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TYGRYS. 

Niespożyty «stary tygrys», prze- 

szedłszy niedawno ciężką i zda się 
nieuleczalną chorobę, powrócił znów . 
do zdrowia i sił, eddając się po sta- 
remu swym cędziennym pracom i 
zajęciom. Powrócił do zdrowia na- 
przekór wszystkim plomiennym ora- 

itorem, którzy studjowali przed lustrem 
mimikę i gesta sążnistych przemó- 
wień, naprzekór autorom wzruszają- 
cych nekrologów, naprzekór wydaw- 
com pism ilustrowanych, rezerwują- 
cym maczelne miejsce na wielki por- 
tret „tygrysa* z czarną odwódką, na- 
przekór wreszcie grabarzom, gotują: 
cym dlsń zawczasu godne miejsce w 
Panteonie. Wyzdrowiał dzięki podzie 
wu godnym siłom żywoinym ku ra- 
dości całej Francji, której przez dłu- 
gie lata swego życia służył jako pierw- 
szy mąż stanu, polityk, dziennikarz, 
dramaturg i uczony. Podebnie jak 
przed chorobą, siedzi znów pochylo- 
ny nad pracą w domu swym przy 
rue Franklin w Passy, zdumiewając 
wszystkich, którzy go w tem zaciszu 
odwiedzają, lotnością i młodzieńczą 
bystrością umysłu. 

Niedawno odwiedzili go tam dzien- 
nikarze angielscy. Już sama osobi- 
stość Jerzego Clemenctu'a wywołuje 
niezapomniane wrażenie, W pracowni 

„ leżą na półkach tomy dzieł, a w ka- 
j żdym kącie pokoju i na wszystkich 
ścianach wiszą obrazy nowoczesnych 
malarzy oraz duże fotografje z Grecji 
i Włoch. Za stołem, mającym kształt 
wielkiej podkowy, siedzi Clemenceau, 
žwawy i wyprostowany, w czarnej 
czapeczce na głowie, która wraz z 
pergaminową cerą twarzy nadaje mu 
wygląd jakiegoś osobliwego chińskie- 
go bóstwa. Świeżość 1 genjalność, 
bardzo wiele hutnoru i żartobliwości, 
zaprawionej niekiedy, przenikliwą iro- 
mją i oryginalny filozoficzny  świato- 
pogląd, nacechowany  indywidualiz- 
mem silnego męskiego temperamentu 
—składają się na całość wrażenia. 

Rozmowa zeszła na temat miłości 
ojczyzny. Clemenceau sam jest wiele 
kim patrjotą i uważa patrjotyzm za 
jedną z pierwszychi naczelnych ludz- 
kich wartości. «Ja znam tylko jedną 
partją> —powiada— «a tą jest Francja». 

Poglądy życiowe Clemenceau'a są 
nawskroś eryginalne. „Prawo silniej- 
szego zawsze posiada znaczenie, i 
nikt nie może z góry przewidzieć, 
dokąd się ono zwróci, Monarchfa, 
oligarchja i demokracja są zawsze 
tylko fazami tego prawa, fazami, któ- 
re w sposób nieunikniony są wypie- 
тапе przez inne, Zwycięstwo odneszą 
tylko ci, którzy posiadają silną indywi- 
dualność. Sądzę zatem, że człowiek 
musi wiedzieć co chce, i posiadać 
dostateczną odwagę nietylko żądać 
czego potrzebuje, lecz także umieć to 
wywalczyć”. 

Obok odwagi tej innemi ważnemi 
czynnikami sukcesu są Szczerość i 
wytrwałość. Jeśli zechcecie innych 
przekonać, musicie zacząć od tego 
by być osobiście przekonanymi, po- 
nieważ sukces temu tylko przypadnie . 
w udziale, kto nigdy nie traci nadziei. 
Często esiąga się sukces po wielu 
klęskach, a nawet zwyciężony nie po- 
winien nigdy zwątpić, jeśli pozostaje 
wytrwałym i nie chce złożyć broni 
przed losem. 

Lepiej jest nie święcić łatwych 
tryumfów i osiągniętych nie przežy- 
wać zbyt długo, bo wielu, którzy 
trwali w upojeniu zwycięskiem, docze- 
kało się rozgadnięcia w pył swoich 

sukcesów. Przejściowo zwyciężeni, 
którzy nie chcieli uznać nieusuwalno- 

ści swej klęski, mieli zawsze pocie- 

chę, iż się zaów kiedyś podźwiguą, 
aby na tem zyskać lub stracić, zależ- 

nie od woli losu. 
Ciemenceau wierzy nadewszystko 

w warteść pracy i wyjaśnia, iż nikt, 
bez trwałego wysiłku i mocnego nie- 
przerwanego natężenia, nie uzyska 
niczego. „Człowiek powinien zawsze 
pracować*, mówił, „zwłaszcza zaś 
przywódca. Narody idą radośnie za 
tym, który całą swą siłę stawia im w 
służbie. Praca, zarówno jak cnota nio- 
są same w sobie nagrodę. Mówić 
przeciw niewdzięczności narodów lub 

królów jest czystą stratą czasu. Co 

więcej, jest to nierozumuem, bo jed- 

,.. mostka, która jest zdolną do efiaro- 

! 

wania swego życia wielkiej idei, nie 

powinna nigdy oczekiwać żadnej 

wdzięczności ed swoich bliźnich, któ« 

rzy z akcji jej ciągnęli korzyści. 

W sprawach dotyczących obecni 
Jityki i przyszłości Francji Ciemen- 
0 podtrzymuje stałe wypowiadane 

dawniej opinje, Co do długów Fran. 

cji jest zdania, iż winny one być znie- 

sione, w uznaniu ofiar, które Francja 
poniosła dla świata. „Nie powinno 
dojść do tego, jak to pisałem w ostat: 
nim roku do prezydenta Coolidge'a, 
aby Francja narażała na niebezpie- 
czeństwo swój kraj i mienie, dla za- 
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Nowe kombinacje min. Zeelensū. 
Zbliżenie do Kowna i Rosji Sowieckiej. 

Wedlug wiadomości z Kowna, w najbliższym czasie Sspo- 

dziewane jest tu przybycie ministra spraw zagranicznych Łotwy, 

Zeelensa. Jakkolwiek cel podróży mnstra trzymany jest przez 

urzędowe czynniki łotewsk:e w tajemnicy, w sferach politycznych 

Kowna krążą pogłoski, że ma to być krok naprzód w kierunku 

zbliżenia łotewsko litewsk.ego. Wobec ostatnio siinego nac sku 

Sowietów na Łotwę w kierunku ostatecznego podp'sania traktatu 

o nieagresji i nieprzychylnego w tej kwestj. stanowiska Estonji 

minister Zeelens, zamierza zbiżyć sę do Kowna i omówić kwe- 

stję ewentualnego skoordynowania z Litwą polstyki zagran cznej 

wogóie, a w stosunku do Rosji Sowieckiej w szczegó ności. 

Jednocześnie socjalistyczny rząd łotewski dąży do podobnego 

zbliżenia pomiędzy Litwą i Estonją, czego dotychczas nie dało 

się osągnąć głównie ze wzg'ędu na przyjazne stosunki pomiędzy 

Estonją i Po:ską. 
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Fiasco konferencji morkiej. 
GENEWA, 4. VIii. Fat. Kierownicy wszysikich trzech dele- 

gacyj na konferencję morką uznali niemożliwość prowadzenia 

nadai rokowań i postanowii, że posiedzenie dzisiejsze będzie 

ostatniem, zamykającem konferencję. 

- Zakończenie konferencji morskiej, 
GENEWA, 48. PAT. Szwajcarska agencja telegraficzna donosi, że w 

dzisiejszem ostatniem posiedzeniu konferencji morskiej 3 mocarstw. wziely 

udział prócz członków delegacyj obserwaterowie francuski i włoski. Dele- 

gat irlandzi White wyraził żal, że konferencja zakeńczyła się niepowodze- 

niem oraz nadzieję, że czynione będą nowe wysiłki celem deprowadzenia 

do rozbrojenia na morzu. 

Inspekcja nadbrzeżnych fortów niemieckich, 
BERLIN, 3 Vill, Prasa, omawiając wiadomość korespondenta „Daily 

Telegraph'u* o zamierzonej inspekcji niemięckich cbwarowań nadbrzeżnych 

i bateryj nadmorskich przez międzysojuszniczyćh rzeczoznawców wojsko- 

wych, twierdzi, że w myśl postanowień traktatu wersalskiego, inspekcja 

przeprowadzena być może tylko z ramien a rady Ligi Narodów, na przy” 

padek wykroczeń przeciwko warunkom rozbrojenia, co w tym wypadku 

nie może mieć zastosowania, ponieważ działa nadmorskie nie podpadają— 

zdaniem „Berliner Bórsen Zeitung*—inwestycji, a więc i Liga Narodów 

nie ma w tej sprawie ingerencji. 

Wyjazd ministrów rumuńskich. 
PARYŻ, 4. Vill. Pat;, Dzienniki donoszą-z Bukaresztu, że  ministro> 

wie rumuńscy Bratianu i Tituiescu udadzą się w najbliższej przyszłości 

do Francji i Anglii, Bratianu zamierza spędzić najpierw pewien czas па 

południu Fraucj;, a potem wejdzie w styczność z kołami rządowemi an- 

gielskiemi i francuskiemi. 

Zatarg francusko=turecki, 
HAGA, 3. Vill. Pat. Delegat francuski, Bassevant, zakończył dziś 

przed Trybunałem sprawiedliwości obronę stanowiska Francji w sprawie 

parowca „Lotus* wyjaśniając, że zarówno konwencja lozańska, jak i orze- 

czniętwo międzynarodowe w podobnych sprawach obalają pretensje Turcji. 

W konkluzji delegat francuski domagał się od Trybunału, by w decyzji 

swej orzekł, że Turcja winna jest udzielić por. Demons odszkodowania 

w wysokości 6000 franków. : : 

Delegat turecki prosił o udzielenie mu terminu trzydniowego dla zło- 

żenia odpowiedzi na wywody Basstvanta. Trybunał po naradzie udzielił 

mu terminu dwudniowego. į 
Najbliższe posiedzenie trybunału odbędzie się w sobotę. 

Stosunki Austro=Sowieckie. 
WIEDEŃ 4 VIII PAT. Kancierz Seip| odbył dziś konferencję z burmistrzem 

Wiednia Seitzem, jak twierdzą w kołach politycznych, głównie w sprawie sto- 

sunkow handlowych między Austrją a SŁ sowiecką. Chodzi o akcję gminy 
m, Wiednia celem zwiększenia wywozu do Rosji. 

Premjer angielski w Kanadzie, 
LONDYN, 4 VIII. PAT. Premjer angielski Stanley Baldwin wygłosił 

wczoraj w kanadyjskim klubie w Ottawie przemówienie, w którem zilustra- 

"wał życie przemysłowe Anglji Wielka Brytanja— mówił kroczy zwolna ku 

równowadze w przemyśla i handlu, koniecznej w nowym układzie stosun- 

ków rynkowych. W ciągu kilku lat ostatnich Angla miała przeciętnie 

10 proc. bezrobotnych. Należy żałować, że przerwano wysiłki w kierunku 

zatrudnienia bezrobotnych w przedsiębiorstwach imperjum. Udzielanie 

zasiłków bezrobotnym nie było, zdaniem premjera, najszczęśliwszem 

rozwiązaniem trudności. Zapomogi nie zawsze były właściwie pojęte przez 

tych, którym ich udzielono. 3 j 
Bałdwin, bawiący z zastępcą tronu w Kanadzie, obchodził wczoraj 

sześćdziesiątą rocznicę urodzin i otrzymał wiele depesz gratulacyjnych 
między innemi od króla, 

Samobójstwo attache perskiego. 
BERLIN, 4-Viii. PAT. Na jednym z dworców berlińskich popełaił samobójstwo 

w nocy attache tutejszego poselstwa perskiego Alavi rzucając się pod pociąg. Alavi li: 

czył lat 38. Poniósł Śmierć na miejscu. Był od 5 lat członkiem korpusu dyplomatycznego 
w Berlinie. Przyczyna nieznana. 
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Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

spokojenia twardych żądań swych wie- 

rzycieli“, 
Ciekawemi są zwłaszcza poglądy 

Clemenceau'a na rolę historji jako mie 

strzyni życia. „Aby rozumieć teraźniej- 

szość i oceniać przyszłość, jest zaw- 

sze koniecznem dać się kierować 

przeszłości; im więcej światła rzucimy 

na życie wielkich, którzy nas poprze- 

dzili, tem więcej będziemy w stanie 
zrozumieć i objaśnić teraźniejszość. 
Musi się studjować historję każdego 

wieku, jeśli się chce przewidywać 
przyszłość, i zawsze znajdzie się tę 

ej Samą naukę, Wierzę w wielkich ludzi, 
gdyż oni jedni zmieniają bieg historji. 
Należy nam pracować i dążyć za 
prawdą—a to znaczy starać się unik- 
nąć wszelkich błędów". 

Rozmowa z Clemenceau jest wiel- 
ką rozkoszą duchową, niema bowiem 
nikogo, ktoby posiadał wspanialszy 
dar natychmiastowej i równie trafnej 
odpowiedzi. W kraju swoim, słynnym 
z tego rodzaju uzdolnienia, jest on 

szczególnie głośnym. Lloyd George 
zwykł był mówić; „Jest rzeczą arcy- 
trudną oponować Clemenceau'owi w 
konferencji". | napewno teź w żad- 
nym turnieju błyskotliwej dyskusji, czy 
to politycznej, czy prywatnej nie zo- 
stał en nigdy pokonanym. W związ. 
ku z tem opowiadają, iż niedawno 

zwrócił się Clemenceau do zarządu 
klasztoru, na którego ogród wycho- 
dzi jego pracownia, z zapytaniem, czy 
nie byłoby możliwem ściąć jedno z 
drzew zacieniających mu mieszkanie. 
Skoro mnisi spełnili jego życzenie, na- 

pisał do opata list dziękczynny, za- 
czynejący się od słów: «Mój ojcze, 
nie znam waszego imienia, łecz mogę 
was nazwać ojcem, skoro wam za- 
wdzięczam światło dnia»... Lloyd 
George powiedział też bardzo słusz- 
nie o «starym tygrysie»: „Z każdym 
rokiem jest on o rok młodszy, z każ- 
móch rokiem przybywa mu jeden pa” 
zur” 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Piac Batorego 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul, Majora Miackiewicza 63 

Mocna sytuacja Polski, 
, Locarno bądź co bądź stanowiło 

próbę pacyfikacji stosunków politycz- 

nych Eurepy bez uwzględnienia inte- 

resów Polski. Stąd Locarno mogło 

z łatwością się obrócić w pacyfikacji 

Europy kosztem. interesów Polski, 
Locarno — Październik 1925 r. 

Dzieli nas ed tej daty upadek  gabi- 

neiu Grabskiego i okres kongresowo* 

partyjaych rządów min. Skrzyńskiego. 
Wtedy mówiono o hr. Skrzyńskim, 

że uratował Polskę w Locarno. 

Spójrzmy jak jest obscnie, jakie jest 

położenie międzynarodowe naszego 

państwa w chwili obsenej. 
Nie możemy pawiedzieć doskonałe, 

bo zbyt dużo mamy aspiracyj, aby 

użyć takiego wyrazu. Lecz w porów- 
naniu ze stanem z dnia, w którym 

parafowany był układ w Locarno, jest 

one doskonałe. 

„Dziś w interesie najsilniejszego 

państwa w Europie, t. į. Abglji, leży, 
aby nasz zatarg z Niemcami został 

zlikwidowany i to pokojowa zlikwi- 

dowany, gdyż bez likwidacji tego za- 
targu niemożliwy jest blok państw 

europejskich wobec SSSR, do którego 
bądź co bądź dąży Anglja. 

Z drugiej strony SSSR. w stosun: 

ku do Polski jest dziś w stanie stro- 
ny oferującej nam swoją przyjaźń. 

