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Opłata pocztowa uiszczona rycz 

Zwrot w sprawie Węgier. 
Kolo połowy listopada roku 1916, 

wkrótce po ogłoszeniu aktu obu mo- 
narchów państw centralnych, ustana- 
wiającego niepodległość Polski, odby- 
ło się z tego powodu w majwięsszej 
ze świątyń Budapesztu uroczyste na- 
bożeństwo, po którem niedawno 
zmarły prymas Węgier, kardynał 
Csernoch, wniósł dziękczynne 7e 
Deum. „Nigdy—wyznał kardynał pod 
świeżem wrażeniem uroczystości o- 
becnemu na biej dr. biskupowi Ban- 
durskiemu — nie celebrowałem przy 
tak tłumnym udziale wiernychi nigdy 
nie odczułem wśród modlących się 
takiego ogólnego podniesienia ducha”. 

Nc dziwnego. Nabożeństwo było 
manifestacją potężnego uczucia, wy- 
razem powszechnego zrozumienia, że 
sprawa niepodległości Polski była 
sprawą Węgier i że bieg zdarzeń im- 
peratywnie nakazywał obu narodom 
najściślejsze przymierze, unję nawet, 
aby w razie potrzeby mogły wspólnie 
stawić czeło obu groźnym dia nich 
kolosom—niemieckiemu i rosyjskie- 
mu. Wówczas groźniejszym mógł się 
wydawać zwycięzki germanizm, ale 
upłynęły nie całe dwa łata, a Niemcy 
leżały powalone, zwycięzcy ich, sami 
wyczerpani, nie mieli powodu do 
tryumfowania, tryumfował «toś trze- 
ci, trzecia Międzynarodówka, która w 
bolszewizmie i w bolszewikach ro- 
syjskich niezrównane znajdowała na- 
rzędzie do swoich krwawych, daleko 
sięgających niszczycielskich zamiarów. 

Czem jest bolszewizm, poznały 
Węgry na własnej skórze w r. 1918 
i 1919, gdy komuniści zdołali na sze- 
reg miesięcy zagarnąć władzę w swo- 
je ręce— poznała Polska w 1920 r., 
gdy czerwone hordy stały pod War: 
szawą. Obejęlnie, zapewne nieraz z 
ukrytą radością spoglądali na nieszczę. 
ście nasze Niemcy, tak samo Rumuni; 
zdaleka cieszyli się głupcy, którzy w 
owej chwili nawą Włoch kierowali. - 
Czechy wstrzymały dowóz amunicji. 
Wtedy to,.w chwili” dła” nas najstra= 
szniejszej, przybyła do Warszawy de- 
putacja z Węgier, ofiarująca nam 
zbrojną pomoc. Pomocy tej nie przy- 
ięto ze względów wyższych, nie ży- 
czyła bowiem tego Francja, Która 
stworzywszy Czechosłowację, stała 
na straży swego dzieła iani dopuścić 
chciała możliwości przejścia wojsk 
czy też oddziałów ochotniczych wę: 
gierskich przez ziemie mocą trakta- 
tów węgierskich Węgrom odebrane, 
a przyznane Czechom. 

Bącź co bądź zdawało się, że rok 
1920 w sposób niezbity wykazał to, 
co już przedtem rozumiał każdy, kto 
okiem jasnem,  uprzedzeniami nie 
ztnąconem, patrzał”na rzeczywistość— 
mianowicie, że niebezpieczeństwem 
najstraszliwszem dla świata jest bol- 
szewizm, że Poiska jest pierwszym 
jego etapem w drodze na Zachód, 
że przeto wzmocnienie Polski leży w 
interesie Europy; że wzmocnienie to 
wymaga wspólnej granity z Węgrami, 
jako państwem, które grozę bolsze- 
wizmu bezpośrednio poznało i, bol- 
szewizm zwyciężywszy, zdaje sobie 
sprawę z tego, że zwycięstwo to nie 
jest i nie może być ostatecznem, do. 
póki Rosja jest we władzy Sawietow. 
Tylko wspólna granica mogłaby dać sowniejszym był, 

Ale dlaczego? Węgry które króla 
nie mają, krółestwem się nazywają, 
jako królestwo z rządem królewskim 
na czele oficjalnie występują, dla ży- 
wiołów zachowawczych, a politycznie 
i kulturalnie kwitnących są silną osta= 
ią, knowania zaś żywiołów destruk- 
cyjnych energ cznie tłumią — Węgry 
takie nie mogą oczywiście być przed- 
miotem sympatji dla naszych ugru- 
powań czy stronnictw lewicowych. 
Trudniejszem do wytłumaczenia, 
wprost niezrozumiałem byłoby anty- 
węgierskie zacietrzewienie naszej t.zw. 
prawicy, gdyby nie bezmyślnie zajad- 
ły upór niektórych dziennikarzy z ich 
obozu, którzy z rozkoszą w miejscu 
zajętem przez nich w czasie wojny 
ugrzęźli i zastygli w nienawiści do 
Węgier, jako jednej z tych sił, które, 
po stronie niemieckiej walcząc, tem 
samem przeszkodą były w urzeczy« 
wistnieniu ich koncepcji przyszłego 
szczęśliwego, pod berłem carów 
kwitnącego  Prywiślińskiego kraju, 
powiększonego o gubernję Krakow- 
ską 

Zdaje się jednak, Że zapowiada 
się zwrot. W Krakowie powstało nie- 
dawno Towarzystwo. Polsko- Węgier - 
skie. Odbyła się uroczysta inaugu- 
racja, jakże odmienna od tej, którą 
urządziliśmy tu, w Wilnie, przed 
czterema laty. U nas zrobiono ta po 
cichutku w kole członków i kilku 
najbliższych im osób: do Krakowa 
zaś przybył poseł węgierski, gen. Be- 
litska, i nastąpiła wymiana depesz z 
osobami stojącemi na czele nietylko 
umysłowego, ale i politycznego życia 
na Węgrzech. Słowem, odrazu ener- 
gicznie zabrane się do rzeczy. Dla 
czego jednak nie wcześniej? Wszak 
w Krakowie tradycje przyjaźni z 
Węgrami daleko są. żywsze, niż w 
Wilnie i stamtąd powinna była iść 
inicjatywa. 

Myšlano tam o tem już w 1919 
r. lecz rachowano się z atmosferą po- 
"lityczną i edkładano- 

li stesownej, tj. takiej, w którejby fakt 
powstania Towarzystwa wywołał żyw* 
szy oduźwięk w społeczeństwie. Wo- 
bec zaś opinji naszej, obojętnej @а 
Węgier, nieraz niechętnej, przedew- 
szystkiem zaś oglądającej się na sil- 
nych tego Świata, chwilę taką p0- 
przedzać musiało zdjęcie z Węgier 
klątwy rzuconej na nią przez państwa 
Ententy. Spodziewana chwila nie przy- 
chodziła; postanowiliśmy tedy wziąść 
inicjatywę w nasze ręce, w Wilnie — 
w nadziei, że przyklad nasz znajdzie 
naśladowców w Krakowie, we Lwo- 
wie i Warszawie... 

