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p Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Rećzkeja rękepisów ziezawowionych nie zwrasa. Administrasja 

mię uwzględnia raztrzeżeć se do rozmieszczania ogloszeń. 

    

Essexemi w drogę. 

Uczą o tem już w drugiej klasie gi- 
mnazjum jaka zachodzi różnica po- 
między jeziorem i morzem, morzem i 
oceanem, ale gdyby ktoś zapytał na 
wyrywkę o dokładną definicję i takie 
dla wszystkich zrozumiałe określenie, 
można się łacno w odpowiedzi zaplą- 
tać i bąknąć coś takiego ni w pięć ni 
w dziesięć co uczonego geograta zim- 
nym potem obleje: a to ignorant dopie- 
ro! — Z latami wszakże człowiek wy- 
raźnie staje się jeszcze w geogratji 
słabszy i „woda duża”, a „woda ma- 
ła” zdają się mu być najodpowiedniej- 
szemi określeniami, tembardziej takie- 
mu co to ni kauczuku z Kongo ni kawy 
z Brazylji nie sprowadza, handlu mię- 
dzynarodowego nie uprawia, a raz tyl- 
ko w roku potrzebuje urlopu, powie- 
trza, słońca, wody i pięknego krajobra 
zu. Zwłaszcza zaś wody dla orzeźwia- 
jącej kąpieli. Najłatwiej takiego nabrać 

  

fal naroczańskich. wśród szumu! 

na morze... Stoi wtedy na plaży i pa- 
trzy jak ryba w wodę i myśli sobie: 
„Oto jest morze! jakież piękne, potę- 
zue, szerokie!“ W istocie zaš samej —. 
ira przed sobą płaszczyznę wodną, 
której brzegu drugiego nie widzi i... 
wszystko. Nić go wtedy nie obchodzi 
czy takie Kaspijskie, w nomenklaturze 
geograficznej nazwane jest słónem je- 
ziorem czy tylko morzem. Stańmy na- 
przykład naa brzegiem Narocza.. Ale 
0 tem potem. 

Niepodobna negowač pigkna jakie 
roztaczają niektóre wybrzeża: spadają 
ce w giębinę Czarnego Morza zacho- 
dnie brzegi Kaukazu, norweskie tior- 
dy, skały Riviery, czy plaże Biaritz. 
czy tysiąc i jeden kurort nadmorski na 
świecie, wroćmy jednak narazie do 
własnej, wileńskiej kwatery, do której 
zawitał urlop, stoją wszędzie spakowa- 
ne walizki, a z kamizelki wystaje bilet 
na Polskie tylko Koleje Państwowe— 
Ach! — powietrza, słońca, wody i pię 
knego krajobrazu! Gdzie leży w istocie 
ta zremia obiecana „wakatników'*? 

Kiedyś jeździło się u nas w kraju 
do Druskienik, do Birsztan i do Połągi 
nad morze. Nie były to zaprawdę letni- 
ska wymarzone, lecz i z pośród tych 
miejscowości dwa odciął od nas rząd 
kowieński. Jeździmy więc po zasmolo- 
ne kurtaxy do Krynicy, Buska, Ciecho- 
cinka, Zaleszczyk, w Karpackie Góry, 
i Bóg jeden raczy wiedzieć po jakicn 
jeszcze letniskach, kąpieliskach, ku- 
rortach, a już chyba najczęściej, — 
drogi do ośmiuset z hakiem nakłada- 
jąc kilometrów, — do polskiego morza 
do Gdyni, Pucka i Helu. Dziś w Polsce 
byle krynica to zaraz Krynica, byle la- 
sek, to letnisko, byle źródło to go na 
język biorą, a smakują czy nie oddaje 
jakim jadem, bromem czy żelazem, co 
drugie bagno to błotne kąpiele. Boże 
odpuść cóż to wściekła reklama, 
wrzask, wołanie, że człowiek się nawet 
nie obejrzy, a już go za poły wepchnię 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Jot”. 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
BRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
BORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. 
TIWIENIEC — Sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
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MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

A Laszuk. 

N. ŚWIĘCIANY — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch“; 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 

е PiNSK — Ksiegarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Smarzyński. 

Narocza brzeg szeroki 
to w zakazaną jaką solanką. A wjeluż 
to, wielu z nas, wilnian co to za wszy- 
stkiem zbiwszy się z drogi, jedzie tam 
nie tylka w określonym celu kuracyj 
nym, a prosto sobie, ot tak... bo nie 
wie gdzie na letnisko jechać, gdy tym- 
czasem, tuż pod bokiem... 

— Tak, tak — przerwie mi nie je- 
den z przekąsem — wiemy, słyszeliś- 
my u nas w kraju najładniej i najpięk- 
hiej;. 

— To — to racja, że najładniej, 
że brzegi Wilji konkurować mogą z 
brzegami Prądnika, a krajobrazy zale- 
sionych naszych wzgórz ze Świętokrzy- 
skiemi,, a odżywcza świeżość naszych 
lasów ma więcej zdrowego powietrza 
niż niejedno patentowane uzdrowisko, 
ale mamy coś nadto, mamy coś takie- 
go co z niejednem o sławie europejskiej 
porównać się moze letniskiem, ba czy z * 
tego porównania nie wyjdzie jeszcze 
zwycięsko! Mamy krainę Wielkich Je- 
zior, tak pięknych, żeby ich dawno już 
na zachodzie przerobiono na sławny 
kurort jaki, albo kąpielisko. 

Co my, w Wilnie wiemy o Naro- 
czu?... Że pojechał tam wojewoda na 
poświęcenie kamienia węgielnego, a te 
raz niezadługo pojedzie tam na po- 
święcenie schroniska... że się tam kilka 
odbyło raidów samochodowych, pod- 
czas których czterech panów patrzy w 
motor, a piąty dopiero na krajobraz?... 
To też jest coś, ale bez przesady pano- 
wie — oto wszystko, a tego mało, 5а 
ludzie w Wilnie którzy mówią: słysza- 
łem, ale nie widziałem, lub też — сбсе 
zobaczyć i na usprawiedliwienie tych 
ostatnich przytaknąć trzeba, iż nie 
jest to rzeczą tak bardzo znów łat- 
wą. Wszystkie dziś niemal u nas drogi 
prowadzą z Wilna na południe i to też 
przyznać należy, że do Poznania łat- 
wiej się jedzie i wygodniej niż do Ko- 
bylnika — przetartym ongiś szlakiem 
Batorego, odwiecznym traktem Połoc- 
kim. 

* 

Ale my pojechali! Po glinkach. i 
piaskach, objazdkach i drewniakach 
niemieckich unosił nas doskonały Essex 
przez Mickuny i Ławaryszki, Słobódkę, 
Michaliszki... stop. Kawał kraju pięk- 
nego zobaczyć i prędzej da Wielkich 
Jezior, jeżeli dasz się od Michaliszek 
w bok, na prawo od traktu, kawałek 
wzdłuż Wilji i odrazu jakby człowiek 
czterema oponami w samo serce Ziemi 

    

Żagiówką w poprzek jeziora. 

Wileńskiej wjechał. Oto już widać ko 
ściół w Niewstaniszkach, a tu Dobro- 
wlany skąd wyszła z Giintherów Ga- 
brjela Puzynina, autorka dzieła pa- 
miętnikowego „W Wilnie i Dworach* 
Litewskich“. Ze słów jej wiemy co się 
tu sto lat temu działo. Sto lat! i z pięk- 
nego pałacu puste oczodoły i sterczące 
ku niebu kominy, dumne jeszcze jak 
ostatnie na szańcach działa... Wkolo 

* 
  

pustka * ruina — z ramienia Okręgowe 
go Urzędu Ziemskiego żyd jakiś to 
gniazdo dziś trzyma w arendzie!!! Tak 
tak jest, kto nie wierzy niech zapyta. 
Ma na to prawo, dokument, papier, 
chodzi po klombie, którego trawa już 
dawna korzenie na wjazdową drogę 
puściła, spaceruje po parku, gdzie kie- 
dyś stały piękne altanki, a dziś ruina. 
Nic go nie obchodzi co w wydanej 
przez Zawadzkiego książce, «co... „W 

Litewskich“ Dworach sto lat temu 
stojato. 

  

  

. 

droga tonąca w zieleni. Raz wraz wy- 
chylasz się, to palcem wskazujesz i 
chwytasz za rękaw  sąsiadą: „Ach 
spėjrzno! ach patrz tam“! Ach i och! 
Nagle się przykro zrobi, że słów brak- 
nie i że dzwonią ci w uszach tak ba- 
nalnie, wtedy wsunie się człowiek w 
sam kąt poduszek i już tylko patrzy, 
patrzy i patrzy... . 

Jeszcze nam trochę chwalič Boga 
lasów pozóstało! To wysokopienny so- 
snowy, to jak w gardzieli zielonej się 
jedzie i ciemnej od liści, to znów las 

„Kraina Wielkich. Jeziór*, о 

Niech się dzieje wola, — urzędu 
[ziemskiego 

Z nią się dzisiaj zgadzać trzeba. 
„„gazu stąd panie mechaniku! od 

tego grobu, od tego eksponatu cośmy 
nim jeszcze na Powszechnej wystawie 
Krajowej pochwalić się nie zdołali — 
gazu! i przez ten mostek połamany i, 
wszystko jedno, przez tę groblę roz- 
trzęsioną i tę wieś jeszcze nie pobie- 

loną, żeby nagła krew!.. co nam ser- 
ce zalewa, pańskiega karboratora nie 
uszkodziła Gazu! choć nam mówią: tu- 
dy panoczek nie prajedziesz na awta- 
mabilu I wziął dlatego nasz Essex tą za 
padłą drogę i wypadł choć spocony aż 
nad brzeg jeziora Świr 

® 

Jak okiem sięgnąć kraina jezior i 
lasow W słońcu sierpniowem wzrok 
zapędza się het, aż za ledwo widoczny 
przeciwległy brzeg Swiru, który w 
kształcie maczugi, długi, granatowy, 
pełny wodami wyciągnąt się wpoprzek | 
1 w prawo i w lewo talą krótką pluska. 
Wzatuž tego brzegu wiedzie trakt z 
Wiszniewa do miasteczka Swir, jak naj 
pyszniejszy jaki bulwar, o ajer nad- 
Drzeżny się ocierając, nad samą, Sa- 
miuteńką wodą. : 

Koło brzegu suszą się  kilo- 
metrowej długosci sieci rybackie, a 
brodaci rybacy z tutejszych burłaków 
patrzą nieufnie na rzadkich w tem 
miejscu gości. Drogi w tej okolicy nie 
są znów tak złe. Nie, bardziej rzec mo- 
żna zapuszczone niżeli złe z natury, 
przeciwnie gościnne i dla resorów po- 
wozu i dla auta. Na Świr też, zbaczając 
nieco z traktu, chodzą autobusy z Wil- 
na do Kobylnika. Jaki taki zaczątek 
komunikacji już jest, ale w pełnym 'te- 
go słowa embrjonalnem znaczeniu. 
Przebiegliśmy przez pięknie położone 
miasteczko i pociągnęły się dalej wsie 
zapadłe w ziemie, szare, biedne, jesz- 
cze wygląd swojski mające, gdzienie- 
gdzie tylko z gruba na biało wysmaro- 
wane niezgrabnie. Niesmacznie jakoś 
to bielidło wygląda, odstaje od chałup 
i nędzy prawdziwej, gdzie jest ona w 
istocie, nie przykrywa, a uwidocznia 
raczej więcej. 

Znów trakt Połocki. Jak prędko się 
zapomniało prześliczne brzegi Wilji, 
tak już wrażenie Świru zaciera zwolna   Tak dziś wygląda pałac w Dobrowianach. 

mieszany żywy, wesoły, to naprzemian 
czarny świerkami lub też fioletowy od 
wrzosów. Słońce gdy przełazi poprzez 
gałęzie i liście i chwoje rzuca takie 
przedziwne arabeski na drogę, kunsz- 
towne układając z cieni koronki. 

Panie drogi! czy są gdzie takie dro- 
gi w Polsce? czy ją może do jakiej 
ośmielisz się pan przyrównować?-Hę?.. 

Tak się jedzie z Wilna do Narocza. 
A toż co znowu za deska obrzydli- 

Szwakszta, Miadzioł, Miastra no i naj- 
większe, 8 tysięcy z hakiem obejmują- 
ce dzesięcin — Narocz, król jezior li- 
tewskich! Ludzie tu żyją w znacznym 
stopniu środki materjalne czerpiąc z 
połowu ryb. Kraina wód i lasów. 

Sam Kobylnik zwyczajne miastecz- 
ko, którego typowośc nie zamaże w 
oczach naszych nawet biała mazanina 
ministerjalnego okólnika. Tędy w czas 
wojny. światowej przechodził 'żelazno- 
betonowy tiront rosyjsko -*niemieckich 
okopów, pola drutów kolczastych, zwa 
ły trupów, wądoły wyrwane szrapnela- 
mi, cmentarze... hier liegt den Helden- 
tot gefallen... Dziś mało z tego śladu 
pozostało. W Naroczu tylko samym, 

"rude od rdzy, skręcone, walają się zę- 
bate druty po żółtym piasku, gdzie- 
niegdzie jeszcze nawpół widoczny ślad 
okopu, a w samym Kobylniku ładny 
pomnik padłym w tem miejscu żołnie- 
rzom niemieckim. Pozostała też inna 
pamiątka — to szyny wybudowanej 
przez Niemców wąskotorowej kolejki z 
iyntup do Kobylnika. Kolejka ta dziś 
iunkcjonuje i jest jedną z” dwuch, mia- 
nowicie tą mniej wygodną, arterją ko- 
munikacyjną  Kobylnika z Wilnem. 
Dziś wszystko co zywe pakuje się do 

, Brokway'u, autobusów kursujących 
traktem. O to jest ciężka droga, w za- 
duchu często, kurzu i ciasnocie. Szosy! 
szosy niema do Kobylnika, a stąd dalej 
kilometrów parę do jeziora Narocz. 

Ot by nam szosę tu wybudowali, 
albo inną jaką komunikację ludzką-wy- 
kalkulować: idylla, miejsce kąpielowe, 
wymarzone letnisko, teren sportów wo- 
dnych, turystyka. 

Z Kobylnika kilometry * niespełna 
trzy odskoczył nasz Essex w minut pa- 
rę i stanął latarniami wparłszy się w 
pieobjęty obszar wód Narocza, ze zdzi 
wienia jakby się rozdziawił, zamilkł 
i motor zgasił. A słońce piekło w wy- 
sokie południe, cisza na ziemi i cisza 
na wodzie, tylko białe stada mew, 
prawdziwych morskich mew, z krzy- 
kiem unoszą się w powietrzu. Plaża. 
Piasek. Piasek pulchnieńki, czyścień- 
ki zlekka wodą na dnie marszczony, wo 
da ciepła, miękka, przyjemna. Cisza wo 
kół, ani człowieka na horyzoncie zo- 
baczyć. Idziesz w głąb wody z pół klm. 
i więcej, dopiero wody po pas. Siąść 
można w piasku jak w wannie na brzeg 
wyjść, patrzeć i na słońcu się suszyć. 

  

Jezioro Szwakszta. 

wa na samej drodze przybita! — „Tu- 

rysto stój! Jezioro Szwakszta* — Tak 
tam napisano. I słusznie obaczyć trze- 
ba. Jezioro całe w lesie. Wzgórza po- 
kaźne odstrony drogi. Jak okiem się 
śniesz las i woda. Jezioro słowem jak z 
bajki! : 

® 

Miasteczko Kobylnik samo przez 
się, leżące na głównej arterji komunika 
cyjnej, na trakcie połockim, wynosi 
siebie niejako do godności stolicy tego 

zakątka, któregośmy mianem Wielkich 
Jezior nazwali. Swir jest trochę z drogi 
choć stokroć ładniej położony, miaste- 
czka zaś Stary i Nowy Miadzioł — na 
drugim od Wilna krańcu. W istocie 
jest to piękny obszar, wyjątkowy zaró- 
wno pod względem piękności krajobra- 
zu jak jego specyficznego charakteru: 
jeziora Świr i Wiszniewskie, Wielka 

Wtedy to znów refleksje przychodzą 
do głowy coraz bardziej buntownicze... 

Bez patosu panowie i piękne pa 

nie w kostiumach kąpielowych! ale po- 

równać przecie nie można tej pięknej 

krainy do szarej, smętnej, jak wyś- 

wiechtany jaki makientosz, łąki kaszub 

skiej, gdzie was tyle jeździ rok po ro- 
ku do wiecznie wiatrem przeziębionej 

plaży, do nie zupełnie czystej Zatoki 
Puckiej. Tu jest razy sto bardziej u- 
roczo! 

Wiatr się zerwie to fala idzie na Na 
1oczu jak na morzu duża, groźna, a 
brzegu przeciwległego, tak czy owak, 
nie widno. Te niebotyczne sosny na 
brzegu, te lasy — to nie karłowata so- 
senka na piaszczystych wydmach Helu. 
A przytem to swoje, to nasze, bliskie... 

Hę? Co? wilnianie, wy co was tam 
nosi po Krynicach, Zaleszczykach i 
Gdyniach! 

to. kręte i powikłane, wśród zieleni. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. : 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewsk. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

  

   
    

   

    
    
    
    

   

    

    

    
    

    
    
   
    

  

     

       
   

    
   
    

     

  

    

   
    
   

    

    

  

    

  

   
    

   

   

     

Nadbrzeżnie sosny. 

Bo tego tylko brak Naroczowi i id 

nym z Bożej łaski pięknym jezioror 

żeby my właśnie pierwsi je poznali 

ocenili, a potem brak mu wszystkieg 

co jest rekwizytornią każdego kurort 

i letniska: brak dojazdu, kolei, szosy 

brak will i letnisk, hotelów, restaurą 

cyj, brak.. ach! jednym słowem in 
cjatywy i dobrej woli ale takiej co t 

coś robi. Więc trzeba robić! 3 

Zbudowano na wschodnim brzeg 

schronisko, w miejscu bardzo malq 
wniczym. Styl budowli? No, natural 
i oczywiście... zakopiański, regjonali 
znaczy się, — u Polszczy usie hetak 
damy... Mniejszą z tem — kali zbudd 
wali niechaj staić na zdarouje — i i 
już coś; początek zrobiony. Do sch 
niska każdy może zajechać i z niezą 
kopiańskiego samowaru napić się he 
baty, a potem, potem patrzyć jak cze 
wone słońce zwolna chyli się ku wd 
dzie, hen, tam, gdzieś, bardzo daleko 
od Kupy, Sciepieniewa czy Nanosó 
wysyła ku nam po wodzie dwunastą 
kilometrową steckę marszczoną rumie 

cem toni, coraz zwolna czerwieńszó 
aż zsinieje ona w ochłodzonej wodzą 
i zgaśnie do dnia następnego. 

Miejsce to, gdzie - położone jej 
schronisko, na wschodnim krańcu ją 
ziora, najbardziej właśnie na letnisk 
by śię nadawało. Budulca pod dosta 
kiem na miejscu. Letnisko-zbudować t 
można wspaniałe, stylowe, naprawd 
swojskie, nie pod Morskie Oko, a po 
pejzaż rodzinny. Toby miało wielki 
powodzenie i perspektywy dalekie n 
przyszłość. Kąpiele! a jakby tu spo 
pływacki mógł się rozwijać šwietniū 
W zimie narty. Trzebaby tylko rękaw, 
zakasać! 

Tuż koło Narocza, wąską rzecz! 
połączone, ieży jezioro Miastra, a n 
niem miasteczka Stary i Nowy Miz 
dzioł. A dalej jeszcze na północ jezior 
tejże nazwy — Miadzioł, ze swemi 
niezrównanemi wysepkami. Wszystki 

sów, sadów i modrej wody. 

Z sercem tak ciężkiem jakby ołg 
wiem nalanem wypada opuszczać czą 
rowną krainę, ale wrócić tu jeszcze , 
później wracać co rok, systematyczniq 
tak chyba sobie kadży, kto raz 
był, w duchu obiecuje. 

Zbudujmy tam dla siebie najpięk 
sze letnisko! 

Nie za morzami to leży, nie za si 
dmą górą, nie za siódmą rzeką, a Z 
Wilją rzeką, tylko wiorst trochę, t 
że ręką podać, w samym sercu 

Wileńskiej! : 

Schronisko nad Naroczem,
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Przeszłość historyczna — Stosunki prawno-własnościowe — Topogratja Narocza -— Rybostan 

_ Jezioro Narocz wraz z dziesięciu 
imnemi jeziorami stanowiło składową 
część majątku jasiewo, gminy Jasiew- 
skiej, należącego ongi do rodziny kisz- 
ków, następnie Korsaków. W roku 
| 1618 Jan Korsak zapisał dobra Jasiew 
Sxie testamentem na rzecz kształcenia 
i wychowania młodzieży Świeckiej 
(„na edukację 20 sierockiey młodey 
szlachty”) i od tego czasu znajdowały 
się one we władaniu Kapituły Wileń- 
jskiej („Bojnarto - Korsakowski  fun- 
dusz**). W czasie poprzedzającym prze 
jęcie na rzecz skarbu rosyjskiego z mo 
cy ukazu carskiego 1842 roku, majątek 
|Jasiewo znajdował się w zarządzie 
księdza prałata Jana Cywińskiego. 
Akt przejęcia Jasiewa na rzecz Pań- 
stwa nie został odszukany — stwier- 
jdzić jednak należy, że majątek Jasiewo 
figuruje w „Inwientarnych opisanjach 
obrocznych statiej w kazionnych imie- 
njach Wilenskoj gubiernji* jako objekt 
państwowy. Nawiasem mówiąc, Wi- 
leńska lzba Dóbr Państwowych w ce- 
lach ułatwienia swych zamierzeń doa- 
łączyła do dóbr Jasiewskich majątek 

| Bialowszczyzna położony w paraiji 
| Miadziolskiej a należący do wileńskich 
'Karmelitów Bosych i przejęty na rzecz 
Skarbu po skasowaniu klasztoru w 
|Miadziole, oraz folwark  Jaskėldo- 
wszczyzna również po-duchowny, nale 
żący da plebanii Kobylnickiej. 

  

  

'_ Jeziora wchodzące w skład mająt 
ku jasiewo, w tem i jezioro Narocz, 
władze rosyjskie wydzierżawiły po- 
szczególnym osobom. W r. 1847 „ier- 
lma Jasiewo* wraz z jeziorem Narocz 

| została wydzierżawiona na 6 lat Świę- 
|torzeckiemu, który jednak zmuszony 
był wkrótce zaniechać eksploatacji wo 
bec uprawiania połowów przez okoli- 
lcznych mieszkańców. Wileńska Izba 
D.P. ponownie wydzierżawia jezioro 
|dopiero w r. 1865 na 24 lata. Nowi 
jdzierżawcy wszczynają szereg proce- 
sów sądowych na tle prawa połowów. 
Wynik tych procesów nie jest znany. 

