wody. 
Mają to być pierwsze próbne krany 
"= które Magistrat zamierza u- 

‘ 

fządzić na poszczególnych krańcach 
Wilna. 

Pozatem uchwałono przystąpić w 
najbliższych dniach do budowy dwóch 
studzisa na Lipówce oraz do zalo- 
żenia chodników i oświetlenia ulicy 
<£ukiskiej (przy meczecie). : 

| Ostatnio założono chodniki przy 
| synagodze na ul. Szerokiej oraz przy 

kościele św, Anny. 
Podkreślić należy, iż dążeniem Ma- 

gistratu jest w - pierwszym rzędzie 
' porządkowanie wszystkich chodników 

przy kościołach, szkołach i innych 
instytucjach publicznych. 
"— (x) Demagogiczna interpe- 

dacja radnego Zasztowta. Na o- 
statniem posiedzeniu Rady Miejskiej 
„złożoną została między innemi inter- 
pełacja przez radnego Zasztowia, do- 
amagająca się wyjaśnienia, z jakich 
powodów Magistrat zwalnia robotni- 
ków eudzoziemców oraz co przyczy- 
mia się do obniżania płac robotnikom 
zatrudnionym przy robotach kanaliza- 
cyjnych, 

W sprawie powyższej dowiaduje- 
śmy się z kół miarodajnych, iż inter 
pelacja p. Zasztowta nie ma żadnych 
podstaw, gdyż dotąd Magistrat spe- 
cjalnie obcokrajowców nie zwalniał, a 
tylko ostatnio przy zakończeniu prac 
kanalizacyjnych mastąpiło zwolnienie 
wszystkich robotników bez wyjątku. 

Przyjmowanie zaś robotników do 
nowych prac, w myśł obowiązują- 
cej ustawy, mają pierwszeństwo 0“ 
bywatele państwa polskiego. Co do 
obniżania płac, to przeciwnie ostatnio 
Magistrat płace podwyższył z 3 zł. 65 
gr. na 4 zł. dziennie. 

— (x) Reorganizacja wydz. 
opieki społecznej Magistratu. Ma- 
gistrat m. Wilna na osiatniem swem 
posiedzeniu na wniosek ławnika d-ra 
Maleszewskiego postanowił przystą- 
pić do reorganizacji wydziału miej- 
skiej opieki społecznej, 

Reorganizacja ta polegać będzie 
ma zniesieniu t. zw, zapomóg doraž- 

nych, udziełanych dotąd przez Magi- 
strat bezrobotnym, oraz dokucziiwego 

| | IMMaSGWEgO „żebractwa przez stwo- 

| rzenie t. zw. domu pracy, na wzór 
| miast zachodnio europejskich, 

i "  8— (x) Nowa Karetka Pogoto- 
| wia Ratunkowego. Jak już donosi- 

› 

   

   
   
    

| 
| 

  

NIKA 
liśmy Magistrat przystąpił w ostatnim 
czasie do budowy drugiej karetki po- 
gotowia ratunkowego na podwoziu 
„Forda“. 

Karetka ta wykonana przez Magie 
strat własnym sposobem gospodar- 
czym, wypróbowarą została w dniu 
wczorajszym i oddaną będzie do dy- 
spozyc,i miejskiego Pogotowia Ratun- 
kekowego w dmiu 1-go paździenika rb. 

— (x) Oświetienie przedmieść 
m. Wilna za pomocą lamp nafio- 
wych, Z braku odpowiednich urzą- 
dzeń elektrycznych ta przedmieściach, 
Magistrat m. Wilna postanowił oświet- 
lić wszystkie ulice na przedmieściach 
czasowo za pomocą lam  maftowych. 

— (x) Nieuzytki miejskie będą 
sprzedawane w drodze licytacji. 
Magistrat "m. Wilns postanowił spo- 
rządzić listę wszystkich zbędnych na- 
rzędzi i nieużytków w magazynach 
miejskich i wystawić je na Sprzedaż 
w drodze publicznej licytacji. 

— (x) Wydobycie ukrytej mie- 
dzi przed okupantami. W ostat- 
nich dniach komisja miejska, w skła: 
dzie p. inż. Sokołowskiego, p. Ja 
strzębskiego i innych wydobyła z u- 
krycia w ziemi, w magazynach  miej- 
skich przy ul. Piłsudskiego, około 
400 kg. miedzianych części maszyn 
używanych w zakładach miejskich. 

Cenne te części maszynowe 20- 
stały w swoim czasie ukryte przez 
Magistrat przed okupantami (Niem- 
cami), którzy jak wiadomo obdzierali 
kraj nasz z wszystkiego, co tylko 
błyszczało. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (x) Miejski delegat w Urz. 

Funduszu Bezrobocia. Magistrat 
m, Wilna powołał w charakterze de- 
legata do Uurzędu Funduszu Bzzro- 
cia w Wilnie prof. Ehrenkreutza Ste- 
fana. 

— Drzewo dla inwalidów. Na 
mocy ostatniego rozporządzenia Pana 
Ministra Rolnictwa obowiązującego od 
dnia 1.Vił r. b. Dyrekcja Lasów Pań- 
stwowych upoważnione są do Sprze- 
daży inwalidom wojennym drewna 
opałowego po cenie o 50 proc. niź: 
szej ad taksy obowiązującej w dniu 
zapłaty, z doliczeniem kosztów wy- 
róbki. liość sprzedawanego na pa- 
wyższych warunkach opału nię może 
przekraczać 8 m, p. drewna na osobę 
rocznie. Z powyższej ulgowej sprze- 
daży opału korzystać mogą tylko ci 
inwalidzi, którzy ma mocy ustawy z 
dn. 8.1li. 1921 r. (Dz. Urzęd. 32—33 
poz. 195) pobierają rentę inwalidzką. 

