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Opłata pocztowa u 

Wielka mowa Marszałka Piłsudskiego. 
Przy tej palmie pierwszeństwa, 

którą my w stosunku do prawa prze- 
lewania krwi tylko za Polskę, a nie 
za co innego mamy, to znajdę zaraz 
i inną cechę, która bardzo nieśmiało 

,d bardzo powoli zaczyna nam sekun- 

=
 

dowač. Jest to prawda Polski, którą 
spotykało się po wsiach, czy po 
dworach, gdyż mieliśmy to szczęście, 
w porównaniu z legjonami innymi w 
naszej historjj, że walczyliśmy na 
własnej naszej ziemi, a ani razu za- 
granicę Rzeczypospolitej nie wyszliś- 
my. Mieliśmy więc stale otoczenie to, 
które i teraz w Polsce istnieje, tę 
samą polską ludność. jeżeli przypo- 
minam sobie swe wrażenia w ciągłych 
marszach i przemarszach przez naj- 
różniejsze części Polski, jeżeli zesta- 
wię swoje wrażenia od roku 1914 = 
1916, kiedy nasze marsze się skoń- 
czyły, te znajdę zawsze rosnącą, 
zawsze narastającą, prawdę, że coraz 
mniej byliśmy obcy dla swoich, со- 
raz więcej zyskiwaliśmy зутра 1 
coraz więcej humoru. Szło to tak 
powoli, że ręczę, iż niejeden z Was 
w mocy z tej przyczyny cichą łzę 
przelewał. Nazywano Was żołnierza- 
mii bez Ojczyzny, trawestując prawdę 
Żeromskiego o dawnych legjonistach, 
których nazywał żołnierzami — tula= 
czami. I gdy sobie przypomnę rozu- 
mowania, z któremi się spotykałem, 
narastające szepty, podawane naszym 
uszom, to znajdę zawsze skromność 
polską, która bała się wszystkiego 
prócz łzy, prócz cichego rozczulenia, 
z powodu spotkania się z obrazkiem, 
który się znało, na który się patrzy- 
ło, zakrywając książeczkę ze strachu. 
Mundury, specjalnie rabat ułański, 
wysokie czako, to było to, 0 czem 
się śniło, © czem się bardzo sze tało. 
„ Te dwalata przeżyć najciężej wspo- 
minam. Agentura obca i płatna, szu- 
kająca obniżenia naszej pracy i z dru- 
giej strony bardzo niejasne i bardzo 

nieliczne RO gai ienas dla na- 
szej pracy. jeżeli Panowie wezmą na- 
ai EA A 
go wyrastania sprawy polskiej, w 
którym po raz pierwszy zaczynają 
się sprawą polską zajmować, Dzieje 
się to dlatego, że państwa, które rzu- 
ciły w grę miljony istnień i miljardy 
złota na szalę wypadków, zatrzymały 
się w jakiejś dziwnej równowadze sił, 
bez możliwości wyjścia poza tę rów» 
nowagę. Jest ta koniec roku 1916—17, 

ldą lata, gdy zwycięstwo się chwie- 
je, gdy wrażenie ogólne nie daje po 
światu pewności szybkiego zwycię- 
stwa jednej ze stron walczących. 
Rozpoczyna się poszukiwanie jakie- 
gokolwiek ciężarka, któryby rzucony 
na szalę zaczął przychylać się na tę, 
czy inną stronę. Gdy w gabinetach i 
w  dowództwach zaczynają : szuksć 
gwałtownie po dwu latach pracy wo- 
jennej, gdy wylano już olbrzymie mo- 
rze krwi i gdy świat podzielono na 
to, co jest po jednej i po drugiej 
stronie drutu kolczastego, gdy wcią- 
gnięto w grę świat cały — szukać 
takiego ciężarka, któryby mógł prze- 
chylić choć trochę szalę na stronę 
zwycięstwa. 

W poszukiwaniach tych poszuki: 
wano i Polski. ; 

Moi Panowie. Nie dziwię się, że 
państwa zaborcze tej kwesiji nie 
chciały dotykać. Długo męczono się 
nad formułami, nad wymyślaniem ta 
kiego jakiegoś znaku na ziemi i nie- 
bie, żeby Polska była i nie była, że- 
by można było po najtańszej cenie 
wykupić się z potrzeby poszukiwania 
ciężarka, 

Tedy jednak agentury wszystkich 
stron, gdy tyiko Polska uzyskała 
wartość, poczęły żer, poczuły możli- 
wość posiadania atutu Polski w swem 
ręku tak, by każdy, kto płacił, był z 
nich zadowolony. 

Jakże w ręce warjatów oddać [0- 
sy narodu? Przecież to jest rzeczą 
niemożliwą. 

To jest to pierwsze jakby hasło 
rzucone w lMaszą pracę. Gdy tylko 
ważka polska zaczęła przechodzić z 
rąk do rąk, od tej chwili zaczęliśmy 
spotykać nie obserwację agentur, ale 
otwartą walkę z nami. 

Twierdzę, że połączeniu wszyst- 
ch ageniur nie przeszkodziła wza. 

jermna walka mocarstw, które repre- 
zentowały. ja, proszę państwa, szczę- 

| śliwy jestem z posiadania najrozma- 
( itszych papierów, które jeszcze nie 

ujrzały światła dziennego, a które 
krążyły między dowódziwarmi, między 
peńsiwami. Na podstawie tych doku- 
mentów twierdzę, że od 1916 r. za- 
czyna się targ o Polskę podwyższać 
i że szukanie ważek na szalę ZWy- 
cięstwa zaznacza się w  domyslach 
wielkich mężów stanu i wielkich ge- 
nerałów, dowodzących wojskami stron 
walczących. 
& &Оо naszej. paltny pierwszeństwa 
przyłącza się palma męczeństwa, gdyż 

niema wątpliwości, że nasza prawda, 
którążeśmy  przeciwstawili prawdzie 
agentur została pobita. Zostaliśmy w 
tem starciu z agenturami pobici i 
i święcimy dziś 10-ciolecie  Szczy- 
piorny, 10-lecie Magdeburga, 10:cio 
lecie tych czy innych więzień, do 
których nas rozsyłano, kończąc w ten 
sposób życie Legionów. 

Proszę państwal Nadchodzi ko- 
niec roku 1917 i cały rok 1918, Każe 
dy z was żywo pamięta, jak sprawa 
szybkiemi podskokami idzie naprzód, 
ile pod tym względem papieru zapi- 
sano wówczas © sprawie Polski we 
wszystkich gabinetach walczących 
państw; wiełe ułożono projektów, jak 
robić Polskę tak, żeby jej nie było i 
ile najróżnorodniejszych dokonano 
usiłewań, aby tak postąpić, To prze- 
kracza rozmiary bibljoteki wcale przy» 
zwoilej, 

Gdy w przyszłości historja będzie 
mieć dostęp do archiwów tajnych 
poszczególnych państw, bo takie czas 
sy zawsze nadchodzą, kiedy wejrzeć 
można będzie do aktów każdego z 
agentów, którego Się określą ceną w 
zależności od gorliwości i skutecznoś- 
ci służby, w spisach tych znajdziecie 
nazwiska wielu z waszych znajo: 
mych. 

Proszę państwa! W dzikim chag- 
sie, w jaki wpadłem po powrocie z 
Magdeburga, w zamęcie sądów, myśli 
zdań, ugrupowań rozbieżneści były 
tak wielkie i tak olbrzymie, że uwa- 
żam to za jeden z cudów wielkiego 
talentu, że mogłem z tego chaosu 
wyprowadzić państwo na jakąś ścież- 
kę. Skarżymy się teraz „na wielką 
ilość stronnictw. Cóż dopiero mówić 
o owych. czasach, gdy na stronnictwo 
składało się 4-ch czy Ś5ciu ludzi, 
znajdujących się w jakiejś knajpie. 
Chaes słów był tak wielki, że gdyby 
nie moja mocna głowa, deprawdy 
zwarjeęwałbym po wysłuchaniu jedne- 
go dnia 50-ciu ludzi, przeświado- 
mych o swej wartości, nie poczuwa- 
jącyeh się do żadnej siły, a żądających 
usłuchania ich recept zbawienia Polski, 
których sami nie byli pewni, odstępu- 
jących łatwo od każdego słowa, za 
to bardzo zażarcie zwałczających są- 
siadów. Wiem że wśród Panów znaj- 
dują się tacy, którzy mają do mnie 
pretensję, że z nimi za mało obco- 
wałem w czasie ostatniego Zjazdu. 
Osądźcie jednak sytuację człowieka, 
który przeżył rok 1918, który: wtedy 

20 podzin cziennie rozmawiał z 
ludźmi, z jednym, z dwoma, dziesię- 
cioma, nie mogąc żadnego pogodzić 
z drugim, nie mając możności po- 
stawić jednego obok drugiego dla 
współpracy. 

Ludzi wyklinających tak łatwo 
swych współpracowników, odsądza- 
jac ich od czci i wiary, tak swobod- 
nie uniemožliwiających  kłótliwością 
pracę. Dosyć było przeżyć koniec 
1918 r, aby zbrzydzić sobie rozmowę z 
Polakami. Ja zaliczam do cudów 
pracy swojej, že w tak dzikim chao- 
sie wybrnąć mogłem i postawiłem 
pierwszy krok Połski jako państwa. 

Moja praca z tamtych czasów po- 
legała na usiłowaniu doprowadzenia 
jakiejś narady z Polakami do końca. 
Męcząca to była praca. Zmiechęciły 
mnie rozmowy wspólne z 10 Pola: 
kami razem, podczas których wyta- 
czano niesłychane argumenty, by za- 
raz o nich zapomnieć, by mówić co 
innego nazajutrz, gdzie wynajdowano 
cudowne myśli, aby mnie o tem prze- 
konać, że należy powiesić sąsiada, 

Nigdy nie zapomnę wrażeń mo- 
ich, jako Naczelnika Państwa, gdy 
nasz hymn narodowy, nasz sztaadar 
narodowy był jakby šmieciuchem, 
rzuconym w kąt dla sztandarów ob- 
cych i dla hymnów. Widziałem sta- 
rania ustawiczne i stale idące w tym 
kierunku, aby agentury obce, płatne, 
były możłiwie na górze państwa, Szły 
one krok w krok obok mnie, jako 
Naczelnik Państwa, szukając sposo* 
bów wytworzenia kliku rządów w 
Polsce: cbok rządów, stojących przy 
mnie, rządów agentur, stojących po- 
za mną. Widziałem to, proszę Pań- 
stwa, i nieraz uciekałem ze swemi 
zamiarami do odległego pokoju, aby 
ich nie wydać na rozszarpanie ob- 
cym. Nigdy nie byłem pewien, że 
gdy piszę rozkaz — nie będzie on 
czytany prędzej w biurach wszystkich 
obcych państw, niż przez moich pod- 
władnych, Nie byłem nigdy pewny, 
czy taki lub inny mój zamiar polity- 
czny mie będzie natychmiast skon- 
trolowany przez ageniury państw ob- 
cych z taką siłą i pewnością, że mu- 
siałbym się go wyrzec, 

Mogę Panom powiedzieć, że sy- 
stem moich kalkulacyį zawsze rozbi- 
jeł się nie o co innego, jak o tę siłę 
agentur obcych, RA przez ob: 
cych dła szkodzenia Polsce, aby nie 
była zbyt silna, aby nie miała tej sily, 

jaką mogłaby mieć w tej, czy innel 
chwili. Nieraz myślałem sobie, że tak 
wstrętnej prawdy żadne państwo ni- 
gdy w swojem życiu nie miało i, 
gdy szukałem porównań  historycz* 
nych, znajdowałem zawsze momenty 
upadku Pelski, gdy proszę Panów, 
ludzie dzielili się pomiędzy sobą tyl- 
ko tem, od kogo pensje się bierze, 
czy od protektorki Polski — impera- 
torowej Katarzyny Il, czy ed przyja- 
ciela Polski — Fryderyka Wielkiego, 
czy trzeciej konkurentki — Marji Te- 
resy. 

Jeżeli więc my,. legjoniści, mając 
przeżycia historyczne, pełni bohater- 
stwa, wyszliśmy na przelanie krwi dla 
Polski tylko, i natychmiast przez 
agentury wszystkich trzech zaborów 
zostaliśmi opstrzeni i splamieni tak, 
aby masze bohaterstwo wyglądała 
jaknajbrzydziej, jaknajwstrętniej, aby 
naszej krwi, która oszczędna być 
musiała, „nie (było zanadto, aby 
nis była zbyt znaczna i zanadto 
widoczna, bo to przeczyło interesom 
wszystkich zaborców — to mogło się 
tak stać, ponieważ znaleźliśmy tuż, 
obok siebie w pierwszej chwili na* 
szego życia obok agentur, bezmoc 
naszej Ojczyzny. : 

Przez dwa lata pracy naszej idą 
krok w krok obok siebie te zjawiska. 
W następnych dwóch latach państwa 
umęczone przez wojnę szukają cię- 
żarka, aby go na szalę wypadków 
rzucić, i wagę, stojącą dotychczas w 
równowadze, w tę czy inną stronę 
przechylić. W poszukiwaniu cięžar- 
ków znaleziono także i sprawę pol- 
ską i ageniury; idą natychmiast wszę- 
dzie na zwycięstwo nad nami i nad 
naszą pracą. Zwyciężają one w roku 
1917, kładąc nas bezpowrotnie, rzu- 
cając nas w więzienia i dając nam w 
rękę palmę męczeństwa. Gdy Polska 
się zaczyna, zaczyna się polepszenie 
"srosunków. My, legioniści, nie jesteś: 
my wcale jedynymi Polakami, którzy 
za Polskę krew otwarcie przelewali. 
Idzie za nami całe mnóstwo ludzi, 
tak, że w tej masie płyniemy i nie 
możemy brać ma siebie przedstawi- 
cielstwa tej krwi, którą Polacy na po-- 
łach bitwy i w szalonych wysiłkach 
przelali, 

Lecz zwycięstwa nad agenturami 
nie odnieśliśmy wcale. Agentury, jak 
ode przekleństwo, krok w krok, idą 
alej. 