W wielkim zatargu 0 znaczeniu gle- 
balnem, o znaczeniu decydującym dla 

przyszłości świata, Polska ma stanowi- 
sko zupełnie wyjątkowe. Dla Auglji jest 
jakby starterem,--to pewna, że ofenzywa 

państw cywilizowanych przeciw SSSR. 
nie rozpocznie się bez zgody Połski, 

to pewna, że Polska tej swej zgody, 
swego ewentualnego przystąpienia nie 

udzieli bez odpowiednich gwarancji, 
między innemi w sprawie Pomerza 

ilįŠiąska. 
Co do SSSR. —to niedawno /zwie- 

stja ;zamieściły artykuł, w którym 

jaco na główny argument, że SSSR. 
jeszcze zupełnie nie przegrały swej 

partji, wskazywały na: 1) Polskę 

2) próbę eksploatacji nafty rosyjskiej 
przez konsorcja amerykańskie. Poza- 

tem, w tym samynma artykule /zwiestja, 

który już zwrócił na siebie powszech- 
ną uwagę, urzędowy dziennik SSSR, 
wskazywał na siłę Polski, potęgę 

Polski i na kompletną niezależność 
polityki polskiej. Kto stale czyta ga» 

zety sowieckie, ten wogóle jest u- 

derzony kompletną zmianą prasy bol- 

szewiękiej wobec Polski. Nigdy ten 
ton nie był tak przyjazny. Ponieważ 
prasa sowiecka w stosunku do innych 

państw używa nadal wyrazów grub- 

jeńskich, takie objektywne iraktowa- 
nie wartości państwa polskiego rob 
wprost wrażenie pochlebstw pod na- 
szym adresem. 

Niesposób tego mocnego stano- 

wiska. Polski w polityce międzynaro- 
dowej iłómaczyć jedynie szczęśliwymi 
okolicznościami, szczęśliwym dla nas 

układem stosuuków. Musimy się 
zgodzić na to, że rywalizacja angło- 

sowiecka mogłaby sobie istnieć razem 
z chęcią Angljj do utworzenia bloku 
antysowieckiego, a nasza sytuacja w 

tem wszystkiem zamiast wyglądać tak, 

jak wygląda dzisiaj, mogłaby być taką, 

że pisalibyśmy o niej: „Połska zna- 

lazła się między młotem a kowad- 
žem“, 

Musimy skonstatowač tutaj ogrom- 
ne zasługi dyplomacji polskiej, która 
potrafiła wygrać ciężkie położenie so- 

wietów, potrafiła. zachować zimną 

krew, spokój i poczucie interesów 

państwa polskiego wobec tej pewnej 
ruchliweści, — aby nie powiedzieć 
więcej — którą ujawnia dyplomacja 

angielska. Daliśmy poczuć całemu 
światu, że minęły te czasy, kiedy dla 

jakiegoś frazesu poświęcaliśmy nasze 
interesy realne, ofiarowaliśmy interes 

państwa polskiego jako kozła na stos 
ofiarny interesów ludzkości. 

Proces wzmocnienia się Polski w 
polityce międzynarodowej przyszedł 
bez efektów, nawet bez tych arty- 
stycznych akcentów, które znaczą 

zawsze drogę pracy marsz. Piłsud- 

skiego. Niewątpliwie jednak, jako kie- 
rownik polityki zagranicznej, marsz. 

Piłsudski pozostanie dla historji siłą 
pierwszorzędaą i człowiekiem, który 

na szale polityki europejskiej rzucił 
czynnik całkiem specjalny, mianowicie 
swe szczęście osobiste. 

Ze specjalnem uczuciem podnosi- 

my te okoliczności, które sprawiają, 

że sytuacja nasza w polityce zagra« 
nicznej jest tak mocna. Ktoś może 

nam zarzutić, że się cieszymy z po 

prawnych stosunków z Sowietami, lub 

z tego, że wysuwane przez publi- 

cystykę europejską plany krucjaty 

antysowieckiej nie znajdują oparcia w 

rządzie polskim. Zarzuty te nie będą 

słuszne. Nadał uważamy Sowięty za 

największe niebezpieczeństwa dla idei 
moralnej, dla Polski, dla świata. Na- 
dal uważamy, że misja historyczna 

Polski polega na tem, że jesteśmy 
ochronnym wałem  antybolszewickim. 
Nadal uważamy, że do Starcia anglo- 

sowieckiego dojść musi i fermułowa- 
łiśmy zawsze nasze zdanie, że polity- 

ka globalna to walka z Sowietami 

i Polska jako przeciwnik Sowietów 

musi w tej polityce globalnej ode- 
grać dużą rolę. 

Ale nie byłoby dużą rolą, gdybyś- 
my dajmy na to (co oczywiście nie 

jest do pomyślenia inaczej, jak przy- 
kład ułatwiający rozumowanie) — gdy- 

byśmy dziś oplaciii Niemcom za 

przystąpienie do bloku antysowieckie= 
go Pomorzem, Gdańskiem, Śląskiem, 
wyrzekli się załatwienia kwestji litew- 
skiej, a potem wzięli udział w koali- 

cyjnej jakiejś wyprawie antysowieckiej 
pod komendą angieiską. Nie byłoby 
to wykonaniem powyższej formułki o 
„dużej roli*, lecz jej zaprzeczeniem. 

Jeśli mamy odegrać w polityce glo- 
balnej pierwszerzędną rolę, a wierzę, 

że ją odegramy—to nie będziemy ni- 
czyim wassalem, lecz. współtwórcą 

inicjatywy, a nasze państwowe intere- 

sy na tem powinny nie ucierpieć, lecz 

zyskać, 
W r. 1830 ruszyliśmy w pole w 

obawie, aby Mikołaj l-szy nie poskro- 

mnił liberalnej Francji. Straciliśmy па 
tem dużo, a liberalizm europejski, 
który wtedy był nam drogi, jako siła 

zwracająca się przeciw naszym zabor- 

com, nie zyskał nie, O deświadczeniach 
tego typu pamiętać należy, Itutaj musi- 

my uchylić głowę przed polityką zagra* 
niczną Polski, która tak silnie zabez- 

piecza nasz interes państwowy i nie- 

zależność naszej polityki. Musimy zro- 

zumieć tę różnicę, która zachodzi po- 
między reainą pracą dyplomacji, a roz- 

wijaniem celów ostatecznych w publi- 

-cystyce. Z tego zestawienia nie wynika 
żadne lekceważenie tej roli, którą spełe 

nia publicystyka. Mamy rację, jeśli 

szerzymy świadomość niebezpieczeń 
stwa Sowietów, a Słowo idzie w tym 
kierunku jeszcze dalej niż inne pisma 
polskie, bo ujmuje się za emigracją 

rosyjską, za byłymi naszymi prześla- 

dowcami, którzy dziś tyle goryczy 

losu połykać muszą. Ale dyplomacja 
ma także rację, kiedy ubezpiecza inte- 

resy Polski na wszystkich palach. 
8 Cat. 

DEKNEISREASTNT TSS TBA ISK ZONA 
s Urlop min, Czechowicza, 

WARSZAWA, 4-Viil, (Żel. wł, Słowa) 
Minister Czechowicz wyjedzie na ur“ 
log bezpośrednie po zdecydowaniu 
sprawy poprawy bytu urzędników, 
która dziś była przedmiotem ebrad 
konferencji vicepremjera Bartla. 

Wyjazd [min. Niezabytowskie- 
go do Puław. 

WARSZAWA, 4, VIII. (Żel.wł,Słowa) 
Minister relnictwa p. Niezabytowski 
wyjecnai do Puław na zwiedzenie 
Państwowego Instytutu nauk gospo- 
darstwa wiejskiego. 

Nowe nominacje. 

WARSZAWA, 4.VII, PAT, W tych 
dniach został podpisany dekret p. Pre- 
Żydenta Rzeczypospolitej mianujący 
Piotra Dunin-Borkowskiego, wojewco= 
dą lwowskim oraz dekret przenoszą- 
cy w stan nieczynny dotychczasowe- 
go wojewodę Garapicha. 

ni. Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŠWiĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł --go Maja 5 
WILEjKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 26 

ojeiyńczego u—ru 20 groszy, , 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 o 25 proc* drożej, Zagraniczne o 
50 prac. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

m r | 

Sejm i Rząd. 
U marsz. Piłsudskiegu, 
WARSZAWA, 4 Villi, PAT, W dniu 

4b. m. o godz. 2 po południu p. 
Prezes Rady Ministrów Marszałek 
Piłsudski przyjął wice-premjera Bartla 
i odbył z nim godzinną konferencję. 
W godzinach popołudniowzch wice- 
premjer Bartel przyjął ministrów Skład- 
kowskiego i Miedzińskiego. 
Powrót vice premjera Bartla. 

WARSZAWA, 4. VII. PAT. W 
dniu dzisiejszym 0 godz. 6 m, 45 
rano powrócił do Warszawy z urlo« 
pu wypoczynkowego wiceprezes Ra- 
dy Ministrów prof. dr. Bartel. Na 
dworcu witeli p. wicepremiera mini- 
strowie: spraw wewnętrznych  Składe 
kowski i komunikacji Romocki, wyż- 
si urzędnicy Prezydjum Rady Mini- 
strów z sz-fami gabinetu i biura dr. 
Grzybowskim j Rodicz-Leskowskim 
na czele, przedstawic ele władz miej- 
scowych. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego reprezentowali p. pułk. Prystor, 
mjr. Wenda. Р, wicepremiera na 
dworcu powitał również bawiący о- 
becnie w Warszawie postł przy rzą- 
dzie ZSSR Patek. 

Rozprawa przeciwko gen. 
Rozwadowskiemu _ odbędzie 

się na jesieni, 
WARSZAWA, 4 Viil. (żel, wż. Słowa) 

Termin rozprawy w sprawie gen. 
Rozwadowskiego wyznaczony będzie 
nie wcześniej niż na jesieni. Akta 
sprawy przesłane zostały do Wojsko- 
wego Sądu Najwyższego. Jako prze- 
wodniczący wyznaczony został gen. 
Sikorski, Do zapoznania się z aktami 
sprawy przystąpi gen. Sikorski dopie- 
ro po ukończeniu sprawy gen. Ży- 
mierskiego. 

Weterani amerykańscy u 
Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA 4 VIIl. (żel. wł.Słoway 
Dziś *'o ;godz. 4 pepoł. Marszałek 
Piłsudski przyjął w Belwederze wy- 
cięczkę weteranów amerykańskich 
prowadzonych przez dr. Starzyńskiego. 

Reorganizacja P. K. O. 
WARSZAWA, 4.Vill (tel, wł. Słowa) 

Władze P. K. O. opracowują projekt 
gruntownej reorganizacji centrali i 
oddziałów. Przewidywane są przesu- 
nięcia personaine celem zmniejszenia 
kosztów administracyjnych. 

Nagrody za wykrycie tajnych 
gorzelni. 

WARSZAWA. 4 8. Pat. Minisier- 
stwo Skarbu postanowiło przeznaczyć 
z funduszów państwowego Monopolu 
Spirytusowego nagrody w wysokości 
de 1000 złotych dla tych osób, które 
wyróżnią się przy wykrywaniu tajnych 
gorzelni. 

KRERERZ TZ ZEROOCZRCC AE 7 WAYNE WREZRE ZA 

Właściwie moglibyśmy sobie pozwolić 
na sensacyjny tytuł do tego entrefiletu, w 

rodzaju «oho», albo «Robotnik się puszcza» . 
Mianowicie Robotnik, pismo jak wiadomo so- 
cjalistyczne, w dniu 4 sierpnia wydało nie 
zwyczajne 4 względnie 6 kolumn, lecz ca 
łych 10-ięć. Dlaczego? A oto dlatego, że 
całe 6 kolumn zajęły inseraty przedsiębiorstw 
państwowych, jak Bank Rolny, Państwowa 
Kasa Oszczędności, Państwowe monopole. 
Instytucje te są, widać, tak mało znane, że 
potrzebują trochę rozgłosu, aby publiczność 
wiedziała, że istnieją. Natomiast Robotnik... 
jest pismem... potrzebującem pieniędzy. 

EKT TASTE TRS TE TKO EEE 

Porozumienie kolejowe polsko. 
rumuńskie, 

W ostatnich dniach lipca zakcń- 
czyła swe obrady w Zakopanem 
czwarta z rzędu konferencja polsko- 
rumuńskiego związku kolejowego. Na 
konferencji tej, za zgodą obydwóch 
związków koiejowych, wprowadzona 
ułepszenia i zmiany postanowień prze- 
wozowych i taryfowych na przewóz 
towarów w komunikacji poisko-rumuń- 
skiej, w szczególności zaś zniesiono 
zakaz obciążania przesyłek towaro- 
wych zaliczeniami, co znacznie ułatwi 
i usprawni stosunki handlowe pomię- 
dzy Peiską a Rumunją. W  uzupeł- 
nieniach do taryfy przewozowej, kon- 
ferencja zaakceptowała specialnie zni- 
żone stawki rumuńskie do tranzytu 
żelaza i wyrebów żelaznych polskich 
przez rumuńskie porty czarnomorskie, 
jak również do Bułgarji przez Bazar: 
gik, oraz zniżki stawek rumuńskich 
dla transportu tytoniu z Bułgarji do 
Polski. Również wprowadzone z0- 
stały specjalnie zniżone stawki eks- 
portowe na kolejach rumuńskich dla 
drzewa i przetworów naftowych, kie- 
rowanych przez Polskę tranzytem do 
innych państw, przez co stworzono 
możność skierowania eksportu rumuń 
skiego tranzytem przez Polskę, pod- 
czas, gdy dotychczas kierowany był 
wyłącznie przez Węgry, Czechosło- 
wację i Austrję.



ECHA KRAJOWE 
GRODNO 

— Korespondencja Słowa — 

jestem przypadkowo w Grodnie. 
Przychodzi mi na myśl, że nie od 
rzeczy byłoby dowiedzieć coś nie coś 

o działalności tutejszego samorządu 
miejskiego. Jest to, bądź co bądź, w 

dobie wałkowania zeszłej gospodarki 
miejskiej Wilna, ciekawe. 

Melduję się u p. prezydenta P. Ro- 
galewicza niema. Zastępuje gońvice- 
prezydent p. Stefan Cydzik. Grodnia: 
nin, od wielu latjzżyty z miastem, jest 

p. vice-prezydent «w kursie» wszyst- 

kiego, jak lepiej nie trzeba. A i pra- 

cuje w municypalności grodzieńskiej 
od lat już, chwała Bogu, pięciu. | 

Kwestją, która budzi w Grodnie 
powszechne zainteresowanie (może to 

inaczej niż w Wilnie) jest sprawa tea- 

tru. Zapytujemy też o nią sz. roze 

mówcę. 
— Do sprawy tej, zaczyna p. Cy- 

dzik, przywiązujemy dużą wagę. Mia- 

sto postanowiło teatru z rąk nie wy- 

puścić. Inaczej mówiąc, teatr w przy- 

szłym roku funkcjonować będzie ja- 

ko miejski. Poszukujemy kierownika. 
Mamy moc ofert, Komu teatr gro- 
dzieński powierzymy, jeszcze nie wiem. 

Forma pracy będzie taka, że powola+ 

my do życia specjalną komisję tea- 

tralną, której naszą im pracę kuliu- 

ralną oddamy pod opiekę i nadzór 
ogólny. 

— No, a jakże z Redutą—pytam. 
— Miellśmy ją cały rok ubiegły, 

ku powszechnemu z niej zadowołeniu, 
Ciężko jej było bardzo w Grodnie, b. 

głodno.—Uciekła. Stosunki z zespo- 
łem Redutowym zachowaliśmy  jaknaj- 

łepsze i mamy nadzieję, że O uas na 

przyszłość nie zapomni i od czasu 

do czasu odwiedzać będzie. 
— Skądże się, panie prezydencie, 

brał ten Redutowy niedostatek? 
— Widzi pan, miasto dać może 

teatrowi rocznie od 60—70 tysięcy 

złotych (tu westchnąłem, wspomniaw= 

szy na wileńską magistracką ofiarność 

na cele teatruj—a to okazało się zbyt 

skromne i niewystarczające przy ni- 

kłych wpływach kasowych. Zuła pan 
przecież wymagania Reduty co do wy- 

stawiania sztuk. Są wielce artystycz- 

ne—niemniej drogie. Stąd i bieda. 
Słyszałem 0 wielkiej energii ma« 

gistratu Grodzieńskiego w kierunku 
działu opieki społecznej; przechodzę 
więc na ten temat. 