Wszelkie poprzednie zarządzenia, 
dotyczące ulgowej sprzedaży drewna, 
tak wpałowego jak i budulcowego 
inwalidom wojennym straciły z dn. 
1.VII r. b. moc obowiązującą. Na pra- 
wo nabycia drewna budulcowego po 
cenach poniżej taksy inwalidzi winni 
uzyskiwać zgodę Ministerstwa. 

"POCZTOWA, 
— (o) W sprawie protestowa: 

nia weksli przez urzędy poczto- 
we, Od dnia 1 września została „na 
poczcie wprowadzona inowacja pro- 
testowania weksli za pośrednictwem 
urzędów pocztowych. Wszelkie listy 
zlecemiowe. (czeki, weksle, rachunki 
it p.) będą przedstawiane dłużniko- 
wi do zapłaty do miejsca jego za- 
mieszkania przez umyślnie w tym celu 
wyszkolonych listonoszy. Kto nie za- 
płaci w dniu płatności przedstawio* 
nego przez listonosza weksła, lecz 
dodatkowo uiści należność w urzędzie 
przed sporządzeniem protestu, obo- 
wiązany będzie wnieść pół kosztów 
protestu. Zasadniczo listenosz zgłasza 
się raz jeden z propozycją zapłace- 
nia weksla, jeśli dłużnika nie zastanie, 
pizyklei do drzwi zawiadomienie o 
sporządzeniu protestu. 

Tego rodzaju procedura wywołała 
sprzeciw w sferach kupieckich. Rejen- 
talny protest daje możność dłużni- 
kowi w ciągu dni trzech znaleźć s0- 
bie gotówkę i zapłacić weksel, nie 
dopuszczając do protestu, a co zatem 
idzie do stracenia kredytu bankowego. 

Wcbec powyższego zrzeszenia ku- 
pieckie zwróciły się do władz odnoś- 
nych z prośbą o zharmonizowanie 
procedury pocztowej z  rejentalną. 
Prócz tego zwracają uwagę na to, że 
protest przez Kerio kosztuje drożej 
od protestu rejentalnego. 

й ` ROZNE. 
— Kalendarz Oflcerów Rezer- 

wy. „Związek Oficerów Rezerwy 

Rzpitej Polskiej Zarząd Żiem Połud- 
niowo- Wschodnich we Lwowie, roz- 
wijając mysi wzajemnego zbliżenia i 
popierania się kombatantów, uprasza 
wszystkich oficerów i podoficerów re- 
zerwy, którzy wykonują jakikolwiek 
samoistny zawód (kupcy, przemysłow- 
cy, rękodzielnicy, lekarze, inżyniero- 
wie, adwokaci etc.) o podanie swoich 
adresów z krótkiem oznaczeniem za- 
wodu, pod adresem Związku Ofice- 
rów Rezerwy we Lwowie, ul. Ksper- 
nika 4, celem umieszczenia tych dat 
w „kalendarzu Oficerów Rezerwy” 
na rok 1928, a to do dnia 15 wrze” 
śnia b. r. 

— Komenda Chorągwi Wil.. 
M. Związku Harcerstwa Polskie- 
go wzywa wszystkie drużyny _isinie- 
jące na terenie Chorągwi, które do- 
tychczas nie 84 zarejestrowane w 
K-dzie Chor., do natychmiastowego 
podania do K-dy Chor. (Wilno, ui. 
W. Pohulanka 32—2) następujących 
szczegółów: adres drużyny i jej kie- 
rownika, nazwisko, wiek i zawód kie” 
rownika drużyny, opis Irešciwy do- 

2 

Goście francuscy w Wilnie, 
Przybywająca dziś do Wilna wy- 

cieczka „Przyjaciół Polski" zabawi w 
mieście naszem trzy dni. 

Nia jest to cała wycieczka stowa- 
rzyszenia „Les Amis de la Pologne”. 
Przyjeżdża do Wilna tylko 16 osób. 
Wśród nich znajdują się między inny- 
mi p.p. general Verillon przewodni- 
czący tilji „stowarzyszenia Przyjacio! 
Polski* założonej w Cherbourgu, me- 
cenas Garcin z Ax, pani Barot, lite- 
ratka z Angers, pani Caction z Mar- 
sylji, dr, Barot prezes Towarzystwa 
G:ograficzaego w Angers, panna 
Streicher z grona profesorów Wyż- 
szej Szkoły w Stvres, panna Veyrieux 
zajmująca także stanowisko w Nimes, gz 
panna Cormier czlonek izby adwo- 
kackiej w Bordeaux, p. Cochain ne- 
dagog, z Verdun, p. Roux dyrektor 
znanej dystylarni konjaku pod firmą 
Prunier i inni. Panowie ci i panie są 
po większej części założycielami w 
rodzianem mieście filij stowarzysze- 
nia Przyjaciół Polski. Przybywa też z 
nimi do Wilną rodaczka nasza panna 
Siryjeńska, studentka z Paryża. 

Daiś, w niedzielą będą geście na- 
Sł przez dzień cały zwiedzali miasto. 
O 8-mej wieczorem adbędzie się obiad 
składkowy w sali Żorża, a po obie» 
dzie tamże  raut, urządzony przez 
wiłeński oddział Towarzystwa Przyja- 
ciół Francji, 

W poniedziałek cała wycieczka 
udaje się samochodami do puszczy 
Rudnickiej, zaś we wtorek do  Trok. 

Podczas pobytu swego w Wilnie 
goście francuscy mieszkać będą u 
różnych osób prywatnych. 