. Dziś stwierdzamy, że dzięki mąde 
rej polityce węgierskiej, moralna ich 
powaga ogromnie w oczach Świata 
się wzmocniła, spada bielmo z oczu 
najbardziej zaślepionych, coraz czę: 
ściej dają się słyszeć głosy w obro- 
mie Węgier. Powstanie Towarzystwa 
Węgierskiego w Krakowie wiążemy 
z dokonywującym się na korzyść Wę* 
gier zwrotem w Europie, którego wy” 
mownym wyrazem był głośny artykuł 
lerda Rothermera. 

Pojawił się w Daily Mail 21-go 
częrwca. Z pomiędzy traktatów, które 
przeistoczyły mapę Europy, najbezsen- 

zdaniem autora, 
Polsce i Węgrom możność wspólnego traktat w Trianon. Odebrał on Wę- 
działania i wspólnej walki na najbar- 
dziej ku barbarzyństwu wysuniętym 
posterunku cywilizacji, 

Ale nie wolno było tegó rozumieć, 
a przynajmniej udawać należało, że 
się nie rozumie. Żądano tego, czy wgwych rzeczy, jakiemi 

grom więcej niż dwie trzecie ich ob 
szaru, ludność z 2ł miljonów zredu- 
kował 8-iu, państwo rolnicze skazać 
zamierzał na śmierć głodową, pozba- 
wiając je tych dla rolnictwa podsta- 

są drzewo, 
też nam się zdawało, że żądano w żelazo i sól, Czy przynajmniej u- 
Paryżu, Gdy w rozmowie z jednym 
z ministrów naszych napomknąłem, 
że wybieram się do Budapesztu, ten 
aż się cofnął z przerażenia: «Na mi. graża pokojowi 

prościł on Sprawę mniejszościową? 
Nie, bardziej jeszcze ją zawikłał, 
Niesprawiedliwość nowych granic za- 

Europy; Czechy 
łość Boga, nie rób tam pan żadnej Jugosławja i Rumunja natychmiast 

polityki». —]Jakąż mogłem robić polity- uczuły potrzebę zawarcia 
kę, mając za sobą tylko kilku znajo- 
mych i przyjaciół, którzy ze mną ra- 
zem utworzyli w Wilnie Towarzystwo 
Przyjaciół Węgier, od polityki czyn- 
nej bardzo dalekie. Gdy w roku 
zeszłym udałem się do Budapesztu 

* ma kurację w tamecznych  kąpielach 
siarczanych, obawiano się również, 
jak słyszałem, mojej polityki, Pamimo 
to tym razem politykę robiłem, robi- 
łem ją w tem znaczeniu, ie kilkakrot- 
nie z najwybitniejszymi 
Węgier rozmawiałem, ale, 

ku. Skoro bowiem temat polityczny 
przypadkiem poruszaliśmy, rozmowa 
wriet się urywała. Węgrzy rozumieli 
#& sprawa przymierza czy zbliżenia 
się do nich jest czemś dla Polski 

nieinteresującem 
jak np. przymierze z Paragwajem; ja 
zaś nie miałem żadnego faktu do 
przytoczenia, któryby na zmianę ich 
przekonania mógł wpłynąć. Słowem 
wspólnie dochodziliśmy do wniosku 

równie dalekiem į 

politykami 
па szczę- równowagi. państw  Środkowo'euro- 

ście dla naszych polityków, bez skut- pejskich». Ten akt sprawiedliwości. 

przeciw 
węgrom sojuszu wojskowego przy 
poparciu Francji. Koniecznem wobec 
tego staje się mądre wyrównanie gra- 
nic, takie, któreby z korzyścią bylo 
dla wszystkich. Lord Rothermere wy- 
rachował, że z tych trzech miljonów 
Węgrów, których traktat w Trianon 
oddał państwom t, z. Małej Ententy, 
możnaby dwa; miłjony z powrotem 
zjednoczyć z państwem Węgierskiem, 
«bez istotnej zmiany głównych linij 
traktatu pokojowego i bez naruszenia 

należy się, zdaniem jego, Węgrom. 
Dali dowody żywotności, siły moral- 
nej i rozumu. Pobici i złamani przez 
wojnę, znaleźli w sobie dość energji 
i uczucia patrjotycznego do zgniece- 
nia bolszewików, którzy do nich 
zwytiąsko się wdarli; tem samem 
ochroniii Europę od wybuchnięcia 
wulkanu w jej środku. Stale prote- 
stując przeciw nieuczciwości trakia- 
tu, pomiino to uczciwie i ściśle wy- 

zc: der psyčhologische Moment ist pełniati obowiązki przez traktat ten 
noch nicht gekommen, nałożone. Nie wypada więc z Węgra- 

mi, tem państwem ze starą kulturą i 

chwalebną tradycją, postępować tak, 

jakgdyby były jakimś nowopowstałym 

tworem bałkańskim, z konstytucją na 

poczekaniu utworzoną, pod kierow= 

nictwem nieobliczalnych polityków». 
Artykuł był utrzymany w tonie 

spokojnym i pojednawczym, wymie- 
rzony był głównie przeciwko Rumu- 
nji, żądał odszkodowania dla Węgrów 
w Siedmiogrodzie, których rząd Ru- 
muński ograbił. Pierwszy jednak za- 
reagował dr. Benesz I w zapędzie pole- 

micznym oskarżył lorda o pedżeganie 

do wojny. Lord Rothermere dłuże 
nym nie pozostał, ale jakże zmie- 

nił swój ton z pojednawczego na 

szorstki i gwałtowny! pod piórem je- 
go pogarda i gniew wspólnie na 
przeciwnika uderzyły. „Nie dla tego— 
czytamy — padł miljon żołnierzy bry: 
tyjskich, ażeby za cenę ich śmierci 
miało w tej części Europy panować 
bezprawie; krzyczącej niesprawiedli- 

wości nie wolno przemilczeć; Węgry 
mają przyjaciół, którzy nie spoczną, 
dopóki cały świat się nie dowie o 

wyrządzonej im krzywdziel ...„Zwy- 
cięstwo, dla którego Anglja takie po 

niosła ofiary. nie może służyć za po- 

krywę dla bezprawia i niesprawiedlie 

wości.” Słusznie zauważono w Czasie, 
że jeden z filarów rządzącego dziś w 
Avglji stronnictwa nie podejmowałby 

się całej tej akcji, gdyby nie było to 
dobrze w Foreign Office widziane. 

