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Reiorma rolna pod lancefem analizy. 
Zawdzięczając uprzejmości p. WŁ. 

Studnickiego, mieliśmy możność za- 
znajomienia się w rękopisie z przygo- 

towywaną przezeń do druku nową— 

obszerną, bo do 300 stron — pracą 

poświęconą sprawie przewrotów i re" 

form agrarnych w szeregu państw 
Europy powojennej. Korzystamy z tej 

sposobności, by z czytelnikiem  wra- 

żeniami swemi podzielić się. 

Literatura polska posiada już cen: 
me dzieła, zawierające obfity i wyczer= 

pujący pod wielu względami materjał 

dotyczący reform rolnych: prof. Ja- 

worski oraz pp. Biegeleisen i Rose— 

nie wyliczając już auiorów prac po- 

mniejszych, —dając nam, czy to zesta- 

wienie statystyczne warunków gospo- 

darczych, czy to zestawienie prawo- 

dawstwa agrarnego, umożliwili szuka- 
nie kryterjum i podstawy materjalne 
do oceny tu lub gdzieindziej prze- 
prowadzonej reformy. 

* Praca p. Wł. Studnickiego jest 
właściwie syntetycznem ujęciem pro. 
blematów gospodarczych i politycz" 

. nych, w ramach których odbyły się 

przewroty i reformy agrarne w Euro- 

pie powojennej, —i przez to, jak sam 

autor słusznie zaznacza, wchodzi „w 

niezajęte dotąd miejsce” w naszej li- 
teraiurze o reformie rolnej. 

Syntetyczne ujęcie tych problema- 
tów ułatwia autorowi analizę skutków 

gospodarczych reformy rolnej, prowa. 
dząc do niezbitego twierdzenia, że 

„ reforma rolna przez polski Sejm u- 
chwalona wymaga gruntownej rewizji 
inaczej bowiem będzie czynnikiem 

tlęsk gospodarczych i państwowych, 

„że jej. uchwalenie nie bylo _ dziełem 

przypadku lecz znajdowało się w 

ścisłym związku Zz  psychologją 
pewojeńną, z przewrotem agrare 

nym w Rosji i jego  wpły- 
wem па wschodnią Europę — Żylko 

na tle przewrotu rosyjskiego oraz 
reform agrarnych wschodniej Europy, 
na tle podniecenia powojennego moż. 
na wyjaśnić reformę agrarną uchwa- 

loną u nas, a wymagającą zasadni: 
czych zmian w swej istocie. 

Praca p. Studnickiego składa się 

właściwie z dwóch części: pierwsza 
dotyczy przewrotów względnie reform 

agrarnych w Rosji, Łotwie, Estonii, 

« Litwie, Rumunji, Czechosłowacji, Wę- 

grzech i Niemczech, —druga, obejmu- 
jąca prawie połowę wydawnictwa, 
sprawy agrarnej w Polsce. Nad tą 
pierwszą częścią, z braku miejsca, nie 

możerzy dłużej zastanawiać się. Mu- 
Simy tu jednak zaznaczyć, że autor— 
z właściwą mu zdolnością konkretne: 

go ujmowania sprawy — odrazu wy- 

suwa naprzód czynniki rzeczywiście 

decydujące o tym lub innym kierunku 

reformy rolnej, nie ulegając hypnozie 

cyfr, które w szłucznem świetle po- 

sunięć grup politycznych nieraz do 

wręcz przeciwnych lub innych wnios= 

ków mogłyby doprowadzić, Nie za- 
niedbuje dalej w każdym poszczegól. 
nym wypadku stwierdzić bezstronnie 

konsekwencyj gospedarczych reformy 

rolnej, 
Rosja, gdzie wywłaszczenie ma- 

jatków było wynikiem ideologji opare 
tej na własności gmianej („obszczyn= 
noje ziemlewladienje“), a gdzie do- 

konany przewrót stał się podłożem 
reforra agrarnych w sąsiednich pań- 
stwach powojennych — mogła prze- 
żyć eksperyment agrarny tylko za- 

wdzięczając swym olbrzymim obsza- 

rom, znacznej ilości surowców i bo: 
gactwom naturalnym. Ten ekspery- 
ment zmniejszył jej siłę produkcyjną, 
uwstecznil konstrukcję społeczną i 

zawodową i uczynił kraj niezdolnym 

przez długi szereg lat do ustroju kon- 
styiucyjnego. 

W Łotwie, Estonji, Litwie reforma 
rolna miała wybitny pierwiastek na- 
cjonalistyczny. „Państwo 'letewskie 
stało się organizacją, której jakby 
głównym celem było ograbienie na- 
rodowości niełotewskich na korzyść 
łotewskiej”. To samo dotyczy Estonji 
a zwłaszcza Litwy, której chodziło o 
zniszczenie własności polskiej. 

Reforma agrarna w Rumunji byla 
wywołana okolicznościami nadzwy- 

czajnemi: klęskami wojennemi i rue 

chem bolszewickim (w Besarabji); wal- 
ka narodowa węgiersko-rumuńska rów* 

nież wywarłła znaczny wpływ. 

Reforma rolna w Czechosłowacji 
—to jeden ze środków walki z mniej- 

sześciami (zwłaszcza z Niemcami),Ektó= 

rzy liczbewo stanowią w Czechosło- 
wacji większość. 

Na Węgrzech i w Niemczech refor- 
ma rolna nawiązana jest, pomimo 
wszelkich wpływów Rosji, do polityki 

agrarnej przedwojennej, z uwzględnie- 

niem zasad rozwoju organicznego. 

Z wyjątkiem Węgier i Niemiec 

(względnie Czechosłowacji, przerzu- 

cającej reformę na peryferja) wszę- 

dzie widzimy bądź katastcefalne, bądź 

ciężkie pod względem obniżenia pro- 

dukcji rolniczej skutki reformy rolnej. 

Wszędzie przytem widzimy, że 

podłożem reform agrarnych, dokany- 

wujących się lub już dokonanych po 
wojnie światowej, byź przewrót agrar* 

ny w Rosji. W pracy swej p. Stud- 

nicki fakt ten stwierdza niezbicie. 
Być może, że największy wpływ 

przewrót авгагпу w Rosji wywarł 

właśnie na Polskę. 
Sprawie reformy rolnej w Polsce 

autor poświęca cztery rozdziały. Pierw= 
szy dotyczy zamętu rewolucyjnego w 

r. 1918, rządu lubelskiego, gabineiu 

Moraczewskiego, niczdecydowanego 
stanowiska rządu w 1919 r., dyskusyj 

w Sejmie w r. 1919—jako tła, na któ- 
rem pewstała ustawa o wykonaniu 

reformy rolnej z dnia 15 lipca 1920 

r. Drugi i. trzeci rozdział poświęcony 
jest sytuacji politycznej, która stała 

Się podłożem dyskusyj w Sejmie i 

Senacie, w wyniku których weszła w 

życie ustawa o wykonaniu reformy 

rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. O- 

statni rozdział zawiera pozytywną 

krytykę uchwalonej reformy rolnej. 

Autor powstaje przeciwko ustanowie- 

niu rocznych kontyngentów ziemi ma- 
jącej być rozparcelowaną: proces par- 
celacyjny wywołany jest przez wzrost 

intensywności życia gospodarczego, 
większe natężenie rolnictwa, zwięke 

szony zarobek ludnošci rolniczej—i 

wówczas tylko dla gospadarki krajo- 
wej jest pożyteczny; sztuczne (przez 

ustanowienie kontyngentu) regulowa- 

nie lub przyśpieszanie procesu parce- 

lacyjnego uderza przedewszystkiem 

w interesy robotnika rolnego i mie 

stwarza bynajmniej kontyngentu od- 
powiednich refiextantów. 

Ze względu na związek z przemy- 
słem rolnym większych majątków 
ziemskich, ustanowienie maksimum 

posiadania winno być usunięte, sprze- 

ciwia się bowiem ono rozwojowi 

przemysłu i warsztatów pracy lud- 

ności —uorma dozwolnego posiada- 

nia nie pozwala na zrealizowanie za- 

mierzeń związanych z uprzemyslowie- 

niem rolnictwa. 

Upada inicjatywa w zakresie u- 

lepszeń (meljoracyj) rolnych (któż bę- 
dzie meljorewać grunty, które jutro 

przejdą na własność tych co urządze- 
nia meljoracyjne zniszczą, lub za któ. 

re się nie otrzyma należytego wyna- 

grodzenia), Słusznie więc p. Studnicki 

powiada, że przymusowe wywłaszcze- 

nie może być stosowane tylko do 
nieużytków, których meljoracji nie zo- 
bowiązuje się podjąć właściciel ziem- 

ski, lub o ile nie wypełnił odpowied- 

niego zobowiązania. 
Majątki skonfiskowane przez rząd 

rosyjski po 1831 i 1863 r. winny być 

zwrócone właścicielom iub ich spad- 

kobiercom. Wywłaszczenie za od- 
szkodowaniem winno być stosowane 

wyłącznie do majątków nabytych dro- 

ga przymusowej sprzedaży i ulgowe- 

go kupna przez Rosjan (t. zw. mająt- 
ki instrukcyjne). A ce dziś mamy — 

odwrotnie kurczenie się posiadłości» 
polskiej: w spisie imiennym majątków 
przeznaczonych na  parcelację, 
akcentuje p. Studnicki,  zosta- 

ły oszczędzone majątki rosyjskie: 

wzięto ziemi na parcelację z 37 ma- 

jątków okręgu Białostockiego, w tem 

ani jednego rosyjskiego, z 26 ma- 

jątków okręgu ziemskiego Wileńskie- 

go ani jednego rosyjskiego, z 36 

majątków okręgu Grodzieńskiego, w 
skład którego wchodzi województwo 

rosyjski; ma Wołyniu wzięto z 13 

cji Otyckiej ks. Janusza Radziwiłła— 
rysyjską wielką własność zostawiono 

nienaruszoną. W ten właśnie sposób 

nasza reforma  agratna toruje na 

swych krańcach wschodnich drogę 

dla przemytników bolszewizmu, goiując 

Gołgotę dla tych, którzy przez tyle 
czasu nad ;całością Rzeczypospolitej 
czuwali, krwią to czuwanie cku- 

pując. 
Książka p. Studnickiego niewątpli- 

wie wzbudzi ogólne zainteresowanie 
—tak ekonomistów, z powodu nad- 

zwyczaj trafnego, rzeczowego a logi- 
ką cyfr popariego ujęcia zagadnienia 
reformy rolnej, nie tylko jako po- 
chednej przyczyn materjalnych lecz 

wpływu psychicznego wypadków w 

Rosji, jak zainteresowanych sfer po- 
litycznych, z peśród których nie 

jeden—bez obwijania w bawełuę— 

został wymieniony z nazwiska bez 

zataje niaciążących na nim przewinień, 
Harski. 

Prcf, Herbaczewski znów bawi w Wil- 
nie. Mówi on o sobie, że sam złamał stan 
wojny pomiędzy Litwą, a Polską, ponieważ 
przyjechał z litewskim _ paszportem i 
mieszka za litewskim paszportem, Prof. 
Herbaczewski jest niepospolitym człowie- 
kiem i niepospolitym Litwinem. Właśnie lu- 
dzie mało realni, tylko Zołzikiewicze od li. 
Czydeł partyjnych, mogą twierdzić: <Herba- 
Czewski nic nie znaczy, bo nikt za nim na 
Litwie nie stoi». Czasami idee nie mają  zu- 
pełnie wyznawców a są zwalczane gorąco i 
szczerze przez część prasy. Dlaczego? Bo są 
to idee, które mają wigor, mają siłę poten- 
cjonalną, a tylko kwestja konjunktury poli- 
tycznej, kwestja takiego czy innego wiatru 

w stosunkach politycznych, aby ten brak ludzi 

koło danego sztandaru zamienić wielkiemi 
tłumami. 

EEST LE SKSKNSATKKTS OZONE RTECS 

P. Prezydent w Bydgoszczy. 

BYDGOSZCZ, 29 Vił. Pat. Pro- 
gram pobytu Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w dniu 31 b. m. w 
Bydgeszczy jest następujący: O godz. 
9-ej min: 45 przyjęcie Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej u bram mia- 
sta chlebem i sołą. O godz. 10-ej 
m. 30 Prezydent Rzeczypospolitej wy- 
jężdża na nabożeństwo w farze Byd- 
goskiej. O godz. 1i-ej 30 Prezydent 
zwiedza muzeum miejskie, godz. 11-a 
50 Pan Prezygent udaje się ku pom- 
mikowi Sienkiewicza. Godzina 12-ta 
uroczyste odsłonięcie pomnika Sien- 
kiewicza, godz. 13-ta 30 śniadanie 
wydane przez miasto na cześć Pana 
Prezydenta, o godz. 1l6ej wyjeżdża 
Pan Prezydent Maścicki statkiem na 
międzynarodowe regaty w Brdyujściu, 
o godz. 18-ej 30 Pan Prezydent od- 
jeżdża z Brdyujścia do. Torunia. 

Prace ministra Niezabytow- 
skiego podczas wakacji, 

P. minister rolnictwa K. Nieza- 
bytowski, korzystając ze swego po- 
bytu w pow. stołpeckim, woj. nowe” 
gródzkiego, na dwutygodniowym 
urlopie wypoczynkowym, w dn.. 24 b. 
m. był obecny na poświęceniu mie- 
czarni spółdzielczej „Postęp* w Wy- 
żerynie gm. rubieżowickiej pow stol- 
peckiego, a w da. 26 b. m. zwiedził 
w towarzystwie starosty stolpeckiego 
p. Henszia dotknięte przez gwałtow= 
ną burzę w dniu 12 czerwca r. b. 
kolonie Bochany, w pow. stołpeckim, 
gdzie kilkanaście budynków gospo- 
darczych Oraz mieszkalnych zostało 
doszczętnie zniszczonych, Następnie 
p. minister zwiedził wieś Bereźno te- 
goż powiatu, w której ma być otwo- 
rzona niższa szkoła rolnicza żeńska. 

W dniu 28 b. m. p. Minister po- 
wrócił do Warszawy i ebjął urzędo- 
wanie. 

Goście amerykańscy we Lwo. 
wie. 

LWÓW, 29:ViI. PAT. Trzeci dzień 
pobytu we Lwowie, goście: amerykań* 
scy spędzili ma zwiedzaniu © miasta. 
Wieczorem odjechali oni w kierunku 
Wołynia, żegnani w sali recepcyjnej 
dworca kolejowego przez reprezentan- 
tów władz administracyjnych, wojsko- 
wych i samorządowyčh, 

NIEŚWIEŻ —- uł Rafcszowa I 

NOWOGRÓDEK -- ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł -go Maja 5 
WILEJKA POWIATÓW ż—ul Mickiewicza 24 

przerwanie konferencji morskiej 
Propozycje lorda Bridgemana nie zostały 

akceptowane przez Stany. 
GENEWA, 29.Vil. PAT, Przywiezione z Londynu przez 

lorda Bridigemana propozycje nie zostały zaakceptowane 
przez szefa delegacji Stanów Zjednoczonych Gibsona, któ. 