Coś niecoś istotnie się robi, mó- 

wi.p. wiceprezydent. W budżecie na 
ogólną jego sumę dwuch zgórą mil- 

jonów, przeznaczyliśmy na opiekę spo: 

łeczną 300 tysęcy złotych. Praca na- 

sza w tym dziale polega na subwen- 
cjonowaniu szeregu instytucyj dobro- 

czynnych, a mamy ich kilka. W ten 

sposób wykorzystuje się siły społecz: 
ne i jednocześnie unika  oficjalizacji 

pracy, która w swych założeniach 
winna się opierać na wysiłkach i о- 

fiarności społeczeństwa. Byłbym bar- 

dzo rad gdyby Pan zgodził się obej- 

rzeć nasze zakłady dobroczynne. Bę- 
dzie mi to o tyle przyjemniejsze, że 
sam prezesuję w Pol. Tow. Dobro- 
czynności, wchodzi więc w grę i sen- 
tyment. Po drodze pokażę panu bu- 
dowę gmachu wzorowej szkoły pow- 
szechnej, którą własnemi środkami 
(bez pożyczek) miasto za sumę 600 

    

   

tysięcy złotych przeprowadza. | 
Naturalnie, z całą gotowością na 

uprzejmą propozycję pana wice-prezy- 
denia przystaję i już po chwili rączy 
konik straży ogniowej raźno  wiczie 
nas po Grodnie. Kael. 

Nowość wydawnicza š 

Czesława Jankowskiego - 
NOW [T „WRAŻENIA RUMUŃSKIE 

z 12 ilustracjami, CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

«Е 03 K2 ЗОН ЗЗ КА 
Administracja «Słowa» poleca zreduko- 

wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych Środków do 
życia, Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dla <Zredukowanego pracownika». 

    

Wrażenia Dynaburskie 
Dynaburg, 2 sierpnia. 

Cóż pisać można o mieście, w 
którem „nikogo* niema?! — żadnych 
informacyj, żadnych wywiadów, wia- 
domości o społeczne - kulturalnych 
przyjawach życia dynaburskiego, kon- 
kretnych danych o zmaganiu się t. zw. 
mniejszości polskiej na Lotwie.—Ur- 
lopy. Ów skorzystawszy wyleciał aż do 
Krakowa, tamten na odpoczynek na 

Pomorze; inny znów we wsi rodzinnej 
w cekolicy, lub też jak przystałe na 
rzeczywistego obywałela Łotwy Spę- 
dza gorące miesiące na Riga-Sirand. 

Wszelako jesteśmy w Dynaburgu. 
Nazwa ta stara, niemiecka od słów 
Dūna-burg, utrzymała się głównie 
wśród Polaków. Żydzi i Rosjanie na- 
zywają go po dawnemu Dwinsk zaś u- 
rzędowy szyld na stacji głosi Dan- 
gavpils. Jest to już piętno tego — пас- 
įonalizmu Jaki rozszalalįw małych pań: 
stewkach bałtyckich, a który przez 

NIEŚWIEŻ. 

— Nieprzyjemna historja. W 
różne sposoby różne typy „ludzkie 
starają się robić interesa osobiste. 
Do najgorszej kategorji należą już 
chyba tacy, którzy żerują na ciele 
społecznych organizacyj; nietylko bo- 
wiem wyrządzają bezpośrednią szko- 
dę, ale zrażają innych wogółe do 
każdej akcji społecznej. Taka szkodli- 
wa jednostka zatruć może atmosferę 
w pewnej organizacji i nieraz dużo 
czasu upłynie, zanim zaleczy się za- 
daną ranę w organizmie.—Przed kil- 
koma laty Nieświeskie Koło Osadni- 
ków miał» taką właśnie dużą przy- 
krość. Wkręcił się tam na prezesa 
Powiatowege Koła pewien ]. Borko- 
wski, a na jego zastępcę niejaki Krzy- 
wicki.—Związek dużo ucierpiał i mo- 
ralnie i materjalnie dzięki owym pa- 
nom. W każdym razie na szczęście 
pozbył się ich; Krzywicki „zwiał” 
gdzieś bez śladu, Borkowski zaś przez 
pewien czas moćno przycichł tak, że 
prawie o nim zapomniano. —Okazało 
się jednak, że jego osobą zajęły się 
władze śledcze, mając pewne podej- 
rzenia. Dziś sprawa się wyjaśniła i 
Borkowski siedzi pod kluczem w 
Nieświeżu, a w najbliższych dniach 
wysłany będzie do bezpieczniefszego 
miejsca, gdzie poczeka na sprawę są- 
dową o cały szereg fałszerstw, nadużyć 
i t.d. Jak śledztwo wykazało, Borkow 
ski sfałszował wszystkie swoje do- 
kumenty, zacząwszy od metryki, Świa- 
dectw szkolnych it. d., nawet ośmielił 
się siągnąć nieprawnie po najwyższe 
odznaczenie wojskowe, jakiem jest w 
Polsce krzyż „Viriuti Militari". —Dla 
człowieka tak nisko upadłego trudno 
już nawet mieć uczucie litości, w każ- 
dym jednak razie nad jego postęp- 
kiem muszą się zastanowić wszyscy 
biorący jakikolwiek udział w życiu 
publicznem. Smutne doświadczenie 
uczy, iż na czoło organizacyj społecz- 
nych, jak zresztą i wszystkich innych 
należy wysuwać nie kogokolwiek, 
pierwszego z brzegu, dającego się 
uprosič, lub nawet pchającego się 
samego, ałe ludzi zasługujących ua 
zaufanie i pewnych pod względem 
swego poziomu etycznego. Wysuwa- 
nie się ludzi podejrzanych, względnie 
nieznanych nikomu zawsze doprowa- 
dza do przyktych konsekwencji; wła- 
dzę wszelką składać należy w ręce 
pewne. — O tem powiniśmy zawsze 
pamiętać przy każdych wyborach; nie 
każdy krzyczący „jal jal* jest właśnie 
tym, którego potrzeba! 

TROKI 

— Wyniki wyborów do za: 
rządu miasta. Przed kilkoma dnia- 
mi odbyło się w Trokach pierwsze 
posiedzenie nowej rady miejskiej. 
Głównym punktem porządku  dzien- 
nego były wybory burmistrza, jego 
zastępcy oraz ławnika, W wyniku 
głosowań burmistrzem został p. Jan 
Gruntmajer, vice burmistrzem został 
dotychczasowy vice-burmistrz p. R. 
Mickiewicz, a ławnikiem p. M. Kau- 
zner. Protokół wyborów przesłany 
został do starosty pow.  Wileńsko- 
Trockiego celem zatwierdzenia, co 
przewidziane jest w ustawie. Wobec 
tego, że zatwierdzenie lub nie leży 
w kompetencji gospodarza powiatu— 
Starosty, nie od rzeczy będzie przy- 
pomnieć, że nowoobrany burmistrz, 
będąc urzędnikiem Magistratu Wileń- 
skiego, miał jakąś niemiłą sprawę, z 
racji której zmuszeny był ustąpić z 
zajmowanego stanowiska. Sprawa 
została umorzona. Pan Mickiewicz 
jako zastępca burmistrza podczas 
ubiegłej kadencji nie wykazał się do 
statecznemi kwalifikacjami na to sta: 
nowisko, 

GŁĘBOKIE. 
— Zmiana przewodniczącego 

głównego komitetu wyborczego. 
Podawaliśmy przed kiikoma dniami, 
że p. Wojewoda zamianował sędzie- 
go sądu pokoju w Głbokiem p. J. 
Jacyno, przewodniczącym głównego 
komitetu wyborczego do R:dy miej- 
skiej. Obecnie dowiadujemy się, że z 
powodów służbowych p. sędzia Ja 
cyno nie może wziąć na siebie tych 
obowiązków, wobec czego mianowany 
został na to stanowisko p. Kazimierz 
Sipowicz. 

przekręcanie i nadawanie nowych 
nazw miastom usiłuje narodowy cha- 
rakter Krajowi całemu narzucić. Tak 
w Dynaburgu, jak Rydze, Mitawie, 
(przepraszam: Jejgav'e) czy Rewlu nie 
pozostała żadna z dawnych nazw u- 
lic. Rzecz się ta dotychczas jeszcze 
przyjąć nie może i stąd pochodzi, że 
każda ulica ma podwójną nazwę— 
jedną w mowie potocznej, a drugą 
na urzędowej tabliczce. Bezsensow- 
ność tych zmian często jest aż nadto 
oczywista. Nikt naprzykład nie wie 
dlaczego Rewel nazywa się obecnie 
Tallin. Przeciętny estończyk wyjaśni 
zaraz, że lin to po estońsku miasto, 
ale dlaczego dodano mu 7al,—to 
sobie każdy tłumaczy jak chce i u- 

„mie. Zdarzają się'też zabawne wy: 
padki na tem tle powštale.. | 

Oto opowiadał mi jeden eston- 
czyk, że otrzymał raz list adresowa- 
ny: Taliin bei R val. List ten ołuższy 
czas nie mógł dojść adresata, ponie- 
waż poczta estońska mimowoli szu- 
kala jakiejś mieściny Tallin koło 

SŁOWO 

O stosunki handlowe polskos=sowieckie. 
GDAŃSK 4 VII PAT. Przybył tu dziś przedstawiciel handlowy sowietów 

z Warszawy Lizarew, który złożył wizytę w senacie wolnego miasta, a nastę- 
pnie przyjął przedstawicieli prasy gdańskiej, którym oświadczył, że w celu roz - 
szerzenia stosunków handlowych sowiecto:gdańskich musi być przedewszystkiem 
powiększona sowiecka delegacja handlowa w Polsce. W kwestji taryf kolejo- 
wych delegat sowiecki oświadczył, że rząd jego poczynił już w tym kierunku 
pewne kroki i, zdaniem delegata, sprawa taryfowa będzie w najbliższym czasie 
pomyślnie załatwiona, gdyż rząd polski zajmuje w tej sprawie przychylne sta: 
nowisko. Również inne kwestje kolejowe, jak sprawa kursujących bezpośrednio 
między Rosją a Polską wagonów, będą w najbliższym czasie pomyślnie za- 
łatwiono. 

Anglja a Ukraina. 
W związku z rewelacjami, które ukazały się w „Fiumanite" w sprawie 

rzekomego popierania akcji emigracji ukraińskiej, dątącej do oderwania 
Ukrainy sowieckiej od Rosii przez angielskie czynniki rządowe, w izbię 
gmin zwrócono się do p. Chamberlain'a z zapytaniem, ile prawdy jest w 
tych „rewełacjach*. Odpowiadając na to pytanie, oświadczył angielski mi- 
nister spraw zagranicznych, że wiadomości „Humanite" o istnieniu kon- 
taktu pomiędzy ambasadą angielską w Paryżu a emigracją ukrańską są 
całkowicie zmyślone. i 

„Aczkolwiek rząd Jego Królewskiej Mości — powiedział Chamberlain 
— nie aprobuje ani celów, ani metod polityki rządu sowieckiego, tem nie 
mniej nie będzie w żadnym wypadku popierał jakiejkołwiek akcji, którą 
naród rosyjski mógłby uważać za skierowaną przeciwko jedności terytor- 
jalnej państwa rosyjskiego*. (Rps). 

Nowe represje w Kownie. 
Usuwanie nauczycieli Polaków. 

Z Kowna donoszą o nowych represjach w stosunku do Polaków. W osta- 
tnich dniach nadeszło rozporządzenie Min. Oświaty, mocą którego został usu: 
mięty ze swego stanowiska dyrextor gimnazjum polskiego w Kownie Wojczule- 
wicz, przełożona gimnazjum T-wa szerzenia oświaty wśród Polaków w Kownie 
p. S, Soifska, oraz nauczyciele Wasilewska i Lapicz. Przyczyny tych rugów 
narazie bliżej, nieznane. 

Zjazd polskiej młodzieży akademick'ej w Litwie. 
Z Kowna donoszą: Z inicjatywy Zjednoczenia Polaków Stu: 

dentów U. L. w Kownie ma być zwołany zjazd polskiej mło- 
dzieży akademickiej z Litwy studjującej w kraju i zagranicą. 
Zjazd projektowany jest na koniec sierpnia. W program prac jego 
wejdzie omówienie całego szeregu kwestji, dotyczących Życia 
naszej studenterji. Wezmą w nim udział wszyscy studenci Polacy 
z Litwy, bawiący obecnie w kraju, jak również abiturjenci gim. 
nazjów, którzy nie rozpoczęli jeszcze -studjow, 

KOZDIZEESEEGSZA 

Prezydent Coolidge nie będzie kandydował 
w r. 1928. 

NOWY JORK, 38. PAT. Oświadczenie prezydenta Coolidge'a, że 
nie bostawi on swej kandydatury podczas wyborów na prezydenta w roku 
1928, wywołało w politycznych kołach amerykańskich niebywałą sensację. 
Osoby, stojące blisko prezydenta, uważają oświadczenie to za ostateczne. 
Natomiast większość polityków oraz prasy jest odmiennego zdania, a to 
na zasadzie ścisłego obserwowania postępowania prezydenta w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy. W wzmiankowanych kołach sądzą, że oświadcze- 
nie prezydenia Coolldge'a było troskliwie obmyślonym manewrem, mająe 
cym ma celu wykrycie ewentuainych kontrkandydatów w łonie stronnictwa 
republikańskiego. Pozatem jest rzeczą niewątpliwą, że prezydent Coolidge 
zająłby nadzwyczaj silne stanowisko, gdyby zgodził się on objąć po raz 
trzeci stanowisko prezydenta rzekomo wbrew Swym życzeniom i zamia- 
rom—jak to wielu będzie sądziło. 

W związku z decyzją prezydenta Coolidge'a niekandydowania na 
prezydenta przy najbilższych wyborach zaznaczyła się na gieldzie nowo- 
jorskiej bardzo znaczna zniżka kursów papierów wartościowych. 

Strajk w Argentynie. 
BUENOS AIRES, 4. Vill. Pat. Z powodu niepomyślnej decyzji w 

sprawie Sacco i Vanzettego grozi w. Argentynie strajk generalny. Związki 
zawodowe zapowiedziały dziś w nocy, że organizują strajk generalny. 
Policja czyni przygotowania, mające na celu ochronę poselswa amerykań- 
skiego i firm amerykańskich. 

Areszt statków niemieckich. 
BERLIN, 4. Vill. PAT. Dzienniki przynoszą wiadomość, pochodzącą 

od chińskiej agencji telegraficznej, że ch'Ńń:ka policja morska w Szanghaju 
przeprowadziła rewizję na dwu warowcacu niemieckich, Bertram  Rickner i 
Munsterland, i skonfiskowała 2950 skrzyń dynamitu, 105 skrzyń kapsli, 
50 skrzyń rakiet i inae malerjały wojenne oraz lokomotywę. Parowce obło- 
żono areszteni. 

Ofiary strasznej katastrofy. 
HENDERSON, 4-Vill PAT. Liczba ofiar wybuchu w kopalni należącej do West 

Kentucky Oil Comp. wynosi 15 osób. Dutąt wydobyto jednego robotnika. W czasie ka- 
tastrofy pracowało w kopalni dwustu robvtnił ów. 
RKL KES TIE A NTT IIS A TI KSK SDA KET WSZZACEZWOEZK GA 

Ziikwidowanie szajki sp egowskiej w «ról. 
Hucie, 

KATOWICE, Dziś 3.8, w godzinach wieczornych władze bezpieczeństwa 
zlikwidowały w Królewskiej Hucie nową szajkę szpiegowską, która pra- 
cowała na rzecz Niemiec. Ujawnienie organizacji szpiegowskiej nastąpiło 
niespodziewanie, przyczem zaszła potrzeba natychmiastowego jej zlikwi- 
dowania. Bliższe szczegóły trzymane są w tajemnicy. 

Światowy kongres esperantystów w Polsce. 
WARSZAWA 4 VIII PĄT, Dzisij dwoma pociągami gdańskiemi przybyło 

do Warszawy 300 uczestników 19 światowe+o kongr-su esperantystów pod prze- 
wodnictwem prof. Odo Bujwida i Esgmana Na dworcu wit:li przybyłych wi: 
ceprezes rady Miejsxiej inż. Rogowicz, przedstawiciel komisarza rządu Zawadz- 
ki, przedstawiciel MSZ Klimecki i esperant šci warszawscy. 

Weterani polscy z Ameryki w Warszawie. 
WARSZAWA, 4.VIll. Pat. W dzisiejszym trzecim dniu swego pobytu 

w Warszawie weterani polscy z Ameryki zwiedzali w dalszym ciągu miasto 
poczem wzięli udział w Śniadaniu, wydanem przez stowarzyszenie polaków 
z za morza w Dollnie Szwzjcarskiej. 

O godz. 4 i pół po południu byli rodacy z Ameryki przyjęci w Bel- 
wederze przez Prezesa Rady Ministrów Marszałka Piłsudskiego, W: czasie 
audjencji dokonano zdjęcia fotograficznego uczestników wycigezki z p. 
Marszałkiem Piłsudskim pośrodku. 