  

_ Nie ulega wątpliwości, że b. rząd 
rosyjski nie był dostatecznie świadomy 
ani swych praw ani uprawnień osób 
trzecich do jeziora Narocz, tembardziej 
jże nie był w posiadaniu pierwotnych 
planów i t.zw. inwentarzy maj. Jasie- 
wo. Dokumenty te zńajdowały się w 
swoim czasie w Święciańskim Sądzie 

wiatowym łącznie, z szeregiem po- 
jództw wytoczonych przez sąsiednich 

właścicieli. Po pfzejęciu m. Jasiewo na 
rzecz Skarbu rosyjskiego, komisja lu- 

na wymienione akta z sądu wy- 
dostała i przekazała je geometrze —- 
po kilku latach zaś stwierdzono, że 
zostały one zagubione. 

_ Z innych znów źródeł daje się u- 
stalić że rząd rosyjski nie negował 
praw osób trzecich. W piśmie lustra- 
tora Wojcickiego z r. 1850 do Wileń- 
skiej Izby D.P. jezioro Narocz ozna- 
zone jest jako 

wspólnem władaniu skarbu i prywat- 
nych wlašcicieli“ względnie nosi imia- 
no „wstupnogo oziera“. Natomiast w 
aktach 1851 r. nazwa ta zastosowana 
jest tylko do jez. Miadzioł i Spory, zaś 

v odniesieniu do jez. Narocz jest opu- 
5 na. 
__Co się tyczy uprawnień osób trze- 
С musimy coinąć się nieco wstecz 
A talić, kto mianowicie w chwili 

przejęcia maj. Jasiewo na rzecz Skarbu 
mógł być tym — obok skarbu — 
„współwłaścicielem* jeziora. W okre- 
bie tym z brzegami jeziora Narocz gra- 
hiczyły majątki: Iskrzyń, Hałków, Urli- 

Mazurkiewicza, Augustowo i Me- 
rzyca Swiąteckiego, Gozdawa Bocz- 
psio i Postawy hr. Tyzenhauza. 

lieco dalej położone były majątki 
ów - Czuczelice należące przed- 

em do Możejki i Stefanpol. Wyražn e 
llowody istnienia prawa wstępu za- 
ho ały się tylko odnośnie kilku ma- 
jątków. Co do pozostałych sprawa po- 
ostaje otwartą z braku dowodów, jak 
jolwiek trudno przypuścić, by nie przy 

giwało im prawo wstępu. Tu zazna- 
zyć musimy, że pewne względy prze- 
jpawiają za tem, że rząd rosyjski nie 
pył skłonny przy uwłaszczaniu do na- 

/ania uprawnień serwitutówych na 

" aa pa CE“ - 

| Tak się rzecz miała. 
Nad samym brzegiem jeziora Mia- 

fa spłukującego swemi wodami śmie 
e podwórków żydowskich, rozłażyło 
miasteczko Miadzioł. Są tam blisko 

e nad brzegiem tego jeziora dwa 
dzioły — miasteczka. Stary i No- 
Miadzio — w Starym, kościół i kla 

armelitów fundacji Koszczyców 
iany kościół wzniesiony w 1868 

Nowym M. dwie cerkwie i dre- 
ly kościół. Dziedzictwo to ks. 
ich — ruiny unickiej świątyni 

nej przy kasacie unji, cała lud- 
to dawni unici. 

_ Starożytna to osada XV wieku się- 

: SARA w 1454 kasztelan trocki 
Andrzej Inkowicz fundował tu kościół 
jod wezwaniem św. Stanisława. Na- 
jiępnie dobra te do Radziwiłłów, Fr а- 
kiewiczów, Rajskich, Grabkowskich, 
reszcie w 1687 drogą kupa do Kosz- 
zyców przechodzą mianowicie za 95 

' zł. Michał Koszczyc, pisarz 
litewski je nabywa. W 1754 

skawszy przywileje: Augusta III 
ioł do rzędu miasteczek podnosi 

starosta zarzecki, fundator w 

  

   

    

       

  

   

   

  

       

  

    

   
    

     

  

  

    

    

„znajdujące się w 

IRDZIOL 

jez. Narocz wioskom. Tak naprzykład 
przy brzegu od wioski Kupa według 
projektu lustracyjnego pozostawiony 
został plac obszarem około dziesięciny, 
wydzierżawiany  „dzierżacielam rybo- 
lowstwa“ dla ceiów związanych z ek- 
spłoatacją jeziora. 

W miarę rozdrabniania się własno- 

ści ziemskiej i powstawania nowych 0- 

siedli wzrastała liczba roszczących pre 

tensje do prawa wstępu. W chwili о- 

becnej osiedli dokoła jeziora jest przesz 

ło 30: Skok, Zanarocze, Buzniki, Augu- 

stowo, Bałaszowo Pronki Mokrzyca, 

Niezłucz, Borowyje, Nanosy, Scierpie- 

niewo, Urliki zaść., Urliki wieś, Kupa, 

Zielonki, Czerewki, Borki, Antonisberg 

Teresdwor, Czuczelice, Simony, Podre- 

zy, Cielaki. Pasynki, Mikojce, Hatowi- 

cze. Ostrowo, Stefanpol, Koczergi, U- 

zła, Maraczi i inne. W związku z dzia- 

łami rodzimemi oraz parcelacją liczba 

takich osiedli stale będzie wzrastać, co 

raz bardziej utrudniając uregulowanie 

stosunków prawnych. Dziś na jezia- 

rze Narocz łowi ryby każdy komu ży- 

wnie się podoba a rybostan ulega sy 
stematycznemu niszczeniu (brak usta 
wy rybackiej). 2 
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Właściwa nazwa jeziora — Narocz 
Encyklopedje geograticzne podają ja: 
ko mylną nazwę „Norocz* i „Miadziol- 
skie”. Mieszkańcy okolic Smorgoń i 
południowego wybrzeża zowią go „Za- 
naroczą“ lub jeziorem  „Zanarockim'* 

(p. W. Wróblewski: ,,Jeziora Święciań 
skie — Wiszniewskie, Świrskie i Na- 

rocz*'). 
Położone jest na wschód od jeziora 

Świrskiego. W-g podziału administra- 
cyjno - terytorjalnego z czasów rosyj- 
skich jezioro Narocz należało do po” 
wiatu Zawilejskiego, 'a następnie do 
Święcianskiego (0,75 proc. obszaru) i 
Wilejskiega (0,25 proc.). Od roku 
1919,do włączenia Ziemi - Wileńskiej 
do Rzeczypospolitej—do powiatu świę 
ciańskiego i Duniłowickiego. Następnie 

całe jezioro należało do powiatu Świę- 

ciańskiego jakkolwiek osiedla położo- 
ne wzdłuż wschodniego wybrzeża 
wchodziły w skład powiatu  Duniło- 
wickiego (gmina Miadziolska). Obec- 
nie Narocz należy do powiatu Postaw- 
skiego. 

Narocz należy do największych je- 
zior w Kraju i przewyższa duże jezio- 
ro Łuban o 1,5 kw. klm. Według po- 
miarów dokonanych przez Szweizera 
powierzchnia Naroczy wynosi 82,9 kw. 

wiorst (1,72 kw. mil.). Mapa Szuber- 

ta widocznie była sporządzona wedle 
pomiarów Szweizera podaje bowiem 
dla części Naroczy położonej w powie 
cie $Święciańskim 63,7 kw. w., w powie 
cie Wilejskim 19,2 kw. w., czyli ra- 
zem 82,9 kw. w. Według późniejszych 
danych obszar N. wynosi 72,44 kw. w. 
czyli 82,4 kw. kilm. (82,40 ha). Po- 
„miary wykonane z polecenia b. Wilen- 
skiej Izby Izby Dóbr Państwowych w 
1846 r. wykazują powierzchnię 7270.6 
dzies. czyli 7834,08 ha, natomiast we- 
dług pomiarów z r. 1925 obszar Naro- 
cza wynosi 8009 ha. 

Cytry dotyczące największych dłu- 
gości i szerokości podawane przez po 
szczególnych autorów są bardzo roz- 
bieżne. Według rosyjskiego „Dzienni- 
ka Ministerstwa Spr Wewnętrznych' 
z roku 1846 największa długość wy 
nosi 11500 sążni (24,5 klm.), najwięk- 
"sza szerokość 7500 sążni (16,0 klm.). 
P. Siemionow i A. Koriew podają zgo- 
dnie liczby 16 i 12 wiorst (17,0 i 12,8 
klm.). Natomiast według A. Wróblew- 
skiego, największa długość z PnZ ku 
OdW wynosi tylko 12,5 wiorst (13,3 
klm.), największa szerokość od brze- 
gu osiedla Niesłucz do punktu połą- 
czenia Naroczy z jeziorem Miastrą — 
9,5 wiorst (10.1 klm.). 

Obwodnica N. według podań miej- 
scowych rybaków wynosi 49 wiorst 
(około 53 klm.). 

Jako największa głębokość stare 
źródła rosyjskie podają 15 sążni (32 
m.). Najgłębsze miejsca położone są 

SKA 
'tymże roku kościoła i klasztoru karme- 
litów, w r. 1832 na cerkiew zabranych. 
w Miadziole znajdują się jeszcze: me- 
czet i bożnica, cztery więc wyznania, 
cztery narodowości mieszczą się na 
tym skrawku ziemi. 

Miejsce to było następnego zdarze- 
nia widownią. 

Dobra miadzialskie Koszczyców by 
ły wielkie, pycha dziedzica większą 
jeszcze: cała okolica, wsie miasteczka, 
lasy, pola i wody jego były, i drżeli 
przed nim wszyscy, bowiem był to 
magnat dumnego serca, mściwy i py- 
szny nad wszystko. Poślubił w późnym 
już wieku Duninównę, której ród od 
królów duńskich wywodził, jak to pa 
jej śmierci kazał na tablicy, wmurowa- 
nej w ścianę kościoła, wyryć złotemi li 
terami. Był ostatni z rodu, syna chciał 
mieć koniecznie, dziedzica włości tak 
wielkich. Ale tu się zaczynają dziwne 
zrządzenia Boże. Rok po roku przy- 
chodzić zaczęły na świat córki! Ods y 
łał je, coraz bardziej rozgniewany na žo 
nę Koszczyc, do folwarków z mamkami 
na chłopianki chować kazał, znać nie 
chciał, na utrzymanie dzieci odmawiał 

naprzeciw przesmyku oddzielającego 
jezioro Blado. Zagłębienie to według 
miejscowych rybaków ma wynosić do 
34 a nawet 45 metr. Według pomia- 
rów niemieckich z 1916 roku głębo- 
kość w tem miejscu rzekomo sięga 40 
mtr. W. Wróblewski badając jezioro 
w 1883 r. dokonał kilku pomiarów głę- 
bokości w kierunku od brzegu wsi Na- 
nosy do połączenia z jeziorem Miastro; 
znalezione przezeń głębokości prze- 
ciętne wahały się w granicach oć 10 
do 18 m. 

W roku 1928 zostały dokonane ba- 
dania jeziora przez Zakład Ichtjologji 
i Rybactwa Szkoły Głównej Gospodar- 
stwa Wiejskiego w Warszawie. Wy- 
niki tych badań zostały ogłoszone 
przez p. H. Filipkowskiego w „Prze- 
glądzie Rybackim* Nr. 3 z czerwca 
1928 r.). Przytaczamy je: długość li- 
nji brzegowej wynosi 40540 m, dłur 
gość linji środkowej — 13200 m., ma- 
ksymalna szerokość — 9800 m., śred- 

nia szerokość—6067 m., średnia głę- 
bokość — 10,7 m., maksymalna głę- 
bokość — 34,5 m. Warstwice głębo- 
kości uwidocznione są na mapie baro- 
metrycznej. Ž 

Charakterystyczną cechę jeziora 

stanowi nierówność dna. A Koriew mó- 

wi o istnieniu pod wodą „wysokich 

gór* (pośrodku jeziora). Szczyt góry 

naprzeciw wsi Cielaki znajduje się pod 

wodą zaledwie a 4 m., w niewielkiej 

odległości od tego miejsca głębokość 

dochodzi do 18 m. Zimą nad wynio- 

słościami dna lód zwykle bywa bar- 

dzo cienki. Prawdopodobnie  nierów- 

nością dna należy tłumaczyć znaczną 

wysokość jaką tu osiągają tale. P.oFi- 

lipkowski w cytowanym artykule 

stwierdza przenoszenie się tych par 

górków po dużych burzach. W czasie 

burz obserwowane były wypadki wy- 

rzucania przez fale na brzeg dużych 

ilości ryb. „W r. 1849, pisze, pisze A. 

Koriew, t.j. w roku znanym z klęski nie 

urodzaju jaki nawiedził kraj, jezioro 

Narocz odegrało względem okolicznej 
ludności rolę dobroczyńcy. Oto w lip- 
cu miesiącu, w czasie największego 
głodu, burza wzdęła wody jeziora, 
rzuciła je w ogromnej masie na brzeg, 
'a jednocześnie z wodą ogromną ilość 
drobnej ryby zwanej uklejką. Zjawisko 
to powtarzało się w ciągu 10 dni i każ- 

"dy raz na innym brzegu”. 

Cyplem, na którym leży wieś Na- 
nosy, jezioro N. podzielone jest na 
dwie części, z tych PnZ mniejsza. Cy- 
pel wrzyna się blisko na parę kilome- 
trów wgłąb jeziora, spada urwista ku 
Pd, łagodniej ku Pn i zniżając się stop 
niowo ku W. przechodzi w oczerety 
znamionujące małą głębię jeziora u 
jego końca. Najwyższe brzegi posiada 
jezioro na stronie PnW., tu bowiem 
ciągną się wzgórza stanowiące dział 
wodny pomiędzy Niemnem i Dźwiną, 
przeciwnie Pd brzeg na wypływie rze- 
ki Naroczy (vel Skok) ku Z. aż za 
wieś Zanarocze jest bagnisty, płaski, 
skutkiem czego z Cypla Nanosów za- 
ledwie widziany. PdZ stronie wzgórza 
leżą w pewnej ód jeziora odległości a 
poza niemi leżą obszerne. bagna cią- 
gnące się w kierunku jezior Wiszniew- 
skiego i Swirskiego. Brzegi mniejszej 
części jeziora są bardzo malownicze. 
Jezioro wogóle ma dna twarde, pokry- 
te kępkami mchu wodnego, który na 
mniej głębokich miejscach tworzy cie- 
mniejsze plamy. Gdzieniegdzie dno 
piaszczyste z bardzo pięknym granito- 
wym piaskiem,. zawierającym blaszki 
miki: czarny muł przez badającego je- 
zioro W. Wróblewskiego nigdy nie był 
napotykany. Woda jeziora niezmier- 
nie czysta, nie kwitnie jak w jeziorze 
Swirskiem. 

Za wsią Pasynki brzeg staje się 
wysoki. Wzgórza te stanowią wodo- 
dział Wilji i Dzisny, za niemi leży je- 
zioro Miadziolskie, zwane często przez 
ludność mejscową Sosnowem. Dno tu 
wszędzie twarde, porosłe kępkami 
mchu wodnego. Przy zbliżeniu się do 
punktu, w którym Narocz łączy się z 
Miastrą w odległości 1 klm. od brzegu 
barwa wód zmienia się nagle z niebie- 
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Mapa batometryczna (głębinowa) jeziora Narocz. 
| 

bokie dotąd jezioro staje się płytkiem 

i ma nie więcej nad 1,0 — 1,5 m. Za 

wsią Hatowicze brzeg porasta lasem 

i usłany jest wielkiemi głazami. Przy 

brzeżna mielizna ciągnie się tu wszę 

dzie, porasta rzadką trzciną i sitowiem. 

W okolicy, skąd wypływa rzeka Na- 
rocz jezioro jest tak płytkie, że łódź 
musi się trzymać pół kilometrowej od 
brzegu odległości, sam brzeg bagnisty, 
— dno jednak i tu wszędzie twarde. 
Brzeg należący do wsi Zanarocze zwy- 
kle usłany jest na jakie 100 kroków 
masą wodorostów. 

We wschodniej części jeziora znaj- 
duje się wyspa o powierzchni 5,79 
dziesięcin czyli 6,32 ha (według po- 
miarów rosyjskich), zniżającej się stop 
niowo ku W. Roślinność tu bardzo 
bujna i urozmaicona. 

Wybrzeże ad cypla do folwarku 
Niesłucz stanowi jakby umyślnie usy- 
pany wał z głazów narzutowych, któ- 
ry w tem miejscu ma pozór wału 
ochroqnego. Podobno nagromadzenie 
kamieni znacznie większych wymiarów 
można obserwować w stronie PdW 
jeziora w tem miejscu, w którem leży 
przesmyk oddzielający jezioro Blado. 
Nakoniec z tychże kamieni złożony jest 
zachodni brzeg wyspy na jeziorze. ,Na 
wybrzeżach wschodnich i południo- 
wych wał taki nie istnieje. Na dnie 
jeziora — niedaleko wsi-Nanosy o kil- 
kaset kroków od brzegu ciągnie się 
takiż wał z kamieni nakształt grobli 
w kierunku PnW da 2 klm. długi, w 
czasie spokojnym można go widzieć 
okiem. | 

A. Koriew daje następujące wyja: 
śnienie wału kamieni przy brzegu wy- 
spy: w czasach odległych na wyspie 
miał istnieć zamek obronny, od które- 
go szła grobla z kamieni łącząca wy- 
spę z brzegiem. Należy przypuszczać, 
że również niektóre inne wały obser- 
wowane w jeziorze są pochodzenia 
sztucznego, t. |. dziełem rąk ludzkich. 

W Pd i PdW części, dno Naroczy 
pokryty jest drutami kolczastemi. W 
czasie wojny światowej na lodzie wy- 
budowano 13 linij fortyfikacyjnych, 
które z nadejściem wiosny runęły na 
dno. Uniemożliwia to nie obeznanym 
z terenem wykonywanie połowów i 

skiej na zieloną, a razem z tem głę-stawia w zależności od miejscowych 

matkę ich męczył oderwaniem niemo- 
wląt od łona zaraz po urodzeniu i za- 
kazując zajmować się niemi. Gdy sześć 
już było na świecie, wściekłość Kosz 
czyca granic nie miała! Bluźnił, pastwił 
się nad poddanymi, znienawidził żo 
nę i niewinne córeczki, а dzie- 
ci więcej nie było. Przeszło lat kilka. 
Szukał, szperając po wielkich księgach 
rodowodów szlacheckich, czy się gdzie 
jaki szlachcic nazwiskiem Koszczyc 
nie znajdzie, by go na syna przysposo- 
bić, jedną córkę oddać na żonę, inne 
do klasztoru pozamykać by fortuny nie 
pomniejszyły i splendoru rodu nie nad- 
werężyły. Rozwieść się zamyślał, bis 
kupi odmówili, powodów nie było. 

Jednego dnia, gdy: przybyli goście 
ubolewali nad wygaśnięciem tak zna- 
komitego rodu, powstał dumny magnat 
i uderzając się po twardym łbie pięś- 
cią, krzyknał w uniesieniu. 

— „Niebo i piekło poruszę, a syna 
mieć będę! Od Boga, czy od czarta! 
Kościoł i klasztor zbuduję, zakonni- 
ków osadzę, niech klechy dzień i noc 
wołają do Boga o spełnienie mej proś 
by, niech poszczą i biczują się, nabo- 
żeństwa odprawiać każę codzień, hoj- 
nie Bogu zapłacę naprzód, nie obiecan 
ką — cacanką... ale jeśli mię nie wysłu 
cha”, dokończył podnosząc pięść ku 

sklepieniom sali biesiadnej, — „jeśli 
darmo modlić się będą klechy i pod- 
dani moi, to djabłu duszę zaprzedam, 
może on mi pomoże”. 

Ledwie tych słów domówił, wicher 
się zerwał straszliwy, podniósł wody 
jeziorne, drzewa i strzechy poskręcał 
i wyjąc przeleciał, a ludzie przerażeni 
wyraźnie słyszeli jakiś głos mrożący, 
krew w żyłach, ze świstem wichru łą- 
czący słowo: Synu. 

„„Setki poddanych  spędzono do 
pracy, budowniczowie z Wilna kościół i 
klasztor budują, i rok zaledwie minął, 
już Karmelici Bosi psalmy proszalne 
śpiewają, przed relikwiami św. Justy- 
na męczennika, przywiezionemi z Rzy- 
mu nabożeństwa częste odprawiają... 
A dziedzica fortuny niema... 

Nadszedł czas Wielkiego Sejmu. J 
Koszczyc wybrany na posła poiechał 
tam z żoną. Właśnie w stolicy, w War 
szawie żona jego poczuła się brzemien, 
ną. Teraz nie wątpił ani chwili dziedzic, 
miadziolski, że syna mieć będzie, że go: 
Bóg wysłuchał. ! 

Na nic niepamiętny, rzucit narady! 
nad krajem i do swych włości z żoną 
wrócił, wioząc kołebkę cudnej roboty 
z herbami, wykładaną słoniową kością 
i perłową macicą, mającą herby Kosz- 
czyców i Duninów wyrzeźbione pa 

rybaków, wrazie bowiem natknięcia 
się na druty grozi utrata lub poważne 
uszkodzenie sieci. 

W powyższym opisie przeważnie 
korzystałem z pracy W. Wróblew- 
skiego. 

* * * 

Badania przeprowadzone przez p. 
H. Filipkowskiego („Przegląd Ryba- 
cki“) ustaliły, że z ryb zamieszkują- 
cych jezioro Narocz występuje około 
15-tu gatunków: sielawa, szczupak, 
okoń, płotka, krasnopiórka, jazgarz, 
ukleja, sum, jaź, leszcz, lin, karaś i 
węgorz. Co do tych ryb cytawany au- 
tor zamieszcza następujące uwagi: 
„Węgorz występuje tylko w pojedyń- 
czych egzemplarzach, jednak bardzo 
ładnie wyrośnięty. Drugą rybą cenną, 
a spotykaną także nie licznie jest 
leszcz. Mógłby on tu znaleźć warunki 
w zupełności odpowiadające jego po 
trzebom. Rzuca się też w oczy kom- 
pletny brak sandacza, którego, nieste- 
ty, zmuszeni jesteśmy sprowadzać z 
Rosji Sowieckiej. Należy przypuszczać, 
iż sandacz znalazłby w Naroczy ko- 
rzystne warunki bytu. Coprawda brak 
tutaj stynki, lecz występuje za to licz: 
nie ukleja, będąca dobrem pożywie- 
niem dla ryby drapieżnej, jaką jest 
sandacz. Uklejka w handlu osiąga dość. 
niskie ceny i zakupywana jest jedynie 
na łuskę, którą żydzi eksportują do 
Niemiec. Pozatem jest ona w okresach 
masowego połowu, używana jako kar- 
ma dla świń. Specjalnie obfite połowy 
uklei są w czasie, gdy ryba ta przed 
tarłem przechodzi przez rzeczkę Skie- 
mę, łączącą Narocz z jeziorem Miastro. 
Prawdziwym królem ryb narockich jest 
szczupak, dorastający do 16—20 klg. 
wagi i różniący się od swoich brąci z 

innych jezior, budową smukłą i jasnem, 
żółtawem zabarwieniem. Mięso jego 
jest delikatne i nawet specjalnie wy: 
różniane na rynku wileńskim. Z ogól 
nej ilości ryb, poławianych w Naro- 
czy, szczupak daje około 20 proc. od 
łowu. 