Moi Panowie, wziąłem za temat 
tę prawdę rozmyślnie i nie dla czego 
innego, jak dia postawienia kropki 
mad „i“ i zby nie było powiedziane, 
że my musimy menażować prawdy 
agentury, Polskę, być może, cze- 
kają ciężkie przeżycia. Podczas 
kryzysów — powtarzam strze:c.e 
się agentur. idźcie swoją drogą, 
słuząc jedynie Polsce, milując 
tylko Polskę i nienawidząc tych, 
co służą obcym. 

LTS TRE TONA ORA FZZ TEZIE 

Państwowa Rada Gospodarcza. 

Opinjodawcza komisja rolnicza 
przy Komitecie Ekonomicznym Mini- 
strów zakończyła rozpatrywanie za: 
gadnienia reorganizacji pracy komisji 
opinjodawczej i przedłożyła swoje 
wnioski wicepremjerowi, jako prezeso- 
wi Komitetu Ekenomicznego. 

Zasadnicze załatwienie sprawy wi- 
dzi komisja w powołaniu, w drodze 
dekrelu Prezydenta Rzplitej, Państwo- 
wej Rady Gospodarczej, złożonej z 
przedstawicieli wszystkich gałęzi życia 
ospodarczego i mianowanych przez 

Rząd specjalistów. Równocześnie z 
powołaniem do życia Rady Gospo- 
darczej nastąpićby miała rewizja i 
unormowanie dotychczasowego zakre- 
su działania Rad i komisji przy go- 
spodarczych Ministerstwach w kierun- 
ku wyraźnego Skencentrowania ich 
praw do zagadnień, wyłącznie z dzia* 
łalnością danego Ministerstwa zwią- 
zanych. Kwestje natury ogólniejszej, 
dotyczące polityki gospodarczej, finan- 
sowej i socjalnej, z wyjątkiem jednak 
zagadnień podatkowych i budżete- 
wych, stałyby się przedmiotem pracy 
Rady Gospodarczej. 

W. okresie przejściowym, do czasu 
utworzenia tej Rady, należałoby — 
zdaniem Opinjodawczej Komisji Rol- 
nej przeprowadzić połączenie 
trzech dotychczasowychKomisyj Opin- 
jodawczych w jedną całość, dzieląca 
się na podkomisje według grup za- 
gadnień, a nie według dziedzin pro- 
dukcji, jak jest dotychczas. Równo- 
ległe, chociażby tymczasowe rozgra- 
niczenie kompetencji tej komisji opi- 
njodawczej od uprawnień rad praci- 
jących przy Ministerstwach byłoby 
koniecznością. : 

Dr S. Margolis 
Roentgenolog POWRÓCIŁ 

Wileńska 39 (róg Mostowej) tel. 920. 
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W perspektywie tygodnia. 
Zawód dolara. Okazało się, że 

dolar nie wszystko może. Fakt, że 

Stany Zjednoczone zgromadziły u sie- 
bie przeważającą ilość złota z zapasu 
globalnego, fakt, że St. Zjedn. są dziś 

wierzycielem całej Europy, wprowadził 

polityków amerykańskich w wielką 

pzwność siebie. Circiano podyktować 

innym państwom, aby nie ważyły się 

mieć flotę większą od tej, która pły- 

wa pod gwieździstą flagą. Nie udało 
się. Odrazu Francja i Włochy ośtmieli» 
ły się odmówić udziału w konferen* 
cji genewskiej. Potem Anglja uzgod- 

niła swe postępowanie z Japonją i od- 

rzuciły żądania dyktatora— dolara. An- 
glja będzie nadal miała zapewnione 
pierwszeństwo na morzu. Anglja bę- 
dzie nadal zbroić się na morzu. Has- 
ło rozbrojenia pozostawia się Lidze 
Narodów w zastosowaniu do państw, 
które i tak są słabe. 

W związku z tem niepowodzeriem 
konferencji genewskiej w sprawie roz- 
brojeń na morzu (konferencja ta spi- 
sała nawet płaczliwie-pożegnalny pro- 
tokól) główny jej inicjator Calvin Coo- 
lidge oświadczył, że po raz drugi nie 
będzie kandydował | na prezydenta 
(wybory prezydenta będą w 1928 r.), 
Prócz jednak niepowodzenia konferen- 
cij rozbrojeniowej p. Coolidge ma 
jeszcze inne powody, które skłaniają 
go do oświadczenia, zresztą trochę 

elastycznego: „że nie będzie zabiegał 

© kandydaturę", Chodzi o to, że 
zwyczaj amerykański stanowi, że nikt 
nie może być obrany na prezydenta 

więcej niż dwa razy. Pan Coolidge 
obrany ma prezydenta był coprawda 
ylka raz, w r. 1024.ym, lecz uprzed. _Welacje /łumanifć. i. nświadczyć, 3a. 
nio piastował urząd prezydenta, gdyż 
w chwili śmierci prezydenta Hardinga 
w.1923 r. był wice-prezydeniem Stanów. 

Stąd redzi się wątpliwość konstytu- 
tyjna, czy zwyczaj republikański ro- 
zumieć, iż zabrania on objoru więcej 

niż dwą razy na prezydenta, czy też 

zabrania on piastowania wysokiej god- 
ności częściej, aniżeli w dwuch czte- 

roleciach. Dwadzieścia lat temu Teo. 
dor Róosveli miał ten sam kłopot. 

Piastował pierwiej urząd prezydenta, 

który spadł ua niego jako na vice- 
prezydenta, potem był prezydentem, 

a potem stawał do wyborów, wbrew 
opinji większości republikanów, u kió- 
rych spowodował rozłam i utorował 
drogę demokratom, 

Prócz tych szkopułów (konf. ge- 

newska i wąlpliwości konstytucyjne) 

p. Coelidge ma jeszcze jedną obawę, 
a mianowicie, że upadnie jako zwo- 
lennik prohibicji. Nonsensowna usta- 
wa prohibicyjna przeistoczyła bowiem 
Amerykę w stan chronicznego abcho- 

dzenia prawa i, co dziwniejsza, stan 

chronicznego pijaństwa. Są tacy, któ» 
rzy wołają o zniesienie ustawy pro- 

hibicyjnej w imię walki z pijeństwem. 
Nafta bez zapachu. Sprawa za- 

kupu nafty sowieckiej przez konsor- 
cja amerykańskie ma pierwszorzędne 
znaczenie polityczne. Sowiety budują 
olbrzymi naftociąg z Baku - Tuapse, 
aż do portów Czarnego morza, Budo- 
wa tego naftociągu kosztować będzie 
100 milj. złotych rubli, Otwarcie jego 
ma nastąpić w dzień dziesięciolecia 
rewolucji październikowej. Tryumf so- 
wietów jest zresztą naciągany, bo 
przed wojną nafta kaukaska szła na 
potrzeby przemysłu rosyjskiego, dziś 
trzeba ją wywozić zagranicę, wobec 
zastoju tego przemysłu i mniejszego 
zużycia nafty przez ludność wiejską. 

Chcą kupić naftę sowiecką konsorcja 

amerykańskie z grupy Standard Oil, 
Tutaj zaczyna się historja rywalizacji 

wielkich towarzystw nafcianych. Świa- 
towe znaczenie mają dwa giganty 
nafciane: Rockfeller ze Sżandard Oil 
i anglo-holenderski Royal Dutch. 
Rockfellerowski S£. Oil rozpadł się 
na trzy towarzystwa, które, aczkol- 

wiek wszystkie oparle o kapitały 

Rockfellera, prowadzą odrębną polity- 
‚ ке handlową. Z tych trzech towa: 

rzystw jedno, które się nazywa Sźan- 

dard Oil New Jersey zbliżyło się na- 

zakupów nafty sowieckiej stanęło nie 
po [stronie amerykańskich zwolenni- 
ków handlu z Sowietami, lecz po 
stronie Holendrów, którzy sami przed 
wojną mieli nafię kaukaską i teraz 
wołają, że kupno nafty u Sowietów 
jest kupnem towarów kradzionych, 
Tak więc Royal Dutch i rokfelierow- 
sko-amerykanski Stand. Oil N. J. są 
przeciwnikami kupowania nafty so- 
wieckiej i prowadzą propagandę pra- 
sową w odpowiednim kierunku, pod- 
czas gdy dwa drugie rokfellierowska- 
amerykańskie konsorcja Stand: Oil 
New York i V. Oil chcą nafię Киро- 
wać i także działają przez sobie od- 
dane organy prasy amerykańskiej, 

Pseudo - rewelacje Human te. 
Paryska Humanitć, wydawana przez 
bolszewików i cynicznie broniąca 
wszystkich najbardziej egoistycznych 
interesów SSSR., wystąpiła z pstuda» 
rewelacjami w sprawie Ukrainy. Za- 
częła drukować listy ukr. min. spraw 
zagranicznych p. Tokarzewskiego, pre- 
zesa dyrektorjatu ukr. republiki ludo- 
wej p. Lewickiego i szeregu innych 
działaczy ukraińskich, W  przedmo- 
wach do tych rewelacyj redakcja Нц- 
manitć twierdziła, że listy te kompro- 
mitują Anglję i Polskę. Daty listów 
odnoszą się do pierwszych trzech 
miesięcy 1927 r., a więc do czasów, 
od których już wiele rzeczy się zmie« 
niło w polityce europejskiej. Korespon- 
dujący miedzy sobą ukraińcy dzielą 
się wrażeniami, że W. „Ks. Mikołaj 
Mikołajewicz jest bardzo z ich akcji 
nieżadowolony. Min. Chamberlain u- 
ważał za stosowne zdementować re" 

nigdy nie chciał żadnego kontaktu z 
Ukrainą, gdyż Rosjanie uważaliby to 
za zamach na całość ich ojczyzny. 

Co do Polski, to ukraińcy, któ- 
rych listy sfałszowane czy prawdziwe 
ogłasza Humanite, piszą tylko, że 
pomoc Polski byłaby dla nich niesłyź 
chanie cenną i że liczą, na marsz. 
Piłsudskiego jako na sukcesora Jagiel- 
lonów, Niema natomiast żadnego w 
tych listach śladu rozmowy z jakąś 
odpowiedzialną polską figurą urzędo* 
wą, toteż owa „kompromitacja* Polski 
zapowiedziana przez Humanite całko- 
wicie chybiła celu. Na swoich szpal- 
tach Humanite zaszczyciła też swoje- 
mi obelgami | «większą własnośćzpol= 
ską na Litwie, planującą zamachy 
zbrojne na republiką kowieńską», 

Faktem jest jednak, że w związku 
z zerwanietn anglo-sowieckim ożywiły 
Się nadzieje najbardziej zbankrutowa- 
nych ugrupowań ukrajńskich. Tak 
daje znaki żytia hetman Skoropadz- 
ki, protegowany w Niemczech przez 
gen. Gióner, Gen. Gióner jest oso- 
bistością raczej sympatyczną dla nas 
on w r. 1918 stał na stauowisku, że 
Ces, Wilhelm nie powinien ani abdy- 
kować, ani uciekać, ani gteż strzelać 
sobie w łeb, lecz pójść w pierwszą 
linję do ataku, jak oficer linjowy i 
tak szukać oczyszczającej rany, czy 
chwalebnej śmierci, Było to stanowis- 
ka rozumnego monarchisty, 

H Międzynarodówka. W Paryżu 
w Grand Palais w poniedzialek ze- 
szły zaczęły się obrady il t. zw. Am. 
sterdamskiej międzynarodówki, Wo- 
bec niej zachowują bolszawicy takty- 
kę divide. Anglik Purall wystąpił z 
przemówieniem na cześć Sowietów i za 
jednością syndykatów robotniczych, 
za wspólnotą socjalistów z komuni- 
stami. Purall jest jednym z jleaderów 
angielskiego Trade-unionizmu. 

Ale zaczyna się w Avglji łamać 
front Labour Party. Narodowy Zwią- 
zek ludzi morza na czele z.p, Wilse- 
nem zrzeszający marynarzy zajął bo- 
jową względem Labour Party pozy- 
cję. Marynarzy angielskich można u- 
ważać za stronników konserwatystów, 
chociaż wiadome jest zresztą, że rze- 

sze robotnicze angielskie w głosowa- 
niu tajnem często przeniewierzą się 
Labour Party i głosują na liberałów, 
lub konserwatystów. 