Nowogródzkie,—tylko jeden majątek ry podniósł przeciw wieiu z nich zarzuty i poczynił zastrze. 
żenia, Oświadczył on jednak, że w związku z temi propo: 

majątków ziemię najwięcej z ordyna- zycjami prześle odpowiednie sprawozdanie prezydentowi 
Coolidge'owi. W kołach konterencji morskiej panował dziś 
nastrój pesymistyczny. 

Agencja Havas'a donosi: Prace konferencji 3ch państw 
w Sprawie rozbrojenia na morzu zostały w praktyce 
przerwane do czasu powzięcia przez Waszyngton i Tokio 
decyzji w sprawie ostatnich propozycyj angielskich. Rze. 
czoznawcy amerykańscy przypuszczają, że decyzja Wa- 
szyngtonu nie wprowadzi żadnych zmian do poprzednich 
instrukcyj, w następstwie czego jest mała nadzieja poro. 
zumienia, 

Czy Niemcy wypełniły protokuł genewski. 
Zarzuty podsekretarza Stanu Lockerłandsona, 

BERLIN, 29—Vil. Pat, W związku z onegdajszem oświadcze- 
niem angielskiego podsekretarza stanu Lockerlandsona w angiel- 
skiej Izbie Gmin, iž protoku! genewski zawarty z rządem nie- 
mieckim w sprawie zarządzeń międzysojuszniczej komisji kon- 
trolnej zawierał nietylko postępowania dotyczące zburzenia nie- 
mieckich twierdz wschodn:'ch, lecz również inne punkty, które 
dotąd nie zostały załatwione, dzenniki berlińskie ogłaszają. że 
rząd niemiecki zajmie stanowisko wobec powyższego oświadcze- 
nia dopiero po nadejściu oficjalnego tekstu mowy  Locker- 
landsona. 

W obecnej chwiii zaś stwierdzić jedynie należy, piszą rze- 
czone dzienniki niemieckie, iż podpisany w grudniu 1926 r. pro- 
toku] genewski wyraźnie stwierdził, że osiągnięte zostało poro- 
zumienie co do większej części punktów rozbrojeniowych. a je- 
dynie sprawa twierdz wschodnich i materjałów wojennych po- 
została wówczas n'ezałatwiona. Te 2 ostatnie punkty zostały w 
następstwie uregulowane. W obecnej chwili są jeszcze nie załat- 
wione kwestje dział umieszczonych w obwarowaniach morskich 
na Wschodzie, sprawa ustawy policyjnej i kwestja koszar woj: 
skowych. Na uregu'owanie tych spraw konferencja armbasado- 
rów dała Niemcom termin 5-cioletni. 

Niemieckie warownie nadbałtyckie ulegną kontroli sprzy- 
mierzonych, 

LONDYN. Korespondent dyplomatyczny <Daity Telegraph'u» dowiaduje 
się, iż pogłoski, jakoby alianci domagać się mieli obecnie po zburzeniu nie- 
mieckich twierdz wschodnich, inspekcji niemieckich twierdz nadbałtyckich i ba- 
teryj nadmorskich, nie są pozbawione podstaw, okazało się bowiem, że niektó- 
re wielkie działa nadmorskie mają ruchome lawety, wobec czego zachodzi moż- 
ność użycia ich również na lądzie. Korespondent «Daily Telegraph'u> zwraca 
uwagę, iż gdyby pogłoski o RADE i miały być prawdziwe może 
być ona dokonana jedynie przez Ligę arodów, oraz wyraża przekonanie, że 
Niemcy krok aljantów będą rozumieli jako pozór do opóźnienia wycofania 
względnie redukcji wojsk okupacyjnych w Nadrenji. 

BERLIN, W związku z wiadomością podaną przez korespondenta dyplo- 
matycznego <Daily Telegraph'u> o mającej nastąpić inspekcji twierdz bałtyckich, 
dowizduje się <Deutsche Tageszeitung», że jeszcze za czasów urzędowania ko- 
misji kontrolującej zawartą została z Radą ambasadorów ugoda, według której 
niemieckie działa nadmorskie miały być w pewnym terminie zmontowane na 
stałych i nieruchomych lawetach. Większą część tych dział, według wiadomości 
"posiadanych przez pismo, została już w ten sposób unieruchomiona. Dalsze pra: 
ce są w toku i ukończone zostaną w przepisanym terminie. 

Organizacje gospodarcze Łotwy przeciw 
Sowietom. 

RYGA. 29 VII. PAT. Konferencja organizacyj gospodar- 
czych, między 
związku przemysłowców 

niemi ryskiego komitetu giełdowego, 
izwiązku handlowców  łotew- 

skich, zajęła stanowisko negatywne do traktatu z Sowietami 
podpisanego niedawno w Moskwie. 

Pakt gwarancyjny francusko=amerykański. 
WASZYNGTON, 29 7. — Pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych 

a francuskim deszło do zasadniczego porozumienia w sprawie paktu gwa- 
rancyjnego pomiędzy obu państwami, Urzędowe rokowania w tej sprawie, 
które sfinalizują tylko pewne szczegóły, rozpoczną się z dniem 30-go 
września. . 

Sprawa osiedleńcza żałatwiona, 
BERLIN, 29—Vil. PAT. Deutsche Allgemeine Zeitung twierdzi, że 

zbliżenie w ostatnich rokowaniach dyplomatycznych między niemieckim 
posłem Rauscherem a rządem polskim w sprawie osiedleficzeį, nastąpiło 
naskutek ustępstw uczynienych ze strony niemieckiej, Niemcy — oświadcza 
dziennik — starają się uczynić wszystko coby mogło w sensie uchwał 
międzynarodowej konferencji gospodarczej w Genewie ułatwić zawieranie 
traktatów handlowych na jaknajszerszej podstawie, chcąc w ten spesób 
umożliwić rozwój stosunków handlowych w krajach środkowo -europejskich. 

  

- Jak będzie pobrany podatek majątkowy? 
Oświadczenie min. Czechowicza. 

W związkuz polemiką, jaka się rozwinęła ma łamach prasy codzien- 
nej na temat podatku majątkowego, minister Skarbu p. Czechowicz w roz- 
mowie z przedstawicielem jednego z pism stołecznych oświadczył co na- 
stępuje: 

-— Budżet na rok 1927.8 przewiduje z tytułu podatku majątkowego 
95 miljonów złotych. Wpływy na poczet tegoż podatku w okresie od 1 
kwietnia do 30 czerwca rb' wyniosły zaledwie 7,551,000 złotych. Gdyby 
wpływy utrzymały się w dalszych kwartałach w dotychczasowym  stosun- 
ku, to niedobór wyniósłby przeszło 60 miljonów złotych. Do tego niedo- 
boru dopuścić nie mogę i uważam za swój obowiązek ściągnięcie kwoty 
przez ciała ustawodawcze w budżecie na rok 1927-8 uchwalonej, a to tem 
bardziej, że konieczność poprawy bytu pracowników psństwowych wyma- 
gać bądzie znacznego zwiększenia wydatków budżetowych. 

— Nie mogę nie wyrazić zdziwienia — ciągnął dalej p. minister — z 
powodu. alarmu, jaki podniosły niektóre organa prasy, wypowiadające oba- 
wę, że ściąganie podatku majątkowego mogłoby stanowić niebezpieczuń- 
stwo dla życia gospodarczego i zaszkodzić kredytowi państwowemu. 
Śmiem twierdzić, że pobranie podatku majątkowego w wysokości uchwa* 

lenej przez sejm na rok bieżący nie spowoduje niebezpiecznych konsek* 
wencji. Jestem w każdym bądź razie dalzki od załatwiania jakichkolwiek 
porachunków przy wykonywaniu swych czynności, co usiłuje imputować 
mi pewien odłam prasy, 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji © 25 proc* drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numetu dowodowego 20 gr. 

zm. 

Sejm i Rząd. 
Pracownicy państwowi u min. 

Czechowicza. 

WARSZA WA, 29-VII. (£el.wł.Słowa) 
O godz. 1 po poł. minister Czecho- 
wicz przyjął delegację centr: komitetu 
porozuimiewawczego Zw. Zawodo- 
wych pracowników maństwowych w 
składzie p.p.: Rabe, Duda, Kisieliński 
i Grylewski. Delegacja przedłożyła 
memnorjał zawierający pięć obszernych 
pozycyj i wyraziła ubolewanie, że w 
ciągu roku nie można było nawiązać 
kontaktu z Rządem w sprawie losu 
ogółu urzędników oraz złożyła pro- 
test z racji projektu wyrównania płac 
do wysokości wzrostu drożyzny. 

Tegoż wieczoru delegaci złożyli 
relację na plenarnem posiedzeniu 
centr. komitetu porozumiewawczego. 
Postanowiono wydelegować przedsta- 
wicieli do wice-premjera Bartla ua- 
tychmiast po jego powrocie, 
Min. Kwiatkowski udaje się 

do Gdyni. 

WARSZAWA, 29 VII. PAT. Mini- 
ster Przemysłu i Handlu Kwiatkowski 
udaje się w dniu 2-go sierpnia r. b. 
do Gdyni w celu wzięcia udziału w 
kilkudniowej wizytacjj Gdyni przez 
Pana Prezydentą Rzeczypospolitej. 

Rokowania polsko-łotewskie, 
WARSZAWA, 29 VII. PAT. W 

dniu 1 sierpnia r. b. udają się do 
Rygi naczelnik wydziału handlu za 
granicznego w M-stwie Przemysłu i 
Handlu Rene Sygietyński oraz radca 
ministerjalny Geppert celem wzięcia 
udziału w rokowaniach w sprawie 
trakiatu handlowego  polskoqotew- 
skiego. 

  

Odznaczenie. 
WARSZAWA, 29 VII. PAT. Na 

czelnik wydziału handlu zagraniczne: 
go w Mestwie Przemysłu i Handlu 
Rene Sygietyński otrzymał odznakę 
komandorską czechosłowackiego _or- 
deru „Lwa Białego”. 

[ 
Nowy prezydent Banku Ło. 

tewskiego. 

RYGA, 29-VII PAT. Rada mini- 
strów mianowała posła socjalistyczne- 
go Celmsa prezydentem rady Banku 
Łotewskiego. 

Bank emisyjny w Grecji, 
ATENY, 29 Vil. Pat. W myśl za- 

leceń Ligi Narodów postanowił rząd 
grecki utworzyć bank emisyjny dia 
pieniędzy papierowych. Nowy bark 
naredowy przedsięweźmie kroki ma 
jące na celu stabilizację drachmy. 

Ofiary starć w Wiednia, 

WIEDEŃ, 29 VI. PAT. Według 
ostatnich obliczeń, liczba rannych po- 
licjantów podczas starć we Wiedniu 
wynosi 519 osób. Ciężko rannych 
jest 84. 

Olbrzymi pożar w Atenach. 
ATENY, 29 Vil. PAT. Wczoraj 

po południu spłonęła  doszczętaie 
dzielnica uchodźców, składająca się z 
500 baraków. Powstała olbrzymia pa« 
nika. 3000 osób jest bez dachu.į 

Tragiczna śmierć zasłużonego 
lotnika: 

LONDYN, 29 7. Pat, Z Bristolu 
donoszą, iż ułegł tam tragicznemu 
wypadkowi ponosząc śmierć na miejscu 
kapitan Bernard, jeden z najbardziej 
nieustraszonych ji doświadczonych lot 
ników Wielkiej Brytanji. Dokonywał 
on lotu próbnego na samolocie wy- 
ścigowym w przeddzień zawodów lot- 
niczych w Nottingham. W zawodach 
tych miał kpt. Bernard uczestniczyć w 
rozgrywce O puhar królewski. Godzi 
się dodać, że Bernard był już dwu- 
krotnie zdobywcą puharu krėlew- 
skiego. 

Przesilenie gabinetowe w 
Islandji. 

KOPENHAGA, 29 7. Pat. Z Rey- 
kyawik donoszą, że premier rządu 
islandzkiego John Thorlaksson prze- 
słał królowi duńskiemu; Chrystjanowi 
telegram z prośbą o przyjęcie dymisji 
gabinetu. Krok ten należy uważeć za 
bezpośredni wynik utraty większości 
obecnego stronnictwa konserwatywne- 
go w wyniku wyborów powszech- 
nych do islandzkiego parlamentu, 

Pokojowe nastroje wśród ro- 
botników. 

PARZŻ, 29:Vil. PAT. Kongres po- 
wszechnego związku rebotników, w 
którego obradach wzięli udział liczni 
delegaci z zagranicy, wysłuchał spra- 
wozdań tych ostatnich. Między inny- 
mi przemawiał delegat niemiecki Lel- 
part, który zapewnił, że większość ro- 
botników ani we Francji, ani w Niem- 
czech nie pragnie wojny.
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Z ZA CZERWON 
Na podstawie oficjalnej prasy so- 

. wieckiej jak «lzwiestjae i «Prawda», 
które jedynie mają prawo eksportu z 
graulc Rosji, nader trudno odtworzyć 
istotny obraz panujących w dobie 
obecnej stosunków, zbyt bowiem skru- 
pulatnie wszystko jest przesiane przez 
cenzurę partyjną i podane pod sosem 
propagandowym. Jedna jest tylko rub- 
ryka w tych pismach, skąd czerpać 
można wiadomości obrazujące obecne 
położenie, mniej więcej tak jak się 
przedstawia ono naprawdę. Rubryka 
ta pod tytułem «Kalenym pieroms, 
"o znaczy rozpalonem do czerwono- 
«ści piórem, poświęcona jest najrozma- 
itszym przewinieniom zarówno osób 
jak instytucyj wobec prawowierności 
komunistycznej. Przedstawione w niej 
wypadki odtwarzają fragmentarycznie 
te nastroje i stosunki, jakie w Rosji 
panują naprawdę. 

Olto np. «Prawda» cburza się na 
trust precyzyjneį mechaniki, prowa- 
dzący sprzedaž zegarkow popularnie 
zwanych budzikami, które zamiast 
dzwonienia wygrywają różne melodje 
religijne. Trust ten według «Prawdy», 
—możemy jej wierzyć w tym wypad- 
ku—w przeciągu bardzo krótkiego 
czasu rozprzedał z górą 100,000 ta- 
kich zegarków i bardzo dobrze na 
tem zarobił. Informacja ta jest bardzo 
cenna, oto świadczy, że walka z 
religią nie poczyniła zbyt wielkich 
postępów, skoro społeczeństwo rosyj- 
skie tak szybko, mimo nawet wysokiej 
ceny, rozkupiło budziki wygrywające 
„Kol sławien* i inne melodje reli- 
gijne. 