Komitet przyjęcia podaje do wia- 
domości, że dziś do południa można 
u dyrektora Kowzslskiego w restaura- 
cii Żorża zapisywać się na obiad 
(10 zł.), tudzież nabywać bilety wstę- 
pu na raut (3 zł.). 

tychczasowej pracy drużyny. 
Równocześnie Komenda Chorągwi 

podaje de wiadomeści, że drużyny, 
które nie należą do Zw. Harc. Polsk. 
nie mają prawa używania nazwy „har- 
cerska“ („skautowa”) i noszenia oznak 
harcerskich, 

W wypadkach organizowania no» 
wych drużyn należy się przedtem po- 

Komendą Chorągwi. 
— (x) Dzieci Górnośląskie о- 

puszczają Kresy. W dniu dzisiej- 
szym, w godztnach popołudniowych, 

ochronie w Czarnym Borze pow. 
Wil.-Trockiego młodzież szkolna z 
Góraego Śląska, po trzechtygodnio- 
wym pobycie odjeżdża w swe rodzine 
ne ogniska. Nadmienić nałeży, iż to 
już diuga partja dzieci z Górnego 
Śląska, które na koszt sejmiku po- 
mienionego powiatu spędziły waka- 
cje letnie w ureczym Czarnym Borze. 

— Kobieta... kometa! Taka prze: 
dziwna, nieprawdopodobna w dzisiej: 
szych czasach metamorfoza stała się 
we wczorajszej recenzji teatralnej. 

Wiadomo: błąd drukarskil Fatal- 
ność, nieszczęście. Wyraźnie było na- 
pisane „kobieta"; zecer złożył „kome- 
ta"; korektor przeoczył... Kobieta mo- 
że — dziś! — być gwiazdą, słońcem, 
planetą (jeżeli koniecznie potrzeba da 
rymu) ale:, kometą? Przenigdy. 

Jakaż zgodzi się dziś kobieta po- 
kazać się publicznie 7 ogonem.. kas 
mety, choćby przezudnie gwiazdzis- 
tymi 

Kometa dziś — nie modna. 
— (0) Szczególny sposób ucz: 

czenią grobów żołnierskich. W 
Zakrecie, w lesie, czy już raczej parku, 
w pobliżu bramy głównej, został 
wzniesiony publiczny ustęp o kilka- 
naście kroków od ogrodzenia cmen. 
tarnego i krzyża, za którym są mo- 
giły poległych w wielkiej wojnie świa- 
towej. Warto, iżby administracja Uni- 
wersytetu S. B. pouczyła bezceremo- 
njalnego twórcę tak dzikiego pomysłu 
przyzwoitości i elementarnego posza- 
nowania dia miejsca spoczynku po- 
ległych żołaierzy i nakazała natych- 
miastowe przeniesienie tej ohydy ua 
inne miejsce. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). 

<Aszantka»—Wł. Perzyńskiego, jedna z naj- 
lepiej napisanych sztuk polskiego repertuaru, 
dziś grana będzie po raz ostatni przed zej- 
ściem na czas jakiś z repertuaru. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 
o g. 4 m. 30 pp. nieodwołalnie po raz osta- 
tni z powodu wyjazdu z Wiina St. Purzyc- 

lego, grana będzie świetna komedja  Nic- 
w wsk Będzie to az 

zem ostatni wyst t. Purzyckiego, 
miejsc od 15 4 = REP 

— Jutrzejsze wznowienie 
<Pociąg-widmo«. Jutro grana będzie naj- 
popularniejsza, a jednocześnie sensacyjna 
sztuka pt. <Pociąg-w'dmo>. 

— Czwertkowa premjera. W czwartek 
wchodzi na repertuar jedna 2 najšwietniej- 
szych komedji znakomiteį spółki francuskiej 
Caillaveia i Fiersa pt. «Michasia i jej 

PE si j — Dzisiejszy poranek koncertow: 
M, iK. Wiłkomirskich w Teatrze Pol- 
skim. Dziś o g. 12 m. 30 pp. oczekuje Wil. 
no niebywała atrakcja muzyczna, a miano- 
wicie koncert słynnych na całą Europę wir- 
tuczów Marji i Kazimierza Witkomirskich, 

W programie: Chopin, Rachmaninow, 
K. Wiłkomirski, Debussy, Liszt. 
W biletów od 50 gr. Kasa czynna od 

g. ll-ej. r, 
— Wil, Tow. Filhurmoniczne (ogród 

po'Beruardyński). Dziś 4 września r. b, © 8. 
8 wiecz, Wielki Koncert Wil. Orkiestry Sym- 
powa: Jako solista: wystąoi znany skrzy- 
ek prof. Fienryk Sołomonow. Dyrekcja R. 
ubinsztejn. W programie: Saint-Saćns kon- 

cert skrzypcowy H-mol z towarzyszeniem 
orkiestry, Czajkowski <Kaprys włoski» i 
wiele innych utworów solowych i na orkie- 
strę. 

RADJO 
— Program audycji warszawskiej. 
13.35—14.10. oset SZK ów : 

sztuki 

ŁOwo 

    

Bronistaw Įelerski 
syn Heleny z Rożniatowskich i $. p, Marjana Jeleńskich, ziemian na Litwie, po długich 1 ciężkich cierpieniach 

zmarł 30 sierpnia r. b. w Lublińcu na G. Sl. i tam pochowany został, o czem zawiadamiają stroskani 

    

  

Pan Minister W. Ri 

  

matka, 

terwenjuje w 

   
   
      

O. P. in 
sprawie dzialalnošci ks, Borodzicza. 

W dniu 2 b. m. z polecenia p. Wice-Wojewody Malinowskiego wy” 
jechał na teren powiatu Dziśnieńskiego, gdzie przebywa obzenie ma wizy* 
tacji J. E. ks. Arcybiskup Wileński Romuald  Jałbrzykowski, Kierownik 
Oddziału Wyznań p. W. Piotrowicz dla wręczenia j. E. pisma Pana Mini- 
stra Wyznań Religijnych I O. P. w sprawie ks, Borodzicza, 