Prasa spełnia rolę wywiadowczej 
awangardy, gdy chodzi o wykonanie 
szczegółowo na daleką metę obmy- 
ślanego planu. Nikt się tyle przed 
wojną nie przyczynił do wywoływania 
i rezszerzenia nastroju nienawiści 
przeciw monarchji Habsburgów, a 
zatem pośrednio do wybuchu wojny 
i do upadku Austro-Węgier, co pu- 
blicysta angielski Seton Watsos, pi- 
szący pod pseudonimem Scożus Via- 
tor. Niezmmordowanie po krajach mo* 
narchji podróżował i nięzmordowanie 

Fi „w jego mmierma= 
niu, tam ucisku mniejszości narodo* 
wych. Rok przed wojną odwiedził 
mnie w Krakowie; mówił o zamiarze 
założenia wielkiej Revite, poświęco- 
nej obronie małych narodów, i zapro- 
sił mnie de  współpracewnictwa. 

Zrozumiałem z toku rozmowy, że 

więcej niż © dobro małych narodów, 
chodziło mu o zniszczenie Austro- 
Węgier—i odmówiłem. „Właśnie, ma- 
„ło uciskane narodowości — odpowie- 
„działem — są najzacieklejszymi wro- 
„gami uciskanej, łecz wielkiej Polski“. 
Jechał do Lwowa, zaproponowałem 
mu listy polecające do moich znajo- 
mych: „Dziękuję, nie: Lwów jest mia- 

„stem ukraińskiem i chciałbym tylko 

„z Ukraińcami ebcować'! Odpowiedź 
ta pod względem jasności nie pozo- 
stawiała nic do życzenia. Widzimy 
więc, że nietylko Niemcy są wino- 
wajcami wejny światowej i nietylko 
od ciosów zbuntowanych mniejszości 
upadły i Austrja i Węgry. Artykuły 
lorda Rethermere dowodzą, że z 2a- 
lem myślą dziś mężowie stanu an- 
gielscy o swejej przedwojennej poli- 
tyce. A 

Myśl podniesiona przez lorda Rot- 
hermera ma daleką, dlugą drogę 
przed sobą, ale z rozpoczętej akcji 
powiniśmy skorzystać i chwycić się 
całą siłą jednego szczegółu, nieporue 
szonego w artykułach lorda, „ale niee 
zmiernej wagi dla nas i dla Węgrów, 
a dającego się łatwo wykonać. Ruś 
węgierska nie zesiała przyznana Cze- 
chom na własność; są jej panami na 
mocy tymczasowego mandatu, który 
Liga Narodów może im każdej chwili 
odebrać, O to należy nam energicz- 
nie się starać. Mielibyśmy wówczas 
wspólną z Węgrami granicę, a to 
warunkiem jest bytu dla obu państw. 
l jedno państwo i drugie wyszloby Z 
okalsjącego je pierścienia wrogich po- 
tęg. Polska zyskałaby mocną podsta- 
wę wobec Sowietów. 

M. Zdziechowski 
ROWE PTZ TWEZTO PERO ZZO ŁO ESA 

Obrady Państwowej Rady Sa- 
morządowej. 

WARSZAWA, 13Vii1 PAT. W 
dniu 12 i 13 bm. w sali konferencyj- 
nej M-stwa Spraw Wewnętrznych 
obradowała państwowa rada samorzą- 
dowa. Obrady zagaił Wice-minister 
Spraw Wewnętrznych dr. Jaroszyński 
wskazując na deniosłość rali państwo" 
wej rady samorządowej jako organu 
apinjodawczego rządu w dziedzinie 
budowania 1 ulepszania samorządu 
polskiego. * 

U wice-premjera Bartla, 
WARSZAWA, 13.ViI1 PAT. W 

dniu dzisiejszym p. wice'premier prof. 
Bartel przyjął ministra Pracy i Opieki 
Społecznej Jurkiewicza, wice-minisira 
Skarbu Grodyńskiego, ministra Poczt 
i Telegrafów Miedzińskiego. 

„łał jędnak zbiedz i 
Dwaj pozostali oficerowie w towarzystwie 

ODDZIAŁY: 

EARANOWICZE — al, Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZB — ul. Wilenska 1 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

GRODNO ; — Plac Batorego 8 

KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 

ŚWIR — ul 
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Komunikat M=wa Spraw Wewnętrznych. 
WARSZAWA, 13. Vill. Pat. P. minister spraw wewnętrznych wydał 

następujący komunikat: 

„Wierna zasadom tradycyjnej swej gościnności Polska w granicach 

swoich stosuje szeroko prawo azylu dla wszystkich, którzy go potrzebują. 

Jednakże tak jednostki jak organizacje korzystając z tego prawa muszą 

stosować się do warunków w Polsce obowiązujących i ustalonych bądź 

w drodze prawodawstwa wewnętrznego, bądź w drodze umów i traktatów 

międzynarodowych. Na zasadzie tych traktatów Polska ma podstawach 

wzajemności zobowiązała się wobec ZSSR, nie zezwałać na przebywanie 
na swem teryterjum organizacyj mających na celu bądź walkę zbrojną z 

ZSSR, bądź przygotowanie do obalenia drogą gwałtu ustroju społecznego 
łub państwowego w państwach do Związku należących. 

Jeżeli każdy obywatel polski jest obowiązany szanować traktaty przez 

Polskę zawarte, to tembardziej szanować je powinien ten, kto nie będąc 

obywatełem Polski korzysta w niej z prawa azylu. Tymczasem doszło о- 

statnio do wiadomości rządu polskiego, że niektóre jednostki i organizacje, 

korzystające w Polsce z prawa azylu, nie uzgadniają dzjałalnesci swej z 

zadaniami dla Polski obowiązującemi, czem stawiają rząd polski w poło- 

żeniu mogącem wywołać nieporozumienia i kemplikacje na terenie stosun- 

ków międzynarodowych. : 
' Rząd pelski pragnie wierzyć, że o ile wypadki podobnego naduży- 
wania prawa azylu zdarzają się w istocie, to wypływają one z niedosta- 

tecznego uświadomienia sobie powyższego stanu rzeczy przez osoby lub 

instytucje zainteresowane. Rząd jednak czuje się zniewolony do ustrzeże- 

mia z całą stanowczością, że podobne postępowanie tolerowane być nie 

może i że w praktyce pociągać będzie za sobą niepożądane skutki, jak 

rozwiązywanie stowarzyszeń, zamykanie czasopism i wydalanie z granic 

Polski“, 
DESI KET TS TOPAS EET NTP SIEETSTKS 

Rewolucja w Portugalji. 
LIZBONA, 13. Vili. PAT. Według ostatnich wiadomości, ruch 

rewolucyjny w Lizbonie rozpoczął się wczoraj rano. Przebieg 
wypadków był następujący: 

-. Do sali posiedzeń rady ministrów wtargnęło 3ch oficerów, 
którzy wręczyli prezydentowi republiki pismo domagające się w 
silnych słowach dymisji rządu. Jeden z tych oficerów por. Sar- 
mento nalegał, ażeby min'ster spraw wojskowych przyjął po: 
wzięte przez grupę oficerów decyzje dotyczące zmiany r:ądu. 
Gdy minister życzeniu temu odmówił i oświadczył oficerom, że 
są aresztowani, por. Sarmento zaczął strzeiać z rewolweru w 
stronę członków rządu, przyczem ranny został sekretarz ministra, 
finansów. Kula przeszyła także ubranie ministra sprawiedliwości. 
Prezydent republiki rzucił się na oficerów, por. Sarmento zdo- 

j aresztowany. został ganiera w. chwilę póżniej. 
yrektora b.bljoteki 

narodowej usiłowali wymusć na dyrektorze drukarni państwo- 
wej, która wydaje Dziennik Urzędowy, wydrukowanie dekretu o 
dymisji rządu i mianowaniu dyktatorem wojennym Filomeno 
Camaro, przywódcy ruchu rewolucyjnego. Dyrektora b.bijoteki 
narodowej uwięziono. Wielu oficerów usłowało zbuntować po- 
szczegóine pułk; usiłowania te jednak okazały sę bezskuteczne. 