Następną rybą, będącą głównym 
celem połowów jest sielawa, która dar 

je 15 proc. ogólnej ilości odłowu. Osią- 
ga ona jednak długość tylko 13—16 
cm., przez co jest na rynkach mniej 
ceniona od sielawy wigierskiej. Poza 
tem, rybami masowo poławianemi są: 
płotka i okoń. Oba te gatunki wyróż- 
niają się ładną formą, dobrem wyro- 
śnięciem, a okoń jasną barwą, którą 
zawdzięcza piaszczystemu i czystemu 
dnu. Dają one około 30 proc. ogólne 
go połowu. Pozostałe 5 proc. odłowów 
należy przyjąć na inne ryby występu- 
jące w jeziorze, nie tworzące jednak 
poważniejszej pozycji w ogólnym bi- 
lansie“, 

+ Co do ilości poławianej ryby, p. 
Filipkowski szacuje ją na 220 tysięcy 
kg. Przybliżona produkcyjność įezio- 
ra wyraża się liczbą 27,5 klg. z 1 ha 
rocznie. Jest to liczba, zauważa autor 
dość wysoka, biorąc pod uwagę ob- 
Szar jeziora i rabunkową wprost go- 
spodarkę. Mimo to można przypu- 
szcząć, że produkcyjność Narocza pod- 
niosłaby się znacznie przy rącjonalnej 
gospodarce i metodycznem zarybianiu 
gatunkami, które mogłyby znaleźć 
sprzyjające warunki rozwoju a obecnie 
występują w znikomych ilościach lub 
wcale nie — np. leszcz j sandacz. 

Przy obecnym stanie jezjoro Na- 
rocz daje Skarbowi Państwa roczny 
dochód w sumie około 20 tys, złotych, 
jedynie za patenty przemysłowe od 

- Harski, niewodów. 

  

bokach, nad kolebką ze złocistej koro- 
ny, spływały adamaszkowe firanki. 

Wreszcie przyszła chwila rozwią- 
zania, najbiegłejsi doktorzy  czuwali 
nad matką. Koszczyc dzień i.noc nie od 
chodził od żany. Wreszcie... przepowie 
dnie wróżby i przeczucia okazały się 
słuszne, tym razem był to syn. Na znak 
swej radości Koszczyc sypał pieniądze 
wyprawiał iluminacje, z armat bić ka- 

zał, karmelitom darował wioskę, słu- 
żbie roczną pensję, koniom stajennym 
nawet, przez miesiąc dawano podwój- 
ną miarę obroku. Magnat szalał z ra- 
dości. Na chrzcinach było dwuch bi- 
skupów, trzech wojewodów, z których 
jeden Radziwiłł, król przysłał w zastęp- 
stwie swoim szambelana, Papież błogo 
sławieństwo i flaszkę wody z Jordanu 
ara ochrzczenia dziecka, / czerdzieści 
par krewnych i przyjaciół trzymało 
dziecko Koszczyców, a imiona mu da- 
no królewskie: Władysław - August. 
Mamkę dostał z ubogiej szlachty okoli- 
cznej, ale sam ojciec nie odstępował 
prawie od syna, dzień i noc ciesząc się 
jego obecnością. Złagodniał też dla ro- 
dziny i poddanych, córkom tylko nie 
przebaczył, i zaraz je wszystkie sześć 
do/klasztoru P,P. Benedyktynek nieś- 
wieskich odesłał, by je na mniszki spo 
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sobiono. Chłopak chował się zdrawo a 
ojciec cieszył się nim jak cudem. 

Razu pewnego, dano znąć Kosz- 
czycowi, że w jakiejś odle- 
głej wiosce chłopstwo odmówiło pań: 
szczyzny. Takich rzeczy Koszczyc nie 
znosił. Zabrawszy broń ze sobą naka- 
zawszy najsurowiej manice, by się na 
krok z pokoju panicza nie ruszyła 
wsiadł do powozu i kazał się wieźć 
do owej wsi, po raz pierwszy opu: 
szczając syna. Na sam widok grožne- 
go Pana, chłopi struchleli i karność 
wróciła. Mniej winnych skazał na bato- 
gi, przywódców kazał zakuć w łańcu- 
chy, dyby i kłódki i prowadzić do dwo 
ru, gdzie ich miał sam sądzić, potem 
pędem wracać rozkazał, by na noc do 
jedynaka powrócić. Jechał własną, wiel 
ką puszczą, gdy usłyszał stuk siekie- 
ry, rzucił się w tamtą stronę i ujrzał 
chłopaka rąbiącego drzewo, który na 
widok rozgniewanego pana uciekać zą 
czął wiedząc co mu grozi. Koszczyc roz 
wścieczony puścjł się za nim krzycząc, 
a gdy ten nie czekając umykał, strzelił 
doń, ciężko raniąc biedaka; nie mógł 
go jednak dogonić, bo umierający za- 
szył się w jakieś gąszcze i zniknął mu 
Z. OCZU. 

Wróciwszy do powozu, spostrzegł 
się Koszczyc, że burza nagła nadchodzi
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Plany Pana Wojewody Wilenskiego 
(Specjalny wywiad „Stowa“ u p. wojewody Władysława  Raczkiewicza.) 

Jest rzeczą znaną, okolicznościawo 

niejako oficjalnie stwierdzoną, iż głó- 

wnym inicjatorem a przytem i kiero- 

wnikiem prac nad Naroczem jest p. 

wojewoda Władysław Raczkiewicz. Z 

jego inicjatywy odbył się w roku ubieg 

łym raid samochodowy z Wilna nad 

Narocz, w ilości czterdziestu kilku aut, 

co było poniekąd pierwszą próbą prze 

łamania uciążliwej drogi i nawiązania 

z królem naszych jezior łączności przez 

władzę, sportsmenów i społeczeństwo 

wileńskie. Już wtedy mógł pan woje- 

woda roztoczyć wobec uczestników 

raidu zakres swych planów nad Naro- 

czem. 
Tamże zawiązało się faktycznie z 

inicjatywy p. wojewody Towarzystwo 

Miłośników  Narocza i jego okolic, 

przez gremjalne zapisanie się na człon- 

ków T-wa uczestników wycieczki i ak- 

tu erekcyjnego. 

Ludzie — mówi p. wojewoda Ra- 

czkiewicz — dziwią się, że tak zajęłem 

się osobiście Naroczem. I dlatego 

przyjmujemy tempo rozmowy — do: 

brze, że dowiedzą się o pobudkach p. 

"wojewody. 
—- Otóż pobudzając zainteresowa- 

nie społeczeństwa Naroczem, wycho- 

dziłem z założenia, że zbyt mało jest 

znane piękno stron naszych. Chciałbym 

aby koloryt krajobrazów naszych uka- 

zany był | 
zatem chodziło mi o to, żeby zwrócić 

szerszą uwagę na nasze jeziora i ich 

bogactwa. Zacząłem rzecz zrozumiała 

od Narocza, dla którego widzę przysz- 

łość, jako dla centrum turystycznego, 

a dalej jeszcze centrum sportów - że- 

glarskich wreszcie centrum badań nau- 

kowych i pracy artysty. Kierowałem 

się pozatem troskę o odbudowę i za- 

mazanie śladów wielkiej wojny w о- 

kolicach naroczańskich i chodziło mi o 

pobudzenie tam życia kulturalnego. 

Schronisko nad Naroczem, które 

niebawem oddane będzie do użytku pu 

blicznego — rozwija swe plany. P. 

Wojewoda — to nie jest jakieś sobie 

zwyczajne schronisko, przeznaczeniem 

jego jest być ośrodkiem życia kultu- 

ralnego i łącznikiem Narocza i okolic 
z Wilnem i całym krajem. 

Uważam, że wstąpiliśmy w pierw- 

sze stadjum realizacji zamierzeń w tym 

kierunku wznosząc schronisko nad Na- 

roczem i w Trokach — poczem musi 

nadejść okres intensywniejszej pracy 

nad rozbudową tych placówek i roz- 

wojem pobudzonego tam żyćia. 3 

Wracam właśnie z zagranicy i nie 

mogę nie podzielić się wrażeniami i 

spostrzeżeniami. Otóż chciałbym, aby 

i u nas wykorzystane zostały wszelkie 

możliwości dla rozbudowy życia kultur 

ralnego. 

— (o się robi w zakresie umożli- 

wienia komunikacji z Naroczem? 

— Za punkt wyjścia uważamy Wil 

no, i stąd mamy odwieczny trakt Bato 

rego, na Kobylnik, odtąd tylko cztery 

kilometry pozostaje do Narocza. jest 

już kwestją zdecydowaną przez czyn- 

niki rządowe, że na szlaku tym prze- 

prowadzona będzie szosa, zaś zanim to 

nastąpi udostępniona będzie droga ko- 

leją na Kobylnik. W przyszłości w za- 

mierzeniach rządu jest po wybudowa! 

niu szerokotorowej drogi kolejowej 
Druja — Woropajewo posunięcie w 

tym kierunku szosy od Wilna, która 

przechodzić prawdopodobnie będzie 

niedaleko od Narocza. 

— Jaki odžwiek znalazły w War- 
szawie wnioski p. wojewody w spra- 
wie Narocza? 

— Rząd wsparł całkowicie mą ini- 
cjatywę, za pośrednictwem doraźnej 
pomocy Ministerstwa Robót Publicz- 
nych i innych, i wszystko. w. ramach 
możliwości dla dalszego poparcia tej 
sprawy. A? sty 

Wkońcu rozmowy, która podajemy 
w bardzo związłem odbiciu p. wójewo- 

da Raczkiewicz między innemi z uzna” 

niem podkreśla stanowisko właściciela 
majątku Wielkie Uzły p. Adama Piotro 
wskiego dzięki któremu mógł przy- 
stąpić do real'zacji budowy schroni- 
ska nad Naroczem. 

W końcu rozmowy p. wojewoda 
Raczkiewicz reasumując swoje. wywo- który wymaga szerokiego omówienia. = >20572-2 

Chmury ©zarne waliły ponad puszczą, 
dalekie grzmoty groźnie warczały. 

® * * 

Jechali w milczeniu, a noc coraz 

czarniejsza zapadała, wreszcie Spo 

strzegł się Koszczyc, że w nieznaną i 

dziką część zajechali i drogę stracili 

tuż w sosnę, powalając ją na drogę 
zupełnie, porwał się pan Starosta Dić 
furmana, klnąc, 'a wtem, grom uderzył 

i wśród ryku nawalnicy i rozpętania 
burzy, ozwał się głos okropny, wołają” 

cy „synu i chichoty szatańskie rozle- 

gły się w koło. : 
Koszczyc nieprzytomny z trwogi 0 

jędynaka wzywając Boga i wszystkich 
świętych na pomoc, wyskoczył z powo 
zu i naprzełaj lasem się puścił. Gdy 0 
bladym świcie doszedł do miasteczka, 
spostrzegł z daleka gromadę ludzi nad 
jeziorem. Poszedł ku nim, pytając co 
się sta ło, a włosy mu się jeżyły strasz 
nem przeczuciem. Ludzie rozstąpili się 
w milczeniu. 

„Mamka wskoczyła do jeziora” od- 
powiedziano wreszcie z gromady „wła 

śnie ją cucą taczają po brzegu, może 

odżyje, oddycha jeszcze”. 
„Nieszczęście z dzieckiem!* ryk- 

nął szarpany trwogą ojciec i pędem pu 
ścił się do pałacu. Tam wpadłszy do 

w całej swej krasie. Po4 . 

„prowadzącej 'na „Kobylnik, 

łych średków materjalnych, potrzeb- 
nych dla realizacji wyłuszczonych po- 
wyżej planów wierzy, że sprawa Naro 
cza, w miarę dojrzewania pogłądów na 
jej znaczenie, stanie się poniekąd pun- 
ktem wyjścia dła rozwoju turystyki w 
Wileńszczyźnie, a temsamem przyczyni 
się do zwrócenia uwagi na nasze zie- 
mie, niewykorzystane w granicach 
swych naturalnych bogactw i piękna 
ku korzyści Rzeczypospolitej. 

Trzeba nie mniej podkreślić, że p. 
wojewoda Raczkiewicz, tak gorliwie 

popierając i opiekując się sprawą Na- 
rocza, ma na widoku zadanie wyko- 
rzystania bogactw jezior naszych w 
zakresie gospodarczym. 

Z wywodów p. wojewody wycią- 
gnąć można wniosek, że rzędy lat 
ostatnich zwróciły należytą uwagę na 
ziemie północno - wschodnie — i z te- 
go cieszyć się należy. Jezioro Narocz 
jest perłą tych ziem i czas wielki by 
otrzymał godną oprawę pod postacją 
krzewiącej się na jego rozległych wy- 
brzeżach kultury. B. W. Ś. 

ZAKRES PRACY TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW NA- 
ROCZA I JEGO OKOLIC 

(Wywiad u prezesa T-wa p. dyr. Ludwika Szwykowskiego.) 

Prezes Towarzystwa ' Miłośników 
Narocza i jego okolic, znany dobrze 
czytelnikom „Słowa* rekordowy że- 

glarz , amator, który w swoim czasie 
w skromnej jolce wislanej przebył tam 
i z powrotem drogę Wisłą i Bałty- 
kiem z Warszawy do Szwecji, dyrektor 
Wileńskiego Oddziału Banku Gospo- 
darstwa krajow. p. Ludwik Szwyko- 

wski z uznaniem wita wydanie numeru 
naroczańskiego „Słowa* — i chętnie 

udziela wywiadu na temat zakresu pra 

cy i zadań bieżących reprezentowane- 
go przez siebie T-wa. 

— Na wstępie podkreśla p. dyr. 

Szwykowski — zaznaczyć muszę, że 
koncepcja budowy schroniska, jak i 

szerszego zainteresowania społeczeń- 

stwa jeziorem Narocz wyszła od p. wo 

jewody Raczkiewicza, który przy naj- 

bliższej pomocy p. dyrektora Dyrekcji 

Robót Publicznych inż. Siła - Nowickie 

go również gorącego przyjaciela jezio- 

ra Narocz, energicznie zajął się spra- 

wą zbudzenia zainteresowania w jak- 

najszerszych sferach społeczeństwa i 

w tym celu zainicjował zorganizowanie 

T-wa Miłośników Narocza i jego oko- 

lic, które wzięło na siebie dalszy ciąg 

pracy organizacyjnej i wykonawczej. 

Z góry pierwszym nakreślonym 

jak wiadomo celem była budowa schra 

niska nad Naroczem. W związku z tem 

mówi p. prezes Szwykowski: 

— Otóż dzięki wybitnej pomocy 

Ministerstwa Robót Publicznych 'a ró- 

wnież przedewszystkiem hojnemu daro 

wi obywatela nadnaroczańsk. p. Pio- 

trowskiego, który ofiarował odpowied- 

ni kawałek gruntu, na najbardziej ma- 

lowniczym i zalesionym brzegu Na- 

roczy, oraz prawie cały materjał leśny, 

potem szeregowi ofiarodawców, jak p. 

Mieczysławowi Bohdanowiczowi— wa 

gon desek, p. Grzegorzowi Kurecowi 

— wagon tektury. firmie Centro - Ce- 

ment — wagon cementu, firmie inż. 

Borek - Borecki — futryny drzwio 
we i okienne i t.d. oraz bezinteresow- 

nej współpracy inż. Wójciechowskiego, 

schronisko szybko zaczęła rosnąć i w 
dniu dzisiejszym jest już na ukończeniu 

tak, iż w pierwszych dniach września 

nastąpi poświęcenie gotowego już 

gmachu. 
Niewątpliwie powstanie takiego 

schroniska przyczyni się w silnej mie- 
rze do ułatwienia zwiedzania jeziora i 
okolic Naroczy, zainteresowanie które- 
mi rośnie z dnia na dzień — a dowo- 
dem tego może służyć księga pamiąt- 
kowa, prowadzona przez 
schroniska, już zapełnioną nazwiska- 
mi wycieczkowiczów, w ciągu tych pa- 
ru letnich miesięcy. 

— Jakie zadania leżą przed Towar 
rzystwem? . 

— Na rok przyszły T-wo zamierza 
uruchomić tabor żeglarski na jezio- 
rze i ewentualnie zorganizować komu- 
nikację łodzią motorową od schroni- 
ska, na: brzeg przeciwległy do drogi 

co znów 
znacznie ułatwi dojazd do schroniska. 
Pozatem została już zorganizowane 
przez przedsiębiorców prywatnych ko- 
munikacja autobusowa z Wilna, przy- 
czem ilość autobusów na rok przyszły 
będzie znacznie powiększona. 

— Przyszłość Narocza... 

— Jest to temat zbyt rozległy, 

sypialni niemowlęcia, zaledwie uchylił 
adamaszkowych firanek królewskiej ko 
łyski, zatoczył się siny z wściekłości i 
rozpaczy. Martwy trupek synka leżał 
wśród pościeli, zimny już i blady. O- 
czom nie wierząc, porwał dziecko i do 
okna zaniósł, ale nie było wątpliwości 
nie żyło. Wybiegł na dziedziniec, gdzie 
właśnie ocuconą mamkę  przywiedli. 
Padła nieszczęsna na ziemię półmartwa 
ze strachu. Tłum ludzi stał wkoło. Czuć 
było, że stanie się coś strasznego. 

— „Coś uczyniła nędznico?* Krzy 
knął Koszczyc kopiąc ją nogą. „Co z 

A rodu Koszczyców się sta- 
021 

— „Panie, nieszczęście, koło p 6ł- 
nocy dziecko płakało i rzucało się nie- 
spokojnie, (właśnie wtedy gdy Kosz- 
czyc do chłopca strzelił) wzięłam je do 
siebie i niechcący przyspałam (przy- 
dusiła we śnie). 

„Przeklęta! Przyspałaś mego syna! 
Ostatniego Koszczyca! I w piekle nie 
będzie dość męczarni dla ciebie, ale i 

ja cię ukarzę tak, że wieki popamięta- 
ją”. Brać ją i prowadzić nad jezioro, 

a-wy kopcie tam dół wązki i głęboki”. 
Szedł za ni: mi z nabitemi rewolwera- 
mi, wracającego furmana i wędrowne- 
go kramnika popędził dół kopać, ale 
gdy kazał weń nieszczęsną mamkę pa 

dozorcę | 

num. GIMNAZJUM кого. 

Dając treściwą odpowiedź pominę zna 
czenie ekonomiczne Narocza, gdyż nie- 
wątpliwie redakcja o tem specjalnie na 
pisze, natomiast muszę podkreślić, — 
znaczenie jeziora Narocz z punktu wi- 
dzenia turystyki i krajoznawstwa, zre- 
sztą zadaniem Polskiego Touring Klu- 
bu, który ma się połączyć z Towarzy- 
stwem Krajoznawczem, będzie kiero- 
wać jaknajwiększą ilość wycieczek ra- 
idów samochodowych i różnych imprez 
sportowych w stronę jeziora Narocz, 
w celu dariia możności zapoznania się 
z tą perłą Ziem Wschodnich jaknajszer 
szym sferom społeczeństwa. 

Po tych wywodach ryzykujemy py- 
tanie, słyszane ztesztą tu i ówdzie w 
Wilnie, czy Troki nie są konkurentem 
Narocza. 

— Pomimo tego — mówi uśmie- 
chając się Prezes T-wa Miłośników Na 
rocza i Touring Klubu, że na jeziorze 
Trockiem rozwija się ruch turystycz- 
ny a .ruch sportowy - żeglarski z za- 
wrotną nawet szybkością, nie uważam 
Trok wobec charakteru jeziora pod- 
miejskiego, by było konkurentem dla 
Naroczy. 

Wobec bliskiej odległości od Wil- 
ma i łatwej komunikacji Troki przycią- 
gają rzesze publiczności na krótkie 0- 
kresy, służąc miejscem wypadów świą 
tecznych dla publiczności wileńskiej. 
Jezioro zaś Narocz jest objektem wybi- 
tnie turystycznym, wymagającym dłuż 
szej, podróży i dłuższego nad niem po- 
bytu. Będzie ono idealnem miejscem 
wypoczynku dla osób pragnących ci- 
szy spokoju i względnej samotności, 
częgo jezioro Trockie już dać nie mo- 
że; 

Co się zamierza robić w kierunku 
propagandy? 

— Dotąd Zarząd powstrzymywał 
się od więcej energicznej akcji w tym 
kierunku, bojąc spotkania się: z zarzu- 
tem, że sprowadza się turystów do 
rzeczy niewykończonych, wyczekując, 
aż schronisko będzie zupełnie gotowe 
dla użytku. 

Interesujące swe wywody kończy p. 
Szwykowski temi słowy: 

, — Ze względu na bliskość otwar- 
cia schroniska na Narocz uważam myśl 
redakcji „Stowa“ wydania numeru po- 
święconego sprawie Narocza za bar- 
dzo szczęśliwą i bardzo korzystną dla 
sprawy naroczańskiej. 5. 

“ 

Rozmowa z człodkiem zarządu Ligi Morskiej 

iRrecznej p. Władysławem Szumańskim 
Prezydent Izby Rzemieślniczej p. 

Władysław Szumański, znany jest jako 

gorliwy i niezastąpiony rzec można czo 

łowy działacz w miejscowym  Zarzą- 

dzie Ligi Morskiej i Rzecznej, który 

wszystkie wysiłki tej organizacji kie- 

ruje na jezioro Trockie, gdzie głównie 

jego staraniem Liga rozpoczęła budo- 

wę wspaniałego schroniska z boiskiem 

sportowem, i urządzeniami dla sportów 

wodnych. : 
P. $хитайзК! ®- па prośbę naszą 

wypowiedział się w sprawie Narocza, 

jak następuje: 
— Na sprawę Narocza patrzę ze 

stanowiska rozwoju sportu, ściślej mó 

wiąc sportów wodnych, posiadających 

rozległe widoki na przyszłość. I otóż 

w tej perspektywie życie samo stawia 

niestety Narocz na planie drugim. 

— Co należy zrobić w sprawie pod 

niesienia znaczenia Narocza? 