W pismie tem, wręczonem ks. Arcybiskupowi w Prozorokach, komu 
nikuje p. Minister, iż w ostatnich dniach oirzymał informacje, wskazujące 
że delegowany przez ]. E. do Leonpola ks. Józef Borodzicz uprawia 
działalność, która nie tyłko rozjątrza wzajemnie ludność katolicką i pra- 
wosławną na tłe wyznaniowem, ale prowadzi nieuniknienie do zaburzeń i 
ekscesów, mogących poważnie zakłócać porządek publiczny i zagrozić 
bezpieczeństwu Państwa, zwłaszcza w 
ш Wobec powyžszego p. Minister, 

ai 

tych pogranicznych miejscowościach. 
powołując się ne art. XX. Konkor- 

przedstawia konieczność odwołania ks. Borodzicza z Leonpola i pod- 
krešla, że wobec poważnych skutków, jakimi grozi pozostawanie ks, Bo- 
rodzicza w Leonpolu, choćby przez krótki czas, prosi J. Е. Arcybiskupa 
Metropelitę Wileńskiego o wydanie potrzebnych zarządzeń be. dłuższej 
zwłoki. 

Następnie delegowany przedstawił ks. Arcybiskupowi zajścia wynikłe 
na skutek działalneści ks. Borodzicza w Lzonpolu, możliwość dalszych 
na, tem tle komplikacji oraz fakty, które świadczą © zarzutach, poczynia - 
nych ks. Borodziczowi w pismie Paaa Ministra. 

JE Arcybiskup Metropolita zakomunikował w odpowiedzi, że w 
najbliższym czasie uda się do Leonpola, gdzie osobiście zbada na miejscu 
stan rzeczy, poczem wyda stosowne zarządzenia, 

  

„ Jeszcze w sprawie masowego zatrucia się 
żo'nierzy 

W sprewie zatrucia się żołnierzy 6 p. p. Leg. dowladujamy się, że 
stan zdrowia chorych, których jest stu cziernastu, Stopniowo poprawia się, 
jakkolwiek: kilkunastu znajduje się jeszcze w stanie graniczącym z bez- 
przytomnością. 

Śledztwo prowadzone w sprawie tego zajścia wyjaśniło, (że podej- 
rozumieć osobiście lub listownie z rzany o zairucie żołnierzy transport konserw mięsnych był fabrykatem 

Bydgoskiej Fabryki Konserw. 
Specjalna komisja bada skład konserwów i jak dotychczas nie usta- 

lono dokładnie stopnia ich zepsucia chociaż, podobno jeden z lekarzy 
bawiąca ma wywczasach letnich w przy pomocy analizy ujawnił w nich bakterje szkodliwe dła organizmu. 

: Rozwiązanie nowo wybranej rady gminnej w 
Mejszagole, 

Na wniosek starosty pow. Wil.- 
Trockiego p. Witkowskiego została 
w dniu wczorajszym, w myśl rozpo. 
rządzenia p. Wojewody, rozwiązana 
rada gminna w Mejszagole, wybrana 

"w lipcu r. 

Podkreślić należy, iż tak rychłe 
rozwiązanie tej nowej rady w niespeł- 
na sześć tygodni po wyborach nastą- 
piło prawdopodobnie z powodu nie- 
udolności wykazanej w _ dziedzinie 
gospodarki i administracji gminnef. (x) 

Agitacja komunistów w Wilnie. 
Aresztowanie 

Od chwili powstania niemal Rosji 
Sowieckiej, a więc wzmocnienia się 
międzynarodowego ruchu komunisty- 
cznego, rok rocznie w okresie od 
23, Vill — 6. IX urządzany jest ty- 
dzień młodzieży komunistycznej. W 
okręsie tym wzmaga się działalność 
komsomołu, a nierzadkie są demon- 
stracyjne wystąpienia narybku kumu- 
nistycznego. Dzień dzisiejszy, jako 
„międzynarodowy dzień młodzieży* 
jest kulminacyjnym punktem tygod- 
nia komsomolców i nie wykluczone 
jest, że obiecująca ta młodzież zechce 
manifestować. 

Jako preludjum do tego, w dniu 
wczorajszym w wielu punktach mia- 
sia rozrzucono prokiamacje komu- 
nistyczae, a na ulicy Dolnej ( w re- 
jonie V komisarjatu) rozwieszony ze» 
stał transzarent z napisem: „Na im- 

zimowych» (Dział «Roinictwa») wygłosi p. 
Jan Maciejewski. 

14 10—14.35, am pt. <Odkažanie 
zbóż ozimych» (dział «Rolnictwo») wygłosi 

„ Edward Mioduszewski, 
14.35—15.00. Odczyt pt. <Najwažniejsze 

wiadomości i wskazania rolnicze» (Dział: 
<Rolnictwo») wygłosi p. Szczepan Mędrzecki. 

1500 15.05, Komunikat meteorologi- 
czny. 

15.05—15.30. Odczyt pt. «Matka a szko- 
ł powszechna» wygłosi p. Pelagja Restorf- 
(owa. 

1530—1700 Przerwa. 
17.00—17.35, Audycja dia dzieci. 
11.35—-18,35, Koncert popoładniowy. 

Wykonawcy: Orkiestra P. R. oraz p. Salec- 
ki Cz i sek Neo „(akomp.). 

pł . Rozmał! c w * 

L. Ławiński. PNE 
1855—19.10, Komunikaty PAT. 
19.10—1935. Odczyt pt. «Stulecie ro- 

mantyzmu IV — Romantyzm w muzyce» 
wygł. p. Cezary Jelleuta. 

1935—20.00. Qdczyt pt. <Japonja, jako 
pośredniczka handlu między Wschodem a 
Ząchodem» wygł. p. Stefan Łubieński. 