Rząd przewidując wszelkie ewentuainości zgromadził sły 
wojskowe na lotnisku Amadora. Według ostatn'ch doniesiń, Ca- 
maro został aresztowany. W całym kraju panuje spokój. 

PARYŻ, 13, Villi. PAT. Prasa donosi z Portugalji drogą na 
Madryt, że gabinet portugalski miał się podać do dymisji na sku- 
tek zamachu wojskowego dokonanego przez garnizony w  Liz- 
bonie i Oporto. 

Traktat handlowy francusko=niem'ecki. 
BERLIN, 13 VIII. PAT. Vossische Zeitung dowiaduje się z 

Paryża, że wskutek ostatnich instrukcyj berlińskich, należy uważać 
sprawę rokowań handlowych francusko niemieckich za przesądzo. 
ną. Instrukcje te pozwalają osiągnąć możliwy dla obu stron 
daleko idący kompromis Według Voss. Ztg. podpisania umowy 
spodziewać się należy nie wcześniej jak we wtorek. 

Rewizja w ministerstwie Reichswehry. 
BERLIN, 13.Villi, PAT. Kanclerz Rzeszy zlecił prezydentowi najwyż* 

szej izby obrachunkowej Steimischowi przeprowadzenie rewizji w sprawie 
subwencjonowania przez ministerstwo Reichswehry towarzystwa filmowego 
„Phoebus”, Stelmisch ma przeprowadzić tę rewizję w charakterze nadzwy- 

czajnego komisarza rządu Rzeszy. 

Powstanie Indjan w Boliwji. 
LA PAZ (Boliwja). 12 8, PAT. W związku z powstaniem Indjan 

z Potosi i Oruro wysłano oddziały wojskowe w celu stłumienia ruchu 
powstańczego, który objął już 50,000 Indjan. W starciach z wojskami 
boliwijskiemi zabito podobno kilkuset Indjan a wielu raniono. Do niewoli 
wzięto 50 naczelników szczepów. Indjanie grabią fermy i składy towarów, 
podpalając wszystko na drodze swej. Linja kolejowa wiodąca do Potosi 
jest zagrożona. 

Międzynarodowe zawody lotnicze. 
ZURYCH, 13. VIIl. Pat. W międzynarodowych zawodach lotniczych bierze udział 

3 Niemców, 6 Holeńdrów, 6 Włochów, 2 Polaków, 1, szwed, 5 czechów. Przybędzie de 
Pinedo i Lecoint, 

Bezskuteczne poszukiwania gen. Zagórskiego. 
WARSZAWA. 13, Vill, (żel. wł. Słowa). Śledztwo w sprawie ta- 

jemniczego zaginęcia gen. Zagórskiego dotychczas nie dało 
żadnych rezultatów. 

W Gdańsku nie wolno śpiewać „Roty”. 
GDAŃSK, 13 VIII, PAT. W związku z nakazem, wydanym 

przez senat wolnego miasta (Gdańska, zabraniającym śpiewania na, 
obszarze wolnego miasta „Roty, prezes koła polskiego w sejmie 
gdańskim dr. Moczyński zgłosił był niedawno. w sejmie interpe- 

lację, domagając się od senatu wyjaśnień w tej sprawie. 
Na interpelację tę senat odpowiedział, że zarówno treść jak 

i tendencja tej pieśni zwiaca się wyraźnie i wyłącznie przeciwkó 
Niemcom. Ludność niemiecka wolnego miasta uważa tę pieśń za 
pewnego rodzaju rozmyślne wyzwanie. Wobec tego iż śpiewanie 
tej pieśni groziło niebezpieczeństwem zakłócenia publicznego 
porządku i spokoju, senat wolnego miasta uważał za konieczne 
zakazanie jej śpiewania. 

W związku z tem podkreślić należy, że senat wolnego 
miasta, który z taką stanowczością wystąpił przeciwko pieśni 
polskiej, dopuszcza bez żadnych przeszkód do śpiewania prowo- 
Kacyjnych pieśni niemieckich i pruskich w rodzaju „Siegreich 
wollen wir Polen schlagen* i t. p. 
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NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
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Sejm | Rząd. 
Zwolnienie Naczelnika Wydz. 
Bankowego Min. Skarbu, 

WARSZAWA, 32.Viil.(żel. wł.Słowa) 
Nagłe zwolnienie dr. Eug. Bęczkow- 
skiego z obowiązków nacz. wydziału 
bankowego Min. Skarbu i wniosck © 
przeniesienie go w stan nieczynny 
pozestaje w ścisłym związku ze spra” 
wą zaginięcia aktów, zapotrzebowa” 
mych przez sąd wojskowy w  spra- 
wie gen- Żymierskiego, a dotyczących 
się gwarancji bankowej Banku Żw. 
Kooperatyw. 

Wyjazd min. Czechowicza 

WARSZAWA 13,VIIL(żel.wł, Słowa) 
Minister Czechowicz wyjechał ma 
urlop; zastępować go będzie vice-mi- 
nister Grodnicki, który objął urzędo- 
wanie i przedstawił się vice-premjero- 
wi Bartlowi jako zastępcy Premjera, 
Wyjazd posła polskiego z 

Pragi. 
PRAGA, 13 Vili. Pat. Wczoraj o 

> w ы 
|8Неі Polskiej, Easobki:” ee 

Wizytacja więzień w Mało. 
polsce. 

WARSZAWA, 13.Vili, PAT. Wice” 
minister sprawiedliwości Car przepro* 
wadzi podczas swego urlopu wizyta: 
cję wszystkich większych zakładów 
więziennych w Małopolsce, a miano- 
wicie w Krakowie, Wiśniczu, Tarno- 
wie, Przemyślu, Lwowie i Drohoby- 
czu. 

Polacy amerykańscy w Po. 
znaniu. 