Obok tego trustu gromy  oburze- 
mia ciskane są przez „Prawdę* na 
sowiecką instytucjęrządową „Mostorg”. 
„Mostorg' co w tłumaczeniu oznacza 
handel moskiewski, jest olbrzymią ko- 
operatywą, posiadającą setki oddzia- 
łów w całej Rosji. Kooperatywa rozsy- 
ła do swych oddziałów na prowincję 
—pisze «Prawda*— nadzwyczajny pre- 
zent dla wiejskich piękności—nieduże 
lusterko wysoce podejrzanej jakości. 
Lusterko jednak jest nietylko kawał. 
kiem szkła w oprawiejjest czemś wię- 
cej, bo służy pewnej propagandzie, 
kontynuując: pracę zapoczątkowaną 
przez budziki. Na odwrocie lusterka 
widnieje malowniczy rysunek cesarza 
Aleksandra |-go na białym koniu a 
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Nadzwyczajny Telegram!!! 

do 5-ej klasy 15:ej Polskiej Państwowej Loterji 

WILNO, NIEMIECKA 35, 

EGO KORDONU. 
obok nizgo adjutant. Lusterka te też 
mają powodzenie. 

Dwie małoznaczące wiadomości 
pozwalają jednak odtworzyć choć w 
przebłiżeniu stan rzeczy jaki panuje w 
Bslszewji. Nie ulega wątpliwości, że 
całe społeczeństwe rosyjskie po otrzą- 
śnięciu się po pierwszych latach re- 
wolucji zasklepiło się w sobie i sta- 
nowi zwartą bierną masą, do której 
propaganda komunistyczna mimo wy- 
siłków niełatwy ma dostęp. 

Rubryka „Kalonym pierom“ jest 
niewątpliwie najciekawszą rubryką z 
wszystkich jakie się znajdują w Praw- 
dzie lub Izwiestjach. Ż niej bowiem 
możemy się dowiedziać o dziwolągach 
biurokracji sowieckiej, których jest 
moc najprzeróżniejszego rodzaju. 

W Orenburgu, naprzykład, sędzia 
śledczy po roku poszukuje znanego 
komunistę Badjana, który uciekł za* 
granicę, gdzie poczynł rewelacje o 
rządach bolszewickich i wyrzekł się 
przynależności do pariji. 

W innem znowu miejscu w zakła- 
dach państwowych zarząd, składający 
się z komunistów ani myśli przestrze: 
gać „źrenicy wolności , robotn.czej'* 
8-miogodzinnege dnia pracy, ponieważ 
od większej produkcji zakładu uzałeż- 
nione jest jego uposażenie. Temu po- 
dobnych obrazków w wspomnianej 
rubryce jest bardzo dużo. Stanowią 
one cienie, które uwypuklają wszyst- 
kie „zalety* osławionego „raju komu- 
nistycznego”. —icz. 

SYTUACJA PARLAMENTARNA 
NA ŁOTWIE. 

Sytuacja parlamentarna na Łotwie 
w ostatnich dniach ułegła wyjaśnieniu. 
Mianowicie zostało ustałone, że nad- 
zwyczajna sesja sejmu zostanie zwo- 
łana w sierpniu. Łącznie z ustaleniem 
terminu zwołania nadzwyczajnej sesji 
Sejmu, w kołach parlamentarnych du- 
że zainteresowanie budzi sprawa ra 
tyfikacji traktatu sowiecko-łotewskie- 
go, który znajdzie się na porządku 
dziennym obrad nadzwyczajnej sesji. 
Ratyfikaclą traktatu może stać się 
powodem komplikacyj i niespodzia- 
nek, ponieważ dotychczas w tej spra- 
wie w rządzącej koalicji panują po- 
ważne rozdźwięki. Za ratyfikacją wy- 
powiadają się narazie jedynie socjal- 
demokraci, grupy natomiast buržua 
zyjne wchodzące w skład koalicji, 
oceniając w całej pełni niebezpieczeń: 
stwo traktatu sowiecko-łotewskiego 
są przeciwne ratyfikacji. 

Poza traktatem  łotewsko-sowie- 
ckim skałą tarpejską dła gabinetu 
Skenjeka może być ustawa о oby- 
watelstwie, która również wejdzie 
pod obrady sesji nadzwyczajnej Sej- 
mu. Ze strony koalicji rządzącej czy- 
nione są próby kompromisowego za- 
łatwienia tej drażliwej sprawy. Próby 
te narazie nie dały rezultatu, mimo pro- 
wadzenych stale nieoficjalnych rozmów 
przywódców koalicji z opozycją. 
4030000000500000400000600500000060 

Administracja «Słowa» poleca zreduko* 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, Ga EO 
rodziną. Nie posiada żadnych środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje -administr. 
<Słowa» dla <Zredukowanego pracownika». 
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Clemenceau na froncie, 
— Ze wspomnień Winstona 

Churchilla — 

Georges Benjamin Clemenceau u- 
rodził się w jednym z niezliczonych 
wandejskich Mouilieronów (Mouiile- 
ron-en—Pereds) 28 września 1841-go 
roku czyli ma obecnie 86 lat. Piękny 
wiekl 

„Tygodnik Ilustrowany” pośpie- 
szył dać w ostatnim swoim numerze 
na pierwszej stronie wspaniały wize* 
runek «wielkiego Francuza»—mocno 
aktualny. Byłby Ów wizerunek jeszcze 
aktualniejszy jeśliby się były spraw- 
dziły przewidywania... całego Świata 
i byłaby śmierć zabrałą „starego ty- 
grysa". Lecz ona mu i tym razem 
tylko zajrzała w oczy. 

Łat temu dziewięć miał Clemen- 
ceau 77 lat, aw marcu lat temu dzie- 
więć na piekielnym froncie zachod- 
nim Wielkiej Wojny działy się rze- 
czy straszne i niesłychanie poważne. 

Niemcy przełamali front, angiel- 
sko-francuski i pchałi się naprzód 
całą siłą. 

Były to ich ostatnie podrygi, lecz 
nikt o tem w marcu 1918-go nie wie- 
dział. Moment był tragiczny. 

„Już nietylko dnie całe lecz i no- 
ce spędzałem w ministerjalnem mo- 
jem biurze—opowiada Winston Chur- 
chili, (*) — dlatego aby być w kaž- 

*) Neue Freie 
1927 r. 3 

Presse» z 27 kwietnia 

dej chwili do dyspozycji premiera. 
Jakoż wczesnym rankiem 28 mar- 

ca otrzymuję wezwanie na Downing 
Street, Zastaję Lloyd-George'a w łóż- 
ku grzebiącego się odświtu z ołów- 
kiem czerwonym w ręku w sto- 
sach depesz i raportów, usiłującego 
zorjentować się w tej masie chaoty- 
cznych doniesień ze wszech stron 
świata. . 

-— Może pan pojechać do Francji 
na parę dni? 

Powiadam: mogę. 
— No to dobrze. Rzecz w tem, 

że ja się nie mogę połapać: co wła- 
ściwie robią Francuzi? Oni są w sta- 
nie dopuścić do tego, że Niemcy roz- 
łączą nas i przebiją się aż do morza. 
Pojęcia nie mam jaka jest wytrzyma- 
łość rezerw francuskich... Niech pan 
jedzie niezwłocznie; niech pan się do- 
wie, niech pan własnemi oczami zo- 
baczy. Proszę na mnie powoływać sięl 
Niech się pan z Fechem rozgada. 
Clemenceau co sobie myśli? Postaraj 
się pan koniecznie wybadać czy oni 
planują jaką wielką akcję, czyli też 
czekają na dalsze wypadki? 

O 1l-tej rano już byłem w dro- 
dze. Towarzyszył mi książe West- 
minster. 

Jakiś destroyer przewiózł nas przez 
Kanał. Po drodze do Paryża zatrzy- 
fhaliśmy się w głównej kwaterze an- 
gielskiej, w Montreuil. Deszcz leje jak 
z wiadra. Typowa stara, cicha mie- 
ścina. Nikt by nie powiedział, że z 
tego zapadłego kąta komenderuje się 
sześćdziesięcioma dywizjami wojsk 
angielskich. Połowa ich walczy na 
froncie. Właśnie na południu, przy 
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List Daudeta do ministra Barthou. 
Warunki powrotu do więzienia. 

PARYŻ, 29. VII, PAT. Action Frangaise ogłasza list otwarty 
Daudeta do ministra Barthou. W liście tym Daudet przypomina, 
że aresztowany został bezpośrednio po złożeniu przez siebie no- 
wych skarg z powodu fałszywych zeznań w sprawie Śmierci sy. 
na. Następnie Daudet oświadcza, że gotów jest powrócić do wię- 
zienia pod następującemi warunkami: 1) že jego skarga będzie 
wzięta pod uwagę, 2) że śledztwo będzie prowadzone lojalnie i 
że będzie ono wolne od wszelkich przeszkód. Daudet dorzuca, 
że śledztwo wtedy tylko będzie mogło być prowadzone w spo- 
sób swobodny, gdyż podćzas jego trwania zamięszani w tę spra: 
wę wyżsi funkcjonarjusze bezpieczeństwa publicznego będą do 
dyspozycji włądz sądowych:. 

Sledztwo przeciwko Doriotowi. 
PARYŻ, 29—Vil. Pat. Wszczęto tu śledztwo sądowe przeciwko de- 

putowanemu komunistycznemu Doriot'owi, który—jak stwierdzono—dzia- 
łał wyraźnie na szkodę bezp eczeństwa Francji przez uprawianie propagan- 
dy w Chinach w charakterze delegata międzynarodówki komunistycznej. 

Niepowodzenie komunizmu na Ukrainie, 
Niedawno odbyło się w Charkowie zebranie władz centralnych tam- 

tejszej partji komunistycznej polskiej. Stwierdzono widocznie słabe oddziały- 
wanie komunistów na ludność polską, skoro powzięto szereg rezolucyj, 
w których postanowiono zwałczać politykę jedności narodowej polskiej, 
pod której wpływem znajduje się większość Polaków, żyjących na tery- 
torjum Ukrainy i wzmożenie akcji klasowej. Dalsze rezolucje stwierdzają 
wpływy duchowieństwa katolickiego na tę ludność i dlatego zażądano 
zwiększenia represji przeciwko duchowieństwu polskiemu. Pomocy ekono- 
micznej i finansowej powinno się udzielać tylko tym Polakom, którzy się 
zdeklarują jako komuniści. 

AREA 

Nieudany strejk budowlany. 
SOSNOWIEC, 29. Vil. Pat: Kurjer Zachodni donosi, że od kilku 

tygodni klasowy związek pracowników budowlanych *pvrowadził rokowania 
z przedsiębiorcami budowlanymi w sprawie podwyżki płac. Związek żądał 
początkowo 40 proc. podwyżki, później zredukował to żądanie do 20 proc. 
Strajk zapowiedziany na wczoraj zawiódł w zupełności. Na około 1.000 
robotników budowlanych porzuciło pracę załedwie kilkudziesięciu. Reszta 
pracowała normalnie. Przedsiębiorcy oświadczyli, że o ile strajkujący nie 
przystąpią w ciągu 3-ch dni do pracy, przedsiębiorcy cofaą 7 proc. pode 
wyżkę oraz rozwiążą umowy z pracownikami i przyjmować będą do pracy 
robotników na nowych warunkach. 

WARSZAWA, 29-Vil (Żel. wł Słowa). Zw. zawodowe w Łodzi nie 
zgodziły się poprzeć strejku budowlanego ze względu na -nieodsowiedni 
moment. Przy głosowaniu przeciwko poparciu strejku głosowało 20 zwią- 
zkow, a za—pięć. 

O odroczenie wyborów w Kłajpedzie. 
Grupa drobnych rolników, która odłączyła się od „Landwirtschaft- 

Spartei* i przybrała nazwę „Związku drobnych rolników Niemców *, złożyła 
na ręce Gubernatora Kłajpedy pismo, w którem wskazuje, iż termin 
wyborów do Sejmiku jest niedogodny dla rolników. W tym czasie odby- 
wają się pośpieszne roboty polne i wyborcy nie będą mogli od nich się 

oderwać: - 
' „Elta“ dowiaduje się, 1% termin wyborów zmianie jednakowoż nie 

ulegnie. 

Włamanie do depozytów sądowych. 
LWÓW 29 VII PAT, Donoszą z Kołomyi, że nieznani sprawcy dokonali 

włamania do magazynu z depozytami sądowymi tamtejszego sądu i doszczę- 
tnie go ograbili, Depozyty te stanowiły przeważnie różnego rodzaju corpora 
delicti. Między innemi znajdowały się tam także srebra. Szkody wynoszą 
około 20.000 zł. 

Nagrody dla niemieckich łotników, 
BERLIN 29 Vil PAT. Niemiecki związek lotniczy Aeroclub otrzymał od 

nieznanego ofiarodawcy 100,000 marek na nagrodę dla tego niemieckiego lot- 
nika, któremu uda się jako pierwszemu przelecieć ocean do Ameryki. Dalsze 
2 kl w łącznej sumie 75000 mr. przeznaczone są dla tych niemieckich 
pilotów, którym uda wię osiągnąć światowy rekord długości lotu, 

Burze i nawałnice w Niemczech. 
BERLIN 29 Vil PAT. W Badenji i Szwarcwaldzie szalała wczoraj burza, która 

wyrządziła wczoraj olbrzymie szkody. W miejscowości Kehl uległy zniszczeniu zbiory 
tytoniu. W Szwarcwaldzie piorun zabił ucznia, paląc na nim doszczętnie ubranie. To- 

warzyszące temu uczniowi 2 osoby zostały ogłuszone. W miejscowości Lahr piorun 
zabił krawca Wagemanna. Spaliły się tam 2 szopy od uderzenia piorunu. Olbrzymia 
nawałnica nawiedziła środkową Alzację, gdzie w okolicy Benfeldu ma przestrzeni 1509 
heki. zniszczone zostały zbiory. Szkoda wynosi około 6.000.000 franków. 