20,00—20.30, «Edward Grieg — charak- 
terystyka twórczości» wypowie red. Mate- 
usz Gliński. 

2030. Koncert wieczorny. 
2200. Komunikaty policji, sygnał czasu, . 

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

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Zajście przed gmachem  Woje- 

wódzkim. Dn. 3 b. m. w pobliżu gmachu 
wojewódzkiego na ulicy Św. Magdaleny, 
miał miejsce następujący iocydent: 

Prezes Rady Narodowej Białoruskiej p. 
Pawlukiewicz po krótkiej rozmowie zniewa: 
żył czynnie p. Jana Stankiewicza, redaktora 
pisma białoruskiego <Narcd>. 

Jan Stankiewicz usiłował najpierw kop- 
nąć p. Pawlukiewicza, następnie uderzyć go 
teką. którą miał w ręku, później dopiero 

prosił posterunkowego o interwencję, 
Na wezwanie policjanta p. Pawiukiewicz, 

podając mu swe nazwisko, oświadczył, iż 
znieważył czynnie p. Stankiewicza. 

Jak się dowiadujemy, powodem zniewa- 
* żenia było obrażiiwe zachowanie się p. Stan- 

kiewicza wobec p. Pawlukiewicza podzzas 
owoców gpotkania go w Województwie. 

komsomolca. 
perjalistyczną wojnę odpowiemy woj- 
ną przeciw kapitałowi. Precz z faszy- 
Stowskim rządem — Piłsudskiego". 
Transparent oraz ulotki podpisane 
zostały przez. Wil, Zw. Młodz. Ko- 
munistycznej, 

„_ Funkcjonarjusze policji aresztowa- 
li przedwczoraj aktywnego członka 
Zw. Młodzieży Komunistycznej Tobja- 
sza Szapiro w momencie rozdawania 
na ulicy Piłsudskiego odezw komu- 
nistycznych, 

Szapiro za podobną czynność are- 
sztowany był w okresie agitacji przed 
wyborami do kasy chorych, lecz wła- 
dze sądowe zwolniły go z więzienia 
za kaucją. 

Wczoraj też miał się odbyć wiec 
protestacyjny z racji stracenia Sacco 
i Vanzettiego, lecz władze edmówiły 
zezwolenia. 

900000009009094N00B00E00050RNEWNA 

ul. Wileńska 31 
a sezon jesienno-zimowy wielki w: 
mych od najtańszych do naldtožasy 

Swetry, pończoszki, Skarpetki, kołdry, poduszki, wata, pierze: 

za gotówkę i na raty. P. Urzędnikom 

ZERAACANOOCEODOWRZARLEONAGĄUGHDORED 

Wiłeńskie rocznekursy 
gromadnego wychowania 

pozaszkolnego, 
(Wywiad z delegatem Min, P. i O.S: 

p. Babickim), 

Przybył do Wilna z ramienia 'Mi- 
nisterstwa P. i O. S$. referent działu 
wychowawczego i dyrektor 14-tu za- 
kładów wychowawczych w Pruszko- 
wie pod Warszawą, p. Babicki, celem 
uruchomienia tu kursów gromadnego 
wychowania pozaszkolnego. 

Na terenie całe] Polski mieszka 
obecnie pizeszło 50.000 sierot i ist- 
niejs około tysiąca t. z. zakładów 
zamkniętych, w których sieroty te, 
przewaźnie osierocone wskutek woj- 
my, są wychowywane; Do niedawna 
jeszcze wychowanie tych sierot 
traktowane było jako filantropja, ©- 
becnis jednak, kiedy P.ństwo samo 
opiekuje się niemi, koniecznem jest 
stworzenie kadrów kwalifikowanych 
wychowawców. 

D-H. „Bławat Wileński 

palta męskie i uczniowskie robimy n. 

Mieszkania do wynajęcia 
2 pokojowe. 

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

żona i rodzeństwo, 

        

Dr. M. Obiezierski. 
POWRÓCIŁ. 

  

  

Doktor hewin 
SZ yny Eu 

ił jęcia choryc! —>1p "4.4—6) ule Zawalna 28. Tel. 585. 
  

  

WYBOROWE ŻYTO SIEWNE 
Dańkowskie pierwszy odsiew 

poleca | 
Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

UCZNIEE 
KapeluSZ8:sratię tn. dis 
E. Mieszkowski 

TRENNNNKNNASEZRANARNE 

    

    

owskie czap. 
rondel. szk, Śr. 
państw. i 0.0. 
Jezuitów. 

Mickiewicza 22 gi 

    CZMIRIR 
DARMO 

otrzyma każdy konsument najlepszej 
HERBATY marki <CZAJNIK» piękny 
serwis herbaciany z najcieńszej por- 
celany za zwrotem opakowania od 

herbaty marki <CZAJNIK>». 
u Żądajcie prospektów od Waszego 

dostawcy. 
OE R KG GA A A A RED og p PA RY A ORA AE 
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Specjalnem zaufaniem | 
należy darzyć reklamę 4 

o herbacie FE. p. 
marki 

ta jakością  prześciga Herbata 
wszystkie dotychczasowe marki. 

Do nabycia w handlach 
kolonjalnych. 
  

Lekcje śpiewu solowego w języ- 
kach polskim, francuskim i rosyj- 
skim udziela Wanda Toczyłowska. 
Partje operowe pod kierownictwem 
prof. K. Galkowskiego. Zapisy 
w dnie powszednie do 12-ej rane i 
s. 2 pop. Bernardyński zaul.       

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Aidas > fachowe kore- 
8 len r Sekulowi 
Warszawa, ‹ п'іря 42. Kursa e 

czają listownie: buchalterji, rachunko« 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

n Po ukofczeniu šwiadectwo. 
DAJCIE PROSPEKTOW! +
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„tel, 382 poleca 
bór towarów wełnianych 1 bawełnia- 
ch. Szewioty ną mundurki *szkoine, 

Garnitury i 
a zamówienia z naszych” materjałów 
i Wojskowym na dogodn. warunkach. 