Leon Daudet bawiaadał Francję 
tyle do Royal Dutch, że i w sprawie 1 Europę. Niedawno był w Lugdunie, 

ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

ul, Rynek 18 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA —ul Mickiewicza 24 

groszy ych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne 
drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

| 

Sejm i Rząd. 
Ograniczenie przemiału zboża, 
WARSZA VA, 8 Vill (£el. wł. Słowa) 

W tych dniach ukaże się rozporzą- 
dzenie o ograniczeniu przemiału zbo- 
ża. Zakazany będzie przemiał poniżej 
65 proc. Przemiał i wypiek chleba 
jaśniejszego będzie karany wysokiemi 
grzywnami. Rozporządzenie to nie do- 
puści do importu zboża na przednów: 
ku roku przyszłego. 

Wypadek pułk. Maleszewskie- 
go. 

WARSZAWA 8.VIII. (£el. wł. Słowa) 
Komendant Główny Policji peństwo- 
wej pułk. Jagrym Małeszewski w dro- 
dze do Kalisza uległ wypadkowi sa- 
mochodowemu. W pewnym momen- 
cie maszyna stanęła w płomieniach. 
Z narażeniem życia zaczęto gasić 
ogień paltami i kocami, Pułkownik 
Maleszewski odniósł przytem lekkie 
poparzenia. 

Szlakiem kadrówki. 
KIELCE, 8 Vilf. PAT. Przybywa- 

jących zawodników marszu sziakiem 
kadrówki, witał prezes honorowy ko+ 
mitetu przyjęcia wojewoda Manteu- 
fel, wicewojewoda Krebl, dowódca 
li dywizji legjonowej genereł brygady 
Łuczyński, mir. Ruszczyc, Pokorny, 
prezydent miasta, władze strzeleckie, 
oficerowie garnizonu strzeleckiego i 
I czni.przedstawiciele miejscowego spc+ 
łeczeństwa i prasy, W marszu indy» 
widualnym z Jędrzejowa do Kiele 
(38 klm.) I miejsce zajął Urbański 
(Zw. Strzel. z Piotrkowa) w 3 go- 
dziny 18 minut 55 sekuad, bijąc tem 
samem zeszłoroczny rekord Barana 
ze związku strzeleckiego z Wieliczki 
e 13 min. 13 sekuńd. ll-gim był Sa« 
łek (5 p. 8. kol.) w 3 godz. 19 min. 
20 sek. Ill miejsce zajął  Siachura 
(Oddział Strzelecki z Wieliczki) — 3 
godz. 19 min. 21 sek. Zawodnicy 
przybywają dotychas w dobrej for« 
mie. Zgłosiło się już również na me- 
cie kilkanaście drużyn, czasu-dotych- | 
czas” uic obliczuwu. 

KIELCE, 8—Vill. Pat. Wynik o- 
gólny marszu szlakiem kadrówki na 
przestrzeni 122 klm. z Krakowa do 
Kielc jest następujący: 

1). 42 p.p. z Bałegostoku —15 g. 
13 min. . 

2). 5 p.p. legj. 
13 min. 54 sek, 

3) 10 p.p. z Łowicza—15 g. 46 
min. 44 sek. 

4). 2 p.p. z Łowicza — 15 g. 53 
min, 35 sek. ; 

5). Związek Strzelecki z Krasnego 
Stawu 15 g. 54 m. 37 sek. i 

6). 48 p.p. z Przemyśla—16 g. 21 
min. 53 sek. 

7). Związek Strzelecki z Warsza= 
Wy-šrodmiešcia—16 g. 22 m. 14 sek. 

Rekerd zeszłoroczny pobity © 1 
godz. 15 min. 41 sekund, 

W zawodach o puhar Muskiet- 
Królikowskiego, głównego inspektora 
Związku Strzeleckiego, Il miejsce zdo- 
był Zw. Strzelecki z Wilna w czasie 
18 g. 29 sek. 

O godz. 19-tej min. 30 nastąpiło 
ureczyste rozdanie nagród zwycięz- 
com przez wojewodę Manteufia w 
obecności przedstawicieli władz miej- 
scowych oraz przywódców Związku 
Strzeleckiego. 

tam jadał w restauracjach, potem to 
wszystko ogłosił i dokładnie cytował 
godziny, gdzie i kiedy widział jakiego 
policjanta. Teraz w grze w kotka i 
myszkę z policją i rządem republikań- 
skim poszedł jeszcze dalej. Oto przy- 
jął korespondenta Journal na audjeucji 
i dał mu wywiad, Współpracownik 
Journal zosta! przywieziony do miej- 
sca schronienia Daudeta z zawiąza- 

nemi oczyma w wyścigowym samo- 
chodzie. Codzień też Daudet drukuje 
wstępny artykuł w A. Fran, gdzie 
wymyśla wszystkim ministrom ostat-- 
niemi słowami i wylewa kubły pomyj 
na prezydenta, na rząd i na parlament. 
Dla większych drwin z policji, każdy 
z tych artykułów nosi inne wskazanie 
drogi, którą przyszedł do redakcji. 

A więc mamy: „przez komin redakcyj- 
ny, przez sygnalizację optyczną, przez 
agencję Chiapps, przez szpicla poli» 
cyjnego, po drodze miecznej, katapul- 
tą w okno redakcji, przez Maltę j Sin. 
gapur...* i wiele, wiele innych dowci- 
pów. Mówiąc nawiasem, pierwsze ta- 
kie oznaczenie drogi 'głosiło: „przez 
gołębia pocztowego”, a poczciwy nasz 
polski Paź, nadesłał wtedy z Paryża 
komunikat: „Leon Daudet nadesłał 
dziś swój artykuł przez gołębia pocz- 
towego“, traktując tego gołębia zupeł- 
nie serjo. M, 

z Wilna—15 ge 
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ECHA KRAJOWE 

  

Ciemne strony jasnego zdrojowiska. 
— (Korespondencja Słowa) — 

Powojenne  Druskieniki  wyda- 
ją się całkiem inne niż te, które 
się przywykło odwiedzać przed 1915 
rokiem, Ślady zniszczenia widoczne 
są wszędzie, a niektóre ruiny pe Spa- 
łonych domach już sporemi laskami 
z brzóz malowniczo się przyozdebiły. 

Dojazd znacznie lepszy niż daw- 
niej, gdyż spora liczba autobusów i 
automcbili chyżo przebiega 17 klm., 
dzielące stację kolejową od stacji bal- 
neologicznej. Dużo willi całkiem no- 
wych, jak z igły zdjętych, a wypełnio- 
nych po brzegi, Świadczy o dużej 
frekwencji tegorocznej w najlepszym 
środkowym sezonie. Na miejscu daw- 
nego kośćiołka wznosi się wspaniały 
gotyk nowej świątyni, w której do- 
piero budują wieżę frontową, aczkol- 
więk nabożeństwo się odprawia. 

Wnętrze jeszcze całkiem niewykeń- 
czone, a pieniędzy brak, więc urządza” 
dzają różne zabawy i kwesty, przy- 
czem pobożne dusze, na piękny cel, 
do świtu charlstonują. 

Dawnego kasyna,—ohydnej drew= 
nianej budy,—ani śladu: pięknie roz- 
planowary park, starannie utrzymany, 
zwabia publiczność, a wcale dobra 
orkiestra wojskowa rano i wieczór 
uprzyjemnia czas spacerowiczom. 

Urocza Rotniczanka z kąpielami 
kaskadowemi, wspaniały Niemen, mart- 
wy bo dwom panom służy, jeziora 
wśród lasu sosnewego malowniczo 
położone i ożywcze leśne powietrze— 
to atrakcje dla szukających wypoczyn= 
ku i zdrowia. 

Wśród pensjonatów bodaj prym 
trzymają „Europejski” i „Kotry Willa*, 
gdzie karmią wyśmienicie i starają się 
dogadzać wszelkim wymogom ludzi, 
do europejskich uzdrowisk nawykłych. 

W niektórych jednak pensjonatach 
podobno stosują kurację głodową, 
umartwiając kuracjuszy i ilościowo i 
jakościowo. Nowe łazienki, doskonale 
czysto choć schludnie urządzone i 
dobrze obsłużone, wydają kąpiele s0- 
lankowe, gazowe i borowinowe, któ- 
rych nachwalić się chorzy nie mogą. 

Jest jednak i „ale“ i to bardzo 
poważne. 

Zacytujmy wprost historję jednego 
z wielu: oto pan X czy pani Z. przy- 
jeżdża na kurację, wydatkując na 
podróż pieniądze, o które nacogół nie 
łatwo. Żaraz musi się meldować do 
policji i następnie udaje się do le- 
karza, który daje przepis na pierwszy 
tydzień kuracji. Z tym nakazem trze- 
ba się udać do biura zarządu © jakie 
3/4 kim. od kąpieli połozonego 1 tam 
w okienku Nr. 2 stoi się w kolejce 
od 10 minut do godziny i więcej, by 
urzędniczka, z całą pedanterją interes 
prowadząca wydała za 20 zł. karty 
wstępu. Operacja nie tak prosta: trze- 
ba przedstawić meldunek policyjay, 
poczem następuje egzamin, skrupu- 
latnie do księgi zapisywany, ile lat, 
skąd, wyznanie i t. d.; dopiero po 
tym egzaminie wydają kartę wstępu. 

Z tą kartą udaje się pacjent do 
okienka Nr. 1, gdzie składa przepis le- 
karski i „kartę wstępu” i kupuje bi- 
lety na odpowiednie wanny, przyczem 
riowy ogonsk się tworzy. 

Ż tymi biletami idzie się (o ile to 
są solanki) do ogonka Nr. 3 i tam 
uprzejmy młodzieniec, wertując księgę 
zapisów, bądź stawia dzień i godzinę, 
w które się wanną otrzyma, bądź teź 

proponuje zaczęcie kąpieli za dni 2 

do 6-ciu, tłómacząc że wszystko jest 

zajęte. Gorzej jest, gdy komu przepi- 

sano wanny borowinowe i gazowe. 
Tu ogonek ma parę zakrętów, a gdy 

wreszcie stanie się oko w oko z dru- 
gim, nie mniej uprzejmym młodzień- 

cem, ten z bolesnym wyrazem  OZ- 

SAS 

PLACYD JANKOWSKI. 

Protojerej Michał Bobrowski. 
(Z rosyjskiego przełożył i wstępem poprzedzi. 

;Walerjan Charkiewicz). * 

Taka to jest sława ludzkal... Sięga 

człowiek szczytów, jest znany, szano- 

wany, podziwiany, kochany, imię jego 

powtarzają tysiące, portrety jego prze- 

chowuje się jako najdroższe pamiątki; 

jego dzieła tworzą epokę (tak przy- 

najmniej stwierdza życzliwa krytyka), 
a mija zaledwie kilkadziesiąt lat pa- 

mięć o nim ginie beznadziejnie, imię 

staje się dźwiękiem bez treści i ktoś 

dotąd nieznany, .sam szuka rozgłosu, 

jako znawca zapomnianych dziejów, 

jako „odkrywca* czegoś lub kogošl.. 
A po kilkunastu latach jakiš-inny 

szperacz naukowy odkryje dotychcza- 

sowego «odkrywcę» i umieści jego 

nazwisko w jakiejś straszliwie mądrej 

bibijograffi, którą przeglądać będą stu- 
denci historji—przed kolokwiami. 

A jeszcze za kilkanaście lat w ja- 

kiemś słowniku bibijografów będzie 

wztnianka o gorliwym autorze żmud- 

nie opracowanej bibijografji. 

I tak — do nieskończoności... 
Artykuł dzisiejszy jest niezwykle 

wymownym dowodem znikomości sła- 

wy ludzkiej. | ; 

Tak nazwisko autora jak i nazwise 

ko w tytule wymagają komentarzy. 

A przecież jeszcze żyją ludzie, któ- 

rzy znali osobiście autora, a jeszcze 

więcej jest takich, którzy wiele potra- 

На powiedzięć о’ Bobrowskim pod 

warunkiem odrzucenia dziwnej god- 

ności kościelnej prawosławnej. Kogoż 

Druskieniki, 3 sierpnia. 
najmia że kąpiele być mogą nie 
wcześniej niż za 6—10 dni. 

Cóż dziwnego, że zrozpaczeni ku- 
racjusze, którzy bądź odbyli tyłko 
część kuracji, bądź nawet jej nie za- 
czynali, wyrażają głośne swe niezado* 
wolenie w mniej lub więcej parlamen- 
tarnej formie i opuszczają Druskie- 
niki, straciwszy czas i pieniądze, a co 
gorzej, możność poratowania zdrowia, 

Zarząd tłómaczy się tem, że zaw. 
sze o tej porze duży napływ przy- 
jezdnych, więc że to nie jego wina, że 
nie zjeżdżają się wówczas, gdy. niko- 
go niema; ta ekskuza przypomina 
jednak owo powiedzenie, że miasta 
winne być budowane na wsi, by mia- 
ły świeże powietrze. 

Zaradzić brakowi wanien można 
bądź przedłużając godziny kąpielowe 
do ósmej wieczór, bądź inaczej orga- 
nizując użytkowanie kabin opróżnio- 
nych wcześniej, jak to ma miejsce 
np. w Karlsbadzie. ` 

Ježeli zaš juž absolutnie nic nie 
da się zrobić, należy choćby przez 
Pata oznajmiać, że do takiej to daty 
kąpieli nie będzie, a więc należy z 
przyjazdem się wstrzymać. 

Wówczas kuracjusze zaoszczędzili- 
by czasu, fatygi i pieniędzy, nie byłoby 
marzekań na nieporządki i lekarze nie 
mieliby przykrości dawania płatnych 
porad, których wykonać uzdrowisko 
nie jest w stanie, 

Kuracjusz. 