POZNAN, 13.VIl, PAT. Dzisiaj 
rano przybyła do Poznania część u- 
czestników amerykańskiej wycieczki 
zjednoczonych komitetów im. Mar- 
szałka Piłsudskiego w liczbie okoła 
20-tu osób. Po powitaniu przez Кс- 
mitet przyjecia. goście mdali się na 
zwiedzenie miasta, między innemi na 
teren Targów Poznańskich, do kate- 
dry, ratusza, kościoła faracgo, mu- 
zęum wojskowego i t. W. Po polud | 
niu byli na stadjonie wejskewym, a 
wieczorem na obiedzie w Bazarze, po- 
czem część uczestników odjechała do 
Warszawy, część do Gdyni. 

Mniej bezrobotnych w Po- 
znaniu. 

POZNAŃ, 12. Viil. PAT. Liczba 
bezrobotnych w Poznaniu spada z 
miesiąca na miesiąc bardzo wydatnie. 
Podczas kiedy w początkach lipca 
liczba bezrobotnych wynosiła Brzesz- 
ło 1000 osób, obecnie jest ich tylko 
736, w tem 461 pracujących umysło- 
wo, Zaznaczyć przytem należy, że w 
niektórych kategorjach rzemiósł od- 
czuwa się w Poznaniu wielki brak 
robotników, tak, że trzeba ich spro- 
wadzać z okolicy, 

Rozbudowa kolei w porcie 
gdańskim, 

GDAŃSK. 12 8. Pat. Polska dy- 
rekcja kolejowa w Gdańsku przeproe 
wadziła w ostatnich czasach cały sze- 
reg prac około rozbudowy kilku stacji 
położonych w obrębie pariu gdań- 
skiego. Prace te i rozszerzenie stacji 
wywołane zostało wzmagającym się 
gwałtownie wywozem z Polski, głów= 
nie węgla. 

Dymisja gabinetu Zaimisa, 
ATENY, 13 Viil. Pat, Prezydent 

rzeczypospolitej przyjął dymisję gabi- 
netu Zaimisa. 

Dr Jedwabnik 
powrócił   
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
Jałócoię prof, Sekulowicza, 
Waiszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wi kupieckiej, _ korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDBJCIE PROSPEKTÓW! 

TANi MIESIĄC 
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; Wielka wyprzedaż Obić (Tapet) tyiko ; 
: 00 19 WRZEŚNIA 75 $ 
Kto chce odnowić tanio swoje & 
mieszkanie, niech korzysta z okazjj-ą 

‚ Rabat 10 proc. — 25 proc. 
Resztki niżej własnego kosztu. 

dw Rymkiewicz ® Handiowy K, 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9. 

  

Przy dolegliwościach  żoządkowo- 
kiszkowych, braku apetytu, atonji kiszek, 
wzdęciach, zgadze, odbijaniach, bólach gło* 
wy, zastosowanie 1—2 szklanek naturalnej 

wody gorzkiej „Franciszka. Józefa" wywołuje 
Opróżnienie przewodu pokarmowego. 

Ządać w Aptekach i Drogerjach. 
Wydz. Zdr. Nr 40,



MOSKIEWSKIE ROZGRYWKI. 
Przed paru dniami zamknięte zo- 

stały obrady plenum Centralnego Ko- 
miteiu i Centralnej Komisji Kontrolu- 
jącej Wszechrosyjskiej Partji Komu- 
nistycznej, Obrady otoczone były naj- 
ściślejszą tajemnicą i niewiels wiado- 
mości o pierwszem starciu dyskusyj- 
Mem opozycji z grupą rządzącą Sta- 
lina przedostało się za mury Kremla. 

Urzędowa agencja sowiecka po 
skończeniu obrad ogłosiła dwa komu- 
nikaty. W jednym podaje treść rezo- 
łucji, którą opozycja w osobach Troc- 
kiego, Zinowjewa, Jawdokimowa, Ka- 
mieniewa i Piatakowa i wielu innych 
zgłosiła ma posiedzeniu plenarnem. 
Rezolucja stwierdza, że opozycja trwa 
na stanowisku obrony socjalistycznej 
ojczyzny przed zamachem imperjali- 
stów i zgądza się brąć udział w. tej 
obronie wspólnie z abecnym składem 
Centralnego Komitetu. Temniemniej 
jednak opozycia, jak poprzednio, jest 
zdania „że nawet w czasie wojny 
partja ma prawo krytykować dzia- 
łalność centralnego komitetu, o ile ta 
ostatnia okaże się błędną”. 

W odpowiedzi na zarzut rozłamu 
„ w partji komunistycznej rezolucja opo- 

zycji oświadcza, że kategorycznie od- 
rzuca myśl o utworzeniu oddzielnej 
partli, uznająć iż to doprowadziłoby 
S.S SIR. do katastrofy. W końcu opo- 
zycjoniści zapewniają o swem pod- 
porządkowaniu się postanowieniom 
centralnego Komitetu, zaznączając je- 
dnocześnie, że wobec patidjących о- 
becnie wewnątrz partji stssunków, 
będą zmuszeni, jak przedtem, walczyć 
przeciwko błędnemu wyrażaniu w 
prasie cficjałnej swoich poglądów. 

W. drugim komunikacie „Tass“ 
publikuje rezolucją plenum Cika, w 
której przywódcy grugy rządzącej Sta- 
lina odpgarowują zarzuły opozycji w 
związku z niepowodzeniami polityki 
sowieckiej w Chinach i Niemczech. 
Rezolucja kończy sią twierdzeniem, 
że rezultaty przyszłej wojny będą za- 
leżne od układu stosunków kloso- 
wych, zarówno w Europie zachodniej, 
jak i Rosji sowieckiej i Chinach. j=- 
żeli podczas wypadków chińskich ko- 
munišci ponieśli klęskę, to znaczną 
część winy ponoszą wodzowie chiń" 
skiej partjj komunistycznej, którzy 
niejednokrotnie odmawiali posłuszeń- 
stwa instrukcjom i rozporządzeniom 
Kominternu. 

Z ogłoszonych komunikatów wyni- 
a, ze nominalne zwycięstwo pozosta: 

ło po stronie Stalinowców. Opozycja 
przyrzekła posłuszeństwo rozporzą- 
dzeniom Centralnego Komitetu, czyli 
to samo, a nawet mniej, ponieważ to 
posłuszeństwo połączone jest z za- 
strzeżeniami, że opozycjoniści zacho» 
wują za sobą prawo krytyki, niż była 
w roku zeszłym. O wykluczeniu Troc- 
kiego i Zinowjewa ze składu Central- 
ego Komitetu niema mowy. 