: 
* 

: 
ZAKNRNRNANUNNAUZNRZARNNNAGNANE 

Swego czasu w Warszawie uru. 
chomiono krótkoterminowe kursy, a 
po rozporządzeniu Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej o opiece nad zakła-. 
dami zamkniętemi, zorganizowane zo- 
stały w Warszawie roczne kursy. 
Takie same właśnie kursy powstaną 
obecnie w Wilnie. 

Na wileńskie kursy, obliczone na 
40 — 50 osób, przyjmowani będą: 
czynni wychowawcy, absolwenci Pań- 
stwowych kursów ochroniarskich (i 
to tylko w drodze wyjątku) oraz - 
zredukowane nauczycielstwo. Wykła- 
dy prowadzić będą wykwalifikowane 
siły fachowe. 

Dowiadujemy się jednocześnie, że 
kursy rozpoczną się w połowie paź- 
dziernika w lokalu dostarczonym przez 
Polską Macierz Szkolną. 

Na terenie województwa Wileń- 
skiego znajduje się obecnie 70 zakła- 
dów zamkniętych, a w nich przeszło 
trzy tysiące dzieci. T.
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Poleca wykwintne odbiorniki I wszelkie akcesorja na dogod- 
nych warunkach spłaty 

Najpoważniejsza firma radjowa na Kresach. 
ODDZIAŁY: Baranowicze, ul. Szeptyckiego 33. 

SKŁADY WYROBÓW: Wołkowysk, ni. Zamkowa 9, Lida, ul. 
Suwalska 65, Głębokie, ul, Zamkowa 29, 
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M przewa owocowe, krzewy jagodowe 

wyhodowane 
na miejscu 

w ogrodnictwie 

4, są tam do nabycia 
w wielkim 
wyborze „MaŻeleGO 

Zamówienia przyjmują: Wilno, Zawaina 6 m. 2, 

oraz zakład na miejscu, 

Ceny przystępne 

440%0006900A800504%00000803%450000032 KRAURUNNUNANME 
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RJUM MUZYCZNE w WILNIE 
(z prawami) 

przeniesione do nowego lokalu przy ul. Dominikań- 

ke] 5. Klasy wszystkich instrumentów solowych i 
erkiestrowych, śpiewu solowego, przedmiotów itore: 

tycznych. Początek zajęć dn. 1 września. Sekretarjat 
czynny od g. 4—7. 

  

  

   
ul, Mało-Stefańska 

m. 2 

Potrzebne 

ciu, na Antokolu lub 

adm. <Słowa> dla 
J-Karczewskiego 
  

Potrzebna SŁYNNE CZESKIE 

MŁOCARNIE MOTOROWE 
FABRYK! 

«Słowa». 
  

( 5 i nia bez żadnych w domu pty- WICHTERLE i KOVARIK | zsśa ik |*"iesez* |OMadr_ zszazy | ое н о bono 
я sių " Wii ski Bi Lt 30.1 Gumna: 1) na VII Targach Wscehodi ch o е 4 ле I: innis į ros; З: ai e ri I za. . le je Ь z podwójnem on A kłosownikiem do jęczmienia i tarką Sb dako takaatd |-Komiaaito: Hiattdia- Mau 616 a) Targ Bvdła od dn. 9 X do 14 IX. 

io koniczyny; przewcźne. wg S we m o, b) Targ Koni „ „10X ,„15iX. 

AMERYKAŃSKIE Taa ul CZA add „Įei Targ Suit „„ OMX, MIX. 
posady, Łaska wo ofer Muzyki cządująjm | 6) TargDrobiu, - 45X 2 9iX: E MOTORY NAFTOWE 

na 
4, Mickiewicza 37 m, 17. 

mieszkanie z 4 ch lub ' 
3-ch wiekszych pokoi buchalter 
z kuchnią w śródmieś- 

wierzyfńicu Ciepłe, m. 5, buchalterowi. ® # 
słoneczne, możliwie z 
wygodami,  Olerty 

uprasza się składać w 

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

ty z warunkami do 
adm. «Słowa» dla 5. K. 

JIN K KAMIENIE 
E ZOLCIOWE 
CHOROBY 
WATROBY 
ARTRETYZM TE 

  

Va 
EDGAR WOLLES 

zo łycieszcza postać. 
Twarz majora ani drgnęła. Poważ- 

ne jego oczy nie zmieniły wyrazu. 

— Właśnie zastanawiałem się, 

skąd wzięła pani papier. Zapewne wy- 

daję się pani strasznym? 
— Uważam, że pan jest okropnym 

pat gn — odrzekła Elza. — Czy 

m adejść? 
p Pani uważa mnie > okropnego 

wieka? Tak samo myšlą 0 mnie 

A myśleć inni ludzie. Co zaś do- 

tyczy Tepperwilła, to stanowczo po- 

winien bardziej uważać na swe słowa. 

— Ach, =krzyknęła Elza, — więc 

pan przyznaje się? 
Skinął głową. 
— Mam nadzieję, że popamięta tę 

nauczk 
Elza nie mogła zdać sobie sprawy 

z tego, czy to wszystko jest snem, 

czy rzeczywistością. S 

Gniewnie uderzając w klawisze 

maszyny do pisania, rozmyślała nad 

sytuacją. Pocieszała się myślą, że no- 

wa sekretarka majora Emery może 

zdoła petraktować : odpowiednie szefa 

i oduczy go od tych manjer. Błagała 
Boga, by nieszczęśliwa kobieta . (ża- 
den mężczyzna nie mógłby przebyć 

futaj jednego tygodnia) zdobyła się 
na otwieranie wbrew woli szefa jego 

ROBY-NA-TLE 
ZŁEJ:PRZE: | 
MIANY:MAŻ 

  

e — TAN 

МЕСНО; @ 

RIMA 

listów i paczek. Wyobrażała sobie ja- 
kąś kobietę o kamiennej twarzy i zim- 
nem sercu, która zegnie i upokorzy 
złowieszczego człowieka. Lećz słodkie 
te marzenia rozwiała świadomość, iż 
major sam wybierać sobie będzie sekre- 
tarkę i że niezawodnie znajdzie bied- 
ną, nieszczęsną jakąś / dziewczynę, 
która będzie traktowała jego bezczel- 
ność, jako jeden z warunków pracy. 