Rewla, nim się przecie zarjentowala, 
że to wina „ignorancji* nadawcy. 

Wróćmy jednak na peron Dau- 
gevpl:u, a.z niego w ulice Dynabur- 
ga. Mieścina tu robi wrażenie bardzo 
prowincjonalne. Posiadał kiedyś przed 
wejną Dynaburg 130 tysięcy miesz- 
kańców, by Spaść za obecnych rzą- D 
dów łotewskich do niespelna 40-iu. 
Jest to typowy w swej strukiurze 
„Ujezdnyj gorod*, pokrajany w czwo- 
roboki szachownicą ulic dużych nie- 
m łosiernie i niemiłosiernie jednostaj- 
nych. Język rosyjski wszędzie prze- 
waża. Natomiast bruki i dorożki po- 
dobne są do wileńskich, jak okolice 
Turmont do okolic Zemgal, jak tu i 
tam szwargot żydowski, czyli jak 
jednakie krople wody. Darožki tylko 
używają duh, co jest jedynem zja- 
wiskiem tolerancji łotewskiej. 

Przygnębiająco natomiast przykre 
wrażenie robi ten nawał szyldów skle- 
powych w języku łotewskim, Szyldy 
są duże, jaskrawe, nieestetyczne, jak 
na małe miasteczko przystało, a ten 

natłok urzędowego języka świadczy 
najiepiej o twardym życiu tutejszych 
„majejszości narodowych". W Rydze 
nie sprawia to już takiego przykrego 
wrażenia. W Rydze bądź co bądź ję- 
zyk łotewski słyszy się niemal tak 
często na uiicy jak rosyjski, ale w 
yaaburgu rosyjski, żydowski i pol- 

ski zagłuszają kompłetnie pojedyńcze 
wyrazy łotewskie, jakie gdzieś przelot- 
nie o uszy się obją. Te szyldy zatem 
wręcz odwrotny odnoszą skutek: na- 
dają miastu nie piętno narodowe, ale 
pęlno ucisku, Zgadza się to z bra- 
kiem szyldów i nadpisów polskich. 
Nie widać ich prawie zupełnie. Dla- 
czego? — Powiadają ogólnie, że spra- 
wia to madmierny ucisk stosowany 
względem Polaków specjalnie. Teraz 
się już nieco stosunki polepszyły, ale 
uprzedni naczelnik powiatu ciężkie 
"pozostawił wspomnienia. Wśród drob* 
nych urzędników powiatowych utarło 
się przekonanie, że co Polak, to ciąży 
do oderwania Dynaburga ed Łotwy 
it. d. Ce jednak handel, to nie życie 

Przemówienie Prezy= 
denta w Gdyni 

GDYNIA. 4—Vill. PAT. Dzisiaj 
rano p. Prezydent Rzeczypospolitej 
Mościcki zwiedził budujący się port 
w Gdyni, interesując się najdrobniej- 
szemi nawet szczegółami budowy. Z 
portu wyjechał p. Prezydent na krót- 
ką przejażdżkę na morze na pokładzie 
parowca Gdynia, któremu towarzyszył 
jako eskorta honorowa okręt Rzeczy- 
pospolitej Kujawiak. Po powrocie p. 
Prezydent wraz z otoczeniem udał się 
na zwiedzenie m. Gdyni i Kamiennej 
Góry i zatrzymał się w miejscowym 
kościele parafjalnym. O godz. 1-szej 
p. Prezydent Rzeczypospolitej ucze- 
stniczył w śniadaniu, wydanem na je- 
go cześć przez m. Gdynię. Obecni 
byli między innemi biskun chełmski 
Okoniswski, minister Kwiatkowski, 
komisarz generalny Strasburger. wo* 
jewoda pomorski Młodzianowski i 
inn. W czasie śniadania grzemówie- 
nie wygłosił burmistrz Gdyni, Krauze, 
składając hołd w imieniu ludności 
kaszubskiej. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej Mo- 
śc cki odpowiedział następującem prze- 
mówieniem: 

„Szanowni Panowie. Z dużą га- 
dością i prawdziwą dumą spoglądam 
już od dłuższego czasu na tężyznę 
ducha polskiego i realae wyniki odra- 
dzającego się w szybkiem tempie na* 
szego życia. Będąc przyzwyczajony 
do ścisłej obserwacji, mam wszelkie 
dane twierdzić, że przyszłość nasza, 
oparta na wysokich ideowych walo- 
rach naszych obywateli i bogactwa 
kraju, rokuje najlepsze nadzieje. Spo- 
strzeżenie to jest objektywnym faktem 
i wszyscy w to nareszcie uwierzyć 
musimy. Nad małostkami, absorbuią- 
cemi jeszcze Gmysły niektórych, samo 
życie przejdzie do porządku dzien- 
nego. Trwałemi pozostaną tylko dzieła 
wielkie. Takiego wielkiego dzieła je- 
stem tu dziś świadkiem. Szanowni 
Panowie. Jako pierwsze pokolenie od- 
rodzonej Polski mamy obowiązek 
wobec przyszłych pokołeń podjęcia 
prób wielkich, celowych i reaiaych 
wysiłków. Jedną i to kapitalną z tych 
prób jest nasza praca nad morzem. 
Jesieśmy świadomi, że błędy naszej 
przeszłości nie mogą się więcej po' 
wtórzyć. Drogowskazy w tej. dziedzi- 
nie zostały już jasno przez rządi 
społeczeństwo wytknięte. 

Pierwsze wysiłki zostały już doko- 
nane. Do wolnego, niczem nie skrę- 
powanego portu w Gdyni zawijają 
już i odpływają własne i obce okręty. 
Z dumą mogę powiedzieć, że 30 mil- 
jonowy naród polski posiada już 
swoje wyjście na świat szeroki. Od- 
tąd państwo polskie jest w stanie na- 
wiązać stosunki gospodarcze drogą 
morską z.innem państwami i ułatwić 
korzystanie z tego dostępu do morza 
tym państwom, które znajdą ekono- 
miczne podstawy swej współpracy z 
nami na połskiem wybrzeżu. Lecz to 
dopiero początek. Ostatni rok wysił- 
ków rządu, których Panowie jesteście 
tu najlepszymi naocznymi świadkami, 
oceniam jako zapowiedź zdecydowa- 
nej jego woli do kontynuowania i 
rozwijania tej wiekopomnej pracy. 

Jestem głęboko przekonany, że 
każdy rok następny będzie niczbitem 
świadectwem naszego dorobku go- 
Spodarczego па tym najważniejszm 
odcinku terenu Rzeczypospolitej. Wam, 
mieszkeńcom Pomorza, przypada w 
udziale uczestniczyć bezpośrednio w 
rozbudowie zapoczątkowanego dzieła. 
Podnosząc więc kielich na pomyśl- 
ność ludu kaszubskiego, który prze” 
trwał i zachował dla narodu polskie- 
go polskie morze, poruczam mu przy 
poparciu całego narodu z rządem 
Rzeczypospolitej na czels straż i pie- 
czę nad wszechstronną rozbudową 
wybrzeża:orskiego. i wykorzystaniem 
bogactw polskiego morza*. 

Po śniadaniu p, Prezydent Rze-. 
czypospolitej wraz z otoczeniem na 
pokładzie staku „Gdynia* wyjechał 
na pełae morze. Powrót do Gdyni 
nasiąpił późaą nocą, 
I ii CZAREK 

Przygotowania do międzynar. 
akad. zjazdu misyjnego w Po- 

znaniu, 
POZNAN, 4Viil, PAT. Wczoraj 

odbyła się w kancelarji prymasowskiej 
pod przewodnictwem ks. kanonika 
Zborowskiego narada komitetu, orga- 
nizującego międzynarodowy akademi- 
cki zjazd misyjny w Poznaniu, który 
rozpocznie się 28 września. 

kul'uralne. Po polsku słyszy sią ciąg- 
ie. Ten język dla Wilnianina specjal- 
ną jest sensacją. Któż bowiem uwie- 
rzyć może kiedykolwizk, ażeby wilnia- 
ninowi „uszy więdły* od tego prze- 
ciągania śpiewaego w wymowie, o 
którem mówią w Warszawie, że. Wil- 
no nie ma sobie równego: 

Tymćzasem w istocie tak nie jest! 
Dynaburg „przečiąga“ stokroć razy 
więcej od Wilnal zuje się też mię- 
dzy nimi jak między swymi braćmi 
rodzonymi. W  Dynaburgu jest gie 
mnazjum polskie i kilka szkół pow- 
szechnych. Duchowi polskiemu głów- 
nie upaść nie daje Związek Polaków. 
Na ulicę Warszawską też špieszymy 
przedewszystkiem taksem (a jakże, 

Dynaburg je teź posiada i to lepsze 
niż w Wilnie). | tu też niestety zastać 
nie możemy ani prezesa Związku, któ. 
rym jest p. Jarosław Wilpiszewski, 
poseł na scjm w Rydze, ani sekreta- 
rza. Wnętrzę lokalu przyjemne spra 
wia wrażenie. Jest tam wypożyczalnia 
książek, dosyć obfita, a też czytelnia 

Emerytura dla Władysława 
Orkana. 

Poseł Antoni Langer odbył konfe- 
rencję z Min. Oświecenia p. Dobruc- 
kim, w sprawie przyznania emerytury 
znanemu poecie Władysławowi Orka- 
nowi, którego jubiłeusz wypada w 
roku bieżącym. Min. Oświecenia serż ' 
Dobrucki zakomunikował p. Langero- 
wi, że Ministerstwo przygotowało 
już odnośne wnioski w tej sprawie; 
wnioski te wpłyną na najbliższe po- 
siedzenie Rady Ministrów. Emerytura 
ta wynosić będzie 400 ziotych mie- 
sięcznie. 

U bankiera Europy. 

NOWY JORK, 4.8. Pat. Jak do- 
nosi «United Press» pożyczki będące 
obecnie w pertraktacjach w Stanach 
Zjednoczonych wynoszą około 900 
miljoaów dolarów, z których о 600 
miljonów stara się Europa. Na czele 
pożyczających stoi Rzesza Niemiecka, 
gdyż Prusy pertraktują o pożyczkę w 
wysokości 30 miljonów dołarów, Baż 
warja o 26 miljonów dolarów, H'ssia 
— o 10 mil., miasto Berlin o 18 mil- 
jonów, Kolonja o 5 miljonów i t. d. 
Po za Niemcami o pożyczkę stara się 
Polska o 60 miljonów dolarów, War- 
szawa o 20 mil. dol. Czechosłowacja 
o 25 miljonów dolarów, Włochy rów= 
nież o 25 miljonów dolarów dia mia- 
sta Genui, o 15 miljonów dla Neapo- 
lui o 10 miijonów dia Wenecji. 
Również rządy Norwegji i Szwecji 
pertraktują o zaciągnięcie pożyczek 
w wysokości około 30 miljonów do- 
larów. Według «Journal cf Commer- 
ce» Stany Zjednoczone Ameryki Pół- 
nocnej udzieliły pożyczek zagranicz- 
nych ma początku b. r. na ogólną 
sumę około 20 miljardów dolarów, z 
czego 3500 miljonów Kanadzie, zaś 
4800 miijonów republikom amerykań* 
skim łacińskim. 

Rozmowa radjowa Berlin — 
Buenos Aires. 

BERLIN, — We czwartek Odbyła . 
się pierwsza rozmowa radjowa mię- | 
dzy Berlinem a Buenos Aires. Dodać 
należy, że była to rozmowa jedno- 
stronna, ponieważ stacja uadawcza w 
Buenos Aires nie jest jeszcze zmone 
towana. 

Nadano w Berlinie szereg prze- 
mówień. Według depeszy tełegraficze 
n:j, słyszano je doskonale w Buenos 
Aires. 

Rokowania handlowe niemie- 
cko-czechosłowackię. | 

Biuro Wolffa komunikuje, że w 
toku rokoweń handlowych, jakie w 
ostatnich czasach toczyły się między 
delegacjami czeskosłow. a niemiecką 
w Berlinie, zostały omówione wszyst-, 
kie dezyderaty, dotyczące taryfy cel- 
nej, przyczem osiągnięto porozumie- 
nie co do całego szeregu Kwesiji. 
Następne plenarne posiedzenie obu 
delegacji odbędzie się we wrześniu 
w Pradze. 

Sazonow o wojnie Światowej 

Ostatni zeszyt „Revue des deux 
mondes* przynosi artykuł o charak- 
terze wspomnień byłego carskiego 
ministra spraw zagranicznych, Saza- 
nowa, w którym ten dyplomata usi- 
łuje zrzucić na Anglję odpowiedzial- 
ność za wybuch wcjny światowej. 

Wywodzi ou, że po wręczeniu 
austrjackiego ultimatum w Belgradzie, 
usiłował wywrzeć presję na Berlin, a 
w tym celu chciał skłonić Aaglją do 
oficjalnego oświadczenia, że na wys 
padek wejny solidaryzować się będzie 
z ententą. «Tylko w ten sposób może 
naby było oddziałać na Niemcy». Sa- 
zonow przypomina, jakie wrażenie 
wywarło w roku 1911, z okazji afery 
Agadiru, oświadczenie angielskiego 
premjera. 

Zdaniem Sazonowa, jedao jedyne 
kategoryczne oświadczenie Anglji, że 
pójdzie solidarnie z Francją byłoby 
też w r. 1914 rozproszyło grcźne 
chmury, które się skłębiły nad Serbją 
i Ausirją. Tę tezą udowadnia Sazo- 
now cytatami z pamiętników Tirpiiza 
i Bsthmanna-Holiwega, dla których 
wypowiedzenie wojny Niemcom przez 
Anglję było straszną niespodzianką, 

Prasa niemiecka z radością notuje 
te wywody b. carskiego dyplommaw. 
Znowu ma na kogo zwalić odpowie- 
dzialność za wybuch wojny. 

t 
o 

na miejscu. Prenumeruje się gazety | 
polskie, gazety te z bliskich nam 
wszystkim sercem dzielnic: a więc na 
stole leżą przedewszystkiem gazety 
wileńskie, obok „Tygodnik Polski“ 
wydawany w Rydze, a oto i «Dzień 
Kowieński», są też warszawskie nie- 
które pisma. Wieczorem, o godz. 7-ej, 
zbiera się tam licznie młodzież, a wte- _ 
dy gwarno i wesoło się robi w loka< | 
lu związku. 

Pociąg do Rygi odchodzi dopiero 
w nocy. jeszcze pozostało czasu nie- 
co ma obejrzenie osobliwości miasta. 
Osobliwością jego są poza-wSzystkie i 
chodniki z czerwonej cegły. Pomysł, 
przyznać należy, nieszczególny. Ma 
jednak Dynaburg też swe piękae miej- 
sca. Jęst niem szosa, ma wale nad- 
brzeżaym, ślicziia aleja w cieniu sta- 
rodrzewia, nad brzegiem potężnej 
Dźwiny. Odetchnąć tam można šwie- 
żem powietrzem i widok napawać bez- 
brzeźnym widokiem na równiny, lasy - 
i pola, na wielkie wady Dźwiny. 

m.
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Z PRASY SOWIECKIEJ. 
Incydent posła Niedziałkowskiego.—Zagadki gospodarki sowiec- 

kiej. — Biurokracy ma powodzenie. 

Prasa sowiecka z uwagą śledzi 
wypadki polityczne w Polsce. W <iz- 
"wiestjach» systematycznie co kilka 
dni znajdujemy korespendencje z War- 
szawy, oświetlające przebieg wypad- 
ków politycznych. Często z artykułów 
p. Bratina, korespondenta „lzwiestji*, 
można się dowiedzieć tego, o czem 
u nas niewielu wie ludzi, mimo że 
wypadki te mają miejsce w stolicy. 
Wezmy np. ostatnią korespondencję, 
w której p. Bratin omawia stosunek 
P. P.S. do rządu i marszałka Pił- 
sudskiego. 

W ostatnich dniach, —czytamy—w 
okresie konfliktu pomiędzy rządem a 
sejmem spokojny i zrównoważony fi- 
lister, wróg siłnych środków, Niedział. 
kowski, z polecenia leaderów P.P. S. 
uzyskał audjencję u marszałka Piłsud- 
skiego. Na audjencji tej Niedziałkow- 
ski płakał, błagał i w końcu—strach 

* powiedzieć—o mało nie groził „komen- 
dantowi*, Wskazywał on premjerowi 
na zbliżające się niebszpieczeństwo 
kryzysu ekonomicznego, na groźną 
postawę mas i wreszcie na przeraża- 
jącą dwuznaczność położenia polskiej 
partji socjalistycznej, miotającej się 
między otwarto-kapitalistyczną polityką 
rządu i ciągle wzrastającemi żądaniami 
szerokich mas robotniczych. 