Uposażenia urzędnicze. 

WARSZAWA, 8 VIII. (Żel. wł Słowa) 
Sprawa uposażeń urzędniczych po- 
kryta jest w sferach miarodajnych zu- 
pełną tajemnicą. Wiadomo, že w ko- 
łach rządowych dyskutowane są dwa 
projekty Ministra Czechowicza i Mi- 
nistra Romockiego. Dziś wieczorem 
po powrocie marszałka Piłsudskiego 
z Kalisza został w tej sprawie we- 
zwany na konferencję do Belwederu 
vice-premjer Bartel, 

We wtorek w południe delegacja 
rzędników zostanie przyjęta przez mi- 
nistra Pracy. 

WARSZAWA, 8 VIII. PAT. Rada 
Ministrów na posiedzeniu jw dn, 8 
b. m po wyczerpujących obradach 
uchwaliła projekt rozporządzenia P. 
Pezydenta Rzeczypospolitej w  spra- 
wie jednorazowego zasiłku dla funk- 
cjonarjuszy państwowych, sędziów, 
prokuratorów, osób wojskowych i 
pracowników kontraktowych. Według 
tego rozporządzenia przyzna- 
ne będzie wszystkim wyżej wymie- 
nionym kategorlom jednorazowy za- 
silek w wysokości odpowiadającej 
różnicy między kwotą dodatku na 
mieszkauie wypłacanego w myśl о- 
bowiązujących przepisów, a kwutą, 
która | przypadłaby do wypłaty -w 
czasie od 1 stycznia 1926 do 31 
grudnia 1927 r. w razie podwyższe- 
nia w tym czasie stawki dedatku na 
mieszkanie w stosunku do istotnego 
wrostu komornego. Za podstawę ob- 
liczenia tego zasiłku przy te stawki 
dodatku mieszkaniowego bowiązują- 
ce obecnie w b. zaborze rosyjskim. 

Nieetatowym pracownikom kolejo- 
wym stałym, dziennie płatnym: przy- 
znaje ta rozporządzenie bezzwrotny 
zasiłek pieniężny w wysokości 60 
proc. miesięcznego uposażenia. Zasił- 
ki te wypłacone będą w 2-ch ratach * 
1-go września i l-go listopada dla 
kolejarzy, zaś 1-go października i 1 
grudnia dla wszystkich innych urzęd- 
ników państwowych. 

eśmiela się podać szanownyra czytel- 

nikom, z czyich postaci strząsa tłu- 

macz pył zapomnienia. 
Placyd Jankowski—to niegdyś pło- 

dny, znakomity i lubiany humorysta 

Joha of Dycalp (1810—1872), Wy- 
chowanek Uniwersytetu Wileńskiego, 
który skończył zę stopniem magistra 

św. Teologji. profesor seminarjum 

unickiego w Żyrowicach, później—po 
likwidacji Uaji—duchowny prawosław- 

ny, proboszcz cerkwi św. Mikołaja w 

Wilnie (r. 1845—47) wreszcie emeryt 

w Żyrowicach, Jankowski jest ściśle 
związany z Wilnem w swej pracy 

literackiej, Z przeszło dwudziestu wy- 
danych przez niego ksiązek (któż o 

tem pamięta dziś?) tylko trzy są dru- 

kowańe poza Wilnem; co zaś do 

treści tych książek i utworów, druko- 

wanych w czasopismach, niektóre za- 
slugują na szczególną uwagę. 

Z drobnych rzeczy niezwykle cie* 
kawe są artykuły Jaakowskiego, pi- 

sane w r. 1863 de 1867 w języku 

rosyjskim. Są to rzeczy historykom li- 

teratury naszej zupełnie nieznane, ро- 
siadające jednak, ze względu na treść 
wartość pierwszorzędną. 

Przekładjdzisiejszy niech sam świad- 
czy o tem. Protojerejem Bobrowskim, 
któremu poświęca wspomnienia rów- 
nież protojerej Jankowski, — jest b. 
profesor Uaiw. %il. Michał Bobrow- 
ski, niezwykłe zdolny uczony, mają: 
cy mir wśród słuchaczy. Podczas pro- 
cesu filaretów został zwolniony razem 
z Lelewe'em, Gałuchowskim i Danie 
łowiczem, w r. 1825 powołany znów 
na katedrę, którą prowadził aż do 
zamknięcia uniwersytetu. Później, jak 

бБ ОМО 

ШЕФ!'Ю-ШЕШ&Ш traktat przyjażni, 
Przygotowuje min. Żeelens. 

Według wiadomości otrzymanych z Kowna, ministerstwo 

spraw zagranicznych czyni wielkie przygotowania do uroczyste- 

go przyjęcia ministra spraw zagranicznych Łotwy, Zeelensa, który 

przybędzie do Kowna dn. 17 b. m. 

Fakt przyjazdu uważany jest powszechnie za doniosłe wyda- 

rzenie polityczne, mogące mieć wpływ na dalszy bieg wypadków 

politycznych nad Bałtykiem. 

Subsydjowane przez poselstwo niemieckie w Kownie, rosyj- 

skie „Echo* poświęca ministrowi łotewskiemu bardzo charakte- 

rystyczny artykuł wstępny. W artykule tym przec wstawia „Echo“ 

Zeelensa Mejerowiczowi, wyciągając wnioski na korzyść tego 

pierwszego. Od s'ebie dodaje, że jakkolwiek dotychczas zbliżenie 

do Łotwy uważane było w Kownie za nierealne i niemożiiwe ze 

względu na stanowisko Łotwy, to dziś stosunki te się zmieniły 

i „Łotwa Mejerowicza—to nie Łotwa Zeelensa' i t d. 

Urzędowa litewska ajencja telegraficzna donosi, że Zeelens 

odbędzie szereg ważnych ,konferencyj z m n strem Wa'demarasem. 

Na konferencjach tych ma być poruszona sprawa zawarcia 

traktatu przyjaźnii paktu o nieagresji pomiędzy Łotwą i Litwą. 
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Sprawy Polski na sesji Rady Ligi Narodów. 
GDAŃSK, 8VIIl. PAT. Prasa tutejsza, pisząc o wrześniowej 

sesji Rady Ligi Narodów, donosi na podstawie informacyj z Ge- 

newy, że omawiane tam będą między innemi rozmaite sprawy 

Gdańska, m. i. problem transportu polskiej amunicji i materjałów 
wojennych przez Gdańsk oraz sprawozdanie specjalnej komisji 

Rady Ligi, dotyczące sprgwy fabryk aeroplanów na obszarze w. 

m. Gdańska. 

Van Hammel u Prezydenta Rzeczypospolitej. 
GDANSK 8 VIII PAT. Jak wiadomo, w czasie pobytu Pa. 

na Prezydenta Rzeczypospolitej w Gdyni, przybył tam Wysoki 

Komisarz Ligi Narodów prof. van Hammel i został przyjęty 

przez Pana Prezydenta na statku „OGdynia". yiemiecka prasa gdań- 

ska uważa te odwiedziny „conajmniej za dziwne*, gdyż według 

niej Wysoki Komisarz Ligi Narodów jest tylko rozjemcą, a jego 

siedzibą urzędową jest Gdańsk. Prasa niemiecko-gdańska uważa, 

że Wysoki Komisarz nie powinien był wyjeżdżać do Gdyni w 

czasie uroczystości tamtejszych, które — zdaniem pism niemiecko: 

gdańskich — miały rzekomo mieć charakter antyniemiecki 

Niemcy o armji polskiej. 
GDAŃSK, 8.Vill, PAT. Tutejsza Baltische Presse przedrukowuje z 

niemieckiej korespondencji wojskowej artykuł poświęcony polskiej sile 

zbrojnej. Autor artykułu stwierdza na wstępie, że Szczególne położenie 

Polski usprawiedliwiałoby utrzymywanie przez Poelskę armji znacznie siiniej- 

szej oraz znaćznie większe zbrojenia. Jeżeli zbrojenia Polski w porównaniu 

do zbrojeń innych państw są minimalne, to dowodzi to przedewszystkiem 

zupełnego braku ekspansywnych zamysłów Polski, Objektywny i rzeczowy 

obserwator nie może znaleźć w armji polskiej ducha agresywnego. 

Usprawiedliwioną jest rzeczą pytanie, czy armja polska jest dosta- 

tecznie silna, ażeby módz obronić niepodległość Państwa Polskiego. Oma« 

wiająe budżet wojskowy Polski, niemiecka korespondencja wojskowa zazna- 

cza, że traktując ten budżet brutto, jak to się dzieje w innych państwach. 

musi się stwierdzić, że wydatki. wojskowe w Polsce stakowią zaledwie 15,94 

proc. wszystkich wydatków państwowych. W ten sposób budżet państwo- 

wy Polski zajmuje w stosunku do innych państw europejskich ostatnie 

miejsce. W dałszym ciągu autor oimawia tępienie nadużyć w armji polskiej 

i wyszkolenie korpusu oficerskiego, poczem stwierdza, że armja polska 

daleka jest od wszelkich tendencyj zdobywczych, ale granic swego pan- 

stwa będzie umiała bronić. 3 : ; 

Armja polska — kończy autor — narówni z całym narodem polskim 

pragnie żyć z wszystkiemi sąsiadami w zgodzie. Armja polska jest za sła: 

ba, ażeby być postrachem dla innych, ale jest dość silna, ażeby zapewnić 

nienaruszalność granic państwa polskiego. Bronić ona będzie pokoju dła 

dobra Polski i całej ludzkości. 

Groźne maniiestacje komunistów. 
MARSYLJA, 8. 8. PAT. Dziś rano rozpoczęły się manifestacje z pro- 

testem przeciw wykonaniu. wyroku śmierci na Sacco i Vanzettim. Nie 

przyszło do poważniejszych zajść, Oddziały służby bezpieczeństwa musiały 

jedynie strzedz niektórych fabryk, gdzie usiłowano zmuszać robotników 
o zaprzestania pracy. 

: PRAGA, 8' VII. Pat, Wczoraj odbyły się tu wielkie manifestacje 

stronnictw robotniczych na rzecz Sacco i Vanzettiego. Komitet wykonaw- 

czy czeskiej partji socjalno-demokratycznej wysłał do tutejszego posła 

amerykańskiego depeszę z protestem przeciw wyrokowi, ubliżającemu 

tradycjom demokracji amerykańskiej, i z żądaniem ułaskawienia skazańców. 

Dziś wieczorem ma się odbyć demonstracja komunistyczna, 

Polski lot Europa—Ameryka. 
WARSZAWA, 8-VIII. (fel. wł. Stowa). Oficerowie 6 go pułku lotniczego w Pozna- 

ZAMIERZENIA NOWEGO MAGISTRATU, 
Rozmowa z b. vice prezesem p. Łokucjewskim. 

Zapytywany przez nas o zamierze- 
nia nowego Magistratu w dziedzi« 
nie swego resortu p. Łokucjewski o- 
świadczył co następuje: 

— Zacznę od rzeźai, która, pomi- 
mo przeprowadzonych w niej ule« 
pszeń i możliwych remontów, nie od- 
powiada zupełnie wymogom rzež- 
nictwa współczesnego. Jasnem jest, 
że ewentualna budowa nowej zu- 
pełnie nowoczesnej pod względem 
urządzeń wewnętrznych, może być 
pomyślana dopiero po uzyskaniu 
przez miasto pożyczki, o którą obe- 
cnie już pertraktuje się. Jestem bez- 
względnym zwolennikiem budowania 
rzeźni na własny rachunek, gdyż od- 
dawanie jej w pacht przedsiębiorstwa 
może przynieść ogromne straty. Przede 
siębiorstwo, któreby wybudowało obe- 
cenie rzeźnię, miałoby prawo do eksplo- 
atowania jej przez długi szereg lat, a 
tymczasem konjunktury kredytowe mo- 
gą się znacznie poprawić, co spowodo- 
wałobystraty dla miasta, gdyż za tani 
kredyt trzebaby było płacić według 
norm przyjętych obecnie, kiedy kredyt 
jest jest drogi. Rada miejska musi nie- 
zwłocznie przystąpić do opracowania 
płanów budowy rzeźni i na tem za- 
pewne w tym roku skończą się do- 
bre zamierzenia. jJużeli mówić już o 
budowie rzeźni, to p wspomnieć 
o dwóch kierunkach, po jakich idą 
te projekty. Pierwszy z nich jest za 
dokupieniem parceli, obok obzcnej 
rzeźni położonych, cęlem rozszerzenia 
jej, drugi jest za zupełnem wyniesie- 
niem rzeži za miasto w kierunku 
Ponar, tuż przy kolei. Tam można 
by wykorzystać wolne tereny rządo- 
we.— Warszawa przeznaczyła dła rze- 
źai około 100 ha terenu. Tak, czy 
owak nie myślę aby, w tem trzechle- 

ciu wybudowana została rzeźnia. 
W tym roku należy spodziewać 

się pewnych inwestycji dla rzeźni o- 
raz budowy suszarni: kiszek. Będzie 
to część t. z. kiszkarmi, o którą tyle 
było swego czasu walki. Obecnie zbie- 
rane są daaue i celem zapoznania się 
z wzorowo prowadzonemi suszarnia- 
mi kiszek zmuszeni będziemy wyde- 
legować specjalistów. Kiedy to nastą- 
pi, trudno powiedzieć. 