Widocznie podczag obrad № ва- 
lach Kremlu doszło do chwilowego 
kompromisu. Podobnoina takie załat- 
wienie sprawy wplynęło stanowisko 
wdowy po Leninie, Krupskiej, która wy- 
powiedziała się, wobec zaostrzonej sy= 
tuacji zarówno wewnętrznej jak i 
międzynarodowej, w jakiej znajdują 
się Szwiety, za zaniechaniem sporów 
partyjaych. Stalinowcy wykorzystali 
jeszcze raz auiorytet wdowy, nie 
czując się na siłach do radykalnego 
wykorzenienia opozycji. Bo, że przy- 

“ rzeczenia opozycji nie mają żadnego 
znaczenia i nie dają żadnej gwarancji 
o tem Stalin i jego przyjaciele do- 
skonale wiedzą. W roku zeszłym o- 
pozycja złożyła uroczyste przyrzecze* 
nie, wyrzekła się swych błędów, a 
już w kiłka miesięcy później zaczęła 
na nowo uprawiać frondg. Obzcne 

  

Rewelacje $. 0. 8аіопошп. 
Mędrzec szuka własnych win; 

człek mniej poważnie ;myślący 
poluje na winy bliźniego. 

в „Konfucjusz, 

Dzięki «aferze» aż dwuch ludzi 
podobno niewinnie na śmierć skaza- 
nych, tudzież dzięki bezprzykładnemu 
incydentowi z uciskłym, z więzienia 
i niedającym się odszukać Leonem 
Daudeiem, nie wspominając o tajem- 
niczem zniknięciu gener. Zagórskiego 
— Europa (,,a z nią świat cały”) nie 
miała tego roku akuratnych ogórko- 
wych czasów. 

Giy zaś zaczęły jakby ustawać 
obie wszęchświatowe sensacje. dobro- 
tliwa Opatrzność zesłała „Europie (a 
z nią całemu światu) rewelacyjny pa- 
miętnik byłego rosyjskiego ministra 
spraw zagranicznych, $. О. $ахопо- 

„wa, ogłoszony przez niego samego 
w paryskim, o najpoważniejszych tra- 
dycjach, miesięczniku «Revue - des- 
D:ux Mondes». Jednocześnie zaś, w 
sierpniowym zeszycie niemniej po- 
ważnego miesięcznika rosyjskiego 
„Sowremiennyja Zapiski* pojawił się 
rosyjski tekst pamiętnika, zawierający 
jeszcze większą szczegółów obfitość, 
niż tekst francuski. 

'W samej też rzeczy, zarówno Źró- 
dło, skąd pochodzą najświeższe rewe- 
lacje o okolicznościach 'towarzyszą- 
cych wybuchowi wojny wszechšwiato+ 
wej, jak niesłychanie efektowna dra- 
matyczność naracji Sazonowa, czynią 
z jego pamiętnika pierwszorzędną 
„Sensację“, znakomicie rozpraszającą 
monotonię i pusikę kończącej się ka: 
nikuły. x 

Oto, według tekstu zarówno fran- 
cuskiego jak rosyjskiego, streszczone 

przyrzeczenia opozycji mają tem 
mniejsze znaczenie, że zastrzega ona 
sobie prawo krytyki posunięć partyj- 
nych. 

W ten sposób kilkudniowe zam- 
knięte obrady Cika i Centralnej Ko- 
misji Kontrolującej były jakby próbą 
sił, pierwszą rozgrywką, która pozo- 
stała bez zakończenia. Dalszy ciąg 
wewnętrznej skłoki partyjnej odbędzie 
się prawdopodobnie w listopadzie 
lub grudniu na wszechrosyjskim zje- 
ździe partji komunistycznej. N, 

Odbudowa zniszczo= 
nych wskutek działań 
wojennych osiedli. 
Pas zniszczenia na terenie Woje- 

wództwa Wileńskiego _ przebiega 
wzdłuż linji b. frontu _ niemiecko-ro- 
syjskiego na przestrzeni 105 klm., 
szerokości od 3 de 5 klm. i przecho 
dzi przez powiaty: Brasławski, Swię- 
ciański, Oszmiański, Wilejski i Po- 
stawski. 

Wedlug zebranych na miejscu da- 
nych statystycznych, ułegło zniszcze- 
niu w tych powiatów przeszło 50.939 
budynków. 

Do 1 stycznia rb. na miejscu 
zniszczonych budynków powstało 
19576 nowych, przewaźnie jednak w 
złym gatunku i o niewystarczających 
rozmiarach. 

obec tego pozostaje jeszcze do 
odbudowy ogółem 31.563 budynków. 

Tempo odbudowy nie mogło być 
szybkie nie tylko z powodu nieos- 
tatecznych asygnowań kredytowych i 
ciężkiego aparatu biur b, Dyrekcji 
Odbudowy, lecz również z powodów 
natury lokalnej, z których najważniej- 
szy jest brak lasów w pobliżu znisz- 
czonych esiedli, wzdłuż linji b. frontu 
wycięto bowiem za czasów wojny la- 
sy na przestrzeni 40 klm, i więcej 
wgłąb po obu stronach tej linji. Wy- 
mika z tego, że dalsza odbudowa 
musi posiłkować się materjałami za- 
Stępczemi i dążyć do największej ta- 
niości kosztów budowy. Uwzględnia- 
jąc ten stan rzeczy i sł ró przyjść 
z pomocą ludności, Urząd Wojswódz: 
ki wystąpi z szeregiem wniosków do 
władz centralnych o przyznanie od: 
powiedaich kredytów na tę akcją ©- 
raz na propagandę budowy domów z 
materjałów zastępczych, ponieważ: 
przy rozwiązywaniu problematów ob: 
niżenia kosztów budowy natrafiać się 
będzie na trudności ze strony samych 
zainteresowanych, którzy przyzwycza- 
jeni są do budownictwa z drzewa i 
cegły. 

Wnioskł i postulaty Urzędu Woje- 
wódzkiego zostały przyjęte przez wła: 
dze centralue i obszenie Ócręgowa 
Dyrskcja Robót Publicznych prowa: 
dzi energiczną akcję organizacji kur: 
sów instruktorskich taniego budow- 
nictwa wiejskiego z jednoczesną bu- 
dową domów pokazowych. 

Takie kursa powstają w Krewie 
powiatu Oszmiańskiego, gdzie budu- 
je się 8 domów pokazowych we 
wsiach Daszki i Drobysze, powiatu 
Postawskiego, gdzie powstają 3 domy 
pokazowe, w Wiszniewie i wsi U- 
szywcach, powiatu Wilejskiego, gdzie 
wznoszone (są 3 domy pokazowe 
oraz w powiecie Brasławskim, gdzie 
będą wybudowane również 3 takie 
domy. 

Na kursa te delegowani są refs- 
renci odbudowy, lustratorzy gminai, 
pisarze gminni oraz majstrowie cie- 
sielscy i murarscy z pośród miejsco- 
wej ludności wiejskiej. 

| EE 

najsumienniej tło historycznej chwili, 
tudzież jej przebieg. Momentem tym 
jest wypowiedzenie wojay Rosji przez 
Niemcy. 

Sazonow twierdzi najkategorycz: 
niej, że plan wywołania wojny wszech: 
europejskiej był przez rząd niemiecki 
dawno ukartewany, Miała wielką akcję 
rozpscząć—Austrja. Kwestja była tyle 
ko: kiedy ma nastąpić rozpętanie mo- 
cy piekielnych. 