Premjer postąpił z leaderem P.P.S. 
jak z chłopczykiem „malczyszkoj*. Wy- 
słuchawszy jego wywodów poradził 
pos. Niedziałkowskiemu pójść -spać". 

Jak widzimy, ze szpalt prasy So- 
wieckiej można się dowiedzieć bardzo, 
bardzo ciekawych i charakterystycz* 
nych szczegółów. 

‚ Ciekawe również są obrazki z 
„rubryki „kalonym  pierom.'* Stanowią 
one doskonałe tło codziennego życia 
Rosji ebećnej, o którem wobec bacze 
mej cenzury komunistycznej wiemy 
dak mało. Oto pod intrygującym  ty- 
tułem „Gdzie żona grubego chłopa* 
<zytamy w „Prawdzie*. 

— „Kto z nas w latach dziecin- 
nych mie oglądał zagadkowych obraz- 
ków? Namalowana up, rzęka, a wzdłuż 
jej brzegów rosną drzewa, U dołu 
podpis „gdzie żona grubego chłopa, 
przyglądającego się rzece? Odnaleźć 
żonę*; szukasz żonę wszelkiemi spo- 
sobami. A ona siedzi na drzewie gło- 
wą w dół, sprytnie trzymając się za 
gałąź. 

Ale bywa, że i dorosli muszą inte- 
resować się podobnemi obrazkami. Ot, 
„powiedžmy sowchoz (majątek państ- 
'wowy sowiecki) „Łukino*—koionja 
MONO dla dzieci opuszczonych w 
odległości 17 klm. od Moskwy. A 
gdzie tutaj opuszczone dzieci? 

‚ Jakbyś nie patrzał, jak nie szukał 
—opuszczonych dzieci niema, 

Jacyś łetnicy zajmują pomieszcze- 
nia, obok funkcjonarjusze MONO, a 
dzieci opuszczonych ani śladu, Pola 
uprawione bylejak, niedbale, Park o- 
puszczony, staw pełen szlamu. Mar- 
murowe Statue i figury rozbite i po- 
Tozrzucane. 

Dalej widać chłosów przyglądają- | 
cych się z zainteresowaniem rozsypu- 
jącemu się sowchozowi, który powin- 
nien był służyć jako wzór kulturalnej 
gospodarki rolnej. 

Ale gdzie opuszczone dzieci? 
A otóż i one. Dzieci okazuje się 

mieszkają nie w «Łukino»,a © pół- 
wiorsty dałej od „sowchoza*, w od- 
dzielnym folwarku. Dzieci wĮ<Lukino> 
—to tylko aby trudniej było zgadnąć. 

Na ten zagadkowy i wogóle nie- 
wesoły obrazek zwrócił już swoją u- 
wagę Mossowiet. W marcu roku u- 
biegłego postanowiono oddać sow- 
choz do dyspozycji komisarjatu rol- 
nictwa. Jednakże Mono uzysxał pra- 
longatę do 1-go października pod 
pretekstem że nie ma dokąd przenieść 
dzieci. 

«Dzieje się to przy 700 willach. 
Oprócz tego w Sokolnikach stwier- 
dzono 3 „wielkie letniska dia dzieci 
Mono, w których nie znalazło się 
ani jednego dziecka». 

A teraz z innej beczki. 
„Powiadają że papier cierpliwy— 

pisze jakiś sielkor — i to nasze nie- 
szczęście. lle się tam go marnuje na- 
próżno, powiedzmy, w spirytusowo- 
wódczanej gorzelni jeżeli na trzech 
robotników wypada czterech funkcjo- 
narjuszy. 

Ale jeszcze pół biedy, jeżeli przy 
burzliwej erupcji papierków robotnik 
ma jakąkolwiek możność pracować. 
Inaczej jest na kolei Riazańsko - Ural- 
skiej, gdzie nawst pracować nie moż- 
na, a wciąż trzeba biegać z buma- 
gami. 

Kolej ma naczelnika służby ruchu 
obok niego jest kierownik działu dro- 
gowego. W jednym z lokali kolejo- 
wych, trzeba było poprawić drewnia- 
ną podłogę i dlatego potrzeba było 
8 najzwyklejszych gweździ. Ale o ta- 
kim remoncie kierownik służby ruchu 
nie chce wiedzieć, a kierownik działu 
drogowego powiada: 

— Dawaj _ papierek 
gwoždiej. 

Rozpoczęła się korespondencja. 
Niech gwoździe będą w tym lokalu, 
który wymaga remontu ale bez po- 
zwolenia kierownika działu drogowe- 
go nie można ich wziąć. Robotni- 
kom wreszcie dokuczylo wałęsanie się 
z papierkami, więc przynieśli swoje 
własne gwoździe”. 

Kult świętego Biurokracego, jak 
widzimy, nie tylko u nas w Polsce 
kwitnie, ma również godnych wielbi. 
Cieli w państwie szczęśliwości prole- 
tarjackiej. 

Obrazków temu podobnych za- 
mieszcza „Prawda* nie. mało. Ob>fi- 
tość ich. jest najlepszym argumentem, 
że nie, wszysiki ąda różowo, 
jak w AC aregY partyjnych 
umieszczonych na pierwszej stronie 
ofiejalnych wydawnictw sowieckich. 

N. 

i nikakich 

Kryzys mieszkaniowy 
w Moskwie. 

W jednym z ostatnich numerów 
„Wieczerniej Meskwy* znajdujemy 
garść ciekawych danych statystycz- 
nych, dotyczących warunków mieszka- 
niowych w głównem mieście unji so- 
wieckiej. Pismo stwierdza, jż nie ba- 
cząc na stale wzmagający się ruch 
budowiany, warunki mieszkaniowe 
Moskwy w ciągu ostatnich trzech lat 
uległy dalszemu pogorszeniu. W cyf- 
rach pogorszenie to przedstawia się 
w sposób następujący: 

Norma sanitarno-mieszkaniowa w 
Moskwie wynosila w roku 1923 prze- 
cietnie 68 mettėw kwadratowych na 
osobę, w roku 1924—5,7 metrów kw.; 
w roku 1025—53 metrów kwadrato- 
wych, w roku 1926—5,2 metrów kw, 
WW tym samym czasie wydano na bu- 
dowę nowych domów mieszkalnych: 
w r. 1925 około 55 milj. rubli, w r. 
1926—70 milj. rubii, w roku 1927— 
około 100,000,000 rubii. 

Przyczyną szczególnego tego zja- 
wiska jest niezwykle szybki wzrost 
ludności Moskwy. Podczas bowiem 

„gay w roku 1020 ilošė mieszkancow 
Moskwy wynosiła zaledwie 1,000,000 
osób, w roku 1923 liczyła Moskwa 
1,400000, a w roku 1926 już 2 milj. 
mieszkańców: Ludność Moskwy wzros- 
ła w ciągu ostatnich 3 lat 0 30 proc. 
Takiego szybkiego wzrostu łudności 
mie wykazywało dotychczas jeszcze ani 
jedno miasto europejskie. 

Wzrost ludności Moskwy odbywa 
się oczywiście kosztem innych miest 
i miasteczek. Ale i naturalny wzrost 
ludności Moskwy jest znaczny; wy- 
nosił on w roku 1912 pół proc, a 
następnie, stale się zwiększając, do- 
szedł w roku 1926 do 1,6 proc. 

W chwili obecnej w moskiewskim 
zarządzie miejskim zarejestrowanych R, 
jest około 70,000 osób, czekających 
na przydzielenie im mieszkań. Ludzie 
ci mieszkają narazie w prowizorycz- 
nych barakach, a niekiedy nawet— 
pod gołem niebem. 

Jak „Wieczerniaja Moskwa* zazna- 
cza, w najbliższej przyszłości nie 
można w tym kierunku oczekiwać 
zmiany na lepsze, bowiem rząd nie 
dysponuje dostatecznemi kapitałami, 
bez których należyty rozwój ruchu 
budowlanego jest nie do pomyślenia. 

Obchód 
10-tej rocznicy powstania | 
Korpusu Polskiego na Wscho- 

dzie. 
Komitet Wykonawczy obchodu 10 

let. rocznicy powstania | Korpusu 
Polskiego na Wschodzie, Wilno, zauł. 

w. Michalski 2 m. 23, niniejszem 
podaje do wiadomości program uro- 
czystości obchodu 10 let. rocznicy, 
które odbędą się w Wiinie, w dn. 13, 
14 i 15 sierpnia r. b. 

Piątek, dn. 12 sierpnia 1927 r. 
Godz. 19 m. 30. Powitanie na dworcu 

Gener:ła broni Józeta Dowbor-Muśnickiego, 
b. Dowódcy Polskich Sł Zbrojnych w Ro- 
sji, oraz b. Dowódcy I-go Korpusu Polskie- 
go na Wschodzie. 

Sobota, dn. 13 sierpnia 1927 r. 
Godz. 10 m. 30. Nabożeństwo żałobne 

w Bazylice га Poległych i zmaiłych uczę- 
e 1 ma > 

Od g. 17 do 20. „dziny prz, rzez 
Genersti J. Dowbor-Mušnickiego OE 
Me, Dowborczyków (zauł Św. Michalski 2 
m. 23). 

Godz. 20. Odwiedzenie przez Generała 
J. Dowbor-Mušcickiego, jako C tonka Hono- 
TORO, T-wa Gim. <Sokół» (ul. Wileńska 

Godz. 22. Odwiedzenie przez Generała J. 
Dowbor-Muśnicki :go, jako Fllistra aż 
wego. Konwentu «Batoria» (ul. Jagielloń- 
ska 9). 

Niedzie' a, dn. 14 sierpnia 1927 r. 
Godz. 8 m, 25. Powitanie na dworcu 

gości i delegacji. 
Godz. 10. Zbiórka delegacji i organiza- 

cji ze sztanaarami na placu Katedralnym, 
Godz. 10 m. 30. Nabożeństwo uroczyste 

w Bazylice, celebrowane przez J. E. Ks. Ar- 
cybiskupa Jałbrzykowskiego. 

Godz. 12. Akademja w Sali Miejskiej 
(Ostrobramska 5). 

Godz. 15. Wspólny obiad koleżeński w 
Górnej Sali Hotelu «Georges'a» (ul. Mickie- 
wicza 22). 

Godz. 22. Raut w Górnej Sali Hotelu 
«Georges'a». 

Poniedziałek, dn. 15 sierpnia 1927 r. 
Od godz. 12. Zwiedzanie zabytków m. 

Wilna pod klerownictwem prof, Ferdynauda 
uszczyca. 

Od godz. 17, Zabawa w ogrodzie Ber- 
nardyń skim, urormaicona popisem Sokolstwa. 

Uwagi: 1. Biuro informacyjnorkwaterun- 
kowe—na dworcu: 

2. Składka na obiad koleżeński wynosi— 
12 zł. Zapisy przyjmuje sę w. Komitecie do 
dn. 10 sierpnia włącznie. 

3. Karta wstępu na raut wynosi — 3 zł. 
Wstęp wyłącznie za zsproszeniami, które 
można nąbywać u członków Komitetu od 
dn. 1 lipca. 

4, Komitet uprasza zamiejscowych gości 
i delegacje, by zechcieli zgłosić swój przy- 
jazd i zapotrzebowanie mieszkań, 

5. Ministerstwo Komunikacji przyznało 
66 proc. (sześćdziesąt sześć procent) zniżki 
kolejowej w drodze powrotnej z Wilna do 
miejsca zamieszk:nia. 
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URZĘDOWA. 
— Prace komisji wodno-po- 

młarowej na rzekach Wace i 
Mereczance już przeprowadzono. 
Prace komisji wodno-pomiarowej, ba- 
dającej z ramienia Dyrekcji Robót Pu- 

blicznych i Dróg Wodnych możno- 
ści połączenia rzeki Mereczanki Z rz. 
Waką oraz ewentualnej budowy zbior- 

nika wody, któraby nastepnie byla 

odprowadzona kanałem -do turbiny 
zakładów przemysłowych „Orzego- 
rzewo*, zostały fuż na miejscu prze- 
prowadzone i obrenie kontynuowańe 
będą w biurze. Ostateczny rezultat 
badań tych wiadomy będzie dopiero 
za 2 — 3 tygodnie. Sprawa regulacji 
tego systemu ma duże znaczenie dla 

rozwoju zakładów przemysłowych 
Grzegorzewo, które, jak wiadomo, 
produkują znaczną ilość tektury, ma- 
jącej duży zbyt w kraju z powodu 
znikomej ilości tego rodzaju fabryk. 

MIEJSKA. 

— (o) Przyczyny ustąpienia p. 
inż. W. Niewodniczańskiego ze 
stanowiska rad ego m. Wilna. 
P. iożynier W. Niewodniczański, któ- 
ry przez szereg lat jeszcze przed woj- 

ną był wybitnym inżynierem miejskim, 

gotów był swoje siły fachowe oddać 
na służbę miejską i był przez wielu 
widziany jako jeden z najlepszych 
kandydatów na kierownika sekcji tech- 
nicznej, Ponieważ jednak wybory w 

Radzie Miejskiej ławników odbyły się 
przeważnie pod kątem politycznym i 
P.P.S. odegrało w nich wielką rolę, 
inż. Niewodnicz ńskiego wobec sprze- 
ciwu jego kandydatury ze strony PPS. 
nie wybrano do Magistratu. + ' 

Wobec tego, że inž. Niewodni- 
czański nie otrzyrnał możności pracy 
w Magistracie, musiał on jako radny 
podać się do dymisji, gdyż posiada 
prywatne biuro techniczne, co było 
by przeszkodą w funkcjonowaniu tego 

tatni 

> kinda: po inż. Niewodniczańskim 
przeszedł do p. Jakóbczyka. 

— Właściciele drobnych nie- 
ruchomości u p. Vice w jewody 
W dniu wczorajszym p. Vice:woje- 
woda Malinowski w zastępstwie Pana 
Wojewody Raczsiewicza przyjął dele- 
gację Stowarzyszenia właścicieli drobe 
nych nieruchomości w sprawie grun- 
tów dzierżawnych w dzielnicy Nowe 
Zabudowanie. 

— Inowacja na ulicach mia- 
sta. Mamy już trochę kanalizacji, (| 
gdzieniegdzie całe chodniki, około 
trzech me.rów asfaltowej jezdni na 
ul. Wiłeńskiej, a obecnie Magistrat 
ustawił na ul. Mickizwicza: (tytułem 
próby) kosz dla śmieci. Jest to inc= 
wacja, która zapewne przyjmie się w 
Wilnie doskonale. Skoro: jednak Ma. 
gistrat ma zamiar ustawić większą 
iłość koszy, to należałoby w kon- 
sirukcji ich zaprowadzić małą po- 
prawkę. Są one zbyt ażurowe i dzięki 
temu drobniejsze papierki i niedopał- 
ki papierosów wylatują, Pozatem po- 
mysłowi temu należy przykiasuąć. 

— (o słychać przy budowie 
złmowiska dla statków. Rozpo- 
częta w zeszłym sezonie budowa por- 
tu, a raczej zimowiska dla taboru że- 
glugi państwowej na Wiiji, jak ber- 
linki, pogłębiarki, prędówki- i t. p. 
oraz statków esobowych, należących 
do osób prywatnych, posuwa się sto- 
pnio vo, 

Główne roboty 
taborowi zaciszne lokum ma okres 
zimy i ewentualnej powodzi, |-k za- 
toka i wał ochranny, są już gotowe. 
Obecnie pracuje tam przeszła 150 
bezrobotnych, wykańczając zeszło” 
roczne roboty, Z chwilą uzyskania 
odpowiednich kredytów budowa por- 
tu, któryby został wówczas połączo- 
ny odnogą kolejową ze stacją towaro” 
wą, pójdzie w żywem tempie, 

— (s) Stosunki hand'owe z 
Ameryką Da Stow. Kupców i Prze- 
mysłowców Chrześc, w Wilnie wpły- 
nął cyrkularz  Amerykańsko Polskiej 
Izby Handlowej, w którym wymienio- 
no cały szereg frm amerykańskich, 
pragnących nawiązania stosunków 
handlowych z Polską oraz .proponu- 
jących swe zastępstwa w Polsce. 