W celu zabezpieczenia budynków 
rzeźni od niebszpieczeństwa ognio- 
wego, wydane zostało komendantowi 
straży rozporządzenie zorganizowania 
pogotowia przeciwpožarowego — па 
rzeźni. Ze względu na to, że budyn- 
ki rzeźni są drewniane, ten krok 
ostrożności był koniecznym. 

W straży ogniowej przewiduje się 
pełna automobilizacja. 

Obecnie w warsztatach własnych 
dorabiają się karoserje do wszu rekwi- 
zytowego (na podwoziu Ford) oraz ' 
wkrótce zmontowana zostanie druga 
sikawka motorowa. 

W dziale rynków przewidywane 
jest przeniesienie rynków ze sródmie- 
ścia. Rynek łukiski przeniesiony 20- 
stanie, zapewne, częściowo na ul. Kal- 
waryjską, częściowo na Zwierzyniec. 

Rynek drzewny na Zawalnej też 
musi być usunięty. 

Proje<towane jest urządzenie na 
miejscu tego ostatniego skwer, ale te 
projekty obecnie znajdują się jeszcze 
w dziedzinie marzeń. 

Wyczerpujące omówienie wszyst: 
kich wywiadów o nowych zamierze- 
niach Magistrata zamieścimy w nu- 
merze następnym. Red. 

Głodówka Polaków w więzieniu kowieńskiem. 
Z Kowna donoszą: <Rytas> podafe, je osadzeni w więzieniu kowieńskiem, 

więźniowie polityczni-Folacy, Bujwid i Nowicki, ogłosili głodówkę, żądając wi- 
dzemia się z prokuratorem. Więżniowie ci od dłuższego czasu posostają w wię: 
zieniu gnębieni i maltretowani, a dotychczas nie otrzymali aktu oskarżenia. 

Pierwszy zjazd nauczycieli szkół polskich na 
Litwie. 

«Dzień Kow.» pisze: Na 14—15 sierpnia rb. zostaje zwołany w Kownie zjazd na- 
uczycieli szkół polskich w Litwie. Zjazd 
Gimnazjum Polskiego przy ul. Majronisa 12. 

będzie odbywał się w lokalu kowieńskiego 
Obrady się rozpoczną w niedzielę 14 sierp- 

nia o Soo 1 pp. Porządek dzienny pierwszego dnia zjazdu nasięoujący: 
. Otwarcie zjazdu i powitania. Wybory prezydjum. 

2. Referat p. F. Jelca na temat <Znaczenie Związku Nauczycielskiego» i dyskusja. 
3. Przerwa obiadowa. . 
4. Sprawozdanie p. W. Syrunowicza w imieniu grupy organizacyjnej w sprawie 

prac przygotowawczych i dyskusja. 
W poniedziałek 15 sierpnia o godz. 1 pp. rozpoczęcie obrad drugiego dnia zjażdu / 

według nast. porządku dziennego: 
"1. Projekt statutu Związku Nauczycielskiego (ref. p. Abramowicz) i dyskusja. 

1. Przyjęcie statutu i dyskusja. 
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
4. Bieżące sprawy z życia oświatowego i szkolnictwa. 

Zatwierdzenie wyroku na komunistów Sacco 
i Vanzettiego. 

BOSTON 8 VIII PAT. Sąd najwyższy stanu Nowy-York odrzucił petycję adwo. 
katów skazanych na Śmierć Sacco i Vanzettiego, zawierającą żądanie zastosowania w 
danym razie zasady habeas corpus aktu i odroczenia w związku z tem wyroku Śmierci. 
Adwokaci w półtoragodzinnych przemówieniach usiłowali przekonać sąd najwyższy o 
stronniczošci sędziego, który sądził sprawę w l instancji. Sąd najwyższy mimo to uznał 
że niema podstawy do zawieszenia wyroku śmierci. Równocześnie sąd najwyższy od- 
rzucił żądanie przeprowadzenia rewizji wyroku. Sacco i Vanzetti prowadzą dalej 
głodówkę 

Zbrodnicze zamachy na trakcie Myślenice — 
Izdebnik. 

KRAKÓW, 8:'VIII. PAT. Dzienniki donoszą, że na trakcie wiodącym z My- 
śienic do Izdebsika, na terenie gminv Jaworniki dokonano szeregu zgóry upla- 
nowanych zamachów, mających na celu wywołanie katastrof samochodowych. 
Gościniec w tem miejscu dość szeroki, utrzymany jest w bardzo dobrym stanie 
co umożliwia rozwinięcie znaczniejszej szybkości, Z tem zapewne liczyli się nie- 
wyśledzeni dotychczas sprawcy, którzy położyli szereg belek w poprzek drogi, 
chcąc w ten sposób spowodować wypadki samochodowe. Pierwszy przejeżdź ją- 
cy tą drogą wczoraj rano samochód zdołał szczęśliwie wyminąć przeszkodę, na: 
stępny już jednak z całym rozpędem najechał na niespodziewany zatór i tylko 
dzięki przytomności szofera, który zdołał w ostatniej chwili wóz zahamować, 
uniknięto znaczniejszej katastroty, Podczas wypadku, tylko jedna pasażerka do- 

niu zwtócili się do p. Adamkiewicza, 
z wycieczką weteranów 

radnego m. Chicago, któy 
z Ameryki, z propozycją sfinansowania lotu Europa — Ameryka. 

bawi w Warszawie 

Koszt tego lotu wynosiłby 20 tysięcy dolarów. Propozycja dzielnych lotników została 

przychylnie przyjęta. 

i Jaakowski, stał się pomocnikiem 
Siemaszki w dziele likwidacji unji i 
życie skończył, umierając od cholery 
w r. 1848—w Szereszewie, 

Postać prof. Bobrowskiego jest 
naogół mało znana i dlatego też przy- 
czynek obecny nie powinien ujść u- 
wagi badaczy dziejów Uniwersytetu, 
tembardziej że podczas bliskiego jubi- 
leuszu (w lipcu 1928 mija 350 lat 
istnienia wszechnicy Baterowej), że 
wówczas nie jeden raz będzie wymie- 
mione nazwisko Bobrowskiego, już 
chociażby dłatego, że sto lat temu 
miał on ma uroczystościach  jubie 
łsuszowych ładne przemówienie. 

Naturalnie, wiele rzeczy w tym 
artykule trzeba brać z pewnem za- 
strzeżeniem, ale to, co jest zupełnie 
pewne, jest i nowe i ciekawe. 

Rzecz ta była drukowana w dwu- 
tygodniku p. t. „Litowskija Jeparchiale 
nyja Wiedomosti" r. 1864 Nr. 1—2. 

„Niech nam będzie wolno na po- 
czątku tego artykułu zwrócić się do 
osobistych, prawie dziecinnych wspom- 
nień. W r. 1822, podczas wakacyj, 
ojciec mój, wyjeżdżając do Kleszczel 
z powodu święta kościelnego, zgodził 
się zabrać mnie ze sobą. Nie posia- 
dałem się z radości. Nietylke dlate- 
go, że tego dnia bywał w Kleszcze- 
lach liczny napływ ludności, ściągają- 
cej ma uroczyste nabożeństwo z Ц- 
działem chóru zawsze licznej miej- 
scowej szkoły duchewnej *) i nie dla- 
tego nawet, że ogród kleszczelski ze 
względu na swój obszar i umiejętnią 
opiekę miejscowego proboszcza *) bjł 

słusznie uważany za pierwszy, a mo- 
że jedyny w całej diecezj, gdyż w 
nim, oprócz najlepszych gatunków > 
drzew owocowych, były i winogrona, 
i morele, i brzoskwinie. Wszystko to 
nie było dla mnie nowością: byłem 
całkowicie pochłonięty inną myślą. 
W . zaproszeniu, otrzymanem przez 
mego ojcza od proboszcza z Kleszczel 
było powiedziane, iż spodziewają Się 
na jutro drogiego gościa, naszego 
znakomitego wojażera, który powró- 
cił wreszcie z zagranicy i przejazdem 
uszczęśliwił miejscowość rodzinną, 
nim się ukaże na wysokiem stano- 
wisku, na którem ma być luminarzem, 
ozdobą naszego duchowieństwa. 

Ojciec odczytał mi te nieco pate- 
tyczne słowa z widocznem wzrusze- 
niem, które nie mogło nie udzielić się 
i mnie. 

— Któż to taki, tatusiu, zapyta- 
łem, — ten wojażer i jak on się na- 
zywa? 

— Profesor Bobrowski. 
— To chyba takiż uczony profe 

sor, jak masz ojciec - wychowawca, 

*) Kjeszczelska szkoła duchowna, która 
powstała i rozwijała się wskutek rzeczywi- 
stej potrzeby, zasługiwałaby na szczegółową 
opis. Odznaczała się ona wysoką moralno- 
ścią i wcale dobrem przygotowaniem niższe- 
go kleru duchownego. Wielu z tych uczniów, 
kontynująs wykształcenie, zdobywali póź- 
niej godności kapłańskie i byli dobrymi i 
pożytecznymi pasterzami. (Przyp. autora). 

«) Protojereja Antoniego Sosnowskie- 
go, ostatniego oficjała Wileńskiej djecozji 
unickiej (P. a.). 

W prałat Sosnowski był ojcem 
fesora Uniw. Wileńskiego ks. Platona 
nowskiego (P. tł.). 

ro 

znała ataku nerwowego skutkiem przerażenia i nagłego wstrząsu. Zdołano usta- 
lić, że zamachy te na przojeżdżające samochody, po każdorazowem usunięciu 
przeszkody były ponawiane. Wskazuje to, że niema się tu do czynienia ze spo- 
radycznym faktem, lez ze zorganizowaną zbrodniczą akcją, zmierzającą do wy* 
wołania katastrofy, najpewniej w celach rabunkowych. 

który witał ksiecia-kuratora 
przemówieniem? 

łacińskiem 

— Też porównanie! Gdzież wa- 
szej szkołe, choć ona i .równa się 
gimnazjum, — do uniwersytetu/ A to 
jest przecież profesor uniwersytetu! 

— Czyżby w rodzaju naszego ojca 
prefekta? 

— Dobry jesteś zs swym ojcem 
prefsktem. Profesor uniwersytetu, mó- 
wię ci/ R 

— Więc, tatusiu, mógłby on do 
równać naszemu ojcu rektorowi? 

Dalej już nie sięgała moja wyobra- 
źnia. Ojciec rekter zjawiał się do nas 
tylko raz na rok podczas egzaminu pu- 
blicznego; wyjeżdzał do miasta nie ina- 
czej, niż gowozem, co prawda bodaj 
współczesnym założeniu klasztoru, 
ale jednak powozem, — i w dniu jego 
imienin nigdy nie było lekcyj. 

— Niema co, mój kochany, mó- 
wić o tem — zakończył mój ojciec, 
wychodząc, aby wydać rozpocządze- 
nie, dotyczące wyjazdu:—Sam  zoba- 
czysz, ale różnicy nie zrozumiesz. 

Żeby tylko jaknajprędzej zoba- 
czyć,—myślałem, protestując w duchu 
przeciwko słowom ojca: — a różnicę, 
Pan Bóg da, znajdę. 

Przyjechaliśmy jeszcze przed roz: 
poczęciem sumy. Gospodarz natych- 
miast po spotkaniu się z moim ojcem 
powiedział, że i profesor będzie lada 
chwila, gdyż jego wyprzedził ktoś, 
kte jechał tą samą drogą. I rzeczy: 
wiście, w krótkim czasie zajechał pod 
ganek nędzny wóz, zaprężony w pa- 
rę chudych szkap, które, widocznie 

* jtszcze wczoraj pracowały w poiu. 
— Otóż i oni! — powiedział go: 

  

spodarz i razem z mym ojcem po- 
śpieszył na spotkanie. Przylgnąlem do 
Okna. Na wozie siedział biały jak 
śnieg staruszek, w słomianym wiej- 
skim kapeluszu i białym podróżnym 
ze zgrzebnego płótna płaszczu; tym- 
czastm jego towarzysz podróży, ubra: 
ny w takiž płaszcz i kapelusz, prę” 
dko zeskoczył na ziemię i, chociaż 

był małego wzrostu i, prawdopodob- * 
nie, słaby fizycznie, starał się na rę- 
kach znieść staruszka z wozu i śmiał 
się wesoło, gdy tamten, broniąc się 
rozpaczliwie, użył ostatniego argu- 
mentu i zagroził wreszcie kijem. 

Ale synowie gospodarza pośpie- 
szyli z pomocą i pomogli staremu 
zejść... 

Gospodarz i wszyscy obscni z 
wyjątkowym szacunkiem witali obu 
przyjezdnych, 

Gdy podróżni zrzucili swe pła- 
szcze, Stary Okazał się ubranym w 
czarną, domowego wyrobu sutanę ze 
zgrzebnego płótna, młodszy 4 
również w czarną, ale jedwabną, 
drogim krzyżem na piersi i w kamae 
szach ze srebraemi sprzążkami; co 
mnie szczególnie zdziwiło. 

Jednak nie miałem zupełnej pew- 
ności, kto właściwie z tych dwóch | 
był wojażerem, gdyż starego wciąż 4 
szczególnie wyróżniano: on zajmował 
pierwsze miejsce i wkrótce po przy” . 
jeździe, również pierwszy wstał, mó: | 
wiąc, że już się zebrał tłum ludzi i; 
że sczekujących spowiedzi, prawdopo* | 
dobnie, jest taka ilość, że gospodarz 
ma zupełue prawo zapomnieć pode 
czas obiadu o tych, którzy teraz ze- 
chcą posiedzieć jeszcze,
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URZĘDOWA. 