Zatonięcie statku 'na jeziorze Michigan. 
CHICAGO 29 VIi PAT. Dochodzenie w sprawie zatonięcia statku spacerowego na 

jeziorze Michigan podczas burzy, ujawniło, że uiopiło się wówczas około 40 osób prze- 
ważnie kobiet i dzieci. Kapitan statku wyjaśnił, że podczas burzy wybuchła wśród pa- 
sażerów panika, wszyscy Oni rzucili się na jedno miejsce, skutkiem Czego statek wy- 
wrócił się. Wczoraj późnym wieczorem wyłowiono 27 trupów. Kapitan i członkowie 
załogi statku zostali aresztowani. 

Niesłychany wylew rzeki Kuling. 
SZANGHAJ 29 Vil PAT. Jak donosi chiński dziennik Shun.Paho, wskutek wy- 

lewu rzeki Kuling 10.000 osób utonęto, a 100.000 osób znałazło się bez dachu nad gło- 
wą. Szczególnie ucierpiała miejscowość Szang-Szau:Fa w odległości 80 kim. od Amcy. 
Zalanych jest ogółem 7 okręgów. Zboże uległo zniszczeniu, Szkody materjajne ogółem 
na 5.000.000 dolarów. 

Grad w powiecie Rakiskim. 
W gm. Južynty pow. Rakiszkowskiego grad zniszczył około 73 ha zboża. Straty 

wynoszą około 50.000 litów. Pozatem w majątku Anatosze piorun uderzył i spalił chlew 
osadnika Gustawa Trejkansa. Straty wynoszą 3000 It. 

La Bass* wre zapalczywa bitwa, A sta mgła i deszcz. Huk armat nieu- 

WYKRYCIE PODKOPU POD SKARBIEC 
Państwowych zakładów graficznych. 
Czujność policji udaremniła zamach bandytów. 

W czwartek wieczorem Warszawa Policja zwróciła uwagą zwłaszcza 
zaalarmowana została wiadomością o na mistrzów zawodu kasiarskiego — 
udaremnionym zamachu  bezczelnej kasiarzy międzynarodowych. Specjalną 
szajki kasiarzy na skarbiec Państwo- obserwacją otoczono przedewszyst- 
wych Zakładów Graficznych. kiem objekty państwowe mie mające 

Śmiałe okradzenie Banku Dyskon- specjalnego zabezpieczenia, a więc jak 
towego, przy pomocy po mistrzowsku w tym wypadku Państwowe Zakłady 
zbudowanego podkopu, zwróciło uwa- Graficzne w Al. Jerozolimskich 87 — 
gę władz bezpieczeństwa na plagę 01, do których przytyka pusty plac 
kasiarzy, i to nie byle jakich, którzy oznaczony Nr. 85 własność p. Frue 
obrali sobie Warszawę za teren swych zińskiego; na placu tym znajdują się 
występów. 

Tajemnicze zainteresowanie 
Policję zastanowiło zainteresowa- 

nie, jakie posesją Nr. 85 wykazywały 
<asy» kasiarskie w rodzaju „króla” 
kasiarzy warszawskich Cichockiego 
zw. Szpicrutką, Zwol ńskiego, Ryszar: 
da Wojciechowskiego, Lsjba Moszka 
Wolfrieda, Juszkiewicza i Kapaly. Za- 
chodzili oni często na posesje N:.85 
gdzie we wspomnianych domkach za- 
rai rzekomo warsztat koszy- 
arSki. 

dwa niewielkie budyneczki, 

się kasiarzy posesją Nr. 85. 
wieczorem policja polityczna okrążyła 
cały rejon od Marszałkowskiej do 
Żelaznej i od Nowogródzkiej do Al. 
Jerozolimskich. 

Specjalny oddział wywiadowców 
pod wodzą naczelnika wydziału bez- 
pieczeństwa Siedłeckiego i naczelnika 
pol. pol. komisarza Suchenka, wkro- 
czył na dany znak na plać posesji 
nr. 85 i skierował się biegiem w kie- 
ruaku budynków. 

We czwartek o godz. 7 min. 30 

Salwy. 
„W uchylonych wrotach jednego z dynku panowała absolutna cisza. 

nich stał na straży Juszkiewicz, który Gruchnęła druga salwa. Z wewnątrz 
na widok podkradających zatrzasnął odezwał się pojedyńczy głos: „Nie 
wrota i zabarykadował je od wewnątrz. etrzelajciel Oiwieramyl* z otwarciem 
Gdy na wezwanie do poddania się jednak nikt się nie spieszył. Wobec 
mikt nie odpowiedział, wywiadowcy tego wywiadowcy poczęli gęsto ostrze- 
poczęli wyważać wrota. Silna baryka- liwać budynek. Wtedy odezwaly się 
da udaremniała jednak te wysiłki. Wo- mieszane głosy: „Poddajemy się! Ot- 
bec tego policja po uprzedzeniu dała wieramyl“ 
do wrót sałwę z rewolwerów. W bu- 

Za koszami z trwogi drżą, 
Po przerwaniu strzelaniny, wrota usunięciu pierwszej linji koszów, uka- 

otworzzły się istotnie i ukazał się w zała się druga izba, a w jej rogu 
nich Juszkiewicz. Za szeregiem ko- przykryłe deskami i siennikami znaj- 
szów i wikliny odnaleziono trzech dowało Się zejście do piwnicy. W 
jego towarzyszy: Wojciechowskiego, końcu piwnicy odkryto pionową stu- 
Wolfrieda i Zwolińskiego, naczelnika dzienkę, będącą właściwem wejściem 
i „głównego inżyniera* imprezy. Po do podkopu. 

Jak wyglądał podkop? 
Podkop ten, wąski i ciasny kory- czący halę maszyn, klisze banknotów 

tarz wysokości 65 cm. i szerokości państwowych i skarbiec podręczny, w 
55 cm. prowadził skośnie zagłębiając którym przechowywano banknoty, wy- 
się w niektórych miejscach pod bu- konane w ciągu dnia, a nie przekaza- 
dynek t. zw. 4-cj drukarni Państwo- ne jeszcze Bankowi Polskiemu. 
wych Zakładów Graficznych, miesz- 

Tylko dwa metry do celu. 
W kasie znajdowało się bankno- 2 metry, gdyż podkop, długi na 25 

tów na sumę kilku miljonów zło- metrów bezmała, doprowadzony był 
tych. niemal do końca. 

Od celu dzieliło kasiarzy zaledwie 

Wynalazki się przydały. 
Przy budowie podkopu zastoso- 

wano wszystkie najaowsze zdobycze 
techniki w tym zakresie. A więc in- 
stałacja elektryczna wewnątrz, pompa 
powietrzna, butla z tlenem, maski ga 
zowe, studzienka na połowie tunelu, 
mająca służyć za zbiornik naturalny 
powietrza i miejsce odpoczynku. Po- 

przypuszczałnego łupu, na który ka- 
siarze przygotowali 12 dużych ko- 
szów. W podkopie znaleziono poza= 
tem cały szereg narzędzi, jak dłuta, 
młotki, świdry oraz rękawiczki gumo-- 
we, mające służyć do delikatniejszej 
roboty przy rozpruwaniu kasy, „Inży” 

dłoga wyłożona była gładkiem drze- nier* Zwoliński okazał się misirzem 
wem, co dawało możność zastosowa: nielada. 

Łup policji 
Łup policji był niezwykle obfity. Kapały. Znając miejsce zbiórki kasia- 

Brakowało jednak wodza wyprawy, rzy—cmentarzyk przy kościołku Św. 
słynnnego Cichockiego i również sła- Barbary na Koszykach—wywiadowcy 
wą cieszącego się wśród kasiarzy — otoczyli to miejsce specjalną pieczą: 

Kasiarz gentleman. 
Około godz. 9 zauważono syl- elegancie nieuchwytnego dotychczas 

wetkę eleganckiego gentiemana, zbli- Cichockiego, Widząc, że ucieczka na 
żającego się ostrożnie do ogrodzenia nic się nie zda, Cichocki nie stawiał 
kościelnego, Wywiadowcy poznali w oporu. 

Kasiarz strzela. 
Wkrótce zjawił się przed kościo- obronie dają kilka strzałów. Kapała 

ł:m Kapała. Ten, ufay w swą siłę, pada, przeszyty sześcioma kulami, 
nie chciał się poddać, a nie widząc łeżąc jednak strzały oddaje. Wyczer- 
możności ucieczki wyciągnął z kie- pany omdlewa. Z parafii św. Piotra 
szeni „Mauzera*. Os<rzyk: „Ręce do i Pawła przybywa ksiądz, który opa- 
góry”! — i z tęki Kapały pada pierw- trzył Ostatniemi Sakramentami ran- 
szy strzał. Strzał chybił, gdyż jeden nego kasiarza. Zajeżdża karetka Po- 
z wywiadowców chwycił kasiarza za gotowia. Kapałę w stanie beznadziej- 
nękę. Kapała jednak strzela w dalszym nym odwożą do szpitala Dzieciątka 
ciągu uie dając się obezwładnić. Jezus, gdzie po kiłku godzinach 
Wówczas wywiadowcy we własnej zmarł. 

  

ze mną bardzo serdecznie. Mówi po nano. 

nia wagonetek do wywozu ziemi i.; 

w Montreuil cisza i spokój. Wszystko 
idzie jak w zegarku. Biura wszystkie 
pracują jak gdyby nic. Jakby nie ścią- 
gano z Anglji ostatnich gotowych da 
boju regimentów... Żadnej gorączki, 
żadnego pośpiechu. Ani poznać, że o 
tyle te a tyłe stąd kilometrów roz- 
grywa się batalja jedna z najwięk: 
szych i najkrwawszych w dziejach 
świata. 

Wódz naczelny angielskich sił 
zbrojaych — wyjechał był właśnie na 
swój zwykły popołudniowy konny 
Spacer. 

Rozmawiam z szefem sztabu. Co 
chwila przerywa nam telefon. Ta żą- 
danie rezerw. Rezerwy na froncie 
topnieją jak wosk w ogniu. Na skrzy- 
dle północnem angielskiego frontu 
tworzy się jakaś formalna lawina zma- 
sowanej artylerji niemieckiej i piecho: 
ty. Sytuacja straszna. Szef sztabu dyk- 
tuje raporty do Londynu. Tam akcja 
ratunkowa nie może opanować masy 
rannych odsyłanych do kraju, Stracie 
liśmy już sto tysięcy... i przeszło ty- 
siąc dział. Czy grozi rezłączenie obu 
armij francuskiej i angiełskiej? 

Szef sztabu pokazuje mi na karcie 
najdokładniej gdzie w tej chwili wal- 
czą dywizje francuskie lecz jaki jest 
plan i jakie są siły ogólne francuskie 
powiedzieć mi nie może. W tej chwi- 
li przychodzi depesza. Niemieckie 
wojska zdobyły Montdidier. 

Deszcz leje i leje. 
Jedziemy dałej do Paryża. Bom- 

bardowano Amiens, lecz myśmy nie 
o tem nie wiedzieli jadąc przez mias: 
to. Na szosie Amiens—Beauvais gę- 

staany. W Beauvais mnóstwo fran- 
cuskiego wojska; ściągają sztaby kil- 
ku korpusów; pociągi z wojskiem 
przybywają jeden za drugim. 

O północy przyježižamy do Pa- 
ryża i zasypiamy wśród całego kom- 
fortu niemal kompletnie pustego ho- 
telu Ritz'a. 

* 

Nazajutrz raniutko dałem  polece- 
nie szefowi naszej misji wojskowej 
aby dotarł do Clemenceau i wyjaśnił 
mu poco przybyłem. Około południa 
przyniósł mi generał Sackwille otrzy- 
maną od Clemenceau depeszę tej 
treści: 

„Mr. Winston Churchilł nietylko 
ma wszystko widzieć lecz jutro sam 
go zawiozę na pozycje gdzie się biją 
i zapoznam z dowódcami kerpusów 
stojących w ogniu”. 

Popołudnie zeszło mi na pertrak- 
tacjach z zarządami fabryk paryskich 
wyrabiających amunicję z gorączko- 
wym pośpiechem i z podziw budzą- 
eą energją. Maiej więcej co pół godzi- 

‚ пу padały na ulicach niemieckie gra- 
naty ciskane na Paryż z dalekostrze!- 
nych dział. Był też najazd fletylli sa- 
molotów — dość atoli niewinny. Du- 
žo tylko narobił szumu i hałasu. 

Otrzymałem wiadomość, że odje- 
dziemy na front z ministerstwa woj- 
ny o B-ecj rano. Jakoż nazajutrz 30-go 
marta pięć samochodów z chorągiew- 
kami rządowemi stawiło się na po- 
dwórzu gmachu ministerstwa. Punk- 
tualnie co do sekundy, ukazał się na 
schodach Clemenceau.  Przywitał się 

angielsku doskonale. 
Pojechaliśmy. Przodem jechał, Cłe- 

menceau. Ja jechałem z moim „odpo- 
wiednikiem“ francuskim, z ministrem 
dla amunicji, E. Loucheur'em. Zaraz 
za rogatkami Paryża auta nasze wzię- 
ły pęd powyżej 70 kilometrów na go- 
dzinę. 

Upłynęły dwie godziny takiej jaz- 
dy nimeśmy w oddali zobaczyli wie- 
że katedry w Beauvais. Zatrzymuje” 
my się przed ratuszem. Wchodzimy 
do wielkiej sali na piętrze. Wita nas 
— Foch, świeżo mianowany genera- 
lissimusem całego frontu francusko an" 
gielskiego. 

Na ogromnej ścianie ogromna ma- 
pa. (2 yardy w kwadracie). Jest to 
tylko część frontu, ta właśnie gdzie 
nastąpiło przerwanie go przez woj- 
ska niemieckie, czyli odcinek * między 
Arras i Reims, Foch bierze do ręki 
duży ołówek, idzie ku mapie—my za 
nimi bez żadnego wstępu rozpoczy- 
na  ebjaśniać. Mówi niezmiernie 
szybko; przerzuca się z jednego pun. 
ktu na inną miejscowość; nie sposób 
byłoby słowo do słowa powtórzyć; 
lecz wrażenie ma się doskonałe i 
ścisłe. 

Niemcy sforsowawszy i przebiwszy 
front 21 marca, *szli przez trzy dni 
naprzód; czwartego dnia przestali po- 
suwać się... piątego — tu głos Focha 
zniżył się prawie do szeptu—zatrzy- 
mano ich, 

— Derniėre įournėe d'invasion... 
Siły niemieckie wyczerpały się. Po- 

tężny rzut naprzód był powstrzyma- 
ny. Grožae niebezpieczefistwo zażeg- 

Winston Churchill powiada, że wra- 
żenie „wykładu* Focha było wprost 
potężne. Każdy wyraz, każdy zwrot 
poruszał, napinał nerwy. On sam, 
Foch, zdawał się przeżywać dzieje 
tych czterech dni... 