Od dawna też była upatrzona Szr- 
bja, jako punkt wyjścia dla wmięsza- 
nia się w sprawy па półwyspie Bał- 
kańzkim wielkiej Austro-Węgier aljant- 
ki, monarchji cesarza Wilhelma Il-go. 
Niemcy i Austrja zmierzały do utwo- 
rzenia wielkiego związku państw Bał- 
kańskich, nad którymby protektorat 
ebjęło ..Trójprzymierze (Niemcy, Au- 
strja, Włochy). 

Atoli wszelkie płany i zabiegi roz- 
bijały się o niezłomne trwanie Szrbji 
w duchu „panlawistycznym*. Szrbjajz 
Karageorgiewiczem na tronie, ciążyła 
ku.. Rosji. Na to niebyło rady. Trze- 
ba było przełamać tę nieznoścąję„or- 
jentację*  Serbji. Serbja—pisal ;sam 
cesarz Franciszek Józef do samego 
cesarza Wilhelma 6 czerwca 1914-go 
—powinna być jaknajściślej izolowana 
oraz terytorjalnie zeszczuplona. Wów- 
czas przestanie grać rolę polityczną 
na półwyspie Bałkańskim; wówczas 
ulegnie wpływem dyplomacji austro* 
węgierskiej; wówczas prądy panslawi- 
wistyczne przestaną nurtować рай- 
stwa Bałkańskieswówczas dopiero da 
się utworzyć ich związek pod protek- 
toratem Trójprzymierza. 

W pierwszych dniach czerwca 
1914-go nie Spodziewał się cesarz 
Franciszek Józef, że juź związek Bat- 
kański.. nie potrzebny; że tak już 
bliskie—inne rozwiązanie sprawy. 

Casarz Wilhelm orjentował się by: 

о оХО 

Cele podróży min. Zeełensa. 
BERLIN, 13-VIII. PAT. Według Vossische Zeitung, pobyt Zeelensa w 

Kownie ma być dalszym ciągiem spotkania poninego Zeelensa z Voldemzrasem 
w Kibartach oraz konferencji ryskiej. Według korespondenta tej gazety, z pia: 
nowanego w czasie tamtych rozmów zbliżenia łotewsko litewskiego dotychczas 
niewiele zostało zrealizowane. Obecnie min. Zeelens nie ma zamiaru realizo- 
wania sojuszu politycznego z Litwą, gdyż sojusz taki narazie jest nie do po- 
myślenia. Najwyżej może być mowa o traktacie rozjemczym. Narazie dla Łotwy 
najważniejszą rzeczą byłoby zawarcie konwencji celnej z Litwą. Głównym ce- 
lem podróży Zeelensa jest zbadanie czy Kowno gotowe jest do zbliżenia gospo- 
darczego z Łotwą. Korespondent wskazuje, że specjalne światło rzuca na obec: 
ną podróż łotewskiego ministra do Kowna fakt, że Zeelens nosi się z myśią 
rozpoczęcia w najbliższym czasie rokowań o traktat handlowy z Polską, którą 

to sprawę udało się wysunąć na tory aktualnej polityki łotewskiej ruchliwemu 
polskiemu posłowi w Rydze p. Łukaszewiczowij | 

Sekretarz poselstwa duńskiego w Kownie 
wyjechał z powrotem na Litwę. 

W dniu wczorajszym podawaliśmy o oryginalnym spacerze sekretarza 
poselstwa duńskiego w Kownie p. Fryderyka Rafmuesena, który przeszedł gra” 
nicę nielegalnie i via Troki przybył do Wilna, które pragnął poznać. Dowia- 
dujemy się, że w dniu wczorajszym p. Rafmussen udał się pociągiem na stację 
Zawiasy, poczem powróci do Litwy. Do Zawias p. Rafmussen towarzyszył p. 0. 
Starosty Wilefisko-Trockiego p. Michał Łukaszewicz. 

Odjazd siostry Vanzettiego do St. Zjedno- 
czonych. 

CHERBOURG, 13.VIII, PAT. Siostra Vanzettiego Luigia Vanzetti odpły- 
nęła na parowcu <Akwitanja» do Stanów Zjednoszonych i ma zamiar wnieść do 
rządu amerykańskiego błagalną prośbę o ułaskawienie brata. 

Papież nie interwenjował na rzecz Sacco i Van- 
zettiego. 

RZYM, 13 VIII. PAT. Komunikują urzędowo z Watykanu, że wiadomość 
jakoby Papież interwenjował u rządu waszyngtońskiego na rzecz Sacco i Van- 
zettiego jest nieścisła. W rzeczywistości jedynie kardynałowie amerykańscy 
wstawiali się za skazanymi. 

Prasa gdańska o wywiadzie kom. Strass- 
burgera. 

GDANSK, 13—VIIl. PAT. Przed kilku dniami ukazał się w tutejszej 
Baltische Presse wywiad komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
w Giańsku Strassburgera, poświęcony stosuakom polsko-gdańskim. Mini- 
ster Sirassburger poruszył w tym wywiadzie całokształt stosunków połsko- 
gdańskich ze szczegółowem uwzględnieniem dziedziny gospodarczel, 
przedstawił gospodarczy rozwój wolnego miasta od czasu jego zespołenia 
gossodarczego z Polską, zobrazował obszernie program pozytywnej i 
twórczej polityki rządu polskiego w dziedzinie gospodarczej z uwzględnie- 
niem interesów wolnego miast, wreszcie naszkicował trudności stojące na 
drodze zbliżeniu i współpracy połsko-gdańskiej. 

Wywiad ten, nacechowany ścisłą objektywnością i rzeczowością, wy- 
wołał w całej prasie niemiecko - gdańskiej bardze silne echo. Dzienniki , 
niemiecko-gdańskie z uznaniem podkreślają te ustępy wywodów min. 
Strassburgera, które wskazują na dążenia Polski, zmierzające do poparcia 
gospodarczego rozwoju woinego miasta—uważając, że na tej platformie 
będzie można bardzo łatwo doprowadzić do zbliżenia i dobrych stosunków 
między Polską a Gdańskiem, 

Z wielkiem zadowoleniem podkreślamy — piszą dzienniki niemiecko- 
gdańskie, oświadczenie ministra Strassburgera, że także po stronie Polski 
uznaje się, że Polska potrzebuje Gdańska i że wszystko to, co dotyczy 
jego rozwoju, znajduje zrozumienie i poparcie rządu polskiego, Słowa te 
uprawniają do nadziei, że przez ścisłe gospodarcze stosunki oraz na tle 
wzajemnych interesów uda się złagodzić i usunąć przeciwieństwa i tarcia 
istniejące jeszcze na tle narodowościowem w stosunkach polsko-gdańskich. 