— Wice Wojewoda zwiedza 

roboty budowlane w Bukisz 
kach. W dniu dzisiejszym p. vice 

Wojewoda Malinowski w  towarzy- 

stwie inspektera administracji p. Żyłe 
ko pojedzie do Bukiszek, gdzie prze- 

prowadzi lustrację stanu robót przy 

budownictwie glinobitaem. W podo- 

bnym celu w dniach najbliższych p. 
Wojewoda wyjedzie do Krewa. 

— Stanem odbudowy intere- 
sują się władze wojewódzkie. 
Wrócił z terenu pow. Wilejskiego in- 

spektor administracji województwa 

p. A. Żyłko. Pan inspektor intereso- 
«wał się specjalnie stanem odbudowy. 

— (0) Posiedzenie Okręgowej 
Komisji Ziemskiej w Wilnie. Dziś, 
dnia 9. sierpnia, odbędzie się pozie” 

dzenie Okręgowej Komisji Ziemskiej 
w Wilnie. Porządek dzienny, m. in., 
zawiera sprawy mastępujące: 

1) sprawy zatwierdzenia projektów 

scalenia gruntów, należących do go- 

spodarzy: a) okolicy Lepie, pow. Osz- 

miańskiego, b) wsi Porpliszcze, folw. 

Jurkowo i folw. Dubrowo, pow. Dziś- 
nieńskiego, c) wsi Lipniowicze, pow. 
Wilejskiego. 

2) sprawa likwidacji służebności, 
rzekomo obciążającej majątek Moło- 
deczno, pow. Msłodeczańskiego, włas- 
mość Michała Zajączkowskiego, na 
rzecz wsi Cywidówka. 

3) kilkanaście spraw wdrożenia po- 
stępowania scaleniowego gruntów, na- 
łeżących do gospodarzy: a) wsi Wi- 
ciuny, Szarny i Machnowa Góra, gm. 

) Wschodni 

" Podbrzeskiej, pow. Wileńsko-Treckie- 
go, b) wsi  Nieścinięta, Raczkiany, 
łwaszkowce, Żuprany, Narbutowszczyz* 
n», folw. Pawlinowe, Janowo, Mos- 
twiliszki, wsi Krzemieszowo, Kamion- 
ka, Szapowały, okolicy  Bortkiewicze 
pow.  Oszmiańskiego, c) wsi Bru- 
kaniszki, Zabieliszki i okolicy Jukisz- 
ki, pow. Swięciańskiego, d) wsi Ginki 
i Owsianiki, pow. Postawskiego i t.d. 

Razea: 29 spraw. 

SAMO ZĄDOW 
— (0) Wybory do sejmiku po- 

wiatowego Wileńsko-Trockiego. 
Do dnia wczorajszego wydział po- 
wiatowy sejmiku Wileńsko-Trockiego 
otrzymał wiadomości o przebiegu wy- 
borów do sejmiku powiatowego z 
następujących miejscowości: 

W Nowo-Wilejce wybrani zostali 
na członków sejmiku pp. Józef Wen- 
cel, zastępca burmistrza m. Nowo- 

Wilejki, oraz radny Wincenty Micha 
lowski, 

W Trokach na posiedzeniu rady 
miejskiej wybrano pp. Józefa Łuko- 
wicza i Ludwika Jaworskiego. 

Z gmin wiejskich wiadomośc 
razie brak. : 

MIEJSKA. 
— (o) Porządek dzienny po- 

siedzenia Rady Miejskiej. We 
czwartek, dnia 11 sierpnia, w domu 
przy ul. Ostrobramskiej 5 (szkoła po- 
wszechna Nr' 3), odbędzie się posie- 
dzenie Rady miejskiej 

Porządek dzienny obejmuje, m. in., 
sprawy następujące: 1. zagajenie po” 
siedzenia przez przewodniczącego, 2. 
dekłaracje ugrupowań, 3. sprawa za- 
ciągnięcia w Banku Gospodarstwa 
Krajowege pożyczki długoterminowej 
w wysokości 767.000 zł. na inwesty- 
cje dla zatrudnienia bezrobotnych, 4. 
wniosek upoważnienia Magistratu do 
zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa 
Krajowego lub w innej iastytucji kre- 
dytowej pozyczki krótkoterminowej 
w wysokości 100.000 zł. na zasilenie 
środków obretowych, 5. wniosek w 
sprawie wszczęcia starań o zwiększe- 
nie ilości ławników z 4-ch do 5-ciu, 
6. sprawa organizacji komisyj radziec- 
kich, 7. wybory przewodniczącego 
Rady miejskiej przy rozpatrywaniu 
zażaleń na Magistrat lub jego człon- 
ków, 8, wybory członków komitetu 
rozbudowy m. Wilna, 9. wybory 
przedstawiciela Rady miejskiej i jego 
zastępcy do Państwowej Rady  Kole- 
jowej, 10. wybory przedstawiciela 
Rady miejskiej i jego zastępcy do dy- 
rekcyjnej rady kolejowej w Wilnie, 11. 
wybory delegatów do wojewódzkiej 
rady ekonomicznej. 12. wybory człon- 
ka rady powszechnego zakładu ubez- 
pieczeń, 13. wybory przedstawicieli 
Rady miejskiej do komisji dla rewizji 
ksiąg lombardowych, 14. wybory 
członków do kolegjum wodno-praw* 
nego przy urzędzie wojewódzkim i 
przy urzędzie Komisarza Rządu, 15. 
wybory delegacji dla sprawdzania о- 
płaconych kuponów i wylosowanych 
obligacyj ł i Ill pożyczek m. Wilna z 
1902 i 1913 r, 16. wybory delegata 
Rady miejskiej do komisji organiza- 
cyjnej wystawy Ziem Wschodnich, 
17. wybory przedstawicieli do Rady 
opieki społecznej i 18. wybory człon- 
ków kemitetu organizacyjnego obcho- 
du 125-letniej rocznicy straży og- 
niowej. 

WOJSKOWA. 
— Zmiany personalne w Ko- 

mendzie miasta. Dotychczasowy 
referent karny komendy miasta kpt. 
Iwaszkiewicz odwołany został z zaj- 
mowanego stanowiska i przeniesiony 
zostaje do 41 p. p. Na jego miejsce 
wyznaczony został kpt. Wojcik-Szczę- 
sny Tadeusz z 86 pp. S 

Oficer ewidencyjay komendy kpt. 
Bogucki wraca do 79 p. p., a stano- 
wisko jego ebejmuje kpt. Tyrankie- 
wicz, dotychczasowy oficer ordynan- 
sowy przy Inspektoracie armii. 

Dział artylerji przy DOW obej- 
muje kpt. Cz. Lewkowicz 3 pac. 

— Przesunięcia na wyższych 
stanowiskach w KOP. Dowódca 
70 p.p. płk. Godziejswski Eugenjusz 
otrzymał nominację na dowódcę 4 
bryg. KOP., a szefem sztabu 2 bry- 
gady zostal mjr. S. G. Jerzy Kramar- 
czyk. 

na 

Teatr Polski. 
adość kochania, sztuka w 4aktach 

Ludwika Verneuila. 

Oryginalne pomysły autora sztuki 
w przetłómaczeniu na język banalny, 
tak mniej więcej wyglądają. Znany 
choć młody powieściopisarz wiąże 
swe losy z kebietą, która kocha go 
bardzo, lecz dla której _ miłość jest 
dobrem najwyžszem, dla którego za- 
pomnieć należy o wszystkiem: o sła- 
wie i o ludziach, © _pieniądzach i.. 
wachunkach. Powieściopisarz jest Fran- 
cuzem, a więc człowiekiem który li- 
czy nie tylko czeki w swojej ksią 
iteczce czekowej, łecz nawe wydatki 
domowe ze starą służącą raz na tydzień. 
Tymczasem ta wielka Miłość przez 
duże M. wciąga go w jakiś wir, z 
którego wychodzi jako bankrut finan- 
sowy i omał że moralny, skoro. jede 
mą ze swoich powieści, dziecko Swe- 
go serca sprzedaje bogatemu kaboty- 
nowi by tea wydał ją pod swojem 
nazwiskiem. 

Autor sztuki w tę różnicą stosun- 
ku do miłości chciał włożyć koniecz- 

nie filozefję —geograficzną, Powieścio- 
gisarz Gerard Vałbier jest dla niego 
zwykłym Francuzem, natomiast przed- 
stawicielka integralnej, że się tak wy- 
razimy—miłości jest córą namiętnego 
południa. Pan Vernenil, autor sztuki 
przytem widać należy do tych 
Francuzów, od których poszła fama o 
francuskiej znajomości geografji. Jego 
bohaterka Jora, która u niego i w 

afiszu teatralnym figuruje jako pół: 
hebrajska jossuh, pochodzi z Syrji, 
ale w tej Syrji umieścił też p. Verne- 
uilmiasto Erzerum, które to miasto 
mniej literacko uzdolaieni wydawcy 
atlasów geograficznych umieszczają 
zazwyczaj na Kaukazie. Co do indy« 
widualności Jory, to woznajemy w 
niej mieszane cechy Żydówki, czy 
Greczynki z .Rosjanką, więc ducho- 
wym typem zbliża się chyba majwię: 
cej do Rumunki, co też. potwierdza 
pośrednio i autor, umieszczając naz- 

. rumuńskie w treści swej sztu- 
i. 

Ozzywiście, cała ta geogrficzna 
filozofja miłości przy takiej znajomoś- 
ci geografji, jaką wykazuje autor... 
nie wejdzie chyba do podręczników 
naukowej psychologji. Natomiast o 
jle oko amatorskiego mot-recenzenta 
ocenić potrafi, to po sztuce Verneuila 
błąkują się jakieś wpływy skandynaw- 
skiej literatury. Coś tam jest z od- 
blasków Strindberga, coś z Ibsenow- 
skiego „wszystko albo nic“ Brandta 
w niepohamowanych żądaniach Jory, 
tyłko że oczywiście cały ten „skandy- 
nawizm* zaaplikowany przez autora 
do „południewej* jego sztuki, dostał 
sią tam w bardzo salonowych do- 
zach. 

Sztuka „Radość kochania* arcy- 
dziełem nie jest, lecz jeżeli jest dob- 
rze grana, patrzy się na nią z dużem 
zainteresowaniem. W Wilnie grana 
była doskonale  przedewszystkiem 
zawdzięczałąc temu że p. Irena La- 
rowska, grając rolę główną potrafila 
ze sztuki wyciągnąć wszystkie jej war. 
tości, potrafiła dla niej zrobić więcej 
niż auter, dając jednocześnie orygi- 
nalną i prawdopodobną syiwetę ko- 
biety. Oryginalne tempo roli bez któ« 
rego cała sztuka byłaby niezrozu- 
miała uchwyciła p. Larowska od pierw= 
szego pojawienia się na scenie. Bra- 
wo, brawo, brawo. 

Spokojnie i z dużą kulturą prze- 
a swą rolę p. Aleksander 

odziewicz. Jak zawsze, doskonaly byl 
p. Purzycki w mniejszej roli. Dobrze 
grały panie Jasińska i Hajdamowi- 
czówna, Tylko w jednym wypadku 
zawiniła reżyserja powierzając zastęp- 
czo odpowiedzialną rolę jednemu 
z lepszych swoich _ statystów. 
Takie opuszczenia wprowadzają do 
sztuk dobrze granych jakieś „prowin- 

cjonałne* zgrzyty. A teatr Rychlow- 
skiego chlubnie jest znany z tego, że 
nigdy i na nikogo mie czynił wraże- 
nia prowincjonalnej trupy. 

Zastępca. 

SŁ O W O 

Znów porwana przez straż sowiecką. 
Nowy system zdobywania wiadomości przez wywiad so- 

wiecki, 
Do strażnicy KOP, w rejonie Kopciewa zgłosił się rolnik Antoni Furs i 

zameldował, że żona jego Krystyna lat 37, podczas grabieula siana w pobliżu | 

wsi Łozówka została porwana przez straż graniczną sowiecką: Zaprowadzono ją wy. Zamieścił on w uroczystej formie 

do strażnicy gdzie jakiś młody człowiek w ubraniu cywilnem przeprowadził w Kurjerze Wileńskim w niedzielę 1 

badanie, dopytując się o siły zbrojne polskie stacjonowane przy granicy. Przy 
badaniu wystraszonej kobiecie grożono rewolwerem. Po czterogodzinnem bada- 
niu, znękaną i wystraszoną Krystyną Furs odesłano z powrotem przez granicę. 
Jest to już trzeci wypadek porywania ludności dla wydobycia informacji. 

Zwolnienie gen. Włodzimierza Zagórskiego z 

"ZAPYTANIA DLA POS. CHOMIŃSKIEGO. 
Dzieje jednego działacza. 