— (e) W sprawie Izb Przemy- 
słowo Handlowych. W związku z 
rozporządzeniem P. Prezydenta w 
sprawie lb Przemysłowo Handlowych, 
Siow. Kupców i Przem. Chrześc. w 
Wilnie opracowuje stalut projektowa- 
nej lzby Przemysłowo-Handlowej w 
Wiłnie i czyni przygotowania do 
wyborów. 

Stow. wystąpiło z memorjałem 

zabezpieczające 

w 

IKA 
sprawie ustalenia granie i 
Izby. Przemysłowe-Handlowej, która 
ma się rozciągnąć na województwo 
Wileńskie i Białostockie. 

"KOLEJOWA 
— Vili-my ogólnopolski zjazd 

maszynistów w Wilnie. 04 dwóch 
dni obraduje w Wilni* Viil-my ogól- 
nopolski 
wych. 

Ze wszystkich dzielnic Polski 
przybyło na zjazd 168 delegatów. W 
pierwszym dniu obrad obrano « pre" 
zydjum zjazdu w składzie następują- 
cym: przewodniczący p. Borkowski, 
vice-przewodniczący pp. Schabowski 
i Kucner oraz sekretarze pp. Lisie- 
wicz i Spyt. 

Prócz delegatów przybyli z War- 
szawy goście, przedstawiciel Zarządu 
Głównego ZZK p. Grylewski”i przede 
stawiciel Zarządu Głównego Zw. 
Konduktorów p. Krałewski. 

W trakcie obrad nad sprawami 
sciśle zawodowemi uchwalono wyslać 
do Marszałka Piłsudskiego i Vice- 
premjera prof. Bartla depesze z pro- 
testem przeciwko nowej ustawie upo- 
sażeniowej dla kolejarzy. Obrady 
zjazdu przedłużone zostaną i na so- 
botę, jakkolwiek początkowo projek- 
towane były tylko na trzy dni. 

W kuluarach lokalu, gdzie edby- 
wają się obrady zjazdu, słyszeliśmy, 
że większość członków zjazdu jest 
niezadowolona ze stanowiska dotych- 
czasowego Zarządu Głównego, który 
idzi po linji PPS. Pomawiano coś o 
wniosku na temat votum nieufności 
dla dotychczasowego Zarządu. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zarząd Kasy Chorych m. 

Wilna na posiedzeniu w dniu 2 bm. 
załatwił m. in. nasteoujące sprawy: 
uchwalił od dnia 1. IX. r. b. pociąg- 
nąć de ubezpieczenia robotn'ków, 
zatrudnienych  w gospodarstwach 
relnych na terenie Wielkiego Wilna, 
polecając Dyrekcji poczynić odnośne 
zarządzenia w tej sprawie; przyjął do 
wiadomości sprawozdanie Przewodni- 
czącego Zarządu z załatwionych prze: 
zeń spraw; w związku z zarządzenia- 
mi Okręgowego Urzędu Ubezpieczeń 
i zamierzoną reorganizacją Kasy uch- 
walił delegować członków Zarządu 
Gradowskiego i Rafesa oraz zastępcę 
dyrektora Godwoda do Kas Chorych 
Warszawy i Częstochowy w celu za- 
znajomienia się z organizacją tamt, 
Kas; zatwierdził wniosek Komisji 
Świadczeń w sprawie opłaty za ko- 
rzystanie z samochodu Kasy przez 
łekarzy oraz wyasygnował 3.000 zł. 
na ll-gie półrocze r. b. na opłatę 
kosztów protez zębowych dla ubez- 
pieczonych K. Ch.; przyjął wniosek 
w sprawie przyjmowania pracowników 
narodowości żydowskiej do pracy w 
Kasie Chorych. 

AKADEMICKA' 
— Posiedzenie Komitetu przy: 

jęcia wycieczki akademickiej. W 
aniu wczorajszym odbyło się w urzę- 
dzie województwa posiedzenie komi- 
tetu przyjęcia wycieczki studentów 
zagranicznych. 

Wycieczka ta grupuje młodzież 
akańemicką kilku państw zjednoczo- 
nych w organizacji Pax Romanum. 

RÓŻNE. 
— IO-cio dniowa wycieczka 

Ligi Morskiej i Rzecznej nad 
morze, która wyruszy z Wilna dnia 
15 b. m. wzbudziła znaczne zaintere- 
sowanie ze względu na niewielkie ko- 
szta, jakie ponoszą jadący, i udogod- 
nienie w postaci specjalnego wagonu, 
który do dyspozycii Ligi przydziela 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wil- 
nie. 

Osoby biorące udział w wycieczce 
mają zapewnione gruntowne zwie- 
dzenie naszego wybrzeża, dzięki spec- 
jalnym warunkom z jakich korzystają 
wycieczki Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Informacje i zapisy u członków 
Zarządu pp. W. Szumeńskiego, Mie- 
kiewicza Nr. 1. tel. 12—78 i Racho- 
5” (Wielka 9. firma Wokulski) tel. 

Ostateczny termin zapisów upływa 
dnia 7 b. m. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Ra- 

dość kochania» komedja Verneuila, któ а 
słucha się z wstrząsającem zaciekawieniem, 
a po wyjściu z Teatru daje ogromny temat 
do dysput „na najbardziej żywotne, stare jak 
Świat, a wiecznie młode probiematy, dziś 
grana będzie po raz trzeci. 

Zasłużone oklaski w tej niezwykle inte: 
kesniacel Ponicdh zbierzją pp. Logan, 

wieżo pozyskana artystk . Rodziewicz 
Purzycki i Detkowski, Pa ” 

_  Dunin-Viarkiewicz, autor żartu sce- 
nicznego <Cnota Pana Tosia» pisarską 
działalaość swoją rorpoczął w Londynie, 
gdzie w tamtejszych Teatrach wystawiono 
kilka jego sztuk, napisanych w języku an- 
gielskim. Dunin-Markiewicz wczesią swoją 
młodość spędził w Anglji, przy boku umi- 
łowarej maiżonki, bohaterki, walczącej przez 
cale życie o niepodległość Irlandji, zmarłej 
przed paroma tygodniami. Od kilkunastu 
lat Dunin- Markiewicz osiadł na stałe w Pole 
sce, gdzie op'ócz pracy literackiej, poświę: 
cił się karjerze urzędniczej. W niepodległej 
Polsce piastuje wysoką godneść w Konsula- 

cie amerykańskim w Warszawie. Sztuki je- 
go: «Dzikie pola», «Lilje polne», <Marta 
wychodzi zamąż» i inne cieszyły się wy- 
jątsowem powodzeniem na scenach poiskich, 
szczególnie w Warszawie, przypominając 
nerwem i konstrukcją sztuki GQ. Zapolskiej. 
Teatr nasz ma zamiar wystawić cykl sztuk 
Dunin-Markiewicza pod jego autorską reży- 
serją, w której Dunin-Markiewicz, jako wiel- 
ki miłośnik i głęboki znawca Teatru—celuje. 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
— Dotychczas nie wróciła. Dn. 2 

on. wyszła z domu i dotychczas pie 

siedziby 

Dnia 6 sierpnia r. b., jako w 2-ą rocznicę Śmierci, o godz. 
kościele Serca Jezusowego (Arch:n.) odbędzie się nabożeństwo żałobne 

za dusżę Ś. P. 

8 m. 30 w 

Zdzisława Charmańskiego 
pierwszego Dyrektora Szkoły Technicznej. 

O czem powiadamia krewnych, personel 
i znajomych 

nauczycielski, uczniów 

DYREKCJA SZKOŁY. 

slezd maszynistów Koledos IA 
WILNO—REWEL 

Otwarcie rucha telefonicznego pomiędzy Wilnem a Tallinemi 
Z dniem 1 bm. zaprowadzona 

została komunikacja telefoniczna mię- 
dzy Wilnem a Tallinem (Estonja) w 
godzinach od 17 do 10. 

Opłata za trzyminutawą zwykłą 
rozmowę wynosi: 6 fr. 20 cent. W 

godzinach słabego . ruchu tj. od 12— 
8, taksa ta jest zniżona o 40 proc. 
Dopuszczone są na tej linji. rozmowy 
prywatne i państwowe, ' zwykłe i 
pilne. 

Epidemja wąglika w pow. Wileńsko-Trockim, 
Od pewnego czasu na terenie 

pow.  Wileńsko-Trockiego  konsta- 
towano coraz częściej ,zdarzające się 
wypadki zapadania bydła na zakaźaą 
chorobę wąglik, zwaną inaczej sybir- 
ka. Choroba przyjęła rozmiar epide- 
mji, gdyż na terenie kilku gmin, 
zwłaszcza Szumskiej, wypadki zapa- 
dnięcia na nią notowane są coraz 

częściej. Zarządzona została akcja, 
która ma zapobiec szerzeniu się epi- 
demji oraz roztoczyć dozór nad 
tem, aby włościanie nie zarzynali 
chorych sztuk celem sprzedania mię: 
sa, jak to było praktykowane dotych- 
czas. W ten sposób zaraza roznoszo- 
na była i kupujący chore mięso na- 
rażony był na przykre konsekwencje. 

Jąka będzie pogoda w sierpniu, 
Zdaniem meteorologów, bieżący 

miesiąc podobny będzie do lipca, 
ciepły i obfitujący w burze. 

Wpływy kosmiczne dają powód 
do poważnych obaw, że w miesiącu 
tym będziemy mieli burze i. orkany. 
Niebezpieczne te okresy przypadają 
na czas od 11 — 15-go, a następnie 
od 22 — 25-iego, 

W dniach 25 i 26-go spodziewane 
Są silne burze i opady atmosfery- 

CZNE. 

Pierwsza połowa miesiąca będzie 
o wiele ładniejsza, niż druga (to sa- 
mo było i w lipcu), Pod koniec mie- 
siąca pochmurnie i deszczowo. Na 
ogół biorąc, miesiąc sierpień będzie 
więc miesiącem dobrym i wszyscy ci, 
którzy obecnie korzystają z urlopu 
wypoczynkowego nie będą mieli po- 
wodu do użalania się nań. 

E STN TTT TTT ET ISIN PTA TIK IIS AIDS E 

O los teatru. 
Zarząd «Teatru Polskiego zwrócił 

się do Rady Miejskiej z następującym 
memorjałem: 

Teatr Polski w Wilnie obrał sobie 
jako dewizę: Oszczędność, energję i 
fachowość, ufając że przy wytężonej 
pracy, posiłkując się najnowszym re- 
pertuarem, potrafi bez pomocy z ze: 
wnątrz doprowadzić rok teatralny bez 
deficytu. To też dziewięć miesięcy 
miógł utrzymać się samodzielnie, da- 
jąc widowiska artystyczne po cenach 
minimalnych, i gdy teatry, prosperu- 
jące na visais terenach: 
Lwowie, Krakowie, Poznaniu "i Łodzi 
dały przy cenach biletowych znacznie 
wyższych niż w Wilnie deficyty się- 
gające kilkuset tysięcy rocznie, a w 
połączeniu z operą parę miljonów — 
Teatr Polski w Wilnie pracował o 
własnych siłach. 

Zważywszy jednak: : 
1) že tak intensywnie, jak obecnie, 

na dalszą metę pracować nie można, 
bo ani kierownictwu, ani artystom nie 
wystarczy sił fizycznych, 

2) że inwentarz teatralny potrze- 
buje remontu i ważnych uzupełnień, 

3) że m-ce czerwiec, łipiec i sier- 
pień dają znaczny deficyt, którego 
miesiące zimowe, finansowo opłaca- 
jące się, przy minimalnych jednak 
cenach na bilety, mie pokrywają, a 
przy wyższych zaś cenach, jak Oka- 
zało doświadczenie, frekwencja sig 
zmniejsza, 

4) że w miesiącach letnich przy- 
padają urlopy artystom, 

5) że Teatr Polski w Wilnie przez 
najwyższą na terenie miast Rzeczy- 
pospolitej frekwencję (65 proc. w 
miesięcach zimowych na przedsta- 
witeniach wieczorowych, zaś 80 proc. 
na przedstawieniach popołudniowych 
— szkolnych) wykazał, że /posiada 

zaufanie calego społeczeństwa wileń: 
skiego, co się da powiedzieć nie tyl- 
ko o sezonie bieżącym, który jest 
prowadzony autonomicznie, jako gru- 
pa zespołu „Reduta*, ałe i o sześciu 
latach poprzednich, które ówczesnego 
dyrektora F. Rychłowskiego koszio- 
wały wiele pieniędzy, ; 3 

6) že Teatr Polski zasadniczo da- 
jąc repertuar lżejszy, różny od Teatiu 
„Reduta, ani na dzień jeden nie za- 
wiesza widawisk i w dniach. uroczy- 
stości narodowych otwiera swe pod 
woje dla najszerszych mas, co wSpól- 
nie z minimalnemi cenami daje mu 
prawo zwać się Teatrem wileńskim- 
popularnym, 

7) że Teatr Polski daje przedsta- 
wienia szkolne — 

zwraca się do Wysokiej Rady 
Miejskiej z uprzejmą prośbą: a) o 
opiekę i danie możności finansowego 
zamknięcia sezonu bieżącego bez 
Ujmy artystycznej dla instytycji Teat- 
ru, a jednocześnie regulując zaległe 
pensje artystów, co, zważywszy bliski 
koniec sezonu,t. j. d. 30 sierpnia rb., 
wyniesie sumę do 10,000 zł. pol., 
b) o uregulowanie zaś na sezon przy- 8 
szły.sprawy Teatru Polskiego w ten 
sposób, aby przy subsydjum miej- 
skiem a troskliwej opiece wyłonionej 
Komisji 
stanął na mocnych fundamentach, 
godnych przeszłości i przyszłości 
miasta Wilna, 

wróciła 16-letnia Wiktorja Kowalewska 
(Lwowska 25). 

— Aresztowanie mordercy. We wsi 
Stajki pow. Wilejskiego aresztowano Józefa 
Chatkowskiego, który zamordował W. Bocz- 
kowskiego' s 

Sprawcę przekazano do sędziego śled« 
po-czego w Wilejce. 

Teatralnej — Tsatr Polski 8 

"„Nuška mundantka“. 
Pisma wychodzące w Galicji zamieszcza- ją w swych działach inseratowych o-tosze- nia matrymonjalne poszczególnych osób albo biur pośrednicwa małżeństw często na zbyt ksótki przeciąg czasu, aby to można było nazwać małżeństwem. Przoduje w tej dzia- łalności <matrymonjalnej» <llustrowany Kur- jer Krakowski», który mio, że pragnie uchodzić za pismo poważne, nie może się W,rzec tego, Co opinią polska określa mia- nem R i stręczycielstwą, u zegóż to nie można wyczytać w owych ogłoszeniach, k'óre kończą BETO p mentalcą formułą «dyskrecja za ewniona». Oto np. b. <mundautka> (galicyjska nazwa urzędniczki) nie chce więcej <mundo wać», gdyż doszłą do przekonania, że lepiej zna- e A choć z gazety i już nięch on <«munduje», zamieszcza - 

попио:] nasiępujące ogło 

Była mundantka, — bez majątku, z bra: ku znajomości tą drogą ee fowarzy- 2 życia ge e do 40 Pierwszeństwo 
q na rządowych stanowiskach. Zgłosze- nia pod «Nuśka» do Administracji. KE 
„Inny znoważ pan nazwiskiem Franciszek Kanik ma w:magania bardzo skromne gdyż: 
Poślubię kobietę z posagić 1500 = Adres: Franciszek Lima Bioko. wa 17. 

Kryzys ekonomiczn 
całej pełni: Tylke 1500. oe się gotowe, więcej nic nie 
Jest widocznie m 
z tą jedynie z. 
skromne. 

Wybór kandydatów i kand d st ogromny. Różae zawody. Jest p >> 
„ Aptekarz lat 32, kawaler, wyznania 5 żeszowego, „Z dobrej rodziny, ein teki w większem mieście prowincjonalnem panów a samotnością — pra* mie poznać w celu matrymonja! rozwódkę lub wdowę do łat = SARA powierzchowności, — dobrego charakteru z posagiem około 8—9 tysięcy dolarów. Rzecz traktuje się poważnie Pośrednictwo pożąda- ne Uferty sub „Aptekarz“ do Administracji Ilastrowanego Kurjera Krakowskiego, 

Bywa iównież i panna, kió 
oferty tylko terminowo. PPP 

Panna, wiek średni — prz sf . brze zbudowana kulturalna, Aa 2 biedna, E0spodarna, nawiąże korespondencję z panem z uniwersyteckiem wykształceniem sia Gena do Kurjera do 15 g6 pnia pod „Prowincja” i 
owak 0 waj (okazicielce losu 

_ Uwaga na termin. 
sierpnia! 