Myśli jej przerwał nagły dzwonek. 
Pośpieszyła do gabinetu tyrana, 

— Zapomniałem o jednym liście, 
Proszę pisać: 

„Do Dyrektora Banku Stebbinga*, 
Szanowny Paniel 

Upraszam o przesłanie rachunku 
mego w banku Siebbinga do banku 
„Norsern i Midland”, Niniejszem upo- 
wažniam p. Feng-Cho,profesora przy- 
rody, do podjęcia szkatułki, znajdują- 
cej się w safesie. 

Z szacunkiem... 
Elza powróciła do swej maszyny 

ostatecznie przekonana, co do praw- 
dy słów Ralfa. Emery zrywał stosunki 
z bankiem Stebbinga, 

Paweł Emery znów był przedmio- 
tem rozmowy pomiędzy dwoma ludź: 
mi, z których jeden miał powody do 
nienawidzenia go, a drugi do podej- 
rzewania. Tepperwill lężał w swem 
wygodnem łóżku, w jednej zabanda- 

  

MASSEY-HARRIS 
a sile 11/,, 3, 41f3 i 6 koni 

IE w pracy i ŁATWE w cbsłudze 

  

    

DOMY 
w śiódmieściu lub 
domki z Gzrótkani. 
rzyjmujemy zgło- 
a beż żadnych 

kosztów | 
na sprzedaż 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we Ad, Mickiewi- 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKĘI w Wilnie 
ul. Zawałna Nr. 11-a. 

Skład maszyn rolniczych. 

  

nauczycielka, 
T. Wasowski 

powrócił. 
Choroby uszu, gardła 

1 nosa. 

Rutynowany  wnleńska 12 m. 3, 
poszukuje przyjmuje od 4 do 5. 

stałej lub godzinowej 
pracy, Wileńska 29 

(Wejście od Ciasnej). 
    

  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-$molska 
Choroby jamy ustne. 

Poszukuje się 
  

Przyjmę 
uczenice na mieszka- Plombowanie i usu- K 
nie, opieka, pomoc w wanie zębów bez bólu. 
naukach 
Uniwersytecka 4 — 2. korony, Sztuczne zęby. 

    kom A A? sA 
15 zniżka. Ofiarna 4 m. 3- 
> Wydz. Zdr, Nr 3 

przyjmujemy zgło- 
  

  

    

uczenica Warszawskie- 
M Konserwatorjum 

uzycznego. Ul. Gim- 
nazjalna 6 m. 16. 

Piękny 

Meble 
| solitine 
OBR BUS aklas Goal Royal) 

można w Scarlet» szkarłatno- 
Domu Handlowym krwisiy. Fianse wysy- 

łam pocztą nie mnie: 

H. Sikorski i $-ka3e,=5 22 

  

  cza 21, tel. 152. 

żbwanej ręce trzymał złoty flakon z panu kłopotów—zauważył sucho Ralf. 
rzeźwiącemi solami, gdyż odczuwał — Czemu?—Bankier otworzył sze” 
silny ból głowy. Temniemniej chętnie roko oczy. 
przyjął Ralfa Challama i opowiedział — Dlatego że.., dlatego że...—Ralf 
swe przygody. Ralf okazeł współczu- wziął list, który pokazał mu pierwiej. 
cie i zainteresowanie. Lecz podejrze- Tepptrwili przeczytał i uśmiechnął 
nie Ralfa, iż napastnikiem nie był nikt się. : 
inny, jak sam Emery, wywołało tak — Czy pan rozumie, żeto ostrze- 
silne oburzenie u Tepperwilla, jakby żenie jest spowodowane naszą wczo- 
tu chodziło o jego własny honor. rajszą rozmową?—zapytał. 

— To głupstwo mój drogi, to — Dotyczącą Emery? Ależ nie! 
głupstwol—zawołał ostro.—Emery nie — Jest to takie same ostrzeżenie, 
był nawet w pobliżu. Widzialem wy- jakie otrzymał Tarn, w dniu Śmierci. 
raźnie napadających na mnie. Może Najwidoczniej pisał je ten sam  czła- 
był tam ktoś jeszcze, ale wątpię bar- wiek. Do czegoż innego mógłby od- 
dzo. Nawet szofera nie było w samo- nosić się ten list? Przecież pan nie 
chodzie. Zresztą dlaczego Emery miał-. mówił o nikim, prócz Emery i jego 
by na mnie napadać? spraw? : i 

Ralf pomyslał, że istniały ku temu Tepperwill milczał chwilę zdziwio- 

poważne przyczyny, ale nie uważałza ny rozumowaniem Ralfa. 

stosowne tłomaczyć tego. — Hm,—rzekł w końcu, —skądże 
— Ja uważam to za rzecz zupeł- by mógł wiedzieć o naszej rozmowie. 

nie możliwą, —rzekł —Emery jest dzi- Rozmawialiśmy w moim gabinecie, 
kim człowiekiem. gdzie absolutnie niemożliwie byłoby 

— Głupstwo, głupstwo! Wybaczy nas podsłuchać. 
mi pan to wyrażenie, drogi panie, ale — A pański telefon na stole? 
doprawdy, nie należy mówić o tem. — Długo gładziłsię po brodzie, pró- 

Ręczę, że nie było tam majora Emery. bując odgadnąć zagadkę. 
Rałf nie nastawał dłużej. — Mało prawdopodobnem jest, 
— Muszę coprawda przyznać, że by przezfjtelefonfmogłabyć dosłyszana 

Emery nie podoba mi się, jako klient nasza rozmowa, a gdyby nawet któ- 
—ciągnął dalej Tepperwiil, — skorzy* ryś z moich urzędników posłyszał ją, 
stam z pierwszej sposobności, żeby nmigdyby mnie nie zdradził. To niemoż- 
się go pózbyć. liwe! Emery jest porządny człowiek. 