1) Jak wynika z wyroku Komisji Rozjem- 
czej pomiędzy Mzgistratem a pracownikami 
Magistratu, wydanego w dniu 24 listopada 
1921 roku, Michał Sawicz, obecny prezes 
związku właścicieli drobnych nieru:homości 
m. Wilna, uznany był za winnego przekupstw 
przy pełaienia czynności urzędowych W 
skład tej Komisji wchodzili protesor Włady- 
sław Zawadzki jako superarbiter, pp. Ś. p. dr. 
Adam Rymsza 1 p. Zygmunt Nagrodzki jako 
przedstawiciele Magistratu, a pp. inż. God- 
wod i Stanisław Helman jako przedstawicie- 
le pracowników miejskich. 

Pos. Chomiński jest znany u nas 
jako polityk radykalno-lewicowy, ale 
także jako działacz kulinralny i jako 
człowiek osobiście najzupełniej uczci- 

sierpnia łist do Pana Marszałka, pod 

którym umieścił swój podois i pod- 
pis p. Michała Sawicza. Słowo wypo- 
wiedziało już swoje zdanie o treści 
tego listu, poruszającego prywatne in- 
teresy pewnego koła osób, mogących RO Žž 2) Jak wynik ku Sądu Poki więzienia edit oce: fać na glad WIZY. a kt, e 

W sobotę został gen. Zagórski stąpiło w sobotę, w godzinach ran. Sj gwczej w ih go ZEW. „PRE siesńyć ma tużtie Ootany Ooryjaią says 
zwolniony na wolną stopę z wojsko- 
wego więzienia śledczego w Wilnie 
na Antokolu. Decyzja zapadła na 
wniosek prokuratora wojskowego w 
porozumieniu z właściwym dowódcą. 
Opis swej decyzji w tej mierze i 
pakaz zwolnienia przesłał wojsk. sąd 
okręgowy w Wilnie bezzwłocznie na 
ręce prokuratora wojsk. w Wilnie płk: 
Wełdycza, który decyzję tę wykonał 
i wypuszczczenie gen Zagórskiego z 
więzienia śledczego zarządził. 

Opuszczenie przez gen. Zagórskie- 
go murów więziennych w Wilnie na- 

Aresztowanie szpiega 
Da policji w Mołodecznie prze- 

słany został przez dowództwo baonu 
KOP. niejaki J. Romanczuk, areszio- 
wany na granicy w momencie przesy- 

Wysiedlenie czterech emigrantów rosyjskich, 
Pan Wojewoda Wileński, opierając 

się na uprawnieniach, nadanych mu 
rozporządzeniem (z mocą ustawy) 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, za- 
rządził wysiedlenie z granic Polski 
kilku osób z emigracji rosyjskiej, po- 
zostawiając termin do dnia 10 bm. 

Spis osób podłegających wysiedle- 
niu obzjmuje: b. pułkownika sztabu 

Ostrożnie 
W nocy na 7 bm. do Žydowskie- 

go szpitala dostawiono Josela Farwe- 
ra, Mejera Wajmana, Romualda Sza- 
blińskiego, Jakóba Szachnowicza, N. 

as UT0dzi! si; w 1879 r. na Kresach. 
SZKOLNA. 

— Roczne kursa handlowe 
M. Przewłockiej w Wilnie. Zarząd 

powyższych Kursów, egzystujących 
od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy na 
Kursa na rok bieżący przyjmuje 8е- 
kretarjat Kursów co średę w godz. 
12—2 w lokalu Szkoły Pisania na 
Maszynach przy ul. Mickiewicza 22 
m. 5. 

Wykłady rozpoczną się ws wrze: 
śniu w godz. od 6—9 wiecz. 

Program obejmuje następujące 
przedmioty: 

Buchalterja: Ogólna Handlowa, 
Bankowa i Przemysłowa. 

Arytmetyka Handlowa, Kórespon- 
dencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja, Nauka Pisania na Ma- 
szynach oraz języki: Angielski, Fran- 
cuski i Niemiecki. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
. — Bezrobocie zmniejsza в‘` 
Okres robót polowych przyniósł i w 
mieście pewne odprężenie na giełdzie 
bezrobocia. W przeciągu ubiegłego 
tygodnia stan cyfrowy bezrobocia 
zmniejszył się o 128 osób. 

KOLEJOWA 
— (e) W sprawie braku wa- 

gonów. W dniu wczorajszym zwią- 
zek przemysłowców leśnych w Wilnie 
otrzyma zawiadomienie, że na konfe- 
rencji dil gatów rady naczelnej zwią- 
zków dr. wnych, odbytej dnia 3 sierp- 
nia w Departamencie Eksploatacyj- 
nym, zostało skonstatowane, że min. 
komunikacjj od dnia 28 lipca r. b. 
dysponuje codziennie paruset wago- 
nami krytemi na dyrekcję wileńską dla 
zapobieżenia brakowi wagonów pod 
papierówkę eksportową; na przedsta- 
wienie zaś delegatów, tyczące braku 
platform, wyjaśniono, że platformy 
pod materjały drzewne podawane są 
w granicach, przewidzianych w kon- 
tyngentach i że kontyngentów tych, 
jak z powodu braku platform, tak 
również i zdolności przeładuwczej 
Gdańska, zwiększyć nie można, 

ŚĄDOWA 
— Togi dla sędzłów i proku- 

ratorów. Ministerstwo Sprawiedli- 
wości opracowało projekt rezporzą- 
dzenia o wprowadzeniu stroju urzę- 
dowego dla sędziów i prokuratorów. 
Przewidywany jest podział ma kilka 
kategorji stroju, składającego się z 
togi i biretu, używanych podczas po- 
siedzeń sądu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z Wiieńskiego T-wa Ho- 
dowli Koni I Popierania Sportu 
Konnego. W niedzielę 7 b. m, w 
lokalu Towarzystwa Rolniczego od- 
było się walne zebranie człorków 
Wileńskiego Towarzystwa Hodowli 
Koni i Popierania Sportu Konnego. 
Na porządku dziennym były wybocy 
nowego zarządu Towarzystwa na 
miejsce dawnego, który przed miesią- 
cem ustąpił. 

Na prezesa obrano p. A. Aleksan- 
drowicza, na wice-prezesa ppłk. 
Kozierowskiego; ma członków zarzą: 
du obrano pp.: mec. H. Jamontta, hr. 
Lubienieckiego, hr. Brezę, St. Ławry- 
nowicza, płk. A. Zelio, mjr. D. Ekse 
i Br. Kowerskiego. 

Do Komisji Rewizyjaej T-wa we- 
szli pp.: M. Kozierowska, St. Rzewu- 
ski, S. Kozchli, mjr. Ossowski i kpt. 
Goreski. 

C. rem tej spółki był Bronisław Lerano- 

wiedzieliśmy też przekonanie, że wciąe 
ganie do tych spraw największego dziś 
w Polsce autorytetu było zupełaie nie 
na miejscu. Lecz oto dziś chcieliby- 
śmy zapytać dodatkowe posła Cho- 
mińskiego: 

1) Czy nieznane mu były fakty, 
przytoczone obok z życiorysu p. Sa- 
wicza? 2 

2) Czy jako poseł i jako polityk 
związany zobozem o słusznem i pięk- 
nem hasle sanacji moralnej uwa- 
ża za stosowne wysuwać p. Sawicza 
jako męża sztandarowego do akcji 
toczących się pod auspicjami tego o- 
bozu sanacji moralucj? 

3) Czy pan poseł Chomiūski u- 
waża dla siebie osobiście za możliwe, 
pożądane i przyzwoite, aby jego na 
zwisko figurowało w sąsiedztwie pre: 
zesa o tak urozmaiconej przeszłości? 

4) Czy nadal będzie wpływał, aby 
redakcja zaprzyjeźnionego Zz nim pi- 

b. sma  zamieszczala na pierwszej 
; b. stronicy cycerowe manifesty z podpi- 

„ISpraW- sem p. Sawicza, czy też przeciwnie 
es. Chomiński przyzna się do blę- 
u i zechce go jakoś naprawić? 

Inż. Ciemnołoński 
z lodami! Prezes L 1 Tele- 

Essztejnownę oraz Berię Morderową, Mianowaay Preżesem Wileńskiej 
którzy zatruli się lodami, spożywając Dyrekcji Poczt i Tel.; p. inżynier Mie- 
je w sklenie Josela Lipszyca (Anto- czyslaw Ciemnoloūski, dotychczaso- 
kolska 128). wy od r. 1920 wiceprezes tej Dyrekcji, 

taczamy odpis wyroku w brzmieniu 
nem: 

«Akta Nr. 691 1921 rok. Wyrok. W Imie- 
nia Prawa. W dniu 10 października 1921 r. 
Sędzia Pokoju 4 Okręgu m. Wilna, na po- 
siedzeniu publicznem po rozpoznan'u spra: 
wy z osk. Piotra Jastrzębskiego przez Mi- 
chsła Sawicza o znieważenie i zważywszy: 
1) że oskarżony w czerwcu r, b. na przyję- 
ciu u generała Mokrzeckiego wypowiadając 
publicznie twierdzenie, że Sawicz służył 
w ochrance, miał dostateczne dowody mnie- 
mać, że okoliczność ta eM Sawicza jest 
prawdziwą, ponieważ słyszał o tem od ш- 
dzi wiarogodnych, 2) że świadkowie Łoku- 
cjewski, a szczególniej Sienkiewicz stwierdzili 
okoliczność tę w sposób nie pozostawiający 
wątpliwości, — uznał że oskarżony na mocy 
2 p. 537 art. K. K. czynu karalnego nie sneł- 
nił, a przeto i na zasadzie 119 art. U.P.K.— 
Postanawia Piotra Jastrzębskiego uznać za 
uniewinnionego. Od Michała Sawicza pobrać 
opłat sądowych dwa tysiące mk, a w razie 
niewypłacalności jego pooory sądowe przy- 
jąć na koszt skarbu. yrok nieostateczny, 
Termin i tryb zaskarżenia wyroku ogłoszo- 
no. Sędzia Pokoju podpis Buczyński. Z ory- 
ginałem zgodne, 11 października 1921 r. 
RE Sędziego Pokoju podpis nieczy- 
elny». 

3) W dniu 2 listopada 1923 roku wniósł 
Sawicz do Komisji, dla ustalenia słuszności 

zarzutów czynionych pracownikom usunię'ym 
z Rzeźni Miejskiej, swoją skargę zawierającą 
oszczerstwa przeciw osobie p. Piotra Jastrzęb- 
skiego. Wobec tego Komisja w składzie pp. 
dr. Dembowskiego, Z. Nagrodzkiego, M. 
Ciemnołońskiego i K. Łapuszańskiego pole- 
ciła swemu przewodniczącemu profesorowi 
Zawadzkiemu zwrócić sprawę do prokurato: 
ra. Sąd Okręgowy Wileński ukarał Sawicza 
za te oszczerstwa miesiącem aresztu, któ'ą te 
karę Sąd Apelacyjny Wileński na posiedze- 
niu w dniu 3 grudnia 1925 roku zmienił na 
dwa tygodnie aresztu. 

4) Z wyciągów z dodatkowego docho- 
dzenia w sprawie Rzeźni Miejskiej z dnia 6 
września 1921 roku, w których różni świad- 
kowie ujemnie charakteryzują osobę Sawicza 
z Czasów, kiedy był kierownikiem hyciowni 
miejskiej, cytujemy zeznanie komisarza Po- 
licji Kryminalnej, Brzeskiego (str. 44 dnia 
25.VIII 1921 roku), który oświadczył co na- 
stępuje: 

<Sawicza znam jeszcze z Czasów rosyj: 
skich, jako czyściciela miasta. Nas'ępnie w 
czasie okupacji niemieckiej osobiściewykryłem 
tajną gorzelnię Sawicza, znajdującą się przy 
ul, Archanielskiej, a drugą na Zwierzyńcu. 
Spólnikiem jego był Bebko. Sawicz był wte- 
dy ukarany pieniężnie». 

Dane powyższe nie są wyczerpujące 
1ecz dostateczne. 

KGLAEZIEGII WZ AAS GTA S UEI 

Napoly zawalona stu= 
dnia<pułapką dla dzieci. 

Na dziedzińcu domu Nr. 5 przy 
ul. Drueta, należącego do dyrektora 
banku drobnych kupców p. Sawicz— 
Zabłockiego, znajduje się napoły za- 
walona studnia, będąca istną zgryzo- 
tą dla matek. 

Nieremontowane od wielu, wielu 
lat, ocembrowanie studni grozi lada 
dzień zawaleniem się, a dzieciarnia, nie+ 
pomna na przestrogi redziców, nara- 
żona jest na poważne niebezpieczeń- 
stwa. Przed kilkoma dniami do stud- 
ni tej wpadł kozioł. Biedne zwierze 
cały prawie dzień beczało na dnie 
studni, gdyż nikt z lokatorów nie 
odważył się wszcząć akcję ratunko- 
wą, bojąc się obsunięcia się studni. 
Musl nareszcie znaleźć się ktoś, kto 
zmusi właścic ela posesji usunąć to 
niebezpieczeństwo. Skoro nie można 
siudni odrestaurować, należy ją za- 
sypać. 