— Moim zdaniem wysiłki w tej 

dziedzinie mające na celu wykorzysta- 

nie Narocza, winny być ześrodkowane 

w Trokach, które ze względu na bli- 

skość od Wilna i możliwą komunika- 

cję, są narazie bezkonkurencyjne wzglę 

dem Narocza, odległego od Wilna © 

120 klm., nie połączonego przytem ani 

szosą, ani linją kolejową z centrum 

kraju. 
— A więc sprawę Narocza uważa 

pan prezes za nieaktualną? 
—_ Tak! Twierdzę, że sprawa Na- 

rocza, stanie się aktualną wówczas, 

gdy opanowane i wykorzystane przez 

sporty wodne Troki, staną się zacia” 

sne i rozmiłują w pięknie naszego kra- 

ju turystów i sportsmenów z całej Pol- 

ski. 
Sprawa Narocza wymaga  olbrzy- 

ihich nakładów pieniężnych i zwartej 

za sobą opinji publicznej, która win- 

na zrozumieć przeznaczenie króla je- 

zior naszych, a tak niestety narazie nie 

jest. 

| —— A co pan prezes powie o poczy 
naniach nad Naroczem? 

— Niezależnie, że Troki są dziś na 

pierwszym planie przed Naroczem, Ur 

ważam, że do sprawy Narocza zabra- 

no się w sposób zbyt urzędowy, pra- 

wie nic nie zrobiono w zakresie propa- 

gandy i nie urobiono należycie gruntu. 

Cieszę się jednakowoż niezmiernie, że 

sprawa ta zyskuje opinje pod postacią 

rzeczowego ustosunkowanęa się do niej 

jednostek i, że praca przygotowawcza 

pod ruch turystyczny nad to wielkie, 

piękne a dzikie jezioro, aczkolwiek po- 

woli, jednak posuwa się naprzód. 

Mam na myśli — mówi dalej p. 

Szumański — świadczenia rzeczowe w 

związku z budową pierwszego. schro- 

niska nad Naroczem kilku naszych 

obywateli ziemskich, których przykład 

powinien być naturalnym bodźcem dla 

innych obywateli, jak i tych osób, któ- 

re trzymają w ręku ster sprawy naro- 

czańskiej, by ustalone zostały wytycz- 

ne w pierwszym rzędzie propagandy, 

następnie już konkretnej pracy, by u- 

stosunkowanie się całego 'społeczeńst- 

wa krajowego: do Narocza- przestało 

być platoniczne, jak to jest dotychczas. 

Uważamy, że nad myślami i uwa- 

gami p. Szumańskiego warto się zasta- 

nowić, by istotnie sprawa Narocza, któ 

rą ze swej strony gorąco popieramy, 
nie spaliła na panewce. . 

FERDYNANDA WELERA 
z pełnemi prawami gimn. państw. 

w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 5, tel 265. Zapisy młodzieży do klas I-VII w 
kancelarii macdan codziennie w godz. 10—1. 

rozpoczną się dn. 3 września r. b © godz. I-VI 
Egzaminy wstępne do klas 
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Pierwsżorżedne Towarzystwo Fikcyjne Ubezpieczeń | 

„VITA“ w Warszawie 
poszukuje inteligentnych ustosunkowanych „osób dlą współpracy na dobrych 

warunkach w charakterze Inspektorów i Akwizytorów na terenie Województw: 
Wileńskiego, Nowogródzkiego, 

Zgłoszenia przyjmuje oraz udziela wszelkich 
ubezpieczeń Oddział Wileński Towarzystwa pod adresem — Wilno, ul. Kró- 

lewska 7, m. 6. › 

głowę zasypač, uciekli, mimo grožb i 
dopiero jacyś nieznani hultaje obieży- 
światy, którzy się tam znaleźli, pracy 
tej dokończyli, nagą kobietę zasypując 
ziemią tak, że tylko głowę widać było 
jęczącą i siną. Kto żyw uciekł. Pani da 
wiedziawszy się o śmierci syna i mę- 
czeństwie mamki, nieprzytomna poło- 
żyła się do łóżka, w miasteczku życie 
zamarło. Przeor Karmelitów w asysten 
cji księży i braciszków, z Krzyżem ru 
szył do dworu, ale Koszczyc siadł z 
nabitym muszkietem w oknie sypialni 
syna i krzyczał, że w łeb palnie każde- 
mu, kto sądowi jego przeszkodzi. O- 
deszli z niczem. Cały dzień zeszedł w 
okropnym strachu. Noc zapadła, księ- 
życowa, jasna, chłopi okoliczni zbierać 

się zaczęli w gromady, szemrzeć... jęki 
mamki coraz straszliwsze,  rozlegały 
się daleko po wadach jeziornych, aż 
o kilkanaście wiorst było słychać. 
Chcieli iść, choć z narażeniem życia 
ratować. Ale ledwie się zbliżyli, przy 
biegli trzy czarne jak smoła psy ogro- 
mne, i te warcząc, wyjąc, szczerząc 
zęby, wartowały koło głowy nieszczę- 
snej męczennicy. Strzelił do nich naj- 
lepszy strzelec z wioski, nie trafił. Wte 
dy zrozumieli, że nie ludzka tu moc tem 
wszystkiem rozrządza i poszli do koś- 
cioła modlić się noc całą razem z za 

    

    

Poleskiego i Wołyńskiego. 

informacyj w zakresie 
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konnikami i księżmi. A mamka jęczała 
do świtu, przeklinając swego kata о- 
kropnie... O wschodzie słońca wyszli 

księża z kościoła, niosąc ku niej Naj- 
świętszy Sakrament, ale uprzedził ich 
Koszczyc. Zobaczywszy że jeszcze žy- 
je, pochylił się i z całej siły wyciął 
policzek tej głowie wystającej z ziemi, 
już prawie martwej. Jeden jęk przecią 
gły się ozwał i głowa opadła niżej... 
skonała pod tą zniewagą ostateczną... 

Koszczyc zawrócił do pałacu i dzi 
kim głosem rozkazał rzeczy pakować i 
konie do karety zaprzęgać, żonę chorą 
zanieśli hajducy do powozu, a on nie 
oglądając się na nic i nikogo, © po- 
grzebie dziecka nie wspominając, siadł 
i wyjechał. 

Gromada rzuciła się ku jezioru i od 
kopała mamkę, ale już znaku życia nie 
dawała, pogrzebano ją więc na miejscu 
kaźni i niebawem słup - kapliczkę mu- 
rowaną na wieczną pamiątkę posta- * 
wili. Małego Koszczyca pochowano w 
podziemiach kościoła w grobach ro- 
dzinnych, a za piecem w: jego pokoju 
znaleźli pół martwą ze strachu i głodu 
Hanulę dziewczynę służebną, ciotkę 
starego rybaka Jasiuka, który tę ca- 
łą historję p. Horainowi w 1860 r. o- 
powiadał, a znał ją z relacji tejże Ha- 
nuli i własnego ojca. kredencerza w 

® 

WIELKI GŁÓD 
(Opowiadanie nad-jeziome z 1849 r.) 

Tak otóż to paniczka bywa pod- 
tenczas że Pan Bóg za grzechi pokarze 
naród, a potem miłosierdzie cudownym 
sposobem objawi. Wiadomo kiedy już 
nadto rozpuściwszy sie naród to i na- 
dzi na ludzi cokolwiek takiego, że i 

nie wiesz gdzie dziać sie... Toż i by- 
ło tak kiedyści, dawno, jeszcze, oh! 
Za pańszczyzny, za dziedów, pradzie- 

dów. Poszedł głód na ludzi. Cóż wia- 
domo, że nie raz tak bywa, że trzeba 
głodować i po kroszeczce jeści żeb do 
wiosny dobrać sie. Ale jak przyjdzi 
wieliki hołod... nu wtedy kiepskowato 
paniczka... znaczy się tylko ty ma 

pieczce z dzieciukami kładzi sie na 

śmierć i więcej nic. To wtedy taki 

było. Co tylko najgorszego to przyszło 
w te strony. Śniegi leżeli ogromniaste 
cała wiosna aż do maja, żywioły i nie 

było czego wypuskać, bo ani trawin=i 
nie było gdzie zeszczypnąć,  strzechi 

skarmili, łoziane gałązeczki dawali, 

sio, to, krowy już podejmujo, a mleka 

i ze wszystkiem niema. Nu potem stop 

niał śnieg, ale pleśnia jakaści na po- 

lach, aż tęchlizno śmierdzi, gdzie ja- 

ka kaliwka żyta pokaże się, to jak cho- 

re; zżółkniawszy, zsechszy, jak urze- 

czona zboża. Ludzie chodzo kole po- 

la miedzami i wszystkim serdce zmęt- 

niało. Stare ludzie mówio, módlcie się 

dzietki mocno, bo wielka bieda nad 

nami. Głód idzie. Nie będzie chleba. 

Tak i było. Przyszli deżdże , prosto 

świata nie widzisz, wyjdziesz, u oczy 

zalewa, na piaskach a i to powybiwa- 

ło wszystko potarmosiło, zgłumiło 2 

ziemio pomieszało i zbieraj teraz. A 

iaptem jak dali się gorońce dni... pro- 

sto i dyszeć nie ma czym. Co nie wy- 

mckto to wyparzyło i spaliło. Garścia- 
mu ludzie zbierali z pola. Nie było co 
i wozić. 

A w jesieni, Boże zmiłuj sie, cienż- 
kie jakieś grzechi byli ludzkie że my 
tak cierpieli. .Po runi puścili się roba- 
ki, czarne ogromniaste, hadkie, że i par 

trzeć przeciwnie była jak oni szu 
rtchając się pó runi i jo jedli, jak ta 

szarańcza co w Pismie jest opisana. 
Co nie robili: 1 ziołki święcone palil:, 

i święcili wodo, i zanty mocnym 

słowem, i na Mszy са żeb Pan 

Bćg bieda od ludzi oawióci, bo to już 
czuli wszyscy, że głód Lędzi, nic mie 

pomagało.. Hadostwo te lazło i zapa- 
skudziło cała żytnia po!a. Ludzie mó 
wili, że czortowskie nasłanie, tłuste i 

czarne te robaki byli, a my za to chu- 
de i blade chodzili. 

  

Toż i zima była... nu, niechaj jo 

wilcy! Kużden kto móg nie ruszać 3ię, 

to na pieczce leżał i rzemykiem brzuch 

ścisnewszy, popatrywał tylko przez 

okno ci już wiosna idzie? Żeby tylko 

wytrzymać do nowego. Ale gdzie! już 

na post ludzie chleb z dyrzy i z mięk- 

kiny piekli, a bułba, to jak dla Świń, 

maiusińka i przymarszy. Ale dobrze 
kto miał, inne i tego nie zebrali. Cóż? 
Nasz brat twardy, wszystko co wy- 
trzyma. Ale jak wtedy byli biedne, to 
już nigdy tak nie było. 

Przyszła wiosna wszystkie wyleźli 
z chat żółte, ledwie, ledwie że cion- 
gajo się, a dzie łuki, to prawda powie- 
dzieć mało gdzie byli zostawszy się. 
Podusił ich hołod, wielikij haspadar, 
co jak zaczoł hospodarzyć w naszej 
stronie, to nie prędko odszed. I znów 

my żywiołka gałęziami, trawo z pod 
liści karmili a sami kroski zbie- 
rami z wikswy, kory przyniesim, miek- 
kiny i kogo była, kartofla skleim i taki 
chleb jemi. Bardzo ludzie puchli od ta- 
kiego jedzenia. Wiadomo ciało chrze- 
scijańskie bez chleba, bożego  pokar- 
mu nie wytrzyma, ginąć musi. Choro- 
by puścil sie po ludziach. Nie było 
chaty żeby nie umierali. To i cóż? Po- 
groszo, hantury (stypy) nawet nie 
sprawujo, ba nie ma z czego, i zanio- 
so na cmentarz, ziemio święto przy- 
sypio i tylko każdy stęka: „Bożeczka, 
Bożeczka, kiedyż i mnie zwolnisz do 
siebie z tej ziemi. Na polach i nie ma 
co patrzeć, mało gdzie jaka kaliwa 
styrczy po tych robakach. Gorzej bę- 
dzie jak przeszłego roku, tylko że ja- 
rzyna pięknie obeszła, ale bulby nie 
było z czego sadzic. Poszła hromada 
Pana łaski prosić, żeb panszczyzna od- 
puskał i na ziarno dał. Ale.gdzieści był 

  

pałacu Koszczyców. Sam Jasiuk žol- 
nierz Kościuszkowski i Napoleonski, 
żył jak wielu nadjeziornych rybaków 
blisko sto lat i dziwy o dawnych cza- 
sach umiał opowiadać. 

Miadzioł Koszczycowski opustoszał 
więc i cisza zaległa wielki pałac zabi- 
ty deskami od świata. Omijali ludzie 
to miejsce zbrodni. Lata mijały. Kiedyś 
przybyła z Rzymu puszka złota z ser- 
cem zmarłej pani i tablica marmurowa 
z napisem: „Zofja z Królów Duninów 
Koszczycowa*. Tablica do dziś dnia 
wmurowana istnieje w kościele, ale zło 

tą puszkę zastąpiła blaszana! 
Jednego razu, akurat w roczni- 

cę tych zdarzeń, ujrzeli rybacy, łowią- 
cy ryby na jeziorze, klęczącego przy 
słupie człowieka w pielgrzymiej odzie 
ży. Zbliżywszy się ze zdumieniem po- 
znali w nim Koszczyca! Ale zmieniony 
był zupełnie, złamany, zestarzały, zgar 
biony... wolnym krokiem poszedł do 
pałacu i niebawem ujrzano že w poko- 
ju dziecinnym jedno okno z desek od- 
bito. Tam zamieszkał pokutę srogą czy 
miąc. Bez ciepłej strawy, żywiąc się 
tylko chlebem i wodą, czerpaną dzban- 
kiem z jeziora, nigdy nie ogrzewając 
mieszkania, dzień w dzień długie go- 
dziny trawił na grobie swej ofiary w 
modłach. Ale progu kościoła nie prze- 

za hranica wyjechawszy, a kamisary 
naród przegnali i jeszcze turmo stra- 
szyli kiedy by na gwałty i na tłoki nie 

ród z głodu. Siak tak żyli te, co nad 
jezioryszczami siedzieli, bo choć wiel- 
ko siecio nie wolno było, ale na wędka, 
ci wencierzem, ci tak brodnico zawsze 
cości złapio i to jedzo. Poznali ludzie 
co ziemia zaskaliwszy się w gniewie 
nic nie daje, dek trzeba wody ratunku 
prosić, Poszli chtóregości wieczoru 
nad jeziora nad Narocz. Wiele poszło. 
Z wiosek co i dalej było. Baby poklę- 
kały nad brzegiem, przeżegnały. Stara 
Bałabanicha woda święcona w jeziora 
wylała i zaczęła pacierze. Wszystkie 
modlili się wielkim głosem i wielkim 
płaczem do Boga Najwyższego żeby 
narodu nie wytracił ze wszystkiem. 
Kiedy traci ziemio, to może  zratuje 
wodo. 

A jeziora wielka, cicha, woda ta 
sinia, biała stoi, rybka czasam pluśnie, 
białe ptaszki latajo jak Duch święty — 
Gołąbek czysty. To zdajsie ludzie do 
tej wody modlo sie: „bądź ty matko, 
poratuj, kiedy nam ziemia macocho 
stała”. I pomyślisz... Nadleciała w nocy 
taka nawałnica, że oko nie widziało 
ucho nie słyszało. 

Tu zabłyśnie, cała nieba w ogniu, 
zielono i błękitno a najwięcej czyrwo- 
no, prosto piekło, a tu trrach po»oszli 
grzymoty i babach piorun wali w je- 
ziora raz i dwa, i trzy. Aż podjęła się 
woda na kilka łokci w górę i szła na 
brzegi i ryczała, i jęczała, i wyła jak 
wilcy. Ludzie w wioskach co bliskich 
ewangielje czytajo i patrzo ci gdzie 
pożaru niema. A rankiem wyszli pa- 
trzeć na jeziora, jeszcze całe latało po 
brzegach jakby kto tarmosił na wszy- | 
stkie strony, czarne było, piana biała 
po wierzchu, 'a jak zdaje się na nogi 
stanowio się i ido jak żywe na czło- 
wieka topić ci konsać. 

Aż idzie fala... fala nie fala, nie 
czarna a cała srebrna. | gęsta jakaś, 
nie taka jak inne. Ciężko idzie z dale- 
czyny, z samej tej głębiny bezdennej, 
z samych śrzodków jezioryszcza. Lu- 
dzie zbiegli się patrzeć co to będzi!? 
Aż tu i podeszła ta fala. Kiedy da sie | 
ob ziemia!... Ajej... gdzie po piasku, 
aż po łące, aż pod chaty posypali sie... 
ryby. Chryste Panie Jezu miłosierny! 
Ot i przysłał narodowi żywiciel bo- 
ski pokarm... Tylko trzepieczą się na 
piasku, srebrne rybeczki, większe płot 
ki i szczupaki, i sielawy a najwięcej 
tej uklejki, jak liści w lesie. Zapłakali 
ludzie zobaczywszy cud boski, kużden | 
leciał z koszykiem i nabrał. Nasuszyli, | 
nawędzili, było dla wszystkich do no- | 
wego żyta, bo gdzie jaka wioska by- 
ła, przy: każdym brzegu, taktam fala 
niosła i niosła, ludziom żałośliwym na | 
ręce. NS 

Znaczy ziemia chciała umorzyć a 
woda zratowała... Tak ot zanarockiej 
stronie Narocz— jezioro nie dało wy- 
mrzeć z głodu. To ludzie pamiętajo 
długo, ba co złe trzeba wspomnieć, | 
ale co dobre jeszcze lepiej trzeba pa- 
miętać. H. 

Doktór Lewin 
WZNOWIŁ przyjęcia chorych 98 eh przyjęcia c Se) ! aż ae | 
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* mala Włóżka Cbiromantka 
s: wyzdrowiała wznowiła przyjęcia. 

dziny 9— i pół—6. 

: Przepowiada przyszłość, Sprawy są- 

      

   

        

   

  

   

  

   

   

     

  

   

    

   
    

     

  

   

  

Zawalna 28, tel. 5-85. 

® dowe, o miłości i t. d. przyjmuje 
z 10-ej do 8-mej KE. Auros Nas z 

przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 
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we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
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$!арй. Przybyt do niego jego komisarz | 
a drżąc ze strachu, wyspowiadawszy || 
się wprzód i przyjąwszy Komunję šw., | 
odważył się przestąpić progi przekię- 
te, dźwigając dwa wielkie wory złota. 

Minąwszy wszystkie puste sale, 
gdzie portrety Koszczyców były kirem 
pozakrywane, wszedł do pokoju zmar- 
łego panicza, tam klęczał nieszczęsny | 
ojciec i modlił się u pustej kolebki. 

„Nie przyjął pieniędzy, kazał je roz- 
dać, o córki Spytał i ucieszył się, że 
je krewni za dobrych szlachciców wy- 
dali. Przyznał się, że papież nie roz- 
grzeszył go dotąd za tak srogą winę i 
że mu ani do miejsc poświęconych, ani 
da stołu pańskiego przystąpić nie wol- 
no. Przeor więc chodził do pokutują- 
cego magnata, spowiadał go i koce: 
szał, a ludność okoliczna ca dzień | 
chenek chleba na progu kładła, nic bo. 
wiem innego nie przyjmował, nic do 
ust nie brał. Ale los, czy on sam, jak 
niektórzy potem sądzili, straszniejszą 
jeszcze karę za straszną winę sobie na- 
znaczył. Pewnego dnia zauważono, iż 
bochenek od paru dni nietknięty leży, 
a Pan z pałacu się nie ukazał, dano | 
znać do przeora, ten wziąwszy już 
Przenajświętszy Sakrament udał się z 

a 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej).
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Sprawy nauczycielskie 

KWALIFIKOWANI. 

Czuję się szczęśliwym, iż nad sprawami 

temi, o ziącni się okrągło lat dziesięć 

mogę wreszcie postawić dużą kropkę. 

Dzisiaj dopiero święcić można w szkol- 

nictwie triumf dziesięciolecia nad pustką i 

głodem, które objęła Polska po zaborcach. 

zisiaj jesteśmy na przełomie ku trwałym 

podwalinom szkolnictwa powszechnego. | 

Rok obecny był zmian tych wyrocznią, 

bowiem, jak donosiliśmy 25 kwietnia r. 

tysiącowi nauczycieli na ziemiach wschod- 

nich groziło zwolnienie Z posad, Z braku 

kwalifikacyj. Domagaliśmy się wówczas ja- 

kiejś sui generis amnestji, wreszcie konie- 

rowaliśmy w tej ważnej sprawie zarowno w 

Kuratorjum, jak i Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. | 

Zawód nas nie spotkał. P. kurator Ste- 

fan Pogorzelski, jak i p. nacz wydziału 

kształcenia nauczycieli Ignacy Dzierżyński 

odnieśli się do sprawy tej nader życzliwie. 

"o też część nauczycielstwa została przez 

Ministerstwo od egzaminów zwolniona, 

część zaś egzamina złożyła. i 

Odejdą tylko ci, którzy sami zrezygno- 

wali, którzy do egzaminów się nie zgłosili. 

Nie głoryfikujemy nad zwycięstwem z 

punktu egoistycznego, ше żądamy żadnych 

dla siebie superlatywów, natomiast głosimy 

dziś urbi et orbi, iż sprawa niewykwalifiko- 

wanego nauczyciełstwa uległa całkowitej 

likwidacji, na czem zyskują sami nauczy- 

ciele, dobro szkoły i praca społeczna. 
Jan Hopko. 

   

BIAŁYSTOK 

—  Konierencja gospodarcza. Towarzy- 

stwo Organizacyj i Kołek Rolniczych wo- 

jewództwa białostockiego zorganizowało w 

dniu 11' sierpnia r. b. konferencję gospodar- 

czą, w której wzięli udział wybitni przed- 

stawiciele ruchu spółdzielczego na tym te- 

renie. Po referacie p. G. Kamińskiego uchwa- 

no następujące wioski: 

> 1) Uzgodnienie płac społecznych zrze- 

szeń gospodarczych woj. Białostockiego, 

wysuwających się jako sprawa paląca w pla- 

nie działalności zunifikowanej organizacji 

rolniczej. ; NRA M 

2) Uzgodnienie płacy spółdzielczej win- 

no przeprowadzič C.T.O. i K./R. w. porozu- 

mieniu ze związkami GEM. i centra- 

iami gospodarczemi spółdzielni. : 

3) Należy powołać przy AO. 10 R. 

wojew. wydział spółdzielczości Z Radą wy- 

działu złożoną z, kierowników ruchu spół- 

dzielczego w woj. Białostockiem. 