Urwał. Pomilczał sekund kilka, jak- 
by odgadywał nasze myśli irzekłjak- „ 
by wyrąbując wyraz każdy: : 

— Stabilizacja? Tak. Niezawednie: 
l bardzo już rychło, A potem. Po- 
tem, to już moja rzecz! 

Zamilkł, Nikt mie śmiał odezwać 
się. Wówczas zbliżył się do Focha 
Ciemenceau i rzekł: 

— Alors, gėnėral, il faut que je 
vous embrasse. Tedy, niema co, ge- 
neraie... Niechże cię ušciskam! 
a 1 nie mówiąc już słowa, uściska- 

i się. 
Wyszliśmy. Do autów! 1 dalej w 

drogę, w północnym kierunku. 

Główna kwatera czwartej armji an- 
gielskiej, prawie całkowicie zdziesiąt- 
kowanej, mieściła się w niedużym do- 
mu u szosy Amiens-Beauvais, Doo- 
koła ua polach : wyrwy od granatów. 
Tak blisko była frontu główna kwa- 
tera. 

Dowódca armji Rawlison  powi- 
ta! „tygrysa“ z głębokim respektem. 
Swoi I obcy skłaniali przed nim gło- 
wę! Pedano zakąskę—a tu i zajechał 
szary aowóz naczelnego dowódcy sił 
zbrojnych angielskich gen. YHaig'a. 
Natychrniast Flaig i Clemenceau po- 
szli do (sąsiedniego pokoju ma konfe- 
rencję poufną, 
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KURIER 4 
Samorząd a rolnictwo. 

Porównywując pozycje, składające 
się na budżet działu rolnictwa w pre- 
Aiminarzach poszczególnych samorzą- 
dów powiatowych, należy przyjść do 
wniosku, że działalność sejmików nie 
odznacza się w rozpatrywanym  za- 
kresie jednolitością. Sprawy rolnicze 
sejmiki traktują przeważnie jedno- 
stronnie, zwracając zbytnią uwagę na 
jakiś specjalny dział inne zaś działy 
nie uwzględniając lub niedocieniając, 
Nie ujmują więc całokształtu potrzeb 
rolnictwa, a to z braku planoweści. 
Świadczą o tem pośrednio cyfry pro- 
centowego stesunku wydatków па 
cel dla rolnictwa, łożonych (przez pa- 
szczególne sejmiki do ogólnej sumy 
budżetu rozchodowego: 

Omi. roe. stos. proc. stos. 
ea S Teka 1923 w roku 1925 

Wileńsko-Trocki 10,4 2,2 
Swieciaūski 25 2,6 
"Oszmiański 3,4 10,3 
Brasławski 11,7 9,0 
Duniłowicki 1,3 5,8 
Dziśnieński 1,8 SI 
Wilejski 5,8 2,7 

Zjawisko ta jest całkiem zrozu- 
miałe jeżeli przyjąć pod uwagę załeż- 
ność poczynań w tym zakresie ed 
personalnego składu sejmików, decy- 
dującego o przyjęciu tych lub innych 
uchwał, W związku z tem większą 
planowość zauważyć się daje w dzia- 
+alności tych sejmików, które liczą w 
swym składzie większą ilość facho- 
wych rolników, świadomych stanu i 
potrzeb rolnictwa. 

Niezbędnem przeto się staje koor- 
dynowanie działalności sejmików w 
zakresie zadań rolniczych przez organ 
jednoczący — jakim mogłaby być or- 
ganizacja samorządowa wojewódzka, 
której brak dotkliwie pod tym wzgłę- 
«dem jest odczuwany. 

Mniej rozbieżności należy odnoto- 
wać w stosunku do spraw sanitarno- 
weterynaryjnych. Obejmując działy, 

wnego stopnia z zapatrywaniami rzą. 
du, a to „Glos Prawdy“ i „Kurjer 
Poranny* wystąpiły ze swoistym pro- 
jektem zaradzenia deficytowi bilansu 
handlowego. Wychodząc z założenia, 
że przywóz do Polski towarów za- 
granicznych wzrasta madmiernie z 
przyczyny zbyt wielkich możliwości 
konsumcyjnych rynku wewnętrznego, 
zaproponowały oba pisma ściągnięcie 
na jesieni podwójnej, względnie po- 
trójnej raty podatku majątkowego do- 
wodząc, że odciągnięcie tą drogą 
części kapitałów z obiegu przyczyni 
sią do ścieśnienia na rynku pienię- 
żnym i w rezultacie oczywiście do 
wydatnego zmniejszenia się przywozu. 

Podczas konferencji prasowej mi- 
nister przemysłu i handlu Kwiatkow= 
ski oświadczył, że rząd nie uważa 
ściągnięcia powiększonej raty podatku 
majątkowego za odpowiednie lekar- 
stwo. Do hamowania życia gospodar- 
czego rząd nie chce się przyczyniać. 

Półurzędowa „Eaoka” onegdaj 
doniosła „ze źródła dobrze poinfar- 
mowanego”, że wiadomość podana 
przez niektóre pisma 0 zamierzęnem 
jakoby przez rząd nadzwyczajnem po* 
braniu podatku majątkowego jest 
nieprawdziwa. 

Przepisy o wojażerach. 

Ministerstwo przemysłu i handlu 
przygotowuje szereg przepisów, ma- 
jących na celu uregulowanie Sprawy 
wojażerów. Przepisy te będą włączo- 
ne do rozporządzenia wykonawczego 
do ustawy przemysłowej. W pierw- 
szym rzędzie będzie zdefinjowana ro- 
la i pojęcie wojażera, przyczem zo* 
stanie ustalona granica między tym 
zawodem a handlem domokrążnym. 
Każdy wojażer będzie posiadał spe- 
cjalną legitymację, opatrzoną w foto- 
grafję. Wojażerowie będą mogli ob- 
jeżdżać klijentelę nietylko z kolekcja: 
mi i próbkami, ale z towarem. Nadto 

SŁ 

GOSPODARCZY 
oczach szerokich mas kupujących 
wartość ogórków trockich, karaimi 
ogrodnicy z Trok, z inicjatywy zna- 
nego instruktora p. Krywki, autora 
monografji o ogórkach trockich, przy- 
gotowują się do zorganizowania zbio- 
rowej sprzedaży w jednem miejscu, 
specjalnie zarezerwowanem na rynku, 
ogórków wyłącznie trockich. 

— (n) Ceny w Wilnie x dnią 29 
- a r. b. Ziemiopłody: żyte loco Wilno 
53—55 zł., za 100 kig., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33—35, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
Żytnia 8—10, siano 15—18. Tendencja spo- 
kojna. Dowóz umiarkowany. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-100 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 

e 85—95, perłowa 80—9%5, pgozak 
„jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 240 — 250 wie» 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynką świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 

480-—506, sadło 400—450. 
Nabiał: miezo 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 

tana 280--300, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
tone 500 — 550, solone 400 — 450, desero: 
we 550—600. 

Jaja: 130—140 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20,00—22.00, bita 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 14—15 gr. za 1 kg., 
młode 10—12, cebula 120—140, cebula zie- 
lona 5—10 (pęczek), szczaw 15—20 za 1 kg., 
sałata 10—15, marchew młoda 10—15 (pęcz.), 

K 
  

  

RONIKA lecznictwa zwierząt, budowy rzeźni, będą oni imogli reprezentować jedno- 

  

dozoru na targach i jarmarkach sa cześnie kilka firm, co zostanie ozna- —  —— 

amorządowa organizacja weterynaryjaa czone w legitymacjach. W stosunku | SOBOTA 
stanowi uzupełnienie państwowej or- do obywateli obcych zastosowana 30 os: Wsch, sł. o g. 3 m. 53, 
ganizacji weterynaryjnej. (h) będzie zasada wzaj-mności. Julitty BA da A 

ATSITIKTINIS ESI Import z Rosji. „fso 
j Е gnacego 

‚ W czerwcu r.b. przybyło z Rosji sow. 
Z powodu artykułu „Nasze lasy A go pojski 3.065 w różnych towarów, 

dci leśay* w Nr. 168 Słowa z £ deco przeszło 2.000 rosyjskiej rudy е aa U. no Zakład 

dnia 27 b. m. otrzymujemy od Dy- 
sekcji Lasów Państwowych następu- 
face wyjaśnienie: 

«Со o lasów stwowych, to 
na terenie Dyrekcji Wileńskiej w r. b. za- 
<drzewiono sztucznie przez siew i sadzenie 
zgórą 5.500 hektarów' co przy normalnych 
rocznych cięciach etatowych wynoszących 
<a 3.000 ha — pozwoli w ciągu lat dziesię- 
ciu zlikwidować w zupełności pozostałe po 
okupantach wyręby i płazowiny, tembardziej, 
iż corocznie powierzchnia kultywowana się 
zwiększa i tak: w r. 1925 zadrzewiono — 
3186 ha, w r. 1926 — 4187 ha, w r. 1927 
wymienione wyżej zgórą 5.500 ha. Powierz- 
<«chnia niezalesiona objęta przez dyrekcję w 
1. 1922, wynosząca wiedy około 65.000 ha, 
zredukowaną już została do ca 33.900 ha, 
wliczając w to i zręby lat ostatnich, 

<Wyniki odnowienia naogół dodatnie, 
За w r. b wyjątkowo pomyślne — w nie- 
Których Nadleśnictwach — jak Trockie, U- 
szańskie, Ławaryskie, upadek nie przewyž- 
sza 2—3 proc.. Szkółek — rozsadników po- 
siadała Dyrekcja w r. ub. 2089 arów — w 
«. b. 2926 arów, Sadzonki i nasiona sosny i 
świerku, wyłącznie własnej miejscowej pro- 
dukcji, Dyrekcja posiada w takiej ilości, 1& 
mioże pokrywać nawet większe zapotrzebo- 
wania prywatne (wiosną r. b. Nadleśnictwo 

Smorgońskie ogłaszało sprzędaż 5 miljonów 
sadzonek sosny)». 

I 

INFORMACJE. 
Uspakajające zaprzeczenie, 

W ostatnich dniach dwa pisma 
warszawskie, których opinie zwykły 
koła polityczne identyfikować do pe- 

  

— Co slychać? Co nowego? — 
Spytał Churchill Rawlisona. Będziecie 
mogli załatać wasz front? 

— Bóg raczy wiedzieć. Mamy woje 
sko całkowicie walką wyczerpane i 
zdezorganizowane. Czwarta armia tak 
dobrze jak nie istnieje... Cała piechota 

piątej armji pada ze znużenia, ledwie 
trzyma się na nogach. Jedna kawa- raz większy zdradżali niepokój. Z nad P 
lerja trzyma jeszcze front. Gdzie nie- 
gdzie działa jeszcze jakaś baterja. Nie- 
ma! wszystkie formacje  popękały. 
Ludzie dosłownie: pełzną w tył. 
Schluss. Koniec. Sir Douglas Haig 
usiłuje wycisnąć z Ciemenceau choć 
garść posiłków. Wytrzymamy, jeżeli 
choć z parę pociągów wojsk fran: 
cuskich uda się tu przysłać... zanim 
nasze rezerwy nie nadejdą, ałe, słyszę, 
tych rezerw już bardzo niewiele. 

Weszli Ciemenceau i Haig—obaj, 
na oko, zadoweleni. 8 : 

— Świeże wojsko będziecie mieli 
— mówił Clemenceau po angielsku. 
Oczywiście. Dajcie waszym iudziem 

laznej, 760 wagonów zboża i owsa, zaś re- 
szta transportów składa się z ładunków dro- 
bnych. W tym samym okresie wysłano z 
Polski do Rosji 140 wagonów towarów głów- 
nie maszyn rolniczych, cynku, Żelaza, bla- 
chy i ołowiu. 

Import z Łotwy. 

W. ciągu 
twy do Polski 354 wagonów różnych towa- 
rów — głównie szmelcu żelaznego i żelaza 
oraz zbożą. W tym samym miesiącu eks- 
port z Polski do Łotwy wyraził się cyfrą 
1000 wagonów towarów, z czego przeszło 
450 wagonów drzewnych i 31() wagonów 
węgla. Reszta przypada na drobne transpor- 
ty skór, soli, cementu, żelaza i ładunków 
drobnicowych. ' 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

—;Dwa ważne rozporządzenia 
wkrótce wejdą w życie.* W poło- 
wie sierpnia wchodzi w życie rozpo- 
rządzenie Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, regulujące sprawę zwalniania 
robotników i pracowników, zatrudnio- 
nych w  przedsiębiorstwach prywat- 
nych. jednocześnie prawie z tem uka- 
że się rozporządzenie Ministerstwa 
Skarbu, omawiające na jakich warun: 
kach mogą być udzielane kredyty pod 
zabezpieczenie towarowe. 

— (0) Ogórki trockie. Bardzo 
często się zdarza, że ogórki różnego 
pochodzenia są sprzedawane na ryn- 
kach wileńskich pod firmą słynnych 
„ogórków trockich*. W celu walki 
z tem nadużyciem, obniżającem w 

[ 

wały nam nad głowami. Wysiedliśmy 
z autów. Clemenceau wdrapał się na 
małe wzgórze tuż przy szosie. Pomi- 
mo żeśmy stali niemal na froncie, nie 
wiele była widać. Co można widzieć 
z bitwy tegoczesnej? Nic. Lecz szta- 
bowcy francuscy naglili aby zawracać. 
Skupieni dokoła swego premjera, co- 

lasów okolicznych, a ze wsźech stron 
wylatywały błyski i dymy armat, hu- 
czących bez przerwy. 

Było już ciemno, gdyśmy, miną: 
wszy Amiens, dotarli do głównej 
kwatery generała Debeney. jego też 
wojska były prawie doszczętnie roz- 
bite; nie miał czem, jak wyrażał się, 

dziury zatkać, a spodziewał się lada 

moment ponownego natarcia Niem- 
ców, nie wiedząc, że są już powstrzy- 
mani. 

Dotarliśmy do kwatery generała 
Petain. Rezydował w pociągu. Wszyst- 
ko tam było we wzorowym porządku. 
Spskój panował zupełny. Zaprowa- 

| wytchnąć. Zało... przewieźcie mnie na dzono nas do wspaniałego wagonu 
/ 

: 

tamtą stronę rzeki/ 
— Niemożliwe. : 
— A ja mówię, że możliwe. Nie 

salodowego i ugoszczono znakomi- 
tym obiadem. Przydał się posiłek po 
12 godziaach szalonej jazdy w aucie. 

po to pędziłem aż tu z Paryża aby Byłem akuratnie zmęczony... 
nie zobaczyć własnemi oczami co się 
za rzeką dzieje. Daję wam dwie dy- zda 
wizje... należy mi się coś za to. 