Kosztowny wyjażd na kanikuły. 
Pan Izaak M., strudzony całoroczną pra- 

cą w sądzie, postanowił wyjechzć do Dru- 
Skienik i w tym calu nrosił byłą swoją se- 
kre'arkę p, J. N.,aby zechciała przychodz & 
codziennie celem przejrzenia poczty. Zestus 
Żona służąca.otrzymała Odnośne rozporzą: 
dzenie i pewny o los swego mieszkania wy- 
jechał p. M. na kurację. Błogie chwile wy« 
poczynkowe przerwał jednak list przyjaciela 
wzywający do Wilna, gdyż, jak wynikało z 

treści jego, panna J. N., dobrawszy sobie 
kompanijkę składzjące się z b. sekretarki 
p. M. (10 już druga) panny Marji Dydziuń 
vel Trankowskiej oraz kllku panów w mun- 
durach i bez, rozpoczęła wesołe życie. Hu: 
czno było na Sierakowskiego pod 23-m, a 
kiedy raz służąca wyszła na godzinkę z 
domu, mieszkanie okradziono. Łupem stały 
się przedmioty srebrne i brylant. Wszczęto 
dochodzenie. Sąsiadki, jak zawsze wszystko 

„ wiedzące, oś viadczyły, że podczas nieobec- 
ności służącej do mieszkania wchodziła Dy- 
dziuiówna w towarzystwie mężczyzny i ko- 
biet , Sprawą zajął się urząd Śledczy, Do- 
chodzenie ustali kto dokon:ł kradzieży, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

nych, poczem gen. Zagórski odjechał 
niebawem do Warszawy, dokąd przy- 
był tegó samego dnia wieczorem, 

G:n. Zagórski oskarżony jest o 
nadużycia przy udzielaniu dostaw 
firmie „Frankopol*, nadmierne prze- 
przekroczenia budżetu i nadmierne 
wydatki na stanowisku szefa departa- 
mentu lotnictwa ze szkodą dla Skar- 
bu Państwa. 

Akt oskarżenia dotąd nie został 
mu doręczony, jak jednak słychać, 
ma to nastąpić w czasie najbliższym. 

łania materjału Webec udowodnione- 
go mu szpiegostwa na korzyść so- 
wietów, przekazano go policji. 

gen. armji rosyjskiej Hoffmana, 
rotmistrza tejże armji Aksakowa, 
prokuratora Jermakowa i b. 
nika" B. Zubkowa. P 

Dowiadujemy się jednocześnie z @ 
tem, że prócz wyżej wymienionych 
wysiedlons zostaną jeszcze dwie 0s0- 
by, zamieszkałe na terenie innych wo: 
jewództw. 

Po ukończeniu szkoły realnej w Mi- 
RÓŻNE:  tawie, w r. 1808 Šatas do Lay 

— Wycieczka Druskienicka w Elektrotechnicznego w Petersburgu, 
Wilnie. Wczoraj przybyła do Wilna który ukończył w 1904 r. ze stopniem 
wycieczka gości, bawiących w inżyniera—elektryka. W tym też ro- 
Druskienikach, prowadzona przez dr, ku rozpoczął pracę zawodową w in- 

Lewicką, ordynującą w Druskienikach. Stytucji pocztowortelegraficznej. Po 
— (o) Kolonje młodzieży slą- wielu etapach uciążliwej i odpowie- 

skiej pod Wilnem. Młodzież szkol. dzialnej pracy w Głównym Zarządzie 
na ewangelicka z Górnego Sląska, Poczt i Tel. w Piotrogrodzie, następ- 
spędzająca lato pod Wilnem w Pusz- nie przy założeniu  telegraficznego 
karni, gdzie się znajduje na utrzyma- kabla morskiego między Warną a 
niu | pod opieką Wileńskiego Kon- Sew»stopolem, przeniesiony został 
systorza ewangelicko-reformowanego, przez wzgląd na wyniki pracy na od- 
zabawi w naszych stronach do dnia powiedziane stanowisko głównego 
22 sierpnia i po blisko 2 miesięcz- inżyniera, jednak, z powodu polskiego 
nym pobycie wraca na Sląsk. Pobyt narodowego usposobienia, aż do okrę- 

na wsi i troskliwa opieka dobrze gU P. t. w Archangielsku. 
wpływa па zewnętrzny wygląd mło- Budowa stacji radjotelegraficznych 

dzieży. na wybrzeżach Białego Morza i Lo- 
TEATR i MUZYKA, dowatego Oceanu (w Archangielsku, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). «Osta- cieśninie. Jugorskij Szar na_ wyspie 
tnie przedstawienie «Radości kochania», W2]gacz i na półwyspie Jamał u uj- 
Dziś po raz ostatni w sezonie niezmiernie Ścia rzeki Marejago), w Rydze i na 

ZA EA komedja <Ra- wyspie Runo na Bałtyku, a później 

bała sieje dakai o6z| 1 wywo kierownictwo nad pracami przy- 
Sztuka zupełnie schodzi po dzistejszem Stosowywania statków — @0 — тог- 

przedstawieniu z repertuaru, z powodu przy. Skich robót kablowych na morzu 
pasja wiopów aaa Teka Tor Czarnem leisis cały  dal- 

z era. I at szy okres slużby obecnego Prezesa 
Polski rozbrzmiewa: * CE > Ealaki A a o os PE Ciemnołońskiego. Ostatnio zajmował 
«Cnota pana Tosia», inż. Ciemnałoński stanowisko Na: 

yi smojkece oleju 1 kor to TED Na ao acz a Odie н : OOP a stanowisku Wiceprezesa Dyrekcji spod i . ° ы 
„5:‚5::'Збтцг::'%{;‚{г‚:_'р""' wiefe wie P. i T. Wilno (w r. 1920—22 z sie- 

— Wil, Tow. Filharmoniczne (ogród dzibą w Grodnie) położył p. Ciemno- 
Sza > Łow dkg 1 zaslugi p odbudo- 

у > ( CHSKIE) -Tklestty wy j budowy zniszczonych z powo- 
Symfonicznej, pod dyrekcją; 8 - o 
A RE dawne ca owak, Na du wypadków Žž wojenny! ch połączeń 
kowski, Beethoven, Sibelius, Mascagni, Lubo- telegraficznych i telefonicznych. 

Tak rozległa, wyrażająca się w . mirski i inni. Wejście 50 gr. 

dziesiątkach tysięcy klm. przewodów. 
WYPADKI i KRADZIEŻE, sieć telegr. telef. w okręgu wileńskim, 

— Wypadek z kpt. Słabickim. funkcjonująca z zadawalniającą spraw- 

Onegdaj szef sztabu 6 bryg. KOP NoŚcią, to w przeważnej mierze dzie- kpt. S, G. Słabicki wybrał się służ- 19 kierownictwa p. Ciemnołońskiego 
bowo motocyklem do Druskienik, Wydziałem technicznym Dyrekcji. 
Padczas szybkiej jazdy motocykli „ ZA zasługi położone przy budo- przewrócił się 1 p. kpt. Słabicki zg. Wie Sieci P. Ciemnołoński został -od- 
stał dotkliwie potłuczony. znaczony ostatnio „Złotym Krzyżem 

Po nałożeniu opatrunków i udzie. ZaSługić. AŽ ‚ 
leniu pomocy poszkodowany wrócił P. Ciemnelofiski kierowal również do Wilna. w sw0im czasie państwowemi kursa- 

— Fatalne zakończenie napa- Ti radjotelegraficznemi w Wilnie. 
du a a RE, +. niewyjašnio- L] 
nych dotąd przyczyn Edward Pautler 
napadł w nocy па przechodzącego S PO R TF, 
ul. Rysią (Zwierzyniec) będącego na o 
urlopie funkcjonarjusza pelicji z Dzi.  Zapowiedziane zawody pil: 
sny Józefa Gimborta. Ałak był tak | karskie. 

Mistrz oki ileński iłce noż- 
Makkabi, rozumicjąc. przyjęty a swoje 

silny, że napadnięty upadł i tylke 
wypadkowo udało mu się wyrwać nej 
się z rąk napastnika. Wobec tego, barki — równocześnie z tytułem — ob.- <Siermiaiżć + 
że ten nie dawał za wygraną Gim- wiązek pokazania Wilnu ładnej gry, sprowa- Dewizy i waluty: 
bort wystrzelił, raniąc napastnika w $e2,09 dzień 27 i 28 bm. czechosłowacką Trans. Sprz. Kupno а ВО и drużynę DSK. Trebic, jedną z Iepszych dru- Belgia 12447 12 ękę Pogotowie, po nałożeniu Opa- żyn swego kraju. В, OSA 4,78 12116 
trunku, odwiozło go do szpitala, gdzie _ Podane niżej wyniki Świadczą wymow- obi, ja 4347 r 357,67 
Silnie strzeżony czeka na poprawę Zie © poziomie gry tej drużyny. Terebic — Namo ‚ > 43,37 d Żidenice (te same, które pobiły nas t. į. NOWY-York 8,93 896 897 
zdrowia, Wilno—21:0) 3:2 * Terebic—Hakoah wledeń - Paryż 35,05 35,14 34.96 

— Wykrycie tajnej gorzelni. ski 1:1 i wreszcie Terebic_ Cracovia 5:1. ję BA AB 
Posterunkowy pol. powiatowej będąc Aby tyjko i tym razem wynik nie był a cja | Be 17202 
w obchedzie wykrył w lesie w pobli- Paz PETE ERD ы Włochy 48,72 48,8; 14860 žu wsi Tartaki gm. Worniańskiej „ panem Rzg 3 Ogulsko I AZSL #'% Kopenhaga 239,55 240,15 _ 238,95 
czynią gorzelnię tajną. Gorzelnia ta, ‚ Tyle na ten raz, o dalszych projektach Vapier; Procentowe 
jak wykazało dochodzenie prowadzo- nie będę mówił. Dolarówka 5750 57,25 
na była przez kilku mieszkańców 8 pr. pożyczka konw. 99,50 
zašė. Rogeliszki, a gtownym тасе. нн сечичеоняенинеонснинсниенионыя POżyczkA dolarowa 82,— 83, — 

kolejowa 102,50 103,— 
8 proc. konwersyjna kolejowa 71— 
5 proc. konwers. —,— 62— —, — 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 8 sierpnia 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100— 49,80 49,50 * 
Tow. Kredyt. m. Wilua 50,— 53,— 

— Z 2go piętra na bruk. 30-letnia 
Doba Szklar (Zawalna 31) w celu pozba- wicz. 

„ wienia się życia wyskoczyła z 2 piętra na 
Gorzelników aresztowano, a urzą bruk, łamiąc sobie rękę oraz kaieciąć twarz. dzenie gorzelni wraz z zacierem 0d€- Desperatkę dostawiono do szpitala Św. 

słane władzom odnośnym Jakóba 
— 20 worków sucharków w płomie- — Tejemnicze postrzelenie. W nocy 

niach. W nocy na 8 bm. wybuchł pożar па 8 bm. na ul. Jerozolimskiej przez niezna- 
w piekarni B. Szmulewskiego (W. Pohulan- mych oscbników został postrzelony x rewol- 
ka 9). Spaliło się 20 worków suchartów. Weru w nogę Leon Walentynowicz (Betle- 
Przyczyna pożaru nieostrożne obchodzenie jemska 66), kiórego dostawiono do szpitala 
£ię z ogniem. w. Jakóba.
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e Dziś będzie wyświetlany film produkcij 1926/27 r. wytworni w Moskwie p a Lekarz-Dentysta 
! ABRE ; e K ję ł PLACÓWKA | 

© Miejski Kinematograf „Kaukaski Partyzant" 5 R o i osobi ać Ф 05 ZU U) g oSzenie. , „MARYA "| Polska Meblowa 
* w wykonaniu artystów moskiewskieh i gruzińskich. W roli głównej W. Bestajew. AEO, majątku Ożyń ska-$molgka J Makowski 
% Kulturalno-Oświatowy Muzyka ściśle zastosowaną do obrazu „Gnsletije kaukaskie i rosyjskie), Orkiestra pod Ę 0h. w pobliżu 27 sierpnia 1927 roku o godz. 12 odbędzie się w Nowo- я 

dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Nad program: «PARTJA POLOs komodja (GB 8!- kolejowe) na szla ródku w Urzędzie Wojewódzkim ustny przeiarg na samochody Choroby jamy ustne, Zawalna 15: 
$ Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) w 2.:ch aktech. Początek seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. 5eej, i ku 2 odeczno lub Geobowe <Benzs i <Fiat>. Plombowanie i usu- | Posiada salony ma- 

6 inne dnie o g. 6. Ostatni seans o g. 10. Ceny bile w: parter — 60 gr., balkon—30 gr. > Na I Wilno, Jeśliby w. tym dniu przetarg nie doszedi do skutku, to wanie zębów bez bólu. | honiowe obite ma- 

e. Następny program: U_S_T>. @ k dE = ponowny przetarg wyznacza się na dzień 3 września r. b. Sta:  Porcelanowe 1 złote | terją od 690 zł, sa- | 
edoryńska dla K. M. jacy do przetargu winni złożyć w R wadjum 200 złotych. ona LS zęby. YZ B ie , 

—_' z 2 i 0 . zac PE > w; ‚ Uurzędni- ‚оатета zł, Stót | 

W dniach 8 ( 9 sierpnia od godz. 12 w lokalu Śmoła (1200 budynków 4 90006000000602 Inż. Bozeadjń knedi kom i uczącym się | jadalny z ceratą 
Starostwa Wileńsko-Trockiego w Wilnie przy ul.Ą + yzenfekcji $ @ CZESKIE R Nr. 1155-V1. zniżka. Ofiarna 4 m.3. | wiedeński 85 zł. 
Suboćz Nr. 3 odbędzie się pó у : VA DOM Wydz. Zdr. Nr 3 | Prz:jmuje zamó- 
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