4) Spółdzielnie rolniczo-handlowe przed- 

stawiają obecnie najtrudniejszy a Z drugiej 

strony najważniejszy dział pracy społeczno- 

rolniczej. Od racjonalnego zbytu płodów 

rolniczych i zaopatrzenia w artykuły rolni- 

cze, zależy w znacznej mierze podniesienie 

ekonomiczne wsi polskiej. Dlatego też na 

prawidłowy rozwój spółdz. roln. handl. win- 

na być zwrócona baczna uwaga. с 

5) Zebrani stwierdzają, iż przewodnią 

myślą pioniera polskiego ruchu spółdzielcze- 

go ś. p. Fr. Stefczyka było wytworzenie 

jednego związku spółdzielczego, w którym 

mogłaby skupić się cała spółdzielczość rolni 

cza. Istniejące zaś, dwie grupy spółdzielczo- 

ści „Zjednoczenie” i „Unja” różnią się za” 

sadniczo odmiennym ujściem sprawy regu- 

iowania pieniężnego w dziedzinie spółdziel- 

czości (Schultze i Reiffeisen) natomiast 

spółdzielność rolniczo-handlowa i wytwór- 

cza tych różnic nie wysuwa, przeto dla d 

bra wsi polskiej sprawa tą powinna b 

przez władze C.T. O i K. R. rozważona i w 

rozmowach z odpowiedniemi czynnikami 

silnie podkreślona. „Ar. 

TROKI. 

— Utonięcie. 18 b. m. utonął podczas 

kąpieli w jeziorze Lipiński Leonard z Wil 

na zauł. Św. Jakóbski Nr. 25. 
Ś. p. Lipiński liczył 25 lat i był zecerem 

w drukarni „Lux“. * 

— Okradzenie obozu harcerskiego. 22 
b. m. okradziono w Rykontach gm.- Trockiej 

obozujących tam harcerzy. Policja trocka 
jest już na tropie złodziei. 

Kradzież krowy. W Kosikowie, gm. 
Trockiej skradziono onegdaj krowę Piotro- 
wi Dobrowolsikemu. Sprawcą kradzieży 
okazał się zredukowany kolejarz K. 

— Fantastyczna trójka. W Tarnowskich 
Górach, na G. Śliąsku żyje Sergjusz Safra- 
now, uczeń V kl. gimn który namówił 
dwu młodszym kolegom, a  mianowi- 
cie: Zbigniewowi, Siniewiczowi i Alojzegemu 
Keslerowi iż w Trokach, na „Kresach posia- 
da majątek i t. d. Ostatni uwierzyli i razem 

     

    

we tfójkę przybyli pociągiem do Grodna, 
gdzie zabrakło im pieniędzy na dalszą po- 

dróż. zybyli więc pieszo. Tu okazało Się, 

że Saironowa nikt nie zna i że wprowadził 
w błąd dwuch młodszych kolegów. Począt- 
kowo fantastyczną tą trójką: zaopiekowali 

się państwo. Lipniccy. Dano znać ich rodzi- 

nie. Wkrótce przybył ojciec Zbigniewa Si- 

niewicza (urzędnik Kasy Skarbowej) i za- 

brał syna. Alojzemu Keslerowi matka nade- 

słała pieniądze. Obecnie pozostał tylko „głów 
ny dowódca” Sergjusz. 

Sprawą tą zaciekawił się również miej- 
scowy posterunek i doszedł do nadspodzie- 

    

b, wanych wyników: siedemnastoletniego Ser- 
gjusza przyłapano już na sprzedaży srebr- 
nych przedmiotów (łyżek, widelców i t. d.) 
kuchennych, narazie niewiadomego pocho- 
dzenia. W dniu 23 b. m. odebrano mło- 
dzieniaszkowi koce i t. d. 

Ciekawy więc będzie koniec tej fanta- 
stycznej trójki z G. Śląska. 

— Pomór świń. Na terenie gm. Tro- 
ckiej panuje pomór świń. Zarządzono już 
środki zapobiegawcze. 

— Rozbicie aresztu. 15 b. m. niejaki 
Tatjanow Józef przyłapany na kradzieży stu 
zł. w szpitalu, rozbił areszt gminny, lecz 
zdołano go przytrzymać. 

— (Ciekawe wykopaliska. Podczas robót 

konserwacyjnych ruin zamku, wykopano 

sprzęty jak: garnki, (gliniane) uprząż koń- 
ską, kości ludzkie i t. d. Po sfotografowa- 
niu tych cennych zabytków — wykopane 
rzeczy odwieziono do Wilna. 

— Wyjazd młodzieży amerykańskiej. W 

dniu 24 b. m. wyjechała z Trok młodzież 

amerykańska. 

OSTRÓG, WOJ. WOŁYŃSKIE. 

— Kościół i klasztor Qjców  Kapucy- 

„dów. Kościół i klasztor O.O.: Kapucynów na 
Wołyniu został ufundowany w 1750 r. przez 

ordynata Ostrogskiego księcia Janusza San- 
guszkę. Budowany dalej i wykończony 
przez Samuela Łubkowskiego, starostę Ta- 
borowskiego i Pawła Feliksa  Malińskiego, 
miecznika Wołyńskiego. Kościół został kon- 
sekrowany w 1778 roku przez Sufragana 
Łuckiego, Komornickiego, pod wezwaniem 
św. Trójcy. * 

Zarówno klasztor jak i kościół za cza- 
ców niewoli podzieliły los tyłu świątyń i 
klasztorów katolickich na Wołyniu. Rząd 
rosyjski zamknął w r. 1832 klasztór, a w 
1867 kościół zamieniono na cerkiew prawo- 
sławną. Z ogniska życia katolickiego nad 
Horyniem zrobiono placówkę prawosławia 
i rusyfikacji. W r. 1865 Antonina hr. Błu- 
dowa, założycielka bractwa św. Cyryla i 
Metodego w Ostrogu, uzyskała od władz 
rosyjskich zezwolenie na przekazanie bra- 
ctwu na czas jego egzystowania gmachów 
kościoła i klasztoru 0.0. Kapucynów. Wraz 
z powyższemi gmachami przekazano  bra- 
ctwu pokapucyńską ziemię pod ogrodem, 
sadem, cegielnią, pastwiskiem, ogólnej prze- 
strzeni 9.71 dziesięcin. 

Ten stan przetrwał czas niewoli i, nie- 
stety, dziesięć przeszło lat niepodległości 
polskiej. 

W Nr. 107 Monitora Polskiego z @та 
23 lipca 1929 r. podane zostało do ogólnej 
wiadomości pod poz. 425 obwieszczenie 0 
przystąpieniu do likwidacji mienia b. rosyj- 
skiego cerkiewnego bractwa św. Cyryla i 
Metodego na zasadzie rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 
II 1928 r. Kap) 

® 15 zł. koguiki 3 mies. „Leghorny” 
wysokonieśnej rasy kur do sprzeda- 
nia. Ważne dla drobnych hodowców 
dla poprawy gatunków i podniesienia 
nieśności zwykłych kur. Hodowla— 
Karpacka 5 Wilno. —1 Ba
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Ważne dla Właścicieli autobusów 
W myśl Ustawy z dn. 311. Dz. U. ma 
być każdy autobus zaopatrzony w 
apteczkę. Kompletną apteczkę prze- 
pisową w skrzyneczce po cenie 25 zł. 
wysyła: Fabryka Chem. Farmac. 
„SANATOR* w Bydgoszczy. 

Poszukuję 
wspólnika z kapitałem do założenia 
większego gospodarstwa rybnego. 
Edward Skirmunt, maj. Szemetow- 

szczyzna, woj. Wileński 
NURNARKURANKKENARA 

skie. 
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Szkoła Przedszkole E, Focht! 
w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 5, tel. 265. 

Zapisy dzieci w wieku od 5—9 lat do przedszkola (Frebla) i oddziałów 1-IV 

Szkoły przyjmuje codziennie kancelarja szkoły w godz. od 9—1. 

Rozpoczęcie zajęć 
  

dn, 5 września. —0 

  

Przyjmuje się dzieci od 4 lat 

н
н
н
 

zakonnikami do pałacu, za nim szła 
zaiękniona gromadka. 

Przeszli sale zasnute pajęczyną i 
kurzem zaniesione szary m, odgłos kra 
ków rozlegał się w grobowej ciszy. 
Te i ów krzyżem świętym się żegnał i 
pacierze szeptał czując, że w tem miej 
scu przeklętem zły duch nawiedzać mu 
siał swoją ofiarę. Zimno i zapach ple- 
śni tamowały oddech w piersi. A mo- 
że ta strach tak za gardło chwytał? 
Podłogi i drzwi skrzypiały, stękały jak 
potępione dusze, przeciągi podnosiły 
zbutwiałe zakurzone kotary. Żeby nie 
Najśw. Sakrament pod którego ochro- 
ną szli, każdy by drapnął. Wreszcie 
otworzyli ostatnie drzwi. W pokoju on- 
giś dziecinnym, leżał krzyżem Kosz- 
czyć, twarzą do ziemi. Myśleli, że się 
modli, ale podniosłszy go, spostrzegli 
że nie żył. Naprędce ustawiono kata- 
fałk, zapalono świece, a ponieważ nie 
raźno było wszystkim takiego niebo- 
szczyka długo trzymać, już w nocy, 
pizy pochodniach, bez wielkich cere- 
monij na cmentarzu pogrzebano, obie- 
cując sobie, iż jak świt, na egzekwie 
selenne wszyscy się zbiorą. Ale gdy 0 
wschodzie słońca schodzić się groma- 

Francuski ogródek dziecięcy 
N. Szepowalnikowowej roca 7. 

Kancelarja czynna codziennie od 
godz. 11—14 oprocz sobót i niedziel. 
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da zaczęła, głuchy szedł pomruk po lu- 
Gzie, aż ponura pogwara z ust do ust 
pocichu szeptana, doleciała za furtę 
klasztorną, do braciszków zakonnych. 
W nocy straszne, głuche jęki podziem 
ue, z cmentarza idące, słyszeli warto- 
wnicy i stróże klasztorni... Dusza Pa- 
ua i po śmierci spokoju nie mająca, wi- 
dać okropne cierpi męki i znać o nich 
daje żyjącym. Inaczej rzecz zrozumie- 
li Karmelici. Przerażeni, że żywcem 
zakopali Koszczyca, biegną na cmen- 
tarz i odkopywać grób każą... cóż za 
widok okropny ukażał się oczom wszy 
stkicn, gdy trumnę otwarto! Zsiniały, 
pokręcony konwulsyjnie, z pogryzione- 
mi rękami, leżał teraz już naprawdę 
nieżywy Koszczyc... 

.  Rozmaicie o tem mówiono i wtedy 
i potem. Jedni utrzymywali, że to był 
prosty wypadek, za zrządzeniem Bo- 
żem, inni że to sam Koszczyc nie mo- 
gąc spokoju znaleźć, taką okropną ka 
rę sobie naznaczył i udawał umarłego, 
by tak jak jego ofiara być żywcem za- 
grzebanym... 

W każdym 1azie opowieść o nim 
przetrwała wiele lat dziesiątków. Ale, 
co legenda czy cpowieść gminna gło- 

SŁOWO 

rd zamknięciem konterencji 
‚ W HADZE UGICHAJĄ SWARY 

Konterencja Brianda z Zaleskim 

HAGA, 24—8. Pat. Premjer Briand odbył dziś dłuższą kon- 
ferencję z ministrem Zaleskim. W czasie tej rozmowy omawiana 
była sytuacja w związku z możliwością ewakuacji Nadrenii, przy- 

czem premjer Brłand konferował z ministrem Zaleskim na te- 

mat swych rozmów, jakie ostatnio w tej sprawie przeprowadzał. 

OBRADY KOMISJI FINANSOWEJ PRZY WSPÓŁUDZIALE POLSKI 

HAGA. 24.8. (PAT). Dnia 26 bm. rozpoczynają się w Genewie obrady 
specjalnej komisji, wyłonionej przez komitet finansowy Ligi Narodów dla zba 
dania kwestji złota, Ze względu na wielką wagę tego problemu, do komisji 
badającej kwestję złota powołano największe powagi świata na ekspertów 
tej sprawy. Z ramienia Polski weźmie udział w pracach komisji wiceprezes 
Banku Polskiego p. Młynarski. Obrady tego komitetu w chwili obecnej na- 
bierają tem większego znaczenia, że prawdopodobnie w niedługim czasie po- 
wstanie bank dia wypłat międzynarodowych, przewidziany przez plan Youn- 

ga, a który ze względu na sytuację, jaka wytworzyła w Hadze, nie mógł być 

przedmiotem obrad konierencji. Aczkotwiek sprawa tego banku nie stoi na 

porządku obrad kotnisji dla złota, ani komitetu finansowego francuskiego Ligi 

Narodów, który się zbiera w dn. 30 bm. jednak dotyczy iona w dużej mierze 

kwestji dystrybucji depozytów złota i dlatego interesuje cały świat finansowy. 

Niewątpliwie, będzie też ona poruszona w rozmowach nieoficjalnych w czasie 
prac komisji dla złota w. Genewie. 

Rozmowa w sprawie Nadrenji Brianda, Hendersona, Hy- 
mansa i Stresemanna 

HAGA, 24.VIII. PAT. Briand, Henderson, Hymans i Stresemann prowadzili dziś 

od godz. 10 min. 30 dalsze rozmowy w sprawie Nadrenji. Posiedzenie 6 mocarstw 

zapraszających postanowiono odbyć po południu. 

SNOWDEN JEST NIEUSTĘPLIWY. 

HAGA. 24.8. (PAT). Przedstawiciele Francji, Włoch, Belgji, i Japonii 

oznajmili dziś ustnie Snowdenowi ostateczne swoje propozycje finansowe. 

Snowden zażądał przedłożenia mu na piśmie tych propozycyj, wskutek czego 

posiedzenie komisji finansowej odroczone zostało znowu na czas nieokreślony 

Równocześnie toczyły się dziś pertraktacje w sprawie komisji konstatacyjno - 

koncylacyjnej oraz w sprawie określenia terminów ewakuacyjnych. Udział 

w naradach brali Briand, Stresemann, Wirth, Hymans i Henderson. 

Wprawdzie ze strony państw zainteresowanych wyrażono wobec dzien- 

nikatzy optymizm, lecz w-g iniormacyj ze sier neutralnych, a dobrze poinfor 

mowanńych optymizm ten jest nieuzasadniony i dotychczas sprawa nie pósunę 

ła się wcale naprzód. jak wiadomo, Briand podporządkował załatwienie spraw 

politycznych uregulowaniu spraw finansowych i z tego już powodu byłoby 

niewskazane oceniać pertraktacje polityczne w duchu optymistycznym. Na- 

leży się liczyć nawet z możliwością, że konierencja dziś lub w poniedziałek 

zostanie zamknięta bez rezultatu. Powszechnie panuje nastrój zdecydowanie 

pesymistyczny do tego stopnia, że dalsze trwanie konferencji byłoby przyję 

te jako wielka niespodzianka. 

„Der Telegrai: pisze: Powstałby tu rodzaj perpetum mobile, gdyby ko- 

nieczności polityki wewnętrznej nie wzywały ministrów do powrotu. Snow 

den miał dać Curtiusowi i Hilierdingowi dość energicznie do zrozumienia, że 

nie chce ofiar ze strony Niemiec. Antyfrancuski labourysta pragnął czamno na 

nie chce oiiar ze strony Niemiec. Antyirancuski labourzysta pragnął czarno na 

„Aligemeine Handelsblatt" pisze, że praca pokojowa staje się coraz bardziej 

aferą handlową. Według gazety „Maasbote::, szczególnie Niemcy nalegają, 

by bez zwłoki podjąć rokowania natychmiast po przyjeździe delegatów do Ge 

newy. Gazeta „„Vaterland" podkreśla, że aczkolwiek przed paru dniami Gauss 

i Fromageot doszli już prawie do porozumienia w sprawie komisji konstata- 

cyjno - konsyljacyjnej w duchu traktatu locerneńskiego, obecnie jednak stano 

wiska ich są mniej zgodne. 

CZYŻBY ODPRĘŻENIE SYTUACJI POLITYCZNEJ? 

LONDYN. 24.8. (PAT). Oficjalna radjostacja angielska komunikuje: 

Dzienniki angielskie donoszą z Hagi, że dzisiaj nastąpiło pewne odprężenie 

sytuacji. politycznej. Konferencje delegatów mają przebieg pomyślny. Kore- 

spondenci dzienników donoszą, że Snowden uważa propozycje Francji. Ita 

ji, Belgji i Japonji, ujawniające pewne ustępstwa na rzecz żądań angielskich 

raczej za dostateczny powód do dalszej wymiany poglądów w tej sprawie, 

aniżeli za ofertę konkretną. Tego rodzaju opinja Snowdena daje już jednak 

pewne nadzieje, że wymiana poglądów będzie kontynuowana. 

NOWE ŻĄDANIA SNOWDENA. 

HAGA. 24. 8. (PAT). Przewodniczący konierencji haskiej Jaspar otrzy- 

mat od Snowdena pismo, domagające się nowego sprecyzowania propozycyj, 

uczynionych przez 4 państwa wierzycielskie, w celu podniesienia wysokości 

przypadających na Anglję rat rocznych, gdyż minister angielski dotychczaso- 

we propozycje uważa za niewystarczające. 

POSIEDZENIE DELEGATÓW 6 MOCARSTW NIE DOSZŁO DO SKUTKU 

HAGA. 24. 8. (PAT). Zapowiedziane na popołudnie wspólne posiedze 

nie przedstawicieli 6 mocarstw zapraszających zostało odłożone do czasu 

zwołania go przez przewodniczącego konierencji. 

Niemcy zr:ucają z siebie odpowiedzialność za niepowodze- 
nie konferencji 

BERLIN, 24.VIII. PAT. Biuro Wolffa donosi: Prasa niemiecka przeciwsta- 

wia się ostro usiłowaniom złożenia winy za ewentualne niepowodzenie konfe- 
O w Hadze na Niemcy. Następnie poddaje krytyce KE ICZNE stanowisko 
Anglji, zaznaczajac, że do żadnego porozumienia kosztem iemiec, jak i ma- 

mocarstw, dojść nie może. „Deutsche Diplomatische Korrespondenz* wy- 
jaśnia, że jeżeli konferencja zakończy się niepowodzeniem, to przyczyną tego 

będą nie rozbieżności w poglądach między wierzycielami a dłużnikami, lecz 

pomiędzy samemi państwami wierzycielskiemi w sprawie podziału rat rocz- 

nych. Wogóle chodzi tu o grę sił, które uchylają się od kontroli zarówno rze- 

Dokoła lotu „Polon 
Po tragicznym wypadku na Azo- 

rach ukazały się w prasie krajowej 
wiadomości, że drugi lot polski przez 
Atlantyk, do którego przygotowywali 
się w Medjolanie pilot cywilny p. Klisz 
i kpt. Kowalczyk na samolocie ,,Polo- 
nja“ ulegnie zwłoce wobec zerwania 
umowy przez przedstawicieli Polonii 
amerykańskiej finansującej lot z kpt. 
Kowalczykiem. Powodem zerwania 
umowy miały być jakieś tajemne se- 
anse spirytystyczne, w których brał 
udział kpt. Kowalczyk, 'a które podob- 
no były tylko parawanem niezupełnie 
kryształowej afery polegającej na tem, 
że starano się wpłynąć na kpt. Kowal- 
czyka, aby zrzekł się premji jaka ewen- 
tu alnie przypadłaby mu w udziale po 
udanym przelocie obecnie kap. Kowal- 
czyka po powrocie do kraju udzielił wy 
wiadu, w którym wyjaśnia sprawę zer- 
wania z nim umowy. 

Otóż zapytany maprzód o stan 
przygotowań „pPolonji* do lotu przez 
Atlantyk, odpowiedział kpt. Kowal- 
czyk: 

— „Aparat zakładów  Caproniego był 
całkiem gotów, a komisja wojskowo-lotnicza 
włoska uznała go za dobry i zdatny do wy- 
konania lotu. Miały być tylko zamienione 4 
motory ze zwykłych na specjalne radjowe. 
Motory te, marki Izotta Fraschini, są już 
gotowe. Również p. Klisz pilot cywilny, jak 
i ja byliśmy zupełnie przygotowani do lotu 
i oczekiwaliśmy zmiany motorów, by wy- 
startować do Islandji. Tam mieliśmy ocze- 
kiwać dogodnych warunków  atmosferycz- 
nych dla lotu przez Atlantyk... ь 

іі“ 

pitana w Medjolanie zbyteczna. Dalszych 
kosztów utrzymania nie ponoszę. Ameryka 
kazała z kapitanem zerwać. Wszystkie ma- 

py, przyrządy zdeponować  Kliszowi. (—) 
Adamkiewicz“. Wiadomość ta zaskoczyła 
mnie. W rozmowie z p. Adamkiewiczem, w 
obecności generalnego konsula polskiego, dr. 
Hubickiego, zażądałem piśmiennego podania 
powodów usunięcia mnie. Pan  Adamkie- 
wicz odmówił, ograniczając się do ustnego 
wytoczenia mi całego szeregu bezpodstaw- 
nych zarzutów. 

W tym roku mowy już nie może być 
o tem, aby projektowany lot mógł się od- 
być, choćby ze względów atmosferycznych. 
Najlepszą bowiem porą roku dla lotu gór- 
nym szlakiem, jest wiosna, później zaś cały 
czas aż do sierpnia, należy uważać za mo- 
żliwy, jesienią natomiast zaburzenia atmo- 
sferyczne czynią w dzisiejszych warunkach 
lot taki wprost niewykonalnym'. 

Wkońcu rozmowa doszła do spiry- 
tyzmu. Kpt. Kowalczyk opowiedział o 
swej znajomości z p. Grużewskim. 

„„Poznaliśmy się bliżej z p. Grużewskim 
zamiłowanym matematykiem; otrzymałem 
od niego szczegółowe, niezmiernie ciekawe 
i wartościowe obliczenia o prądach sfero- 
magnetycznych, które miałem sprawdzić w 
czasie lotu i które mogłyby okazać się rewe- 
lacyjnemi dla użytku w przyszłości. Wszak 
strzałka magnetyczna kompasa ulega w pe- 
wnych strefach nieuchwytnym: odchyleniom 
i te obliczenia miały na celu ująć te odchy- 
lenia w pewne prawa. Ot i wszystko. 

Zapytany zaś bezpośrednio 
anse 

К 
— „Nic nie wiem o žadnych seansach. 

В, Grużewski namalował w transie — jak 
zwykle — mój portret. Czy to jednak moż- 
na zaliczyć do „czarnej magji* nie wiem”. 

: o 
: spirytystyczne — odpowiedział 

   

, Dalsze pytanie odnosiło się, oczywi 
ście, do sprawy, dlaczego lot został 
odłożony, — odpowiedź brzmiała: 

. — „Właśnie jestem w trudnem położe- 
niu. W trakcie ostatecznych przygotowań 
otrzymałem w dniu 24 lipca depeszę z Pa- 
ryża od p. Adamkiewicza treści następuj 
cej: „Narazie lot odwołany. Obecność ka- 

W rezultacie, jak widać z rozmowy 
kpt. Kowalczyk zamierza skarżyć p. 
Adamkiewicza na podstawie zawarte- 
go kontraktu; zwrócił się też do polo- 
nji amerykańskiej, aby wydelegowała 
odpowiednie osoby dla zbadania całej 
tej sprawy. 