3 Clemenceau niechciał słuchać o stu godzinach akuratnych wrażeń, 
žadnem „niebezpiečzeūstwie“, 
się. Pojechaliśmy. 

U mostu na rzece stala jakaś tych 17 godzin przesiedział na wys 
wielka oberża pełniuteńka żołnierzy godnym fotelu. 
angielskich i oficerów straszliwie prze- 
męczonych. Wjechaliśmy w obręb 

które przelaty- pocisków armatnich, 

Żelazny organizm „starego tygrysa" misarza Rządu p. Folejewskiego. i Oszmiańskiego co drugi wtorek, 
wał się być zgoła niewražliwym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poczynając od dn. 2 sierpnia r. b. 

czerwca r.b. przybyło z Ło 

x dnia 29—VII. 1927 z, 

Ciśnienie | 
średnie / 22 

Temperatura | ы 
i i z» 

Opad za do: | __ 
bę w mm. 

Wiate | poludniowo-wschodni 
priaw-žający ži 

U wa gi: pogodnie, 
Minimum za dobę -1-14 
Maximum za dobę --27 2 
Tendencja barometryczna bez zmian 

KOSCIELNA 
— Zmiany w rozkład:ie wi: 

zytacji pasterskiej J. E. ks. arcy- 
biskupa Jalbrzykowskiego. Kurja 
metropoiiialna komunikuje że w roze 
kładzie wizytacii pasterskiej zaszły 
nastepujące zmiany: 

10.Vill o g. 14 m. 30 przyjazd da 
par. Bujwidzie. 11. Vili o g. 9 m. 30 
do par. Michaliszki, 1LVIi o g.15 m. 
30 przyjazd da par. Worniany, 12.VIII 
o g. 10 przyjazd de par Gerwiaty. 
Dn.22.X. Zdzięciół, przybycieg. 11m.30 
» 23 » Ruda-Jaworska » »12 » 30 
» 23 » Skrundzie » »14 
» 23 » Rendzinowczyzna » 16 
» 24 » Rohotna przybycie » 14 » 30 
» 25 » Dworzec > » 10 » 30 

» 26 » Małczadź — » » 10 

» 26 » Wysock » » 12 » 30 
»-26 -» Slonim » » 15 » 30 
» 27 » Synkowicze » » 10 
» 27 › Żyrowice > » 14 
» 27 » Albertyn 2 » 17 
» 28 » Nowopolna » » 12 
» 28 » Byteń » » 15 

» 28 » Dziewiątkowicze  » 17 
» 29 » Sielewicze przybyc. » 14 
» 29 » Łukonica > » 17 

» 30 » Dereczyn › » 14 

4X o g. 6 m. 30 przyjazd do par. 
Supraśl z Białegostoku wieczorem 
owrót do Wilna, 9.X o g. 14 m. 30 

przyjazd do par. Turgiele, 10.X o g. 
14 przyjazd. do par. Taboryszki. 11.X 
og 9 przyjazd do par. Onżadów, 
11.X o g. 15 przyjazd do par. Mied- 
niki, 12X o g. 9 przyjazd do par. 
Szumsk, 12X o g. 17 przyjazd do 
par. Rukoinie, 18X o g. 14 przyjazd 
do par. Ostrowiec, 19X o g 14 
przyjazd do par. Ławaryszki, 20X o 
g. 15 m, 30 powrót do Wilna. 

— Rekolekcje dla księży de- 
kanatu wileńskiego. Dziekan mia- 
sta Wilna podaje do wiadomości, że 
rekolekcje dła PPWW. k ięży deka- 
natu rozpoczną się 8 sierpnia rb. po 
południu w gmachu Szminarjum Du- 
chownego i będą trwać do 10-g0 
sierpnia włącznie. 

URZĘDOWA, 

— Ministerstwo zwolniło Ko- 

na wszelkie zmęczenie. Pa siedmna- powiadomiło Komisarza Rządu na m. 
Wilno p. J. Folejewskiego, že w myš! 

Uparł wzruszeń i tatyg wrocil Ciemenceau jego podania został on zwolniony ze czyzn do 50 roku życia. 
"© pierwszej w nocy do Paryża—jakby stanowiska aby objąć rządy miastem. 

Cz. J, 

каа 

— Decentralizacja trybu po- 
stępowania w sprawie rent in 
walidzkich. W myśl opracowanej 
już noweli do ustawy inwalidzkiej 
przeprowadzona zostaje kapitalizacja 

" sejmiku 

"chowe i artyleryjskie. 

O W 

pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 15—20, 
młode 5-10, brukiew 20-25. ogórki młode 5- 
8 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 kg., 
fasola 8090 gr. za 1 kg, szparagi 260—280, 
kalafiory 20—25 gr. za główkę, kapusta 
świeża 100—120 za 1 kg. 

Jagody: truskawki 60—70 za 1 kg. 

ista Albo, RH aa. przyjął do wiadomości protokół Rady 
150 za 1 kg. wiśnie 170-189, porzeczki5060 Miejskiej w części dotyczącej wyboru 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- ławników oraz zaprosił p. p. Folejew- 
185 (w detalu). : skiego i Czyża do złożenia w daiu 

Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 
za l kg., szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
Bie sce Pok So ZEE Śri 

we 350-380, šaigte -250, sielawa — а 
220, wąsącze Ływe *320--350. sniete 220—250, W dniu wczerajszym p wojewoda 
sandacze (brak), sumy  200—250, miedzy Raczkiewicz podpisał nominację prze- 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— wadniczących głównych komitetów 
od: (brak) płocie 100—150, drob- wyporczych do rad miejskich w Głę- 

Ap is bokiem, Dokszycach i Dziśnie. Wy- 
bary rozpisane zostaną w dniu 4-go 
sierpnia, a odbędą się czwartego 
września. Przewodniczącymi mianowa- 
ni zostali: w Głębokiem — sędzia po- 

W. dniu wczorajszym p. wojewoda 
Raczkiewicz zatwierdził wybór dotych- 
czasowego Komisarza Rządu ha m. 
Wilno mec. Józefa Folejewskiego oraz 

"GIEŁDA WARSZAWSKA 
29 lipca 1927 «. 

Dewizy i waluty: 

Tran. Sprz. Kupno kojų p. Jan Jacyno, w Dokszycach — 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,44 _ 43,55 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,97 
Paryż 35,00 35,09 3491 

Śzwaj 7228 17268 17282 i 172,25 172, : . ; 
Wiedzą 1 125,90 12621 _ 125,59 Jak już podawaliśmy, w ubiegły 
Włochy 48,71 4883 4889 czwartek odbył się w Wilnie zjazd 
Kopenhaga 239,30 239,90 238,70 wójtów i pisarzy gminnych pow. 

BIZ Uióceńtowe: о, Wileńsko-Trockiegoe, zwołany przez 
Baisa : e starostę p. £. Witkowskiego. Rano 
salona 1(2 Šo niai wszyscy uczestnicy zjazdu pojechali 
5 proc. konwers. —,— 62,— —— automobilami do Bukiszek, gdzie sta- 

raniem sejmiku zorganizowany został 
przy sejmikowej szkole rolnicej po* 
kazowy kurs budownictwa glinobit- 
nego. Uczestnicy tej wycieczki wysłu« 
chali objaśnień fachowych poczem 
powrócili do Wilna. 

Przed rozpoczęciem się obrad od- 
było się zaprzysiężenie wszystkich no- 
wozatwierdzonych członków rad 
gminnych. Przewodniczący zebraniu 
pouczył zebranych o obowiązkach ja« 
kie spadły na ich barki z tytułu zaj- 
mowanych stanowisk poczem pode. 
kreślił, że do obowiązków wójtów 
należy nie tylko administrowanie gmi- 
ną, ale i przejawianie inicjatywy w 
kierunku uspołeczniającym Organizo- 
wanie lub praca w istniejących już 
oddziałach LO.P.P., Ligi Morskiej, 
ośrodkach przysposobienia wojskowe' 

rent inwalidzkich, przyczem formalno- go i t. p. Oto tereny działalności 
ści wszelkie związane z wypłacaniem Społecznej przyszłych gospodarzy 
tych rent przeprowadzać będą urzędy 
administracyjne l-ej instancji z poro- M 
znmieniem z lzbami Skarbowemi, a towa Nr. 1 w Lublinie. | nie jak to było dotychczas jedynie , Zainteresowani wiuni więc tu do- 

urzędy wojewódzkie i Ministerstwa: $tarczyć konie odpowiadające warua- 

a decentralizacja ma odciążyć urzę- 
dy ao Moi M instancji — _10-letn. rocznicą I Korpusu 
oraz ulatwić inwalidom, którzy obec- Polskiego na Wschodzie. Komi- 
nie będą w możności załatwiać spra- tet wykonawczy obchodu 10 letn. wy te w starostwach, co jest znącz- rocznicy powstania I Korpusu Polskie- 
nie dogodniejsze. go na wschodzie, niniejszem podaje 

SAMORZĄDOWA do wiadomości, że Ministerstwo Ko- 
munikacji, Departament III, pismem 

— (e) W sprawie wyborėw do Nr, III. OU-7209/27 z dn. 25 lipca rb. 
Wileńsko - Trockiego. przyznało  wszystkim  uėzęstnikom 

Starosta powiatu Wileńsko-Trockie- Zjazdu 66 proc. (sześćdziesiąt sześć 
go p. L. Witkowski wydał zarządze- procent) zniżki kolejawej w drodze 
nie poszczególnym gminom, aby Wy- powrotnej: z Wilna do miejsca za- 
bory do sejmiku były przeprowadzo- mieszkania. 
ne w terminie do dnia 7 sierpnia rb. Sekretariat Komitetu Wykonawcze- 

MIEJSKA. go obchodu mieści się w Wilnie, przy 
— (o) Pożyczki na inwestycje Z4uł. Św. Michalskim pod Nr. 2 m, 23, 

miejskie. Poiski Bank G»spodarstwa SZKOLNA 
Krajowego uwiadomił <magistrat m. — (o) W sprawie akcji sadze 
Wilaa, że przyznał mu pożyczkę W nią drzew przez młodzież szkol- 
kwocie 767.000 zł. na dalsze prowa- ną. Wprowadzona w szkołach przed 
dzenie robót inwestycyjnych celem kijku łaty uroczystość, znana pod 
zatrudnienia bezrobotnych oraz na nazwą „Święta sadzenia drzew* wy- 
konwersję poprzednio udzielonych daję zwłaszcza na terenach wschod- 
miastu pożyczek na tenże cel SUMĘ nich państwa, jako bardziej wojną 
733.000 zt. wyniszczonych, wyniki wcałe dodat- 

— Wyłączenie prądu elektrycz: nie, Hamująco jednak na należyty 
nego w niedzielę. Wydział elek= rozwój akcji na tem polu odziaływa 

5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Banku Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 56,75 57,— 
8 proc. Warsz. 74,50 74.40 74,50 
4,5 proc, warszawskie 34.25 
10 proc. ziemskie 90.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 29 lipca 1927 r. 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 54,80 

Listy zastawne. 

Wii. B, Ziemsk. zi 49— 

tryczny zawiadamia, iż ze względu Na niemožnošė zdobycia w wielu gmi- 

przeczyszczenie a kanałów nach odpowiednich sadzonek, głów- 
spalinowych w elektrowni miejskiej, nie z aś to, że zasadzone przez mło- 

dzież szkolną drzewka ulegają nastę- 
pnie przez ludność okoliczną lub 
przez przepędzane bydło całkowitemu 
nieraz zniszczeniu. 

Wobec tego min. spr. wewnętrz- 
'nych wydało zarządzenie, aby władze 
admin 'siraćyjne szły; o ile możności, 
w akcji powyższej na rękę inspekto- 
rom szkolnym, w szczególności zaś, 
by stosując przewidziane w  przepi- 
sach prawnych rygory, przeciwdziała- 
ły niszczeniu dobra publicznego. 

RÓŻNE: 
— (o) Przygotowania do przy- 

jęcia wyceczki weteranów z A- 
meryki. W przewidywaniu trudności 

zachodzi konieczność zatrzymania ma- 
szya i wyłączenia prądu zmiennego 
w niedzielę dnia 30-go lipca br. od 
godziny 5 rano do godziny 15 ej po- 
południu. 

— Wojewoda Raczkiewicz in- 
teresuje się stanem prac w par- 
ku Żeligowskiego. W dniu wczo- 
rajszym Wojewoda Wileński, jako 
przewodniczący wojewódzkiego Komi- 
tetu P. W. i W. F. zwiedził w towa- 
rzystwie prof. Czyżowskiego park 
sportowy imienia gen. Żeligowskiego, 
w którym obecnie dokonywane są 
prace regulacyjne. W najbliższym cza- 
sie park doprowadzony będzie do na* 
żytego ok i pddany do KA 
dzenia odaośnych władz sportowych. a ‚ Ą prowadzania po Wiinie akało 300 

WOJSKOWA. Uczestników «YCIE zostali zwer- 
— (a) Dodatkowe komisje po- bowani w liczbie 4-ch studenci USB., 

borowe. Urzędy Komisarjatu Rządu którzy już mają pewną praktykę i dla 
na m. Wilno oraz starošciūskie na pogłębienia swoich wiadomości są 
pow. Wileńsko-Trocki i Oszmiański jnstruowani przez p. W. Gizbert- 
w domu Nr. 2 przy ul. Bazyljańskiej Studnickiego. Uczestnicy wycieczki 
(l sze piętro) powołały do życia do- będą podzieleni przy zwiedzaniu mia- 
datkowe komisje poborowe, których sta na kilka grup. 
celem będzie umożliwienie tym wszyst- Są czynione starania z niewiado- 
kim, którzy z jakichkolwiek powo: mym jeszcze rezuliatem ściągnięcia 
dów do tej pory mie stawali do prze- do Wilnana dzień 31 lipca filmu z 
głądu lub nie mają książeczek woj- zdjęciami pp. Wisłockiego i Kawalca. 
skowych lub kart zwolnień, regulu- Film ten byłby pokazany w sali miej- 
jących ich stosunek do wojskowości, skiej, pomiędzy godziną 1-szą a2-gą 
dopełnienia formalności. po południu w ciągu tylko jednego 

Komisje te będą czynne od godz. dnia i to wyłącznie dła uczestników 
9-ej rano dla mieszkańców m. Wilna wycieczki. 
w poniedziałki co 2 tygodnie, go-  — Spleśniały tytoń Od paru 
cząwszy*0d dn. 8 sierpnia i dla mie- tygodni państwowy magazyn tytonio- 
szkańców pow. Wileńsko-Trockiego wy zaopatruje miasto w _ spieśniały 

tvtoń, szczególnie „Najprzedniejszy 
Turecki*. 