To są bądź cu bądź nominalnie ogł 
й 

о- szenia matry monj. ь me. ymonjaine. A jak nazwać "našię- 

W Zakopanem znajomość t 
> ; eltgent 3 średnich. kz stwo możliwe. — 'oszenić inistra: 

iw i aks żenia do Administra: 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
4 sierpnia 16x7 +. 

Dewizy i waluty: 

tu w 
złotych i wszystko 

„, potrzeba. P. Kanik 
aterjalistą z krwi i kości 
aletą, że ma wymagania 

Tylko do 15go 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,90 8,92 858 Holandją 358,50 35940 35760 Londyn 43,46 4357 / 43,35 Nowy-York 8,93 8,95 891 Paryž 35,05 35,14 3496 Praga 26,51 26,57 26,45 Szwajcarją 17240 17283 17197 Wiedeń 125,95 126,26 125,64 Włochy 48,78 48,80 48,46 

Papiery Procentowe. 
Dołarówka 54,25 54,— 

pr. pożyczka konw. 99,50 
Pożyczka dolarowa 82,— — — 
kolejowa 102,50 103.— 
8 proc. konwersyjna kolejowa 71— 
5 proc. ah —— 62— 22 

proc. listy Banku Gosp, 1, ©2 
Banku Rolnego 92,— PR 
4,5 proc. ziemskie 56,50 
8 proc. Warsz. 77,00 
8 proc. warszawskie ałotowe 93,75 94,75 

GIEŁDĄ WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 4 sierpnia 1927 r. 

Listy zastawne. 
Wil. B. Ziemsk. zi, 100— 50,— 49,80 

Złoto. 

Rublz 467 466 : pół



Z SĄDÓW. 
Krewki syn pobił dotkliwie ojca. 

Na polu w pobliżu wsi Nowe Huby, 

awanturować i krzyczał: 
— Zwróćcie mi moje gruczoły! 

! Ап‘:5 dr. Strański nie chciał o tem 
„ Żośmiańskiej, PoS GAJ ‚ słyszeć, a operator, który w jednym 

Bia się gorsząca echa, o oAEgO roze” dniu stał się sławnym lekarzem, był 
40 letni „Mariai Mažisonoi . dopadł Pei 7 

swego ojca Jana, jadącego na załadowanym uKtoś jednak musiał być ukarany. 
sianem wozie i tak NERO LIE okładał go Tak pr. iai ь biami, że st, k - Lac) mzytowność i przynajmniej chciał wszechwładny 
Git dę koo do "ne" PT Biurokracy. Skrupiło się na dyrekterze 

Policja wszczęła dochodzenie przeciwko więzienia, który został usunięty ze 
krewkiemu Marcinowi i w rezultacie stanął stanowiska za to, że „bez porozu- 

wego jako podaądny, 7 OMGgo" pienia z władzą wyższą wystawił ży- 
ER ozna sprawy Sąd na sesji Cie Sobie powierzonego na niebezpie- 

wyjazdowej w Postawach, biorąc pod uwsgę czeństwo Śmierci”. Biedny urzędnik 
okoliczności łagodzące, skazał Marcina Mar ną wieść o dymisji posiwiał. 
ciuszonka za pobicie rodziciela-staruszka na W ten sposób dr K i ik 
osadzenie w więzieniu przez pół roku. pos r. KoleSsniKOW 

Wykonanie wyroku sąd zawiesił na 3 Przewyższył sławę Steinacha: za jed- 
(a) nym zamachem udało mu się odmła- 

dzenie i postarzenie... 
4233953550004554550060GENG00N050O — Emerytura dia dziennikarzy. 

ŻE SWI ATA Rożumny ten projekt wniesiony zo- 
= siai do parlamentu w. Urugwaju, ktė- 

ry uchwalił utwerzenie specjalnej ka- 
— 11 dni tułali się po Ocea- sy zacpatrzenia dla tej kategorji pra- 

nie. W szpitalu w Tilbury leżą dwaj cowników umysłowych, _ Fundusze 
rybacy z Nowej Fundlandji, którzy składać S'ę będą z oplat, wnoszonych 
nie mogą otrząsnąć się ze strasznych przez redakcje pism, a stanowiących 
wrażeń, doznanych w czasie 11-dnio- 5 proc. wynagrodzeń, pobieranych 

wej tułaczki po oceanie, przez dziennikarzy, oraz ze specjal- 
= A ay nego pedatku, którym ebłożone bę- 

! YTY zd tki i i to- 
k Fundlandji na. połów. Nisba- 4 wezystkie wydzwalciwa, Importo 

wem zapadła gęsta mgła. Rybacy pły- 
wane z zagranicy, Jako odszkodowa- 

SEK BG A widzący twych nie za ten specjalny wydatek, uchwa- 

łodzi i nie mogąc się porozumiewać. 
lono zwolnić redakcje od opłat cel: 

Kiedy mgła ustąpiła, May i Williams nych, wymaganych obecnie orzy wwo- 
płynący na jednej łodzi, 

» zie papieru ręetacyjnego, Emerytury 
przekonali : A : 

się z przerażeniem, że oddalili się od stanowić mogą mex'mum 70 proc. į 

swych towarzyszy: z sześciu łodzi nie 

lata. 

  

jęte również przez Zastępców honorowych p. B. Wścieklicy (vide «Słowo» 
z dn. 3go b. m-ca Nr, 174), — dało mi pełną satystakcję za anonimową no- 
tatkę p. B. Wścieklicy (vide Kurjer Wileński» z dnia 26 lipca r. b. Nr. 167). 

norowych obu stron—dla każdego uznającego zasady postępowania honoro- 
wego, a zatem i dla opinji społecznej, sprawa staje się definitywnie wy- 
czerpaną. 

rowej, złożył oświadczenie (vide <Słowo» i «Kurjer Wileński» z dnia 4-go 
b. m-ca), przyczem 

obrazy, powołując się na ową notatkę w «Kurjerze Wilefisk m> z dn. 26-20 
ub. m-ca, за którą wymierzyłem sobie dorsźną satysfakcję, a która została 
definitywnie załatwioną wspomnianym na wstępie protokułem Zastępców 
honorowych. 

tej samej sprawy v'zez dwie i więcej instytuoyj. 

pójść nią aż do ostatecznych konsekwencyj i postąpić w myśl przyjętego 
przez obopólnych Zasiępców honorowych — kodeksu honorowego Boziewi- 
cza, którego art. 25-ty postanawia: 

<norową. O ile zniewaga raz już między temi samemi osobami została ho: 
<norowo załatwiona i powtórnie wywołuje przez jej powtórzenie zajście — 
«natenczas obrazę należy uważać jako prowokację, a osobę, która się jej 
«dopuszcza za prowokatora. Tego rodzaju sprawę należy przekaz:ć wła- 
«dzom państwowym do ukarania». 

deksu honorowego — kończę wszelką polemikę z p. B. Wścieklicą i przeka: 
zuję sprawę podwójnego oszczerstwa Sądowi Rzeczypospolitej 

ЗОЧО 

Ułaskawiony bandyta zaczął się RB m 

ODPOWIEDŹ 

na oświadczenie p. Bolesława Wścieklicy, 

Oświadczenie moich Zastępców honorowych z dnia 1-go b. m-ca, przy- 

Wobec takiego Czy innego załatwienia sprawy przez Zastępców ho- 

Tymczasem p. B. Wścieklica, po załatwieniu sprawy w drodze hono- 

w l-szej części swego oświadczenia, dopuścił się powtórnie tej samej 

Kardynalna zasada Kodeksów Honorowych nie dopuszcza z2łatwiania 

Stanąwszy przeto raz na drodze honorowego postępowania, muszę 

<W zasadzie jedna zniewaga pociąga za sobą tylko jedną sprawę ho- 

Wobec tego oświadczam, że w myśl powyższego postanowienia ko-   a (—) Kazimierz Wójcicki 

  

przeciętnego henorarjum, które otrzy» || 

było ani śladu. 
mywał miesięcznie kandydat w ciągu 

> z ostatnich 2 lat swojej dzisłolności 
Wiatr gnał jch na ocean. Cały Gicaniterskikh „nar 

  

  

  

zapas żywności składał się zaledwie — Teatr ni h autorów. P. : 
z 12 biszkoptów. Po trzech dniach Steffens, ŹNANY w- niemczech autor, drama“ : 5 KLAS ż : „Perlmutira Ultramarya 

i i i rzał tyczny, zakłada w Berlinie teatr, ry wy* esi jezw: nie najle; 1 - im w otzy, Syzegdnie dokuczało m zapić benenwiącai нуо) оуе $ 15 Pafistwowej Loterji $ | wiam lių „da bitų уч : . cych pisarzy. Poni: jedna teffens i celów malarskich, 
pragnienie. Kiedy już bliscy byli dw, Ro: doezmi Losaki 4 Główna wygrana 4((). 000 zł Ż | Odznaczona na wystawach w Brukseli 
śmierci, natrafili przypadkiem na górę finansowymi, przeto kurtyna podnosić się 4 ё sz i Medjolanie złotemi medalami, 
lodową. Odrąbali z niej nieco lodu i będzie dopiero o 12-ej w nocy. W ten spo- „. Co drugi los wygrywa. Ag Wszędze do nabycia. 

napełnili nim łódź. Było to odiąd je- 50b aktorzy będą mogli uprzednio grać na | Ciągnienie 9 sierpnia. 9 
dyne ich pożywienie. Ale wkrótce jęnych m Z a kg Cena > losu — we. z,  "OBOoDOROROGSOGOGOB 
słońcć stopiło lód i nieszczęśliwy ry kasie najmłodszych autorów: Ё POŁOWE zł. Ф $ ` 
bacy wpadli w rozpacz. — Rzadkie przyjšcie na šwiat. Do nabycia u Kolektora $ Sp. Akc. Hodowli Nasion ; 

Osiem dni krążyli po oceanie bez Na jednem z przedmieść Londynu 2 K. GORZUCHOWSKIEGO, $ ' UDYCZ“ 
požywienia, Jedenasteį nocy rozpętala zdarzy! się nieszczęśliwy wypadek, $ ; ›› 
się gwałtowna burza. Łódź teńczyła który wywołał wielkie poruszenie 
ma falech jak lupinka orzecha. Deszcz wśród ludności i niezwykłe zaintere- 
lał strumieniami, huczały pioruny. Ry- sowanie w kełach medycznych. Oto 
bacy zgubili wiosła i oczekiwali już samochód ciężarowy przejechał 20-let- 
końca. nią Neilly Reston, obcinając jej gło- 

Cudownym zbiegiem okoliczności wę. Po stwierdzeniu, Iż przejechana 
natrafili na parowiec «Albucza», który kobieta była w ostatniem stadjum ; 

   

    

ul. Zamkowa Nr 9. 

$9000000000009 
SNajlepszą oliwę do maszyn rolniczych A 

w specjalnych gatunkach do 

   

    
; Warszawa, Hoža 66 m. 3 ф 

4 posiada wylącznošė sprzedaży zbóż $ 
w oryginalnych — siewnych 

: © ŻYTO WIERZBIEŃSKIE, 
i PSZENICA 

WYSOKOLITEWSKA, 

  

i 

    
     i 

wziął ich na pokład i przywiózł do stanu cdmiennego, przewiezleno zwlo- Au 
Tilbury. - ki „dą szpitala, a ad ia čių PSZENICA UDYCZANKA, 

— Historjs_ jednego odmło- nali natychmiast cięcia cesarsciego: Motorów, 4 Przedstawicielstwo Sp. Akc. <Udycz» $ 
dzenia.. Sława Steinacha i Worono- Skutkiem zabiegu było wydobycie | Lokomóbii, mi Wileńsczymi P. ŚWIĄTICKU 
wa nie dawała spać dr. mn A = zupełnie zdrowego dziecka. 

łessnikowi, zamie szkałemu w serbskim a 

i Z całej Polski. miasteczku Zajeczar. 

— Kolej elektryczna Warsza- 
Ale oto zdarzyła się : doskonala 

i es 2 ojc wa-— Grodzisk. Pierwsza parija wa- 
gonów dła kolei elektrycznej Warsza- * 

odmiadzającej. W więzieniu z Zaje- 
czar siedział skazany na śmierć mor- W ar 

1 i „ Kiedy wa— Grodzisk nadeszła już i umiesz- 

Ei E S czona jest w wozowni w Pruszkowie, 
W najbliższym czasie rozpocznie 

   PĘZYGMUNT NAGRODZKI 

żw Wilnie, 

о0600000000089 - 

Młocarń, sieczkarń i t. a © 

dowolnych ilościach poleca | A“ 

4 
ul. Zawalna Il -a.5Z 

<Lechja» Sp. Akc. daw. Kujawski, 

Milewski i Sp. ZAKŁADY BUDOWY 
MŁYNÓW. 

| Biuro Sprzedaży ul. Ostro- 
bramska Nr 29, tel. 1310. 
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wyrok uprawomocnił się, dr. Koles- 

się ustawianie słupów i montowanie 
snikow udał RR PO waze i w te 
łowa przemówił do bandyty: 1 I 

e — %Ацзіп umrzeć. Nabroiłeś wie- przewodu jezdnego na odcinku miej- 

le za życia, uczyń więc choć skim. Na odcinku zam ejskim doko- 

śmierci dobry uczynek. W imię na- nano już montażu przewodu jezdnę* 

uki wzywam cię: poświęć swoje gru- go na 10 kim. „podwopeze work 

czoły dła dokonania Óperacji odmła- Nadto odbywa się PRA RSA y 

dzającej. linjowej (sygnalizacja). najbliższyc 

Bandyta zgodził się, a ponieważ i ak uruchomione będą podstacje 

dyrektor więzienia nie miał nic prze- Elektryczne, 

cyk sw, operacja odbyła się nie- _ Wykończenie budowy i PCO 
zwłocznie. Gruczoły  zaszczepiono mienie kołei spodziewane jest w po- 

ri . i czątku października. staremu lekarzowi, dr. Strańiskiemu, кеа аЬ 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia r. b. 
o godz. 11 odbędzie się licytacja szmelcu żelaznego, skórza- 
nego, odpadków futrzanych, wozów taborowych oraz materja: 
łów budowlanych jak: armatura piecowa, okucia drzwiowe i 
okienne. Przedmioty wystawione na licytację można oglądać 
codziennie, poczynając do dnia 16 sierpnia r. b. od godz, 12 
do 13 Licytacja odbędzie się w Kancefarji Komendanta Wojew. 
P. P. w Wilnie, ul. św. Jańska 3 pok. Nr 11. 
wysokości 10-proc. od sumy szacunkowej winne być wpłacone 
przez reflektantów do kasy K-tą Wojew. P, P. w Wilnie do 
dnia 18 sierpnia r. b. godz. 10. 

Ogłoszenie. 
Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Wilnie     

_  Zbyteczny tłuszcz 

+ 

600644 664444 >> 

Redakcja „Słowa”*ł 
poszukuje pracy dla człowieka lat Średnich posiadającego 

‚ Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 4 
oraz języków: 

| Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa ; 

  

  

  

do budynków "ER SMOŁOGOZOO аее 
ż3 Węgiel Drzedny | 

do samowarów i żelazek į 
J Gazownia 

Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713. 
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CZYTA KAŽDY 

„PRAUDĘ 
    

; | chor. WENERYCZ- i i Tygodnik «PRAWDA», jest najwięt- $ | NE! MOCZOPEG, | 10 Fdzierżawienia, 
szem i najwszechstronniejszerm cza- * SKÓRNE st. Landwatów. 

, sopismem w Polsce, prowadzonem © | od 10-1, od 5-8 w. я 
w stylu RA o kk: 
daje czytelnikowi całokształt aktnal- DOKTO 
nych spraw ze wszystkich dziedzin SI Id | R Sana rą 

$ życia państwa i społeczeństwa. LGIGOWICZOWA r poszatafe 
<PRAWDA» jest pismem dla initeli- A T apa posady nauczycielki 

i gencji polskiej. e DRÓG MOCZ.” do małych dzieci iuo 
Należy natychmiast żądać 4 PARSE | od 46 JOW CY, A 
egzemplarzy okazowych. 4 | ul.Mickiewicza24 Gospodskcwh aa 

Redakcja i administracja: ф tei. 277. we, wymagania skrom- 
Warszawa, Wilcza 16. ł W. Źdr Nr, 31. ne, Najchętniej w 

! Wilnie, zgodzi się r z я 
RE ga o A r. 6. Wolfson również ną  wyjaza. 