Replika Woldemarasa 
BERLIN, 24 8. PAT. Biuro Wolifa donosi z Kowna, że Wołdemaras 

wystosował nową notę do sekretarjatu generalnego Ligi narodów, która ma 

stanowić replikę na oświadczenie, zawarte w odpowiedzi rządu polskiego 

na pierwszą notę litewską z dnia 11 lipca. Obecna nota litewska, obejmu- 

jąca około 11 stron pisma maszynowego, powtarza ponownie wszystkie 

oskarżenia, jakie pierwsza nota litewska wysunęła przeciwko Polsce. 

   

  

Starcie między Żydami a Arabami w Jerozolimie 
WIEDEŃ, 24 8. PAT. „United Press* donosi z Jerozolimy, że wczoraj przyszło 

tu między Żydami a Arabami do krwawego starcia, w wyniku Śktórego radio abe 
tych i 50 rannych. Setki uzbrojonych chłopów arabskich przybyły wczoraj przed po- 
łudniem do jerozolimy. Wygłoszono mowy agitacyjne, poczem tłum ruszył na dzielni- 
cę żydowską. Władze angielskie zamknęły wszystkie dojścia do miasta. Na ulicach 
patrolują policjanci, uzbrojeni w karabiny. Na najbardziej zagrożonych punktach usta- 
wiono automobile pancerne. W Jaffe arabowie usiłowali również wczoraj demonstro- 
wać, policja jednak zdołała tłum rozpędzić. W innych miastach Palestyny panuje wiel- 
kie wzburzenie, ponieważ obawiają się gwałtów ze strony Arabów. „Neue Freie Pres-- 
se* oonosi z Jerozolimy, że korespondent „Vossische Zeitung“ dr. Weisl został pod 
czas starć ciężko ranny. Wiadomość o jego” aresztowaniu nie sprawdza się. Ё 

Arabowie odrzucają pretensje žydowskie 

LONDYN, 24 8. PAT. Reuter donosi z Malty i Kairu, że w związku 
z rozruchami w Jerozolimie wysłano na wody palestyńskie 4 statki wojen- 
ne i bataljon piechoty. Z tych samych źródeł donoszą, że walki między 
Arabami i Żydami nie ustają i że arabowie odrzucają stanowczo pretensje 
żydowskie do t. zw. Ściany płaczu, ktńra ma być pozostałością Świątyni 
Salomona. 

W Ausfrii spokój 
Dzięki interwencji rządu bratobójcza walka ustanie 

_WIEDEN, 24—8. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Londynu, że 
„Daily News" zamieścił wywiad z austrjackim kanclerzem  Stroeruwitzem 
w sprawie ostatnich zajść w StLoranzen. Kanclerz ošwiadczyl, że rząd 
austrjacki poczynił już wszystko, aby przeszkodzić powtórzeniu się zajść 
z ubiegłej niedzieli. Kanclerz zaprzecza następnie pogłoskom, jakoby jego 
poprzednik ks. dr. Seipel czynił trudności obecnemu rządowi. W dalszym 

ciągu „wywiadu przyznał kanclerz, że obie organizacje posiadają broń, nie 
mają jednak one jakiegokolwiek znaczenia wojskowego. Najbliższa sesja parla- 
mentu austrjackiego zajmie się intensywnie zagadnieniami rozbrojenia obu 
organizacyj. 

Śmierś bimana - Paszy 
MONACHJUM. 24.8. (PAT). Dzisiaj po południu donoszą gazety mo- 

machijskie, że w czwartek zmarł w Monachjum w wieku lat 74 generał von 
Sanders słynny za czasów wojny generał niemiecki, t.zw. Liman - Pasza, re 

> 

  

organizator armji tureckiej przed wojną, który kierował ochroną półwyspu 
Gallipoli. 

Zeppelin przybliża się do Los Angelos 

czoznawców, jak i samych Niemiec. 

WSPÓLNE ŚNIADANIE BRIANDA, SNOWDENA I STRESEMANNA. 

HAGA. 24.8. (PAT). Briand, Snowden i Stresemann zjedli dziś razem 
śniadanie. Panuje przekonanie, że spotkanie to będzie 
wpływ na losy konferencji. 

si, nie zawsze się historycznie da udo- 
wodmić. Cóż na tu bowiem poradzić, że 
w lerbarzu Bonieckiego stoi, iż sta- 
rosta zarzecki, Sianisław Koszczyc, o- 
żeniony z Zofją Dunin ówną, miał z nią 
kilka córek i synów, a jeden z nich, 
Antoni, ożeniony z Barbarą Woynian- 
ką był iundatorem kościoła i klaszto- 
ru Karmelitów i Stary Miadzioł na pra- 
wie magdeburskiem osadził w 1762. 
jednak nie uiega wątpliwości że zda- 
rzenie io imieło miejsce. Ani stary ]a- 
siuk nie kłamał w 1860 roku tę rzecz 
całą Horainowi opowiadając, ani wspo 
mnienia © istnie ucym jeszcze w 1890 
słupie, nie mogły być bajką. Który je- 
dnak z Koszczyców był tym okrutni- 
kiem, o którym takie powstały legen- 
dy?.. Któż wiedzieć może. 

Pozostały mi w pamięci za lat dzie 
cinnych widziane portrety Kollatorów 
w murach klasztoru Karmelitów w Mia 
dziole, na on czas mieszkanie popa, 
który wyszedł na nasze spotkanie pija- 
ny jak bela, z zapiecionemi warkoczy- 
kami spiętemi pedwójną szpilką, co 
mię specjalnie zajęło. Ojciec mój wy- 
kupywał owe postrety, (okropne bo- 
honiazy), z r'ewoli popskiej, a ja 

miało decydujący 

nieufnie spoglądałam na wyłuszczone 
oczy, podgolone łby i ponure fizjogno- 
imie kontuszoówych postaci wynurzają- 
cych się z ciemnego tła płócien. Sły- 
szałam o strasznej historji z mamką, 
przejeżdżałam mimo słupa i medyto- 
wałam, który z tych namalowanych był 
tym potworem bez serca? 

Gorzej się stało, gdy pod przewod 
nictwem kiwającego się batiuszki ze- 
szłam, trzymając z całych sił ojca za rę 
kę, do podziemi kościoła. W dziecin- 
nej duszy powstawały i chaotycznie ry 
sowały się jakieś potężne sprawy, cie: 
żko do niezniesienia. Nasz kościół za- 
brany gwałtem przez moskali, jedna o- 
kropność. Koszczyc okrutnik, potwė./, 
dnębiciel chłopów, druga, a groby, tru 
mny i trupy i pop brodaty, trzecia, nie 
najmniejsza! Ale bym prędzej skonała 
niż się przyznała do strachu, i tego, że 
mi serce łomocze, aż tchu brakło. 

Ogarnęły mas cienie sklepu i za- 
duch, idący od stojących bezładnie tru 
mien, chłód lodowaty  dreszczem 
wstrząsał, ale tuląc się do ojca czułam 
się bezpieczna i mężna. Batiuszka aś 
tam mamrocząc pochylił się nad jedną 
trumną, nogą zrzucił wieko i oczom na- 

Lot dookoła świata 

SAN FRANCISCO, 24 VIII. PAT. 
mość, pochodząca od „Żeppelina”, która stwierdza, iż o godzinie 

duje się pod 178,30-0 długości wschod- 
znacza to, że „Zeppelin* odbył już więcej 

niż 5-tą część drogi z Tokjo do Los An 

dług czasu Greenwich sterowiec zna, 
niej i 41,05:0 szerokości północnej: 

wiado- Miejscowa radjostacja przyjęła 
8 rano w€e- 

eles. Depesza zaznacza, że „Zeppelin* 
robi 50 węzłów na godzinę, lecąc wśró gęstej mgły. 

„EEE ETYCE ZE REYES FW TR ERD OZOTE OT ACZ REECE OOOO OBY OCT OCIERA TYŁ OPOROWE EO AOOOEK TRROZOEZYC TA OT POSZTYDO CCD KTDY WÓRAPEZOP CREEK ZEK IA CCC OC 

szym ukazał trup szlachcica w kontu- 

szu, w pasie i żółtych butach... CZasz- 

ka ludzka pierwszy raz w życiu uj:za- 

na, zaśmiała się do mego dzieciństwa, 

do słonecznego dnia letniego pełnego 

kwiecia i woni z którego tu zeszłam. 

Wydało mi się że słyszę szatański chi 

chot ostatniego Koszczyca, że to on 
właśnie szczerzy do mnie te okrodne 
szczątki... 

— Tego mi już było za wiele, 
zamknąwszy oczy zaczęłam wrzeszczeć 
ile sił w płucach i taką rozkrzyczaną 
wyniósł mię Ojciec na piękny, jasny 
świat słonecznych blasków. Takie by- 
ło moje z Koszczycami poznanie... ' 

Jakże lubię przezroczemi wodami. 
tych jezior płynąć rozmarzona i słu- 

chać gawęd mego 70 letniego przyja: 
ciela Bałabana, senjora bardzo „Staro- 

żytnej”, tutejszej rybackiej rodziny, 
gdy mi opowiada o łouli na jeziorach, 
0 tem, jak ot, tu, w tych rudych ha- 
szczach, gdzie „trość, paparotka i ajer“ 

się plączą, dziś rano złowiono w żela- 
za wilczycę, jak konia ogromniastę", 
a tam w tej ,błocince* zmarzła kiedyś 
dwóch Panów, wracających z wieczo- 
rynki na zapusty. Kiedy łódź jego żyla- 

stemi rękami zrobiona, lekko, wysił- 
kiem niezmordowanych muskułów nie- 
Siona po jasnej tafli jeziora wiezie nas 
coraz dalej, myślę sennie, kołysana ry- 
tmem naszego przelotu, że życie całe 
porusza się ot, tak, wedle jakiejś cu- 
downej harmonji, której praw niezna- 
my, jak te wody, mające swoje prądy 
i biegi. Ludzie mącą jej nurty, jak te 
uwijające się ryby, zjadające jedne dru 
gie, lub popędzające do czynu, bo 
przecie: „na toje szczuka u more, sztob 
karaś nie dremau“, jak mi tłumaczy 
Bałaban rację bytu np. sekwestratora 
od podatków, które oczywiście szcze- 
rze przeklina. A te wielkie — łotle, te 
sieci zagarniające setki ryb większych 
i mniejszych, to są nasze katastrofy, 
wojny.. i tak.. we wszystkiem odbi'a 
się i powtarza tajemnicza dusza 
wszechświata. 

  

Przypisek redacji. Powyżej zamieszczo- 
ne opowiadanie pani Romer były już w nie- 
których swych częściach drukowane w „Кит- 
jerze Wileńskim". Uuzupełnione przez autor 
kę zostały przez nas za Jej zgodą włączo- 
ne do dzisiejszego numeru o Naroczu. 
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"R OE ! 
Ciśnienie (6 
średnie w m 

Temperatura 161 
Srednia | 

Opad za do- 
bę w mm. | 

Wiatr i i przeważający £ Południowo Zachodni. 

Uwagi: pogodnie. 
Maximum za dobę + 122 

Minimum za dobę +- 16 € 

Tendencja ba o netryczna: spadek ciśnienia. 

KOŚCIELNA 
— Nie będzie zmian na stanowisku arcy- 

biskupa prawosławnego w Wilnie. Przed 
kilku dniami ukazała się w prasie wiado- 
mość o zmianach w hierachji polskiej cerkwi 
prawosławnej. 

Według tej wiadomości miał być prze- 
prowadzony podział djecezji warszawsko - 
chełmskiej i wołyńskiej. Biskupem diecezjal- 
nym miał być rzekomo naznaczony obecny 
arcybiskup wileński Teodozjusz, a katedrę 
wileńską miałby objąć arcybiskup grodzień- 
ski Aleksy. 

Obecnić kancelarja św. Synodu Cerkwi 
prawosławnej w Polsce dementuje te pogto 
ski+jako nie mające podstaw realnych. 

ŻAŁOBNA. 
— 0d Zarządu Stowarzyszenia Oficerów 

przeniesionych w stan spoczynku podaje się 
się do wiadomości, iż śp. Eugenjusz Or łow 
ski generał brygady, emeryt, b. członek i b. 
prezes Zarządu Wileńskiego Oddziału Sto 
warzyszenia zmarł w dniu 22 lipca w War 
szawie i w dniu 24 lipca rb. został pogrze- 
biony na Powązkach i śp. Wacław Rusiecki 
porucznik emeryt, członek Wileńskiego Od- 
działu Stowarzyszenia zmarł 7 sierpnia w 
Nowo - Wilejce i w dniu 9 sierpnia rb. z0- 
stał pogrzebiony na cmentarzu wojskowym 
w Wilnie, 

Powiadamiając o powyższem Zarząd Sto 
warzyszenia niniejszem zaprasza kolegów ‹ 
emerytów, krewnych i znajomych na żałob- 
ne nab ożeństwo za duszę wyżej wymienio- 
nych zmarłych członków, które ma się odbyć 
w kościele św. Krzyża (po Bonifraterskim) 
w piątek dnia 30 sierpnia rb. o godz. 9 rano 
Opóźnienie nabożeństwa nastąpiło wskutek 
tego, iż zarząd dopiero przedwczoraj odtrzy- 
mał ścisłe dane o śmierci wyżej wymienio 
nych. 

URZĘDOWA 
— Minister Staniewicz przybył do Wil. 

na..W dniu wczorajszym przybył do Wilna 
Minister Reform Rolnych prof. W. Stanie 
wicz, 

— Podróż inspekcyjna p. wojewody. P. 
wojewoda Raczkiewicz wyjechał w dniu 
wczorajszym na jednodniową inspekcję wo 
jewództwa. 

MIEJSKA 
— (0) Sprawa opiekunów społecznych. 

W związku z wprowadzeniem w .ycie z dn. 
1 września rb. rozporządzenia o opiekunach 
społecznych, Magistrat rozesłał do 24 kan- 
dydatów, przedstawionych przez organizacje 
dobroczynne i społeczne na stanowisko 0- 
piekunów społecznych, zapytanie, czy zga- 
dzają się przyjąć na siebie tę misję. Wobec 
tego, że odpowiedzi nadchodzą bardzo ospa 
le'i niechętnie, wydział opieki społecznej wy 
delegował specjalnego urzędnika do tych 
kandydatów w celu otrzymania kategorycz- 
nej odpowiedzi. 8 

W każdym razie w pierwszych dniach 
września zwołane będzie pierwsze instruk- 
cyjne zebranie opiekunów, na którem każdy 

  

  

  

opiekun otrzyma legitymację i specjalny zna 

czek. 

— Lombrd miejski mieścić się 
będzie w murach po-francisz 

kańskich. Magistrat przystąpił do 

remontu lokalu dla lombardu  miej- 

skiego. Lombard będzie ulokowany 

w murach po-franciszkańskich, gdzie 

się obecnie mieści kancelarja Archi 

wum miejskiego, która zostanie prze- 

niesiona na pierwsze piętro tegoż 

machu. ` 
Ą WOJSKOWA. 

— (0) Rejestracja mę. z, urodzonych 

w roku 1911. Na zasadzie ustawy O powsze- 

chnym obowiązku wojskowym, Magistrat m. 

Wilna zarządza w terminie od dnia 15 wrze 

šia do dnia 15 października 1929 roku na 

terenie m. Wilna rejestrację mężczyzn, uro- 

dzonych w roku 1911. | a 

Obowiązkowi rejestracji podlegają ws 

scy mężczyźni, urodzeni w 1911 r., zami 

tale w obrębie m: Wilna, jak r 

przebywający w tym czasie w W 

nie, a niemający stałego faktycznego n 

Sca zamieszkania w kraju, lub których m 

sce zamieszkanie jest niewiadome. Obowią 

zkowi rejestracji nie podlegają jedynie osoby 

posiadające obcą przynależność państwową 

stwierdzoną wyraźnie przez władzę adminis 
stracyjną. ie”: 

N obach wymienionych powyżej cią 

obowiązek osobistego zgłaszania się do re- 

jestracji ścisle we wskazanym terminie. Zgła 

szający się do rejestracji winni posiadać: do- 
wód stwierdzający tożsamość  osoby, ja 
naprzykład dowód osobisty, fotografję, po- 

świadczoną przez komisarjat policji państwo 

j, legitymację uczniowską, książeczkę ka- 

y Chorych i t.p. a nadto metrykę urodzenia 
ak również w wypadkach ewentualnego po- 

siadania fachu rzemieślniczego odnośne legi 
tymacje, zaświadczenia i t.p. dokumenty 

"Winni niedopełnienia obowiązku zgłosz 
nia się lub zawiadomenia w terminie, uleg- 

ną karze grzywny do 500 zł. lub aresztu do 

6 tygodni, albo tym karom łącznie. Е 

Rejestracja odbywać się będzie w refe- 

racie wojskowym Magistratu w godzinach 

urzędowych. 
UNIWERSYTECKA 

— Mianowanie w USB. Postanowieniem 
P rezydenta Rzeczypospolitej dr. Stefan 

Ehrenkreutz, nadzwyczajny profesor dawne- 

go prawa sądowego polskiego i litewskiego 

na wydz. Prawa i Nauk Społecznych miano- 

wany został profesorem zwyczajnym na tym 

że wydziale, dr. Kazimierz |ant docent i 

    

   
    
    

   
     

      

    

     

  

    

  

  

  

   

  

       

  

  
zastępca profesora meteorolo, profeso 
rem nadzwyczanjym, dr. Kazimierz Kolbu- 
szewski, profesor nadzwy njy historji li- 
teratury polskiej — prof. zwyczajnym. 

Ponadto Min . WR i OP zatwierdziło u- 
chwałę Rady Wydz. Humanistycznego USB, 
mocą której dr. Stan. Cywiński został habili 
towany jako docent literatury polskiej 19-go 
i 20-g0 wigku na tymże wydziale. 

SZKOLNA. 
— Nowe uprawnienie Kuratora Okr. szkoł 

nego. Ze względu na zdrowie uczniów Min. 
Oświaty zmniejszyło tygodniową liczbę lek- 
cyj w państwowych szkołach średnich ogi 
nokształcących. Rozporządzenie te nie doty- 
czy szkół prywatnych ponieważ jednak wła 
dze obowiązane są do czuwania nad bezpie- 
czeństwem uczni szkół prywatnych. Minister 
stwo uprawniło Kuratorjum od decydowania 
w tej sprawie przyczem oznaczanie górnej 
granicy tygodniowej liczby godzin może być 
dokonywane dla każdej szkoły osobno na 
podstawie: znajomości stosunków lokalnych. 

— Ruch służbowy w szkolnictwie. Mini- 
sterstwo WR i OP mianowało inż. Ottona 
Krasnopolskiego wizytatorem szkół w kura 
torjum Okr. Szk. Wileńskiego oraz powie- 
rzyło dyrektorowi państwowego seminarjum 
naucz. w Wilnie p. Mieczysławowi Matu- 
szkiewiczowi pełnienie obowiązków wizyta- 
tora szkół w KOS Wil. 

— Prywatne szkoły zawodowe zrówna- 
me w prawach z publicznemi. Min. WR i OP 
uznało świadectwa stwierdzające ukończenie 
prywatnych szkół dokształcających  zawo- 
dowych niżej podanych szkół, za równo- 
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DO NOG 
„CO WIECZOR- 

MEDIKOS 
PE WATT PTM W PYTANY B 
KOMUNIKAT. 

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić WPP. Klijentów, że z dniem 26 
czerwca 1929 r., całkowite urządzenie Fabryki Obuwia Mechaniczne- 

go „CEDA* przeszło na wyłączną własność 

Fabryki Obuwia Mechanicznego 

„CETA NI A. Akc. 
Fabryka pozostaje pod osobistem kierownictwem 

etl byłego zarządcy fabryki „CEDA“. 
Żywimy nądzieję, że wyroby nasze zasługiwać będą i nadal na 

Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: | 
F-ma B. RIMINI i J. POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

МАЦЬЬ МАЬ аыы В ubaśów dada BA sdsóda td take kkk 

       

  
Z poważaniem 

Fabryka Obuwia Mechanicznego 
„CETANJA“ S. A. 
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& 3АОб & 
KARA ZA UDZIAŁ W ĄWANTURACH 

PRZED PAŁACEM p. WOJEWODY. 

     ego czasu na wokandach sądów 
okręgowego i apelacyjnego, znaj 

dują się sprawy komuni ne, a mianowi-- 
cie o udział w manifestacjach antypaństwo- 

ych, organizowanie komitetów i jaczejek 
oraz kolportaż nielegalnej bibuły. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał spra- 
wę grup) ących zwolenników ideologji 
komunistycznej w interpretacji opracowanej 
w Moskwie. 

Oskarżeni, wr. 

      

      

        

z wielu innemi nieujęte- 

   
mi osobami zorganizowali na placu przed 
pałacem p. wojewody demonstrację, -pod- 
czas której wykrzykiwano antypaństwowe 
hasła > 

+ z 
stantów i are- 

     

Policja rozproszyła manife: 
sztowała prowodyrów. Г 

ani przez Sąd Oktęg i wszyscy z 
kiem trzech, Szepsa — 3 1. c. w., Glaz 

mana I rok i Rudni go 1 rok, apelowali. 
Sąd Apelacyjny uznał, wina oskarżonych 
jest udowoniona (z wyjątkiem J. Rudnic- 
kiego, którego uniewinniono), lecz uznał Z ; 
stosowne zmienić wysokość kary do rozmia- 
ru następującego: D. Łebkowski-.2 c. w. (w 
sądzie okręgowym 4 c. w.), J. Wincucki 6 

  

   
    

  

     

    

    

  

c.w. (6 c.w.), M. Kosiak 6 mi w. a po 
zastoso amnestji na 3 mies., którą to 
karę zaw ono na lat pięć (10 mies.) 

W stosunku Josela Goldmana I rok Ja- 
kóba Goldmana 9 mies. i Pesia Kac 1 rok 
wyrok sądu Okregowego pozostawiono bez 
zmiany. 

4 oddz. Polska Szkoła Początkowa 

Haliny SIEWICZOWEJ 
ul. Uniwersytecka 1. 

Przyjmuje zapisy dzieci od lat 7 do 12 
codziennie od godz. 10 do 5 po poł. 

Przy zatruciu, wywołanem zepsute- 
mi potrawami, jak również alkoholem ,ni- 
kotyną, morf ną, kokainą i opjum zastoso- 
wanie naturalnej wody Franciszka: Józef 1 
jest cennym środkiem pomocniczym. Le: 
karskie dziełą specjalne stwierdzają, iż przy 
zątruciu ołowiem, wywołującem uporczywą 
obstrukcję woda Franciszka Józefa jako 
prawdziwy środek specyficzny szybko Usu- 
wa te objawy. Ządać w aptekach i drogeriach. 