Uregulowanie stosuaku do woj: Zdarza się to sporadycznie już od 
skowości obowiązuje wszystkich męż- kilku iat, a skargi detalistów i hur- 

towników sprzedaży tytoniu skiero- 
— (a) Zakup koni dla wojska. wane do wydz. akcyz i monopoli 

Specjalne komisje remontowe zaku- lzby Skarbowej w Wilnie nie odno- 
pywać będą dla wojska konie wierz- szą żadnego skutku. 

Tymczasem spożywcy zwracają 
Dla garnizonu wileńskiego zaku- sklepom tytoniowym zepsute wyroby 

pywać konie będzie komisja remon- żądając poprostu tytoniu łotewskiego, 

Zaprzysiężenie prezydenta i vice-prezydenta, 
1 sierpnia o godz. 8 rano uroczystej 
przysięgi, co jest ustawowo przepisaae 
przed przystąpieniem do urzędowania. 
Ceremonjał ten odbędzie się w urzę- 
dzie wojewódzkim w obecności па- 
czelników wydziałów: 

Po złożeniu zaprzysiężenia p. p. 
Folejewski i Czyż obejmą urzędowanie. 

Wybory do Rad Miejskich w Dziśnie, Dokszycąch 
i Głębokiem. 

sędzia pokoju p. Józef Zalewssi, a w 
Dziśnie — proboszcz miejscowy ks. 
Bałaban, 

Obecnie na terenie województwa 
wileńskiego nie będzie już miasteczka 
gdzieby nie były rozpisane nowe wy- 
bory. Wszystkie miąsta otrzymały no- 
Wt zarządy, co daje możność przy- 
puszczać, że wygląd ich zmieni się 
wkrótce nie do poznania. | 

Ze zjazdu wójtów i pisarzy gminnych pow, 
Wileńskom=Trockiego 

gmin. Ostatnie przetasowywanie po- 
wiatów, zmiana granic oraz akcja 
wyborcza wprowadziły pewien bezład 
w trybie prac urzędów gminnych, no- 
wi wójtowie będą musiel: temu zara» 
dzić i podniesć sprawność urzędów 
im powierzonych. 

Następnie omawiano sprawę bu- 
dowy i remontu dróg oraz wart пос- 
nych. Wyjaśniło się, że Starosta Wi- 
leńsko-Trocki ma w najbliższych 
dniach wydać zarządzenie, na mocy 
którego osiedla mniejsze niż 20 osad 
oraz miejscowości  skomasowane 
zwolnione zostają do 1-go listopada 
r. b. z obowiązku pełnienia wart, co 
nie odnosi się do większych osiedli, 
chyba, że właściciele gospodarstw 
wynajmą wspólńemi siłami warto- 
wnika. 

Zwrócona została wójtom uwaga 
na konieczność wzmożenia egzekucji 
podatkowej zaniechanej prawie w o- 
kresie wyborczym. 

Następnym punktem obrad były 
przyszłe wybory delegatów do Sejmi-- 
ku, które muszą być zakończone do 
dnia 7 sierpnia. 

Z SĄDÓW. 
O kradzież w księgarni Rutskie- 

go. 
W dniu 9 lutego 1927 roku w porze obiadowej, do księgarni Rutskiego przy ul e; Ostrobramskiej, która obecnie przeniosła 

się do lokalu Warszawianki, kiedy wszyscy współpracownicy poszli do domu, i nie byłe 
nikogo tylko zarządzająca Jadwiga Mongir- 
dówna, przyszedł znany jej z widzenią Sta- 
nisław Czajkowski, żądając pokazania mu atramentu, kajętów i całego szeregu innych 
Ro ч 

Czasie, kledy p. Mongirdėwna szuka- ła zamówionych rzeczy wspomniany Stani- 
sław Czajkowski „kręcił się po całym skłe- 
pie, zatrzymując się LS otwartej ka- 
sie. W momencie kiedy ongirdówna wra- 
całą z drugiego końca sklepu, niosąc ze s0- 
bą żądane towary weszła jakaś pani, pro- 
sząc o jakąś drobnostkę. P. Mongird6wna 
nie podejrzewafąc w niczem podstępu prze- 
prosiła Czajkowskiego, że załatwi się z nim 
później i otiarowała swe usługi nowoprzyby- 
łej nieznajomej pani. Wówczas Czajkowski 
oświadczył, że za chwilę wstąpi i. zabierze 
zamówicne rzeczy. Tyle go p: Mongirdėwna 
widziała. Natomiast ku swemu wielkiemu 
przerażeniu skonstatowała brak w kasie 85 
złotych z groszami. 3 
„„„Zaalarmowana o wypadku policja po 

kilku dniach aresztowała Czajkowskiego, prze- 
kazując £ władzom śledczym' 

W dniu wczorajszym sprawa ta znalazła 
się na wokandzie [ Wydziału Karnego Są: 
du Okręgowego, Zespół sędziowski tworzyli 
Kontowt, jako przewodniczący, Jodzewicz i 
sędzia honorowy Ruciński. 

rżenie wnosił pprok. Sakowicz. 
JW czasie przewodu sądowego wyjaśni- 

ło się, że oskarżony Stanisław Czajkowski 
nie poraz pierwszy zadarł z kodeksem kar- 
nym. Ma on na swem sumieniu cały s ` 
kradzieży. Zdążył już 3 razy odsiadywaać 
karę więzienia. Poszkodowana Mongirdówna 
stwierdziła stanowczo, że kradzieży dopuścił 
się mie kto inny tylko Stanisław Czajkow- 

To też sąl po przemówieniach stron 
wydał wyrok skazujący S'anisława Czajkow: 
skiego za dokonanie kradzieży, po uprzed- 
niem trzchkrotnem  odsiedzeniu kary więzie- 
nia również za kradzież na 3 lata więzienia, 
zamieniającego dom poprawy, zaliczając mu 
9 miesięcy aresztu prewencyjnego, stosując 
jako środek zapobiegawczy areszt bez- 
względny. s 

co podrywa autorytet monopolu" ty- 
toniowego, a skarb państwa naraża 
na straty. 

— Gorszące zajście w Cyrku. 
Wczoraj: w Cyrku na Łukiszkach 
miało miejsce takie zajście. Utarła 
się, że mimo policyjnej godziny 11-tej, 
program cyrkowy kończohy był dużo 
później, mianowicie krótko przed 12-tą. 
Nie reagowano na to, ani ze strony dy- 
żurnych policjantów, ani też obec. 
nych nieraz w cyrku wyższych oficer 
rów policji. Nikomu widocznie to nie szkodziło, Tymczasem właśnie wczoraj 
punktualnie o 11-tej, kilka może mi- 
nut przed ukończeniem ostatniego 
numeru, walki dwóch zapaśników, 
dyżurny przodownik zażądał zakoń- 
czenia przedstawienia. Nie pomo; ły 
perswazje dyrekcji cyrku. Zapaźnicy 
przerwali walkę. Nie wytrzymała jednak 
galerja. Zerwała się nieopisana wprost 
burza okrzyków,gwizdów wyzwisk, skie- 
rowanych pod adresem policji, wśród 
których dały się słyszeć zarzuty wca- 
le nie przysparzające jej autorytetu. 
Jak sprawca zajścia, dyżurny : przo- 
downik, tak znajdujący się wypadko- 
wo w cyrku oficerowie policji byli 
wobec tej gorszącej sceny bezradni. 

Zapyłać należy: jeżeli po miesiącu 
istnienia cyrku spostrzeżono się, że 
istnieje u mas dla tego rodzaju wis 
dowisk przepisowa godzina 11-ta,



  

nie wartošci 2000 zi. 

      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
    

  

   
   

     

  

    

    
byč na wyjazd, La- 

Witefiska 1. tel. 1067. szawe zgłoszenia pro- 
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i 
— Kradzieże. „ Woroni: Zyg- Muno, ul. Cicha 5, tel. . Ą e: оо онанын ( ’ menemgenė, „oe &р° Мир Be 

į „ — K. Zarnowskiemu (zaśc. Gale gm. Niemenczyńskiej) skradziono ubranie warto- 
ści 1500 zł. 

. Podejrzana kradzież w 
rzelni „Victoria“, 

Zarząd gorzelni „Victoria“ zamel- 
dował władzom śledczym o  kradzie- 
ży narzędzi  mierniczych i innych 
przedmiotów, dokonanej w nocy z 
27-go. Złedzieje mieli dostać się do 
iekalu fabrycznego przy pomocy zła- 
mania zamków i prócz kradzieży po- 
czynili straty przy odrywaniu przy- 
mocowanych części. Na miejsce kra- 
dzieży udali się natychmiast wywia- 

. dowcy i po przeprowadzeniu badań 
znaleźli w obrębie fabrycznym znacz- 
па część skradzionych przedmiotów, 
jak manometry, odwažniki i t. p. na 
sumę przeszło trzech tysięcy złotych, 
Ze względu na to, że gorzelnia jest 
opisana przez komornika i ma być 
wystawiona na licytację, sprawa przyj- 
muje charakier zgoła dla poszkodo- 
wanych nieoczekiwany i niepożąda- 
ny. Władze śledcze prowadzą obecnie 
dochodzenie w sprawe stwierdzenia, 
czy przypadkiem krądzież ta nie była 
zgóry  ukartowanym podstępem w 
celu wyratowania części opisanych 
przedmiotów. 

£0- 

SPORT. 
Dzisiejszy mecz piłkarski. 

Dziś o godz' 5 po poł. na boisku 
Makkabi przy ul. Rydza-Śmigłego od- 
będzie się spotkanie drużyn piłkar- 
skich Grodna i Wilna. Przeciwko re- 
prezentacji Grodna składającej się z 
najlepszych graczy wszystkich klubów, 
stanie drużyna W. K. S. Pogoń. 

Cya 67 

CZY JESTEŚ CZLONKIEM 
Czerwonego Krzyżu. 

    

domowe, smaczne, 
OBIADY zdrowe, obfite od 
1 do 5 godz. 3 dania—2 zł. Jagielloń- 
ska 7 m. 1, parter. Weyssenhofifowa. 
  

  

Oddział Wileński Żydowskiego 
Centr. Towarzystwa Emigracyjnego 
w Po sce W. Pohulanka 3 poszukuje 
krewnych žolnerza amerykańskiego 
Antona Kilskiego urodz. w Wilnie 
15-g0 lutego 1890. Panieńskie naz- 
wisko jego matki Piotrowicz.       

    

   

    

y, jasny do wynajęcia, na Zwie- 1 
rzyńcu, (Koło mostu). 

Oferty w adm. <Słowa» pod 1. K. ; 
5600505561 460, 

ZAGINĄŁ 
| 2” IA) mieżać Breed. Ge: dai 

ležna poszukuje W oC! 
posady 
do małych dzieci lub 
wychowawczyni, Mo- mości uprasza się ła- 
że również prowadzić skąwie © zakomuniko- 
gospodarstwo dOMm0- wanie, za wynagro- 
we, wymagania skrom- dzeniem, pod adresem: 
ne. Najchętniej w Cukiernia -B. Sztralla, 

Wilne, zgodzi SiĘ Mickiewicza 12, No: 
ównież na wyjazd, ichał. Е Posiada Aeklas. sowicz Michał. Nad. 

kształcenie, oraz 2-letni 
pobyt w seminarjum 
naucz, Lubi bardzo 
dzieci i ž przyjem- 
nością zajmie się ich 
wychowaniem. Adrest 
Wilno, ul,  Dobrej 

Rady 7 m. 2, 
1. Szachnowska. 

= Pokój 

  

jakiekolwiek  wia 

trzymywanie sa 
będzie 8 policyjnie 

cigane. 

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm, <Słowa>. 

OFIARNYM 
CZYTELNIKOM 
poleca administracja 
„Słowa* rodzinę po- 

  

KAMIENICA 

w centrum miasta 
6-cio mieszkaniowa 

do sprzedania 
Śpiesznie za 3000 

dolarów. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Hand lo- 
we. ul. Mickiewicza 

21, tel. 152, 

do życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z 

mieszkania. Łaskawe 

  

  

wyeksmitowanej*. 

- Od 9—12 i 2 —5 p.p. 

szę skierować do adm, 
«Słowa» pod 

<Zdolny 195. 

Akuszerka 
W. Smialowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

  

46 m. 6. powodu wyjazdu 
W: Z.P. Nr 63 natychmiast do 

odstąpienia lokal 
DOKTOR duży składający się z 

2 pokoi przy ulicy 
Aleksander Libo Mi SEE = „ Cont- 
Chorcby us u, gardłarum. Wisdomość w 
inosa. Zawalna 22, Biurze Reklamowem 

$. Grabowskiego 

  

‘ па gumach sprzedam mu ze 
niedrogo. Ostrobram- wygodami i telefonem. 

‚ Ska 25, m właściciela Kasztanowa 5 m, 7. 

  

2 się „Nix*, ostrzyżony rum miasta 
nauczycielki ną Iwa. Osoby mające Zgłoszenie sub. J 

A> do adm. <Słowa». 
  

2 pokoje 
mienia się przytem, z korzystaniem kuchni, 
że samowolne przy: ze wszystkiemi wy- | 

zostającą bez środków 

ofiary przyjmuje adm. 
„Słowa* dla „Ródziny 

W, Z, P. Nr 98. _ ul. Garbarska 1, 

„ Do odnajęcia 
POWOZIK dwa pokoje Ró 

wszystkiemi 

  

  

domu. 

POSZUKUJĘ 
„POKOJOWE wykwalifikowanego 

5 MIESZKANIE, nauczyciela łaciny i 
możliwie w cent matematyki na lato 

poszukuję. na wieś dla ucznia 
„8 klasy. Mickiewicza 7 
m. 5, od 5 — 6 godz. 

— Warunki dogodne. 
pc 

Do wynajęcia POSADĘ 

otrzyma kto pożyczy 
zł. 500 do 1.000, mie- 
sięczna płaca zł. 100, 

przewozić towar. 
iz 5 nformacje udziela 

godami, ul. Mickie- Makowski Zawalna 15 
wicza Nr 48 m. 3. 

PIANINO 

  

  

Bezinteresownie 
poszukuje na wieś 

fabr. A. Rauser, kon- do 1-go września, 
certowe, zagraniczne nauczycielka, zajęcia 
w dobrym stanie, doz dziećmi,  Arsenal- 
sprzedania» Adres: ska 6—1. 

Stara ul. Nr 13, 

  

  

POSZUKIWANY jest 

naleziono dnia 24 ZDIOTNIK  ŻElaZNY 
b. m. o godz. pojemności około 

i E wiecz. 100/000 litr. dla ma- 
portmonetkę, z sumą gazynowania spirytu- 
przeszło 40 zł. Gesu: Ola przesyłać 
brać można w auto- prosimy pod adresem: 
busie Nr 14,275 lub Zarząd Dóbr Wiejkie- 
u  konduktora — Ка- Soleczniki, poczta 4 
weckiego w tymże W. Soleczniki, pow. 
autobusie. Wileński. 