2 e Posiada 4-kfas. wys 
  

    

  

  

я чепегу‹ш;е‚ MOCZO- kształcenie, oraz 2-letni 
m CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 3 M: A pobyt w seminarjum 
R Musisz ukończyć kursa fachowe kore- Z leńska 7, tel. * naucz. Lubi bardzo 
m spondencyjne prof, Sekulowicza, i Pa TT dzieci i ż przyjem- 
m Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- © kuszerka nością zajmie się ich 
* czają listownie: buchaiterji, rachunko= 5 W. Smiałowska wychowaniem. Adres: 
+ wości kupieckiej, korespondencji * przyjmuje od godz. 9 Wilno, ui. Dobrej 
2 handlowej, stenografji, nauki handlu, e do 19. Mickiewicza Rady 7 m. 2, 
® prawa, kaligrafji, pisania na maszy- g 46 m. 6. 1. Szachnowska. 
e _ nach, Po ukończeniu świadectwo. — @ W! Z. P. Nr 63. 
2 ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® — 9 Sanie, 

1 КАМ! 
ФФФФ Lekarz-Dentysta оее ом 

+ rum miastą poszukuj 
Nowo-otwarty sklep  n; A Zgłoszenie I T 

2 ę Użyńska-Śmolgka do sdm. «Słowa». 
A J. K A L I k I Y 8 Choroby jamy ustne, "———7 

Plombowanie i usu- POSADĘ 
K przy ul. A. Mickiewicza Nr 4, $ wanie zębów bez bólu. 
    

  

R Porcelanowe i złote otrzyma kto pożyczy 
poleca w wielkim wyborze wina $ korony, Sztuczne zęby. Zl. 500 do 1.000, 
krajowe i zagraniczne, Wódki, likiery, © Wojskowym, urzędni- Informacyj udziela 
towary kolonjalne, oraz wielki wybór $ kom i uczącym się Makowski Zawalna 15 

     
„ różnej wędliny ) zniżka. Ofiarna 4 m. 3. 
firmy K, Bartoszewicz. )..« „Wydz. Zdr, Nr 3 

CENY PRZYSTĘPNE. % 

  

  

:……„…ж… Р oszukuje 
lakiopane 
Sprzedam matę willę 
murowaną w prze- 
pięknej okolicy. Kali- 
nowska, 

Zakopane. 

  

się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. <>łowa», 

na twarzy ® 
(otyłość) e 

zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa , 
+» ręczny patentowany specjalny aparat 4 

<Naila - Profila» do samomasażu twa- 3 i 
% rzy. Ai muskulaturę twarzy + Bezinteresownie 

  

    

ożywia, Skutek zdumiewający. Cena saukuje ma wieś GUBIONE  tym- 
* zł, 18. (wraz z kosztami przesyłki). Ró ać września, Z czasowe Za 

Wysyła za zaliczeniem pocztowem © nauczycielka, zajęcia świadczenie wyd. 
© D.H. LA BOR, Bydgoszcz Ćz dziećmi,  Arsenal- przez P. K. U, Wilno, 
* Gdańska 131. + ska 6—1. na imię Mikołaja For- 
  sewicza unieważnia się 

Kradcoda 
szyje ładnie i bardzo 

    

    

j Weg 

  

, POWOZIK 
› па gumach sprzedam 

4. niedrogo. Ostrobram- 
)j ska 25, u właścicieja 

  

      opałowy na zimę najlepszych  gatun- domu. tanio, uczyła się w, 
ków czysty bez miału po cenach $ P kuie Warszawie w dużej 

; najniższych z dostawą ga domów, OSZUKUJĘ imie Zmigrydera 
4 oraz węziel kowalski, koks, węgiel $ posady nauczycielki is Di 
i SZ i wszelkie” materjety, ue $ ub bony do dzieci od Marja Piłaszewicz 

E a 2 AS i pita“ Królewska Nr 3 m. 9- 
wł M. JĘDRZEJKOWSKI. 

Wilno, ul. Mickiewicza 34, tel. 370. 

ФФФФ 4 

ul. Wielka 27  Przerabiam szuby: racy, 
и m, 14. 

  

ao GUBIONĄ kartę Я 
ы + Do odnajęcia Z mobllizac yjrą 

dwa pokoje samotne: WICI PE 
mu . weżystkieii P. K. U. Walno, na 

i imię Michała  Dobro- 

ZET * wolskiego, unieważniz 
к ak 

OFIARNYM 
CZYTELNIKOM Pokoju 

<Q poleca administracja umeblowanego poszu- 
„Słowa* rodzinę po- kuje wyższy urzędnik 

  

    

      

    

  

  

polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

zostającą bez środków _ państw., kawaler. 
do życia, i obecnie Oferty do administr 
wyeksmitowaną . z «Słowa» dla r. T. 

mieszkania. Łaskawe 
ofiary przyjmie adm. 

  

  

  

  

      

  

  

który wkrótce odzyskał pełnię sił i r Komendant Wojew6dzki P. P, „Słowa* dla „Rodziny iani 
stai si greźnym kofkurentem dla nie- garconne, Donoszą z Tomaszowa w.ż. KONOPKO K. DĄBROWSKA |imetsmitowaneje. „zamienię 
iednego młodzieńca, Marowjeskiego oO ik ży: Nadkomisar W ilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 3 3 pokoj  Hicbuia, 

* "Nagle wybuchła bomba. W dniu ku, ofiarą którego padła 18-letnia žy< | 1094V1. й si + 2 PIANINO przedpokój z wygoda: 
wykonania wyroku nadeszła depesza dówka. az ona i os o мы A. Rauser, kon. Ti w Centrum miasta 

d przytomności przez sweg ь ‚ ' Dziś będ. E danai asa оо „A. + .KON- pę' mieszkanie 4 po» 

aa wodłuę któr Kra mg. het ją w ten sposób ukarać za ©Q Miejski Kinematograf || msajstim,. „Miłość czy tron* Szym: sklikron Godne "Sc вар „również w 
ną kary na 20 lat więzienia. obcięcie włosów a la R, wbrew 2 Kulturalno-Oświatowy Sakai oO „pager A= M ne. p. M e sprzedania Adres: szenia do adm, «Sło- 
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Twarz Tarna drgnęła, milczał jednak. 
—W domu przy Trednid! street ist 

nieje firma, której nie bardzo się widocz- 
niejpowodzi, skoro zajmuje jeden tylko 
duży pokój ima nie służącego. Całą 
pracą kieruje tajemnicze indywiduum, 
które zjawia się po godzinie, o któ- 
rej zamykają się wszystkie inne biura 
i wychodzi przed północą. Człowiek 
ten sam pisze na maszynie listy, któ- 
rych kepij nie zachowuje. Odwiedza- 

się, podszedł do biurka. Nie usiadł 
jednak, stał z rękami wsuniętemi w 
kieszenie, pochylony nieco naprzód, 
chłodno wpatrując się w twarz pana 

EDGAR WOLLES. 

* Złowieszcza postać. 
— Czy stało się co złego? —zapy- Tarna. 

tała Elza. — No? 

Master Tarn z goiewem zaprze- Usta Maurycego Tarna dwa razy 
czył poruszyły się, siląc się na jakieś sło- 

-— Coś złego? Co mogło się stać .wa, wreszcie mówić zaczął jakimś ob- 
złego? — ze strachem zwrócił się ku cym, nie swoim głosem. 

drzwiom... Ja zaraz pójdę do niego. — Czuję, że powinienem... prze- 

W głosie jego brzmiało wyzwanie, 
zdziwiłe to Elzę. Nie poznawała go. 
Do dodatnich cech charakteru swego 

opiekuna zalicz:ła to, że w pracy był 

"człowiekiem zrównoważonym i znają- 

cym się na interesach. W domu jed- 

nak byłon leniwym tyranem, mającym 

wyraźną skłonność do alkoholu. w 

tej chwili nie był podobny ani do 

pierwszego typu, ani do drugiego. 

Robił wrażenie człowieka, który stara 

się dodać sobie odwagi przed jakieraś 

ciężkiem przejściem; ręka, którą ner- 

wowo targał wąsy, drżała, w oczach 

malował się strach. 
— Muszę wyjechać! — szepnął. — 

Nie wiem dokąd, ale muszę... gdzie- 

kolwiek bądź... 
W tej chwili posłyszał ciche skrzyp” 

nięcie drzwi i obejrzał się; na progu 

stał Paul Emery, ze swym odpychają- 
cym uśmiechem na wąskich ustach, 

— Chciałem... ja chciałem rozmó- 
wić się z panem, panie Emery. 

Nie odpowiadając ani słowa, ma- 
jor Emery otworzył nieco Szerzej 
drzwi wpuścił da swego gabinetu 

głównego zarządcę firmy, Poczem 
zamknął za nim drzwi, -nie śpiesząc 

wczoraj zrobiłem, panie majorze. Oba: 
wiam się, że uniosłern się zbytnio, ale 
pan rozumie, że człowiek, który cie- 
Szył się zawsze zaufaniem firmy Eme- 
ry, człowiek, którego, można póowie- 
dzieć, szanował pański wuj. 

— Proszę usiąść! 
Master Tarn machinalnie usłuchał 

rozkazu. 
— Jestem laikim w tych sprawach, 

master Tarn. Powinienem był przyje- 
chać przed ośmiu miesiącami, kiedy 
inój wuj umarł, a ja odziedziczyłem 
majątek jego. Dzieją się rzeczy, o któ: 
rych nie miałerm wówczas pojęcia, ale 
teraz już mam. Wyobrażałem sobie, 
że spółka handlowa „Emery and Eme- 
rys może się obejść beze mnie, Nie 
wyobrażałem sobie, że firma ta jest... 
moim wrogiem. 

Maurycy Tarn spojrzał ze zdumie- 
niem na majora. 

— Nie rozumiem pana, firma na- 
sza ma być pafńiskim wrogiem, majo- 
rze Emery? —pytał drżącym _ głosem. 

— Co to jest „Stanford Corpora- 
tion"? 

Pytanie to zabrzmiało, jak wystrzał. 

ny. 

ktami. 

czenia: 

rosić pana za awanturę, którą tutaj jący go ludzie mają wy, 

zaj: В, В a * chociaż pod „Stanford Cor- 
poration" nie figuruje w naszych księ- 
gach, wiem jednak, że nasza szanow- 
na spólka,—przy tych słowach zwykły 
uśmiech przemknął po jego twarzy, — 
stworzona dzięki uciążliwej i uczciwej gdzieś, 
pracy moich zmarłych przodków, słu: 
ży jako parawan, poza którym  kwit- 
nie handel wiadomemi panu produ- 

— Majorze Emeryl 
Przez sekundę Maurycy Tarn wy- 

trwał w pozie obrażonej uczciweści, 
lecz pod palącym wzrokiem swego 
szefa spuścił oczy. 

' — Jeśli pan stawiami takie zarzu- 
ty, majlepiej będzie, jeśli opuszczę 
pańskie przedsiębiorstwo, Pracowałem 
tu wiernie i uczciwie 35 lat i uważam 
że pan nieszlachetnie postępuje ze 
mną... Pan stawia zarzuty... — Znam 
„Stanford Corporation"; w tej chwili 
przypomniałem sobie o niej, jest to 
absolutnie uczciwa firma... 

Podniesiona warga i pogardliwie 
uśmięchnięte oczy zmusiły go do mil- 

— Pan chce kłamać do końca, 

co? Niechże tak będzie, mój panie, ja 
nie pochwalam pańskich czynów, mó- 
wiąc delikatnie. Postanowiłem skoń- 
czyć z tem. Choćbym miał nawet za- 
bić panal Rozumie pan? Czy pan 
wie, kim ja jestem? Więcej się pan 
domyśla, aniżeli wie. Pan stoi na me- 
jej drodze. Nie myślałem, że tutaj 
znajdę taką  przeszkędę. Powiem 
otwarcie: dwie szajki handlujące ko- 
kainą mogą zbierać majątki... może 
pan czytał o tem w gazetach, dwie 
szajki! Ale dla dwuch niema tu miej- 
sca—rozumie pan? 

Twarz Tarna przybrała barwę po- 
piełu. Stojący przy biurku, Emery nie 
patrzał ma niego. Oczy jego błądziły 

zdawało się, że uwagę jego 

panujący 

ląd poedejrza- 

pochłaniał całkowicie ruch, 
na ulicy. 

— Za ciasno tu dla dwuch, po- 
wtėrzyl.—Druga szajka musi zamknąć 
swój handelek i zniknąć, dopóki ma 
czas vczynić to spokojnie. Oczekują 
ją wielkie miebezpieczeństwa, Soioka 
i jego pomocnicy nie zniosą tego ro- 
dzaju konkurencji. Uprzedzam pana 
po przyjacielsku, 

Tarn zwilżył językiem zaschnięte 
usta, ałe nie mógł wymówić słowa. 

— Dziewczyna nie jest w tem za- 
mieszana? 

— Nie. 
Tarn przez nieuwagę uczynił to 

częściowe wyznanie. 
— Pan... jest Soioką?— wyszeptał. 

O Boże! Nie przyszło mi to na myśl... 
Wiedziałem, że główne ich siły kon- 
centrują się w Indjach i na Wscho- 
dzie... ale nie domyślałem się... 

    

Słowa jego zamieniły się w bez- 
r pomruk. 

mery nie odpowiedział nic. Ski- ferowi, gdy drzwi się otwarły i pięe 
nieniem głowy zakeńczył rozmowę. kny GRY frzydziestoletói 4 
Elza ujrzała opiekuna, przechodzącego szedł na irotuar, by ją powitać. 
przez jej pokój chwiejaym krokiem / — Cóż się stało? Czyżby szano- 

lunatyka. : в wna firma Emery rozpadła się? 
Emery usiadł przy biurku i oparł / Weszła szybko do domu i dopie- 

głowę na ręku. ro, si alazł: e Naprzeciw niego na ścianie wisiał tej Knit odka TA 
obraz w staroświeckiej złoconej ramie: — Wszystko się rozpada, Ralfii 
był to portret starca w peruce. Obfite Nie, ziękaje nie šo aaa Prositt 
koronki otaczały jego podbródek, w nie przerywać Śniadania, ja zaś będę rękach miał nawgół rozłożoną mapę -opowiadała. 
kuli ziemskiej. — Już jestem po śniadaniu. Pre- 

Był to założyciel rodu Emery! gzę przynieść coś dla miss Marlow, 
Ostatni przedstawiciel tego rodu spoj- rozkazał dr. Ralf Chalłam. 
rzał w „Surowe szare oczy swego Gdy lokaj wyszedł, doktor zapy- 
przedka i ukłonił się. tał z niepokojem: 
„_ — Sławny—mój przodku—rzekł z _ — Czy stało się coś złego? 
ironiczną powagą, — oszukań firma - Dziewczyna znała Ralfa Chałłama 
Emery wita Cięl jeszcze za czasów, gdy była szczu- 

ROZDZIAŁ IV. płą, drobną pensjonarką. Przyjaciel 
в jej wuja i częsty gošė w įego domu 

Dr. Ralf Challam. stał się wkrótce przyjacielem  dziew- 
V dien keńdiotońć GAĆ wi czyny. Doktór przyznawał się dobro- 

niepamiętnych czasów był zwyczaj, 
wolnie, że znał się bardzo mało na. 

że urzędnicy mieli godzinę i dwadzie- 
ścia pięć minut wolnego czasu na 
drugie śniadanie. Nikt nie wiedział, 
skąd wzieły się owe 25 minut, nale- 
żało to do tradycyj firmy. Dnia tego 
Elza Marlow postanowiła użyć ten 
czas na porozumienie się z czlowie- 
kiem, jedynym, któremu mogła zau. 
fać, Gdy pierwsza wybiła, Elza śpie- 
sznie opuśćiła biuro i skierowała się 
ku Chipside. Samochędów było tu 
dużo, więc po kwadransie znalazła 

się u bramy domu przy ulicy Have 
street. Zaledwie zdążyła zapłacić szo- 

wać od chwili, gdy porzucił pracę w 
szpitalu, Mając zdolności do handlu, 
umiał obracać niedużym kapitałem, 
który pozostawiła mu matka, tak 

się problematycznego dochodu, który: 
dawałaby mu praca fachowa. 

Jasny blondyn z niebieskiemi ży- 
wemi oczyma, z twarzą gładko wy” 
goloną, robil wrażenie młodzieńca. 
dwudziestoparoletniego. 
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Kościelisko, * 

medycynie, to też przestał praktyko- © 

szczęśliwie, że śmiało mógł wyrzec f