  

wartościowe ze świadectwami ukończenia 
Szkół dokształcających zawodowych publi- 
cznych: Zawod. im. Kiliń: 
w Wilnie. Szk. Handl. Dókształc. Stow. Kup 
ców i Przem. Chrześcijan, Szkoła Zawod. 
Dokształc. im. M. Konopnickiej, T-wa pracy 
Oświatowej „Światło” i Szk. Dokształc. Zaw, 

    
   

        

    
im. św. Teresy Okr. Oddziału Zrzeszenia Pa- 
tronatów, 

— Liceum Handlowe i Liceum ogólno- 
Kształ cące im. Filomatów w Wilnie z pra- 
AK szkół państwowych przyjmują zapisy 
codz 

  

nie od godz. 12 — 2-j (ul. Żeligo- 
go 1 m. 2) Egzamina wstępne odbędą 

się dn. 3 września Od, kl. 4ej dla życzą- 
cych wprowadza się równolegle gimnazjalny 
kurs łaciny i matematyki. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 
klas szkoły średniej, 

     
   

RÓŻNE 
— (c) Wyjazd na kongres mniejszości. 

Na kongres mniejszości który odbędzie się 
26 bm. wyjechali z Wilna do Genewy ks. 
Kraujalis i prezes Tymcz. Kom. Litewskiego 
Staszys. 
— Czas ae kwestjonarjusze ankiety 

Izby Przem. - Handlowej. W tych dniach 
upływa dla większych przedsiębiorstw termin 
miesięczny do nadesłania Izbie Przemysło- 
wo - Handlowej kwestjonarjuszy ankiety, roz 
pisanej w związku z zakładaniem katastru 
przemysłowego. Ё 

— Walka z kradzieżami na kolejach. W 
związku z powtarzającemi się kradzieżami 
na kolejach Min. Komunikacji wydało okól- 
nik w którym poleca rozciągnięcie baczniej 
sze go nadzoru nad przewożonemi przesył- 
kami o większej wartości. Prócz tego Min. 
poleciło przeprowadzenie dochodzeń śled- 
czych wśród pracowników kolejowych, po- 
dejrzanych o współudział w kradzieżach, 0- 
raz wśród tych pracowników, którzy winni 
są niedbałego wykonywania obowiązku. 

Pozatem okólnik poleca zwracanie bacz- 
niejszej uwagi na stacje, gdzie kradzieže 
zdarzają się systematycznie. i 

— Przeciw nadužycia „ajentow“. Nowa 
ustawa emigracyjna ogranicza. działalność 
ajentów emigracyjnych polujących na chęt- 
nych wyjazdu. Namawiają oni klientów do 
opuszczenia kraju szukając w ten sposób 
często kosztem nieszczęścia emigranta, wy- 
sokich zarobków. Ajentom emigracyjnym za- 
bronione jest namawiać do emigracji gdyż 
wielu z nich przedstawiają w różowem świet 
ie los emigranta tumani nieświadomych pra 
wdy i naraża ich na przykre rozczarowania. 
Za działalność taką przewidziane są kary mi. 
mo to wśród ludu wiejskiego uwija się nie- 
mało osobników podających się za ajentów 
emigracyjnych. 

Policja w myśl nowych zarządzeń, zmu- 
szona będzie ścigać takich ajentów łączących 
często swój zawód z procederem handlu ży- 
wym towarem. 

TEATR I MUZYKA 

— Ostatnie przedstawienie zespołu Teatru 
Polskiego w Wilnie. Występy M. Balcerkie- 
wiczówny. Komedja St. Kiedrzyńskiego „Mi- 
łość bez grosza” Teatr Polski zakończy 9 rok 
swego istnienia w Wilnie pod dyrekcją Fr. 
Rychłows 
stawień tej najnowszej komedji w której 
publiczność podziwia zarówno świetny dow- 
cip, technikę, satyrę, oraz djalog znakomite- 
go pisarza, jak i doskonałą grę całego zespo 
lu z M. Balcerkiewiczówną na czele. 
— Ostatni występ rewji poznańskiej. Dziś 

o godzinie 6 punktualnie zespół rewji po- 
znańskiej daje w teatrze Polskim po raż dru- 
gi i ostatni rewię pod tytułem „Tysiąc pięk- 
nych dziewcząt”. Zainteresowanie wielkie. 

Rewja artystyczna. Dziś na zakoń- 
czenie sezonu letniego. Koło Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej im. T. Kościuszki, urządza w 
ogrodzie po Bernardyńskim zabawę ogrodo- 
wą połączoną z wielką rewją artystyczną. W 
rewji biorą udział znane i utalentowane siły 
artystyczne na czele z pp. L. Pragierówną i 
L. Forell w wykananiu najnowszy program 
rewjowy, muzyka, ognie sztuczne, oraz moc 
niespodzianek. Początek żabawy o godz. 6 
po poł. rewji o godz. 8. 

Wstęp do ogrodu 50. gr. 
0 Jednoczešnie nadmienia Zarząd Koła, iż 
zapisy do przedszkola dzieci w wieku od 4 
do 7 lat przyjmują się codziennie od 5 g. 
do 8 wiecz. przy ul. Turgielskiej Nr. 12. 

, — Kabaret w Stow. Technikėw zosta- 
nie wznowiony. Jak się dowiadujemy cieszą- 
cy się ogromnem powodzeniem kabaret ama 
torski organizowany w. sali Stowarzyszenia 
Techników wkrótce, bo z nastaniem paž- 
dziernika zostanie uruchomiony. 

Pierwszy program jest już w opracowa- 
niu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Podrzutek. Marja Karuzówna (Sie 
rakowskiego 12) znalazła na górze Boufa- 

  

  

  

   

y oni zostali BĘ 

kiego Zw. Cechów / 

1i chwilka litewska. 

iego. Dziś jedno z ostatnich przed p 

  

STANISŁAW 

„SADKOWSKI 
Zwłoki Jego zostaną przewiezione do Wilna; o dniu pogrzebu nastąpią osobne powiadomienia. 

łowej wpobliżu zbiorników wodociągowychi 
podrzutka płci żeńskiej w wieku około 3 ty- 

"'upo3| 
— (c) Wyścigi powracających z targu. 

W Bołtupiu wracający z targów chłopi urzą: 
dzili wyścigi w trakcie których jeden z ja 
dących wozów wpadł z całym napędem na 
chodnik przygniatając przechodzącego Anto- 
niego Solaka z Bołtupia. Ze względu na od 
niesione obrażenia ciała Solaka odwieziono 
do szpitala Św. Jakóba. У 

— (c) Systematyczna kradziež. W skła- 
dnicy Polsk, M. Szkol. (Benedyktynska 2) 
stwierdzono systematyczną kradzież materja 

łów piśmiennych. 3 
— c) Udusiła dziecko. We wsi Uzła gm. 

miadziolskiej- Katarzyna Rolicz udusiła swo- 
je nowonarodzone dziecko i wrzuciła je do 
stawu. Dzieciobójczynię zatrzymano. | 

— (c) Zamordował matkę. Piotr Moroz 
mieszkaniem wsi Materycze gminy Materycze 
powiatu postawskiego podczas sprzeczki za- 
bił matkę Zofję uderzeniem drąga a następ- 
nie po ucieczce do Wilejki sam zgłosił się 
do policji. 

— (c) Umyślne podpalenie. Tuż pod Po- 
stawami spłonął dom Ignacego i Józefa Pa 
czkowskich. Stwierdzono umyślne podpale- 
nie w celu-wyzyskania odszkodowania od 
jtowarzystwa ubezpieczeń. 

— Zastrzelenie nieznajomego. W ubieg- 
ły piątek nad ranem w rejonie Olkienik usi- 
łował przedostać się na naszą stronę jakiś 
osobnik który zaraz po przekroczeniu grani- 
cy został ujęty. W drodze na strażnicę nie- 
znajomy rzucił się do ucieczki co zmusiło 
eskortujący go Ż 
Nieznajomy ciężko ranny padł i po chwili 
zmarł. Przy zabitym nie znaleziono żadnych 
dokumentów stwierdzających jego tożsa- 
mość. Zachodzi podejrzenie że jest to agent 
litewskiego sztabu wysłany do Polski w ce- 
lach szpiegowskich. 

— Żatrucie. W zamiarach samobójczych 
napiła się esencji octowej 17 letnia Elka Ko 
lańska (Dziśnieński 1) Tak samo zatruła się 
denaturatem 23 letnia Mina Klejner (Szpital 
na 18). Obie desperatki zostały odwiezione 
do szpitala żydowskiego. 

„ — (c) Podrzutek. Przechodząca Cielęt- 
nikiem Stefanja Milewska (Bernardyński 6) 
znalazła podrzutka żeńskiej płci w wieku К- 
ku tygodni. 

— (c) Wybuch zapalnika zranił dwóch 
księży. Onegdaj w dzień koło strażnicy Ba- 

  

   

ołnierzy do dania salwy. 7 

ADWORKAT 
Zmarł w Truskawcu w dniu 23 sierpnia r. b. 

O tej bolesnej stracie powiadamia kolegów, przyjaciół i znajomych nieodżałowanej pamięci zmarłego 

Rada Adwokacka w Wilnie. 

Na srebrnym ekranie 
„TRZY NAMIĘTNOŚCI* W. HELJOSIE. 

Na ekran Heljosu wszedł obecnie fifm 
„wcale nie łetni. : 

{ Jest nim obraz o głębokiem podłożu 

śpsjchologicznem i społecznem p. t. „Trzy 
namiętności”. : 

Środowisko angielskie. ‚ 

Stocznia Wrexhama jest wielkiem przed- 

siębiorstwem przemysłowem. Właściciel jej 

w ciągu 25 lat swą pracą, swemi zdolno- 

ściami zdołał z prostego robotnika stać się 
właścicielem olbrzymich fabryk,  zatrudnia- 
jacych dziesiątki tysięcy robotników; mało 
tego, stał się parem Anglji i wicehrabią. 

Wrexham ma syna jedynaka. Widzi w 
uim swego następcę w kierowaniu wielkiem 
dziełem swego Życia, ‹ 

Narazie młody Wrexham, któremu oj- 
ciec nie żałuje pieniędzy na rozkosze życia, 
kształci się w Oxfordzie. 

Wypadek w fabryce, którego młody 
Wrexham był świadkiem oraz wpływ 
pewnych kół otoczenia jego na uniwersyte- 
cie sprawia, że syn człowieka o żelaznej 
woli i kolosalnej energji, przyszły sukcesor 
miljonów swego ojca, przyszły dyrektor 
Wielkiej Stoczni, postanawia zostać zakonni-- 
kiem i nieść ulżenie doli nieszczęśliwym. 

Wstępuje do zakonu. 
Ojciec nie może się z tem pogodzić, usi- 

łuje zmienić decyzję syna. Bezskutecznie! 
Ale jest jeszcze ktoś inny, komu zale- 

ai na odzyskaniu Filipa (tak młodemu 
rexhamowi na imię) dla środowiska, w 

którem dotąd przebywał. 
Tym kimś jest p. Wika — narzeczona 

Filipa. 
I tak, ojciec i narzeczona rozpoczynają 

walkę o duszę człowieka, względem które- 
go żywią podobne, ale jednak nie takie sa- 
me uczucia. 3 

Na 10 aktów obrazu, przynajmniej z 
pięć ilustruje te zabiegi” sprzymierzeńców. 

Rolę młodego rexhama odtwarza, 
znany wileńskim kinomanom, Iwan P etro- 
wicz. Otwarcie powiem, że jest on w niej 
świetny, że odpowiada ona doskonale jego 
talentowi, jego typowi. 

Narzeczoną gra mało znana dotąd, ale 
bardzo dobra Alice Terry. 

Resztę zespołu czołowego stanowią ro- 

  

kałarzew na terenie 20 baonu KOP jeden z_dzice Filipa, także świetni w swych typach. 
żołnierzy manipulując zapalnikiem granatu 
spowodował wybuch wskutek czego ulegli 
poranieniu przechodzący wpobliżu proboszcz 
miejscowego kościoła ks. Masnorowski i ks. 

Palukajtis. Rannym obawa utraty życia nie 
zagraża. 

Niki sia iso i a ana a 

i RADJO 

Niedziela, dnia 25 sierpnia 1929 r. 

10.15- : Traasnisja nabożeństwa z ka- 
tedry Poznańskiej. 11,45 - 11,55: Wystawa 
Poznańska mówi. 1156—12,10: Sygnał cza- 
Su z Warsz., hejnał oraz komunikat meteo 
rologiczny. 12,10: 13,00: Poranek muzyki 
popularnej. Ork, pod dyr. Henryka Wy- 
nena. 16,00—17,00. Odczyty rolnicze z War- 
sząwy. 17,00—18,35: Koncert popularny z 
Warszawy. W programie muzyka Polska. 
18,35— 19,00: Odczyt z Warsz, „Od alche- 
mii do chemji* wygł inż. J. Alichniewicz 
19,00 19,25: Bajeczki dla najmłodszych. 
Opowie Zofja Tokarczykowa. 19.25—19.50: 
Kukułka wileńska. 19,55—20.05: Sygnał cza- 
su. 20.05 20.30: Słuchowisko pogodne z 
Poznania. 20,30 - 22,00: Koncert z Warsz. 
2200—22,45: Trąnsmisji z Warsz. Komuni. 
katy. 22.45-23.45: Muzyka taneczna z 
„Qazy* w Warszawie. 
Poniedziałek, dn. 26 sierpnia 1929 r. 

„ 11.56-12.05: Sygnał czasu z Warsz. i 
hejnzł. 12.05-12.50: Gramofon. 12,50— 
-, 13,00: Wystawa Poznańska mówi, 13,00-: 
Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
655—17.15: Program dzienny, repertuar 

17.15—17.25: Komuni- 
kat L. O. P. P. 17.25 -17.50: „Dzieciństwo 
wielkich Polaków* (Artur. Grottger) opowie dla młodzieży Helena Markiewiczówną. 
1750—18.00: Wystawa Poznańska mówi. 
18.60 —19,0c: Kencert z kawiarni B Sztralla 
w wlnie. Transmisja na inne stacje. 19,00 
19,25; „Listy mitos-e wielsich ludzi" wygł: 

LL Ściborowa. 19,25—19,55: „Banasiowa” 
Zradjcfon. nowela H Konopnickiej, wyk. 
Zesp. Dram: Rozgł. Wil. 19,55—20.05: Syg- 
nał czasu i program na dzień następny. 
20.05 - 20.30: „Z moich wspomnień arty- 
stycznych (Pablo Sarssate, Acelina Patt, 
Paul ną Lucea, Angelo Masini)* wygł. pref. 
M. józęfowicz. 20,30—22,00: Konceit z 
Warsz, 22.00—2245: Transm. z Warsr. Ko- 
munikaty. 22.45—23.45: Muzyka taneczną. 
OSKAR TABIKOREORATOR OWSA 

Osobny domek do Do „Slowa“ o wynajęcia dla małejj . 
inteligentnej rodziny,| i do wszystkich 

  

  

opłata roczna. Siera- pism 
kowskiego 15. Nekrologi,  Ogło- 

szenia Ai a Re: 

Poszukujemy amy 
SUM hipotecznych | 79 cenach bardzo. 
Najwyższe  opro- . tanich 

centowanie. Naj: | a atwia Biuro Re- 
pewniejsze- zabez- iS „ Stefana 

pieczenie. Bez KTS w 
kosztów wstępnych juto Garbarska 
Dom H-K „Žachę- нЫа АЕА _ 

ae M] LOMBARD 
Biskupia 12, tel. 14-10, 

P wydaje požyczki bez 
cszukuję wspćlnika ograniczenia pod za- 

z kapitąłem do zzło- staw różnych towa- 
żenia większego go- rów: brylantów, złota 
spocąrstwa rybnego. srebi. , futer, mebli, 
Edward Skirmuntt, dywanów, pianin, sa- 
maj. Szemetowszczyz- mochodów, maszyn 
na, woj. Wileńskie, it. p. 

, Mimo ogłoszeń określających „trzy na- 
mietnošci“ jako film erotyczny, powiem, že 
właśnie erotyki jest w nim mało. 

Tło jest, jak na wstępie zaznaczyłem, 
psychologiczne bardzo trafnie i bardzo udat- 
nie ujęte. > 

Słowem: obraz bardzo dobry i na p0- 
lecenie zasługujący. ” * 

Znowu muszę wyrazić rozczarowanie 
pod adresem Dyrekcji Heljosu. 
.. Na dodatek dano rzekomą komedję. 
jak zawsze splot nieprawdopodobieństw, bi- 
jatyk, kopnięć, uderzeń po fizjonomjach i 

Tytuła nie pamiętam. 
Jeszcze raz życzliwie radzę skończyć z 

tego rodzaju dodatkami. › 
Publiczności pełno. Muzyka dobra. 

Omega. 

REZENECEWOOCE 
Wydział Powiatowy Sejmiku Wi- 

lefsko-Trockiego Sakų 
* niniejszem ogłasza 

KONKURS 
na stanowisko nauczyciela ludowej szkoły 
rolniczej „Sejmiku w Bukiszkach (10 kim 
od Wilna): Stanowisko to do objęcia od 
zaraz, Wymagania: 1) nieprzekroczony wiek 
40 lat, 2) obywatelstwo polskie, 3) wy- 
kształcenie wyższe rolnicze — specjalność 
hodowla, ewentualnie średnie z gruntowną 
znajomością hodowli jako przedmiotu na- 
uczanie; pożądana odbyta praktyka nąuczy- 
cielska. Warunki płacy według norm usta- 
lonych przez Ministerstwo Rolnictwa (do 
IX grupy płac urzędników państwowych 
włącznie) plus dodatki w naturaljach od 
Sejmiku: 1) mieszkanie przy szkole, opał 
i światło, 2) 100 kilogramów zboża i 200 

ROŚ ziemniaków miesięcznie i 3) 
3 litry mleka dziennie. Udokumentowane 
podania składać nra'eży w terminie do dria 
1-go października rb. w biurze Wydziału Powiatowego w Wilnie, ul. Wileńska Nr 12. 
Do podania załączyć należy: 1) własno- 
ręcznie napisany życiorys, 2) uwierzytelnio- 
ny wyciąż z dowodu osobistego, 3) również uwierzytelniony odpis książeczki wojsko- 
wej, 4) poświadczone Odpisy świadectw o 
odbytej praktyce, 5) referencje. Podania nie 
uwzględnione pozostąną bez udpowiedzi 
Wilno, dn. 22 VIII. 1929 r. 

„ (-) Jan Radwański 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

Starosta. 

RZESGNATZZANSE 
M >"="scsugg Uczace się . 
a LOKALE i 

Duży słoneczny 
pokój do wynajęcia gimn. 
dla osoby samotnej Leonia Nauja 
Królewska 9, m. 4 

Przyjmuję 

ję na stancję. 791а 

towa 7 m. 

  
  

1 luh 2 pokoje 
uczniów na mieszka: bęz mebli z wygoda- 
nie z całkowitem mi 

utrzymaniem,  Wileń- kyc 
ska 37 -51. — - 

Pokój do wynajęcia 
dlą pojedyńczej 
by, przy intel'gentnej Garbarska 3 m. 
rodzinie. Zygmuntow- 

Zakretowa 7 m. 8. 

  

dziewczynki przyjmu- 

szsć się od 12—1 g.i 
ой 2 4g. ul. Zakre- 

10 (blizi 

Kontrymówna 

bez używalnościm. 23 
kuchni do wynajęcia. 

  

DO WYNAJĘCIA duży 
oso- słoneczny pokój, uł.wolt. ul. Wileńska 23ła Krukowskiego Sę- 

„m. 12.—2 administracja ga- dziego Grodzkiego 
Oglądać codziennie od zety 

—0ska 18 n.. 4, tel. 11 214-tej do 6-tej po pot. 

   

  

      

      

Pierwszorzędny magazyn 
w centrum miasta (ul. Mickiewicza) 

do wynajęcia. 
Dow. się w Biurze Ogłoszeń I. Kar- 
lin, Niem'ecka 22, tel. 605. —0 ® |   

Mieszkania Wiezyea | 
potrzebne 4- 6 poko (piękna) rasowa do | 
jowe od 1 września. sprzedania. 
Zgłaszać telet Nr 115 Mickiewiczą 28, m. 8 
od godz. 11 do 14. —- 

Przyjmę 
dwie u zenic* na 

stancję. Opieka z:- 
pewniona. Od 2 do 4. 
Śt. Jakóbska 16 = 

—н° 

Aktmalatory 
  

już najtańsze. 

Sprzedaż, fachowe 
ładowanie i nąpra- 
wa, Firma MICHAŁ 
G RDA. Szopena 8 

tel. 1677. 

  

  

Do wynajęcia 
duży umeblowany po- 
kój ze wszelkiemi wy- 
godami. Objazdowa 6 
m. T. rasy nis 
    

Buhaj 
lata i sześć miesięcy 

  

Uczni 
przyjmę z catodzien- 
„nem utrzymaniem. 
Pomoc w naukach i 
troskliwą opieka. 
Skopówka 9, m. 1, 

2 6 po poł. 

Przyjmę 
uczenice (uczniów) na 
mieszkanie z calo- 
dziennym _utrzyma- 
niem, ul. Garbarska 
16. m. 3 

2 pokoje .. 
wszystkiemi wygodą- 
mi do wynajęcia, Pod- 
górna 5 m. 6. Oglą- 

A 9-11 12-57 ogrodem oraz dział- 
” ką ziemi rolnej — 2 

DES E PES B EEE dziesieciny — przy ul 
š PO 5 A D Y zowsccec” Nr. 121, 

dowiedzieć się wa- 

"SERIE © STEREM OAZIE a „ Dabrowskiego 
Panienka z ukoń- 

Antonowicz. 

czonemi kursami han- 
dlowemi poszukuje 
pcsady maszynistki. 
Pióromont 11—8. 

KUPKO | SPRZED 
AWAWAAA 

Wysoko rasowe 

Karpie tarlaki 
do sprzedania twór. obrazu. piórem 

Adr. poczta Lebie- „Noc księżycowa” naj- 
dziew pow. Mołode- uprzejmiej proszę o po 
czańskiego m. Mali- danie swego adresu 
nowszczyzna. Bol. do sklepu. | A 
Świętorzeckiego Za 
mówienia są przyj- Kursa kroju, szycia 
mowane do 24 wrzes- robót ręcznych i mo- - 

nia r. b. Szczegóły na delowanie 

dóbr Wielkie Solecz- 
niki do sprzedania w 
maj. Bolcieniki, pocz= 

ta Bieniakonie. 
    

Folwark 
o obszarze około 
6 ha, ziemia pszen- 
na łąki, las, jezio- 
ro, zabudowania 
kompletne,sprzeda- 
my za 6.000 dolą- 
rów. Dom. H-K. 