  

Miejski Kinematograf 

Kuituralno-Oświatowy 
Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) ®   

Dziš bed: 66 
wyšwietlane Amy: ” „Zastępea Następey sztuką w 8 akt. 
Nad program: «WUJCIO — WARJAT» komedja w 2 aktach. Początek seansów: w 
niedzielę I święta od g. 4-6j, w soboty od g. 5:ej, w inne dnie 
biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10-ej. 

Ei 
® 

od g. 6. Сепу e 

® 

duszy ludzkiej,   
  

  

Dzieła Dickensa 
Dnia 1 września ukaże się nasze wielkie wydanie dzieł Karola Dickensa. 

kołom czytelników jest życzeniem wydawcy, 
Każdy czytelnik niniejszego pisma, który 
niu go, otrzyma bezpłatnie pełne wydanie 

DZIEŁ KAROLA DICKENSA 
w 24 tomach, zawierających 4.000 do 4,500 stron szczelnie zadrukowanych. Powieści 
wieństwie do innych małowartościowych wydań. 

Dickens jest najwybitniejszym powieściopisarzem i znać jego utwory, to znaczy 
to mieć przy sobie stale dobrego i wiernego przyjaciela, 

: Dzieła te ukazują się pięknie drukowane w zwykłym formacie książkowym. Wysyłkę uskutecznia się w kolejności 
|| zgłoszeń, jedynie opakowanie i koszta reklamy wymagają zwrotu kosztów w wysokości 50 gr. od temu. Iki 

dlatego też postanowiliśmy rozdać więkzzą 
w ciągu 10 dni nadeśle pod naszym adresem niżej załączony kupon, po wypeźnie- 

! który swym niezrównanym humorem i 
jest w stanie zawsze nam pomóc i rozweselić nas. 

1 

! 
1 

! 

t 
V 

V 

|< 
11 

jr 
Uprzystępnienie tych dzieł najszerszym | k 

ilość egzemplarzy za darmo. | 2 

“ 
d 
1 k 

wydane są bez skrólów w przeci” > 

$ 
kochać go, a posiadać jego dzieła, p 

swą świetną znajomością r 

Ww 

    
Następujące dzieła wysyłamy bezpłatnie: w 

i : Klub Pickwicka, Mala Dorritt Dawid Copperfield, Opowieść o dwóch * 
3 miastach, Ciężkie czasy, Oliver Twist, Mikołaj Nickisby, Dzwony & 

— — — Syiwestrowe, Opowiešė o duchach, Walka žycia i t. р — — — Iki 

Zamówienia ważne są tylko dla kup onów Nr 123, KUPON. wi 
otrzymanych w ciągu i0-dni, ы Mi (Pieniędzy wysyłąć nie należy). Niżej podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie dzieła Karola Dickiensa ly 

. : | Wydawnictwo Gutenberga | imię 1 nazwisko: ч 
sz. 

Warszawa Miejscowość: . . ь > m | 
Okólnik 5 a. ‚ 

2 Stacja pocztowa: . . » z 
Ni 
pr: 

  

  

  

5 MAURYCY RENARD, 

Czy on? 
— W ten sposób mogłem zano- 

tować szereg drobnych faktów. Z po- 
między nich uderzyło mnie naprzy- 
kład te, że ukłucie to było na lewem 
ręku pani Laval, afaki ten nabrał po- 
wagi, gdy przyszedłem po pewnym 
czasie do wniosku, że pani Laval 2а- 
zwyczaj posługiwała się chętniej le- 
wą ręką.. Do wniosku tego doszedłem 
pewnego poranku, gdy, pod prete- 
kstem wycieczki konnej, przyjechałem 
po panią, Gilberto, o wiele wcześniej 
niż było umówione, Pozostawiono 
mnie samego w salonie, mogłem więc 
zupełnie swobodnie obejrzeć, w zna 
nym pani albumie  fotografje owej 
pięknej kobiety, której życie zaciekawi- 
ło mnie niezmiernie, gdyż poszukiwa- 
łem przyczyn jej śmierci. Otóż w ał- 
bumie dostrzegłem rzecz ciekawą, czy 
to pani Laval trzymała wachlarz, lub 
parasolkę, czy to zrywała kwiatek, za* 
wsze czyniła to lewą ręką, którą wi- 
docznie wolała się posługiwać stale. 
Właśnie ta ręka została ukłuta jedy- 
nym zębem czarno-białej żmii, Muszę 
wyznać, że odkryłem ten stosunek 
faktów dopiero po dłuższym namyśle, 
mając niejasne uczucie, że jest to ka* 
pitaine odkrycie, ale nie mogąc uświa- 
domić sobie jego znaczenia, 

— Może prędzej zorjentowalbym 
się w sytuacji, gdybym już wówczas 
wiedział, że łóżko pani Laval, stojące 
na środku pokoju, było zwrócone 

' prawą stroną do okna, przez które 

===" 

wśliznąć się miała źmija, a nie lewą. 
mija więc musiałaby okrążyć łóżko, 

zanim ukąsiła lewą rękę swej ofiary. 
Lub też dla tego faktu należało zna- 
leść inne wytłumaczenie, jak np. przy- 
puścić, że chara, leżąc na prawym bo- 
ku spuściła wdół lewą rękę, lub też 
próbowała uchwycić coś, co się poru- 
szało w cieniu... 

— Udałem się do Marji * Lefebre, 
dawnej służącej pani Laval i do jej 
męża dawnego ogrodnika z Luvercy. 

— Od nich dowiedziałem się, pa- 
nie de Prase, o tych listach, które 
adresował pan do Marji Lefebre prze« 
syłając je pocztą, a które miały siem- 
psl pocztowy z Luyercy, od czasu, 
gdy po zdaniu matury, zamieszkał 
pan w pałacu swej ciolki... Czyżbym 
się mylił? Czyżby te listy mie były 
adresowane do Marji Lefebre? 

Lioneł spojrzał ma Gilbertę, na 
matkę swoją, na Jana Marenil i wy- 
rzekł się stawiania kropek nad i, 
przyznał więc: 

— Tak, w istocie... 
Prócz tego Lefebre i jego żona 

oznajmili mi, że żmija ze zduszoną 
głową, została pochowana w parku 
przez jakiegoś człowieka, przed pół- 
nocą jeszcze owej nocy tragicznej. 

— Ach, gdybym była wiedziałal— 
zawołała Gilberta, 

— Sam zresztą Sprawdziłem, że 
Szkielet owej żmii spoczywa głęboko 
pod ziemią u stóp dużego drzewa w 
parku. Udałem się bowiem do Luver- 
cy przed trzema dniami, by się oso- 
biście przekonać. Z łatwością udało 
mi się prześliznąć przez cały park, po 

przeskoczeniu muru, otaczającego go. 
Stąd tak dobrze znam ten teren, dzię- 
ki czemu mogłem tak łatwo odnaleść 
strumyk, by zaczerpnąć wodę dla zem- 
dionej Gilbertyl 

Lionel i p. de Prase drgnęli, cały, 
tak starannie budowany gmach, runął 
na ich głowy. 

— Tego dnia nie udało mi się 
dostać do pałacu, nocjest stosowniej- 
szą porą na tego rodzaju eskapady. 
Ale to, co się zdarzyło przedwczoraj, 
(mówię „przedwczoraj” bo już mamy 
trzecią rano) zmusiło mnie do przy- 
śpieszenia rozwiązania. Musiałem obej- 
rzeć dokładnie pokój pani Laval. 

— Jednak, zauważyła p. de Prase 
z pogardą,—udawał pan, że nie inte- 
resuje pana ten pokój! 

— Ależ to byla moja rolal Rów- 
nież do mej roli należało wmawianie 
wszystkim, że tą tajemnicą nie chcę 
się zajmować. Miałem też poważny 
powód do udawania, iż pobyt w Lu- 
vercy wzbudza we mnie obawy... Po- 
wiedzmy na razie, nie czyniłem to dla- 
tego, by utwierdzić pana, panie de 
Prase, w przekonaniu, że brałem 
udział w zbrodni 19 sierpnia. Czy sąs 
dzi pan, że nie podejrzewałem pań. 
skich podejrzeń? Pytania pańskie były 
nazbyt jasne! 

— Pragnąłem przyśpieszyć epilog 
tej gry, czemprędzej stanąć u celu, 
u którego obecnie jesteśmy, Wasze 
djabelskie zamysły doskonale zgadza- 
ły się z mojemi planami, jakże mi na 
rękę był pomysł sprowokowania Fred- 
dy'ego do okradzenia tej kasy... 

— Ostatniej nocy, udałem się po” 

raz drugi do Luvercy... 
rozkaz nie ruszania się z domu, mo, 
głem z łatwością wyjechać autem- 
skoro przestaliście mnie śledzić! 

— Wiedziałem już wszystko' cho- 
dziło mi tylko o materjalne potwier- 
dzenie pewnych faktów. 

1 znalazłem owo potwierdzenie w 
pokoju pani Laval. Praca więc moja 
została zakończona. Na tem  przyła- 
pał mnie Heurtebois. 

— Właściwie nie przyłapał. Umyśl- 
nie wywróciłem krzesło z hałasem i 
przerwałem spokojny sen zarządcy. 
Zanim nadszedł, wyciąłem obraz z 
ram, (w nawiasie mówiąc, nie jest to 
bynajmniej dzieło Maneta...). Chodziła 
mi o to, byście myśleli, że šwiado- 
mość Jana Marenil łączy się w pew- 
nym stopniu ze świadomością Jana 
Marenil— Freddy - Węża. Abyście roz- 
poczęli ostatni akt tej komedji, abyś- 
my dzisiejszej nocy mogli zakończyć 
porachunki przed tą kasą, która zo- 
stanie otwarta, 

Lionel przerwał arogancko: 
— Mój panie, w tem wszystkiem 

nie widzę nic takiego, eoby mogło 
dotknąć mnie, lub moją matkę i zmu- 
sić nas do zmiany decyzji. Matka mo- 
ja, (jak sam pan słusznie zauważył), 
nie może być podejrzewana o współ: 
działanie ze źmiją, co do mnie zaś, 
ręczę panu... 

— Mógłbym pana nieco zaniepo- 
koić, przedstawiając tajemnicza feno- 
meny rozdwojonej osobowości, w któ- 
re jednak nie wierzę, jak pan wie... 
Mógłbym przypomnieć, że bez waha- 
nia znalazł pan łopatą... Mógłbym 

Freddy miał oskarżyć pana o zagrzebanie żmii, po 
wykorzystaniu jej uprzednio, jako 
morderczej broni, w stanie somnam- 
bulizmu, który pan nazywa rozdwo- 
jeniem osobowości... Ale nie uczynię 
tego, gdyż wiem, że: 

— Nikt nie skierował źmii do po: 
koju chorej. Żaden człowiek nie zbli- 
żał się owej nocy tragicznej do po- 
koju pani Laval. Człowiekiem, który 
zakopał w parku martwą żtmiję, jest... 

Aubry zerwał się blady, z trudno- 
ścią eddychając. 

— Dosyć! Łaskil—błagał głosem 
zduszonym. Od dziesięciu minut pod- 
daje mnie pan strasznym torturom. 
Powiem wszystkol 

— Zdradziłeś się,—rzekł Jan Ma- 
renil —Podejrzewałem —_cię tylko, lecz 
nie miałem dowodów. Teraz już wiem 
wszystko. 

— Ale nie jestem winny, panie. 
Pan musi o tem wiedzieć! Jestem nie- 
winny! Litošcil Powiem wszystko, 
wszystko. To... tak dla pana hrabiego 
uczyniłem to... Powiem wszystko 

Gilberta drgnęła, ręce jej na różo- W: 
wem tle sukni przybrały barwę kości 
słoniowej. Lionel osłupiały, szukał w 
pamięci faktów, niepokój go ogarniał, 
niepewność, co do własnych wspo- 
mnień. Oczy pani de Prase rozsze- 
rzone, utkwione w syna wyrażały 
najwyższą ekstazę miłości. 

Zbliżyła się do :niego, objęła z 
miłością i złożyła długi, gerący po- 
całunek na jego czole. Potem po- 
deszła, nie śŚpiesząc się, do kasy 
ogniotrwałej i zaczęła ją otwierać. 

„ Gdy drzwiczki otworzyły się (w 

pokcju panowała cisza niezmącona, 4 
wyrzucila kilka papierów na podłogją, 
—wsunęła rękę wgłąb kasy i zwr/ii 
cając się do syna, rzekła: | 

— Lionelu, dla ciebie to Uczynhis 
łam, mój ukochany synu! Przebach,, 
mil Wybaczycie mi wszyscy! Ja jed ” 
jestem winna, Aubry dowiedział się” 9 
wszystkiem dopiero rano... Ja sari: £ 
to uczyniłami id 

Zaledwie skańczyła mówić, gdór 
nagle padła martwa. Rzucono się 
niej. Twarz jej, szyję i ręce pokry, 
czamo-sine plamy. On 

Jan Marenil pokiwał głową. Vid 
‚ — Umarła, — rzekł. Takie czynat- 

się pz jej dłoń zi 
podnosząc prawą jej dłoń, pe, 

kazał kroplę krwi na palcu, drobni ^ 
kroplę krwi. łów 

— Achl— przestraszyła się Gilbefti 
ta. Zupełnie jak u mamy! To żmijaoz 

Ce to znaczy?—pytał WZrusZOtac 
ny Lionel. Co tam się kryje, w teg, 
kasie? z 

Gilberta cofnęła się do drzwi | 
szyscy z miepokojem wpatrywaf€k 

się w ciemną otchłań otwartej kasyon 
Jaka potwerna_ głowa żmii miał; 

się stamtąd ukazać? Czy czarno biał; 
wąż ześliźnie się za chwilę, wychc 5 
dząc z więzienia? Czyżby afrykańskitii 
a Żyła jeszcze? A może było й 

a... ЭГ 
Nawet spokojny, odważny Fredc dm 

—wąż cofnął się z niepokojem r n 
twarzy, ю 

Wtedy Jan Marenil, mimo pi. + 
testów przerażonej Gilberty, wsi «z 
rękę do ciemnej kasy. а 

<   W -duwcz Btanioław Mackiewicz Reczkia ws Czesław Karwowakik” Odpowiedzialny za ogłoszenia Kenou Ławiśski, Drvkarnia « Wyduwnietwa Wiieaskie» Kwas«tlna 23. 
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