— Myślę, że on sam oszczędzi Żałuję, że opowiedziałem swą przygo” 

50 szt za 7 zł, 1 
szt. 10 zł. Pocztą Za- 

ul. Zawalna Nr 30. lesie koło Smorgoń. 
Leszczyński. 

  

dę, skoro to wzbudziło w panu po- 
dejrzenia. 

Ralf uśmiechnął się. 
© — Nie od dziś je powziąłem! — 

rzekł. — Muszę przyznać, że jestem 
uprzedzony do majora Emery. Gotów 
jestem uczynić wszystko, co mogłoby 
mu zaszkodzić. 
Widząc oburzenie Tepperwilla, do- 

dał szybko: 
— Zresztą nie uczynię nic takiego. 
— Chwała Bogul—zawołał gorąco 

bankier.—Nigdy nie lubiłem walki, a 
teraz mam jeszcze większą niechęć 
do wszelkiej przemocy. 

To mówiąc, dotknął delikatnie do 
swej obandażowanej głowy. 

alf był szczery, gdy mówił, że 
najgorętszem jego marzeniem był po- 
rachunek z człowiekiem, którego nie- 
nawidził z całej duszy. Tegoż samego 
dnia nadarzyła mu się sposobność ku 
temu. 

ROZDZIAŁ XXIV 

Papierek lakmusowy. 

— Więc pani stanowczo porzuca 
mas w sobotę, panno Marlow? 

* — Tak, panie Emery, 
Major stał przy oknie z rękami w 

kieszeniach i ponuro patrzył na ulicę, 
— Trudno mi będzie znaleźć ko- 

goś na pam miejsce, —rzekł po chwili, 
— Czy nie mogłaby pani przez ty- 
dzień jeszcze zapanować nad swą na- 

zapewnione, Porcelanowe 1 złote m 

od g.8—10 i od 4—6. Wojskowym, urzędni. | 

załatwiamy dogod- 
nie na termin po- 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

Czynając od jedne- mebli: 
go miesiąca jadalne, sypialne, 

Wileńskie Biuro salony, « gabinety, 
łóżka nikiowane i 
aupielskie, kreden= 

Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi-+ 
cza 21, tel. 152. sy, stoły, szafy, 

vlūrka, krzesła 

FORTEPIAN koo itd. : 

okazyjnie tanio do ej pęd meme 

sprzedania. Bonitrater- y. 
    

ska 6, m. 2, 

a OKAZYJNIE DO SPRZEDANIA — ® 
z działka ziemi (92/100 dzies.) 2 km. m 
m od Druskienik, niedaleko m. Rotni: m 
m czą. Można skorzystać z rzeki (Rotni. m 
m czanka) i pastwisko, Dowiedzieć się: g 
" Wilno, ul. Straszuna 15, m. 6. ® 

E TIESTO T TAS TTT | 

Towarzystwo Gospodarskie | 
Wschodniej Małopolski 

we Lwewie. 

  

€) TargMiedowy „ „ 4X „ 15.IX. 

2) W STRYJU a) Wystawa Rol- 
niczo H>dowłana od dn. 25.!X do 
30'X 

b) T:rg wcłów roboczych i opa- 
sowych cnia 29 'X 

3, wystawę Rolniczą i Pokaz 
Н ›Чом!апу w SOKALU dnia 18 
i 19 września. Ё 

4) Wystawę Rolniczą i Pokaz 
Hodowłanv w CZORTKOWIE, od 
da. 2 do 5 peździermka. : 
LSS SS i a iai 

    
turalną niechęcią do mnie? 

Elza zawahała się, gdyby jej był 
rozkazał zostać, nie miałaby siły 
sprzeciwić się mu. 

— Niestety nie mogę pozostać 
dłużej jak do soboty. ) 

Nie oczekiwata wcale, 26 szei bg- 
dzie ją tak zatrzymywać. O napadzie 
na p. Teoperwilla nie było już mowy. 
Chociaż Elza była dobrze usposobio- 
na do Daisy 'Deem, jednak postano- 
wiła zaproponować mu ją, jako swą 
zastępczynię, gdyż pensja była bardzo 
znaczna. 

— Ona nie umie pisać gramatycz- 
nie,—odparł Emery. 

Elza moczuła dziwną uigę. 
„Jeśli Elża oczekiwała, znając sta- 

nowczość swego szefa, iż będzie na- 
dał nastawać na pozostaniu jej, to 
omyliła się. Godziny mijały, a Emery 
nie wszczynał już tej kwestji, O pół 
do piątej służący przyniósł dwie tace 
z herbatą. Jedną z nich Elza, jak 
zwykle, odniosła do pokoju swego 
szefa, Postawiła tacę na stole przed 
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nim, Skinął jej głową, poczem pową* + ‚ 
chał herbatę. Dawniej Elza nie zauwa 
żyła, żeby to czynił. Spojrzał na nią 
i dostrzegł jej lekki uśmiech, 

— Panią to bawi? Pokażę pani 
toś, co zaciekawi panią o wiele 
więcej. 

BENE 
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