  

wicza 1, tel. 9-05 

  

Sprzedają się 3 do- 

    

  

POŻYCZKI na spłaty | 
miesięczne w ciągu. 
roku wydaje Spółdziel 
cza 'Kasa Kredytowa, 
W: 15 godz. 4— 

SĘ в 

'Artystkę 

  

  

go —„(. Sielanowiczówny 

  

ul. Wielka 5, m. 3 
Zapisy codziennie, na | 
kursa dzienne i wie- 

ft. Wilenkin | $-ka 
Spółka z ogr. odp. 
Z ul. 222 LE e 

, dom własny. * 3 
Istnieje od 1843 z Pensj ona 
Fabryka i skład Cywińskiej 

: mebli: __ |Benedyktyńska 2-5, 
įščaltie, as Tel. 17-03, ь 
salony, nety, : 
łóżka nikiowane || Wydaje obiady. 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurką, '. krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Skład mehli 

BST 5 WSZW W EESE | 

a aablone tymczaso- 
we zaświadczenie o 

zdemobiliz. wyd, przez 

  

ь „P K U. Lids na imi 
l. Łokuriew$ki Lucjan Bogacz, sce | : 

ul Wilefska 23 — пК 1907, unieważnia - 
się. ы 

POLECA 
wielki wybór 

  

ZE». ie wyd. 
przez „Lida na mehli, łóżek imię Ajeksego Kup. 

i maferacdw. czyka, rocz 
—zniewatnia się. 

R T a 
Do sprzedania pnia 22 sierpnia po 
dom na Zwierzyńcu drodze z Wileńskiej na 
przy ul. Jasnej Nr* 15, Zwierzyniec zgubiono 
o wolnym 6-cio po-paczkę, w której mię- 
kojowym lokalu dzy innemi rzeczami 

— 0 Бу!у zapisane zeszy-- 
2 ty. Łaskawego znalaz- 

pi rwszo- cę proszę O zwrot za 

  

    

Pianina 
fabryk sprzedaję na Odenickiej-Poczobót, 
dogodnych warunkach Moniuszki 8 m. 2. 

W. Pohulanka 15,     

  

Fu legityma- 
PCE cję wystawioną 

Kupuję liczniki przez P. Prezesa Są- 
stałego du Okręgowego w. 

prądu 3-5 amp. 220 Wilnie na imię Micha- 

yźń* Landwarowie — unie- „Nasza _ 
| —lważnia się. 

BIK | 

LLS — 

zinnej 2 | 

pochodzący z obory — 

„Zachęta" Mickie: | 

my drewniane razem 

rocz 1905 ш- | 

rzędnych wynagrodzeniem W. 
14 
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MIĘDZYNARODOWI EKSPEDYTORZY 
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Biejskl Klremafopraf | 
Kulturalne Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. Dramat w 10 aktach. 

Od dnia 22 do 26 sierpnia 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

„W szponach żółtych djabłów” 
W rolach głównych: RICHARD DIX i RUTH ELDER. Reżyserował: Frank 

Strayer. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa 
czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej, 
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| i INNE WYROBY SKÓRZANE | 
( i i R T |I| | Q NAJLEDSZEMI KRAJOWEMI FARBAMI | 

. юК 
Ž 2 =—T"——: 

Spółka Akcyjna w Poznaniu MOTOCYKLE 

„Bddziały we wszystkich większych miasfach Ž * 
Polski i zagranicą Harley-DaOidson 

WOLNOCŁO ‘Е SKŁADY ‚ 
. Motor Company Milwaukee Wis., USA. 

! a Już nadeszły na skład i poleca na warunkach 
Oddział w w | L N | E jaknajdogodniejszych dla szanownych nabywców 

? do jazdy solo i z Pa do wszystkich 
z modeli 

W. Stefańska Nr. 29 
Telefonų: Biuro 10-51, Dyrekcja 14 -4o, |] WYIAG2NE przedstawicielstwo na 
o M °| В woj, wileńskie I nowogródzkie 

Po przeprowadzeniu reorganizacji w kierunku DOM HANDLOWY 
dodatnim dla Szanownej Klienteli, załatwia wszelkie * . > 

czynności ekspedytorskie: opłaca przewóz kolejowy, B 1 | || | B : к 

cło, magazynuje różne towary na własnych placach 0 IN a dl (ll (5146 | 

i bardzo wygodnych składach przy torach kolejowych, w Wilnie przy ul. Królewskiej 6—4 
rozwozi towary po mieście własnym taborem, jednym Tel. 17—61 
słowem wykonuje te same czynności, jakie załatwiają —н 

W | = ki b Е Części zapasowe, : ип‘пеппе ; eo: do 
motocykli stale na składzie. 

! en$ ie OCZNIICE Majątkowo odpowied ana kletom sprzeda- 
a + jemy na spłaty. 
I skł ady towarowe Poszukujemy odsprzedawców na prowincji. 

й я i z Z dniem 1 września r. b. otwieramy pod kie- 
z tą różnicą, iż pobierają za swoje czynności mini. rownictwem fachowców stację obsługi i warszta- 
malną prowizję i koszta własne robocizny i t. p. na ty montażowe, repa acyjne dla motocykli wszyst- 

warunkache płatności, nie krępujących _ Szanowną kich firm i motorków przyczepnych do . łódek. 

Klijentelę. ; w Wilnie przy zauł, Bernardyńskim 8: 
Specjalne ulgowe stawki dia PP, Kupców Kupujemy używane motocykle i motorki pr y- 
mącznych i zbożowych i eksporterów ma- czepne do łódek, przyjmujemy na sprzedaż 

terjałów leśnych. komisową udzielając zaliczek. - 

" Bluro czynne: od 8—16, składy od 8- 17, 
@ > у Každy wtašciciel(Ika) samochodu i kierowca jeź- 

E dzi tylko na oponach i dętkach wytwórni 

. '6 

и „FIRESTOME TIRE s RUBBER (0 AKRON О1О 
U W A D Z E R D L N I Kū i! nabyć je można na składzie konsygnacyjnym w 

_ Zbliża się koniec żniwa, przeto już czas zakupić małe wyłącznem przedstawicielstwie na woj. 
o A OS t. d. Wileńskie i Nowogródzkie y 

ajleps Ww kas ; o: L DOM HANDLOWY 

DEUTZ Mod. MA.|! Bornslay Marian Bosiack „Li, 0EiSaW Marja BOSIAGKI 
sko BR | Só — 88 o . zł. M . si akos alia wi nie w manię przy ul. Królewskiej 6 4. Tel. 17-61 

na dogodnych warunkach spłaty poleca Przy większych zamówieniach — rabat, p. kierow- 
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE com - prowizja i premie. Brakujące wymiary 

sd 5 dostarczyć możemy w ciągu 24 godzin. 

A. KAWENOKI, inżynier mania 
: BRURUDEEZBUNADOZENRUNACEM BUNDUDDNUDUCEBEŻE p 

w Wilnie, ul, Wielka 65, tel. 13-80, в Firma egz. od 1874 5 
=: z Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji E 

: > k PIJĄCY WODE VICHY  Ę K. Dąbrowska. i R a 
а © c: a Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, a 

| в ŻĄDAJCIE ZAWSZE ‹ 8 Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra: B 
„ 5 loch instrumentów tylko gwarantowanej s 

ja VICHY CELESTINS  E,..aace..orrzeow wycie, | ‚ =аввввизовноснзасовнвиваавовсянаасав: НН взам 
z marką Vichy-Etat i ao = 

; у je rze> B 

i ścijański Skiep Obić Pa- 8 woda bezwzglednie naturalna е OBICIA a EW BS 23 
czerpana w Vichy pod kontrolą Rządu Francuskieo a — Hurt i Detal. = K © 

й 5 Otrzymano na sezon letni wielki oe od naj- «©» z 

+ WYSTRZEGAJCIE SIĘ SRB 
wód przygotowanych sztucznie mianujących s Tani miesiąc! (Sierpień) rabat od 5 proc. do 2.7 

| a się nieprawnie VICHY A = 20 proc. wyprzedaż resztek niżej kosztów. & > 

Г DIH. K. RYMKIEWIEZ.: Mickiewicza 9. = 

ROMUNT : з ом авн аргумате], nie jaka do dyrektora ban- którą cenił, jak ów legendarny puhar 
31 Ku, list iie porecony mogi doskonale z kaenhal, symbol chwał żnegi 
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(ty m czasie zmieniłem mieszkanie. Mo- 
Bę go ignorować do dalszego wyja- 

— Ja je przeglądać nie będę, — OBR EA sprawy, jeśli to księciu doga- 

part Ginwih, 
potrafi manewrować cytrami, jak mu 
jest dogodnie. Sam także rachować 
umiem i doszedłem do przekonania, że 
roboty wykonaliście tanio, lecz straty 
nie ponieśliście. Zapłaciłem umówioną 
cenę, jestem wolny od wszelkich wo- 
bec panów zobowiązań. 

— My też nie dochodzimy od księ- 
„cia dopłaty drogą prawną, — wołał 
Szwender ze łzami w oczach, apeluje- 
my. do jego wspaniałomyślności i po- 
czucia obywatelskiego. Książę nie ze- 
chce krzywdzić biednych ludzi. 

— Znając mnie cokolwiek, — od- 
parł Ginwiłł szorstko, mógłbyś pan 
wiedzieć, że mnie pustemi słowami 
nie omamisz. 

Szwender łzy ocierał, Kuropacki, 
widząc upór księcia, proponował by 
ostateczną decyzję odłożyć da рггу- 
jazdu jego do Turowa. 

— Ale — ciągnął dalej, — mam 
jeszcze do powiedzenia księciu parę 
słów poutnie, w jego własnej sprawie. 
Muszę go uprzedzić, że otrzymałem 
pismo księżny, polecające nie wypła- 

cać księciu w przyszłości pieniędzy z 
jej bieżącego rachunku. Ginwił zerwał 
się na równe nogi. 

— Co to znaczy, — zawołał z 
gniewem. cofnięcie plenipotencji? 

— A, nie wiem, oto pismo. Ginwiłł 
czytał, nachmurzył się, poczerwieniał, 
zły błysk zapłonął mu w oczach, gnie- 
wem drgało całe ciało jego. Kuropacki 
nie spuszczał zeń badawczego wzroku. 

— Dodam, — mówił on dalej z 
wielkim spokojem, że pismo to można 
pozbawić wielkiego znaczenia. List 

obrotny przedsiębiorca dza 
.  — Tak właśnie, do dalszego wy- 
jaśnienia, wołał Ginwił porywczo, 
przecie to idjotyczne nieporozumienie, 
ono się zaraz wyjaśnić musi. 

Był do głębi wzburzony, zerwał 
się na równe nogi, jął choazić szyb- 
kiem krokami po pokoju, stik w jego 
ręku, poruszany nerwowo ze świstem 
przecinał powietrze. Pojęcia- jego o 
prawach męża były wysokie i ustąlo- 
ne, nad zagadnieniem obowiązków 
wobec żony, nigdy głowy sobie nie ła- 
mał. Będąc jej pełnomocnikiem,  mu- 
siał swobodnie rozporządzać jej pie- 
niędzmi. Przelewał do jej prywatnej 
szkatuły, ile żądała, prawda, że żąda- 
nia te, o ile nie chodziło o datki na ce- 
le społeczne były bardzo skromne, za 
skromne jak na księżnę, ale resztą 
musiał rozporządzać  samowltadnie. 
Przegrał kilkakrotnie poważne sumy 
w gry hazardowe to prawda i zapłacił 
je z jej pieniędzy, zato pod jego za- 
rządem dochód z Ćmienia powiększył: 
się znakomicie. Kto mógł jej podobną 
myśl podsunąć? Iwieniecka, ks. Ma- 
rek? Marek to także nie obliczalny, 
szkodliwy moralista. O, te plotki i pod- 
szepty, ile szkody ludziom przyczynia- 
ją! Autorytet jego ucierpi srodze, jeśli. 
Kuropacki sprawę rozgłosi... Machnął 
stikiem po stoliku, na którym stało kil: 
ka kruchych, ozdobnych przedmiotów, 
trafił w ulubioną, kryształową czarę 
unecką, którą nazywał „chwałą Ćmie- 
nia, rzucona o Ścianę rozprysła się z 
brzękiem na drobne kawałki. Zdumiał, 
zła siła włada jego dłonią. Ocalały 
przedmioty mniejszej wartości, a tę 

adresowany do mnie jako do osoby wspaniałą czarę z herbem Ginwiłłów, 

na podłodze kryształu odłamki. Błysk 
gniewu zgasł, zachmurzył się: czarne- 
mi myślami. Gdzież licho się czai i 
czyha na niego. Żałosny dźwięk kru- 
szącego się „Yhe Luck oi Edenhall“ 
brzmiał mu w uszach... Wrócił na swo- 
je miejsce, rozmyślał.  Kuropackiego 
trzeba zjednać, jastrzębie są apetyty 
tych panów, zaspokoić je trzeba odpo- 
wiednim żerem, zatkać im dzioby, by? 
uniknąć złowrogiego krakania.. 

— Myśl pana jest trafną, — odez- 
wał się do Kuropackiego, list mojej 
żony proszę tymczasem schować pod 
sukno i nic o nim nie wspominać. 

— Książę może liczyć z zupełną 
pewnością na naszą dyskrecję, — po- 
wiedział Kuropacki uroczyście. Szwen- 
der wyczuwał pomyślny zwrot w spra- 
wie. „Trza kuć żelazo póki gorące" — 
pomyślał, chciał przemówić, otworzył 
usta, lecz omal nie syknął, uczuł w 
udzie ból dotkliwy. Kuropacki go u- 
szczypnął — milczeć każe, zapewne 
sam przemówi. Lecz i on milczał, wpa- 
trzony w twarz księcia. Trwała scena 
niema, pełna wzruszeń, wreszcie prze- 
mówił książę. 

— Sprawę waszą skończymy 'dziś, 
rozważyłem ją dokładnie, zysk wasz 
był skromny, zarobiliście około pięciu 
procentów, a liczyliście na znacznie 
więcej. Dziesięć procentów będzie dla 
was zarobkiem dostatecznym a godzi- 
wym, do umówionej sumy dopłacam 
wam pięć tysięcy rubli. 

— To zamało — jęknął Szwender, 
— Ginwilt spojrzał nań groźnie. 

— Dosyć, zawołał Kurapacki, ksią- 
żę z nami postąpił wspaniałomyślnie, 
wiem, bo koszty obliczyłem także bar- 
dzo dokładnie. ; Е 

— Ja je lepiej obliczyć potrafię, 
i mówię że mało. Jestem przecie inży- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. 
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„HELIOS“ Nowobogackich p. ti 
snego rozwięzłego życia 

Dziś! Ulubieńcy publiczności ALICE TERRY iIWAN PETROMV ICZ w erotycznym dramacie na tle współcze- 

„TRZY NAŃIETNOŚCI:* 
Ingram. Wszechświatowy sukces. Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10.15. 

reżyserja Zna- 
komitego Rex 

  

Inżynier, 
„H+. € 

Lokomot; okomotywy, wagony, 

     

PEPRZEDSTAWICIELSTWO 

JAN GUMOWSKI 
, ul. Mickiewicza 7. Tel. 271. 

FABRYKI 

EGIEL$KI“ 
Sp. Akce. w Poznaniu. 

walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstruk- 

cje żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie żelaza i stali. 

Ianas 

i LEKARZE B 
KARO ЕЬЕН SE PZK 

DOKTÓR 

== |ABlumowicz 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy= 
jęcie: Od 9-1 i3—7. 

Wilno, 

  TPS TT 

® 

ul. Wielka 21. 
(Telet_921). _ 

ej 
Or. ©. WULFSOŃ 
seneryczne, moczo- 
płciowe i skórne, ul. 
Wileńska 7, tel. 1067, 
—LLIS 

DOKTOR 

b. GINSBERE 
choroby eneryczne 
syfilis i skórne. lu. 
WILEŃSKA 3, te- 
lefon -567. Przyjmuje 
od 10 do 1 iod 4 do 7 

Dr. POPILSKI 

  

    

  
  

  

    

    

  

  

  

nierem — dodał z pewną dumą. Mia- 
no inżyniera było w owych czasach 
jeszcze trudnem da zdobycia i posia: 
dało dźwięk dobry, nie szczycił się 
niem każdy trzeci kot kulawy, jak zą 
dni naszych, ten inżynier-akuszer, ów 
inżynier hodowlany i t.d. it.d. 

— Panie inżynierze, pan nie masz 
głosu — odezwał się Ginwiłł szorstko. 

— Zupełnie słusznie, potwierdził 
Kuropacki, on sam nie wie, co mówi. 
W imieniu nas obu dziękuję za mądre 
i sprawiedliwe rozwiązanie sprawy. 
Na tem się skończyła konferencja w 
gabinecie księcia. 

Rozpromienione były twarze p. p. 
przedsiębiorców budowlanych, gdy 
wrócili do swego pokoju. 

— To się nam  udało!, 

Szwender ze śmiechem. 
— Mnie, nie nam, poprawił Kuro- 

packi panując nad swoją wesołością, 
sam byś nic nie wskórał. 

— Mądrze prowadziłeś sprawę to 
prawda, ale palce masz twarde jak 
kleszcze stalowe. 

— Musiałem je ścisnąć, by ci bu- 
zię zamknąć. Słowo powiedziane nie 

w porę w podobnej sprawie, jest jak 

trzask gałązki, pod stopą przygodne- 
go myśliwego, że zwierzynę  płoszy. 
Trzeba umieć grać na ńerwach wiel- 

kich panów, to struny delikatniejsze 
od mandolinowych. Tybyś je tylko 
porwać umiał a dźwięku żadnego nie 
wywołał, ja z nich dobyłem dźwięk 
złoty. 

szeptał 

Ginwiłł, ciągle zajęty sprawami 
gospodarczemi przybył na śniadanie 
później od swych gości. Zastał przy 
kawie Tobolenskiego i Rahozę, przed- 
siębiorcy już byli odjechali. Tobolen- 
skij był w dobrym nastroju, z Puszczy- 
kiem, który usługiwał, zartował swo- 
bodnie, bez cienia złego humoru, 
Szwendera wspominał nie bardzo ży- 

NEJBE CEEAEEE NG: 
zaletami technicznemi 

wartościami estetycznemi 
: i wyjątkowo niską ceną 

zdobył,w rekordowym czasie polski rynek samochodowy | 
w roku 1929, 

Informacje i demonstracje: Przedsfawicielstwo rejonowe: ul. Mickiewicza 23. 

  
czliwie, zbolały po doznanej wigilją 
porażce. ' 

НО д ВАЛ АНИ 

Bobinetka. 

Księżna opóźniła swój powrót O 
całą dobę, kiorą. Tobolenskij i Raho- 
za spędzili jeszcze w Ćmieniu w po- 
godnym nastroju, zajęci grą w karty. 
Końmi, które ich odwiozły na stację 
przyjechał Hubert, zaproszony przez 
kuzyna na wywiad myśliwski do kniei 
ćmieński. Aleksander chętnie widział 
gości w domu, pragnął bodaj, uniknąć 
pozostawania sam na sam z żoną. 
Gniew, który w nim wzbudziła wiado 
mość o liście do Kuropackiego, zwol- 
na ustąpił miejsca chłodniejszej roz- 
wadzć, postanowił omówić sprawę w 
sposób pojednawczy, może go wzglę- 
dy taktyczne do tego skłoniły, może 
przebłysk poczucia własnej winy. 

Im nie doskonalszym jest człowiek, 
tem trudniej własną ułomność dostrze- 
ga. Za gorzki owoc własnych błędów, 
winowajca skwapliwie, złość ludzką 
odpowiedzielną czyni. Wszakże zdro- 
wemu rozsądkowi zdarza się czasem 
stoczyć pomyślną walkę z zarozumia- 
łością, która zaślepia. 

Księżna z ks. Markiem przyjecha- 
ła około południa. Przed samem śnia- 
daniem, ku ogólnemu zdziwieniu zja- 
wił się Tadzio Wissygen. 

— Przyjechałem, prawił gospoda- 
rzowi w przedpokoju, by księżnej pa- 
ni i księciu złożyć uszanowania w ich 
własnem uroczem gnieździe rodzin- 
nem. Ca może być milszego, jak takie 
gniazdo owiane ciepłem  rodzinnem, 
siedlisko pracy twórczej i cnót wszel- 
kich. 

— Ale może pan się rozbierze. — 
przerwał Aleksander. 

— Tak, rozbiorę się, tylko proszę 

EB). 

  

choroby skórne i' we- 
aeryczne. Przyjmuje 
od godz. 10 do li od 
5—7 p.p. W.Pohulan- 
ka 2, róg ga: 

Kobieta Lekarz | 

fir. Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE 
RYGZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
oi 12--2i Od 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tel. 277. 

Dokfór-Medycyny 
A. BYMELER 

choroby skórne, we- 
neryczne I  moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, ró! 
Tatarskiej 9—2i5— 

w Z.P. 43 

SME EE 
į Leturzeoemysci 
КАННЕ 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska:Smolska 
Choroby jamy ustnej, 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym u- 
rzędnikom i uczącym 
się zniżką. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4-7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

GESTY 
Ba ANOSZERKI a 

EH 

ktuszerka $miałowska 
cr1z- Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
Ki Mickiewicza 46“ 
m. 6. pa 

  

  
przedtem pozwolić ofiarować sobie na 
drogę, ba wiem, że książę wkrótce na 
iront wyjeżdża, mały dar. Oto jest 
butelka bardzo starej wódki o niezrów- 
nanym aromacie, oto druga pochodzi 
z piwnicy ongi 0.0. Franciszkanów w 
Pińsku, która sławną była na 'kraj ca-- 
ły, a oto trzecia mojej własnej fabry- 
kacji, wódkę tę pędziłem z jabłęk. Ja- 
ko inżynier-chemik, czyniłem z upodo- 
baniem różne próby w gorzelni, otóż ° 
fermentacja zacieru z jabłek... 

„ — O fermentacji po śniadaniu mó- 
wić będziemy, wołał ode drzwi Hu- 
bert, który przybył na odsiecz gospo- 
darzowi, śniadanie bodaj na stole. 

‚ — Tak po śniadaniu, zgodził się 
Wissygen, a tymczasem się rozbiorę. 

,— To będzie najrozsądniej — po 
twierdził Hubert. 

— A potem jeszcze jeden .dar po- 
zwolę sobie złożyć, dodał pan Tadeusz 
znacząco, ale to już będzie na cel spo- 
łeczny. 

Księżna wcale nie była uradowaną 
z przyjazdu Wissygena, powitała go 
wszakże uprzejmie, pomnąc na obo- 
wiązki gospodyni we własnym domu. 
Jak Tadzio tak i Hubert nie przyjechał 
do Ćmienia z pustemi rękami, przy- 
wiózł on ze sobą dwa piękne wyżły 
irlandzkie w darze dla obojga  księ- 
stwa. Był nieco stropiony, gdy Ale- 
ksander, zamiast umieścić pieski w 
sypialni lub gabinecie, odesłał je do 
nadleśnego. Czy będą one tam naležy- 
cie cenione? Poruszył ich sprawę w 
czasie śniadania, spodziewając się, że 
księżna lepiej je ocenić potrafi, niż jej 
mąż, którego serce w przygodach wo 
jennych widocznie skamieniało. W tym 
wypadku jednomyślność 
okazała się niestety zupełną, księżna 
obiecywała czuwać troskliwie nad lo- 
sem ślicznych piesków — jeno zdale- 
ka. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie", Kwaszelna 23, 

małżonków 
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