Pragniemy — pisze Danziger Zeitung — ażeby wywiad z p. mini- 
strem Strassburgeren był wstępem do trwałego zbliżenia między Polską a 
Giańskiem w myśl hasł4 wysuwanego swego czasu przez min. Strassbur« 
gera: Więcej gospodarki, mniej polityki. : 

Jedynie organ nacjonalistów niemieckich Danziger Allgemeine Zeitung 
wyraża oburzenie z powodu wywiadu z min. Strassburgerem i nazywa wy- 
wiad mieszaniem się w wewnętrzne sprawy wolnego miasta. Oburzenie to 
jest jednak zrozumiałe, gdyż oświadczenia komisarza generalnego Śtrassbur- 
gera wytrącają nacjonalistom niemieckim najważniejszy atut, jakim dotąd 
operowali w stosuaku do Polski, a mianowicie straszenie ludności w. m, 
Giańska—Polską i jej rzekomem dążeniem zmierzającem do polonizacji 
tego miasta. 

Wobec oświadczenia Danz. Allg. Złą. podkreślić należy, że stano- 
wisko komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku nie da 
się porównać z żadnem stanowiskiem dyplomatycznem według obowiązu- 
jących zwyczajów międzynarodowych. Ustrój wolnego miasta bowiem i 
jego stosunek do Polski daje komisarzowi generalnemu Rzeczypospolitej 
w Gdańsku uprawnienia wykraczające poza ramy zwykłych uprawnień 
przedstawicieli dyplomatycznych. 

  

® Francuski ogródek dziecięcy N. Szepowalnikowowej 
ul. Trocka Nr 7. 

Przyjmuje się dzieci od 4 lat. Zapisy od 10 sierpnia codziennie, 
oprócz świąt, od 11 do 1 popoł. 
  

  

sirzej w stanie rzeczy. W odpowiedzi lipca 1914-g0. „Na wniosek pręzesa 

EA Roczne Kursa Handlowe M. Przewłockiej w Wilnie. ŚR 
Ea Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia a 

it iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorki i a 
Ba piątki w godz. 12—2 w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickie- a 

3  wicza 22 m. 5. Wykłady rozpoczną się we wrzešaiu w g. od 6 — 9 wiecz 2 

Ea Program obejmuje następujące przedmioty: 
sa ( Ogólna Eanaiinrs, 

ы BUCHALTERJA: Bankowa, 
ES (. Przemysłowa. 
## Arytmetyka Mandlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Kii  Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: Angielski, Fran- 
E3 cuski i Niemiecki 

EEE EBREBKBREBSBE 
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LICEUM HANDLOWE ŻEŃSKIE 

pod Dyr. STANISŁAWY PIETRASZKIEWICZOWNY 

Ul. Żeligowskiego 1 m. 2. Liceum im. Filomatów. 
WARUNKI PRZYJĘCIA: 

świadectwo ukończenia: 
a) liceuin. sześcioklasowego ogólnokształcącego, т я 
b) innej szescioklasowej szkoły średniej z prawami publiczności, 
c) sześciu klas gimnazjum. 

W ostatnim wypadku kandydatki jako posiadające kurs niezakończony 
winny uzupełnić wiadomości z języka polskiego i historji w ciągu 1-g0 
rokn szkolnego. Nauka trwa dwa lata, Opłata wynosi 30 zł. miesięcznie. 
Przyjmuje zapisy op 24 sierpnia od 15 września r. b. codziennie od 10do 12pp. @ 
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8-mio Klasowe Liceum Polsko — Francuskie 

N. SZEPOWALNIKOWOWEJ ui. Trocka Nr 7. 
Odania o przyję:ie do mtodsz. i starsz. wstępnej, do 1 i 2 klas z załącz. 
metryki urodzenia i świąd, o szczep, ospy, przyjmuje się w kancelarji 
liceum od 10-go sierpnia codziennie, oprócz świąt, od 1l do 1 g. pop. 
Egzaminy wstępue od 29 sierpnia. Liceum posiada własuy internat. 
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instyfuf Nauk 
Handlowo-Gospodarczy cho Gilnie 

Polskiego T-wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Etonomicznej. 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły 
conajmniej 6 klas szkoły średnej ogólnokształcącej. 

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

Informacje i zapisy w Sszkretarjacie Instytutu: uł: Biskupia 12, 
lokaj Szkoły Handlowej Męskiej (czynny w dni powszednie 

od godz. 17 ie) do 19 tej.; 
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BACZNOŚĆ! 

Tani Anfykwarjać 
Książki — Nuty — Materjały Piśmienne 

w Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego 

Prosimy ogłądać wystawy w 9 oknach przy ul. KRÓLEWSKIEJ Nr 1. 
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   CZAJNIK | 

DARMO 

piękny serwis herbaciany 
z najcieńszej porcelany, za zwrotem opakowania od herbaty mark 

*Czajnik>. Żądajcie prospektów od Waszego dostawcy. 

  

otrzyma każ dy konsument najlepszej 
HERBA T Y marki <CZAJNIK» 

  

nistrów berlińskich, najbardziej popie- posła niemieckiego wypowiedzenia 
jego na przytoczone konsyderacje sę- 
dziwego wiedeńskiego monarchy znaj- 
dujemy—tak pozornie nieoczekiwany! 
— frazes następujący, powiedziany na 
specjalnej audjencji do ambasadora 
Austro-Węgier; 

— Jeżeli dojdzie do wojny między 
Austrją a Rosją, może cesarz Franci- 
szek Józef być pewny, że Niemcy, 
wierne aljansowi, staną z Austro-Wę: 
grami ramię przy ramieniu. Lecz Ro* 
sja nie jest jeszcze bynajmniej goto- 
wa do wystąpienia... i dwa razy bę- 
dzie się namyślała, zasim za oręż po- 
chwyci. 

l tenże poseł austrjacki donosił 
swemu szefowi hr. Berchtoldowi do 
Wiednia nietylko, że można polegać, 
jak na Zawiszy, na aljansie z Niem- 
cami, lecz w raportach swoich wyra* 
żał się—wcałe nie dwuznacznie o for- 
malaem podjudzaniu Austro-Węgier 
do wojay z Rosją. .,Oni—pisał mając 
na myśli cesarza Wilhelma z jego ka* 
maryllą — nam wciąż dodają ducha 
(ermuntern uns), aby nie ustępować, 
aby nie omijać nadarzającej się spo- 
sobności zgniecenia raz przecie gniaz- 
da nieustannego rewolucyjnego wrze- 
nia, jakiem jest Serbja“. A w innem 
pismie ambasadora czytamy jeszcze 
wyraźniejszą konfidencję: „Powtarzam, 
że polityczne sfery niemieckie, a w 
pierwszej linji sam cesarz Wilhelm 
pchają nas (draengen) do zbrojnego 
wystąpienia przeciwka Szrbji*, 

Trudno przypuścić aby Sazonow 
z całą świademością miał odwagę... 
fałszować takie historyczne dokumen- 
ty, jak raporty ambasadora Austre- 
Węgier. Był nim wówczas hr. Szcse- 
ny (Szczenij. 

Sazonow przytacza np' tekst pro- 
źokołu historycznego posiedzenia wie- 
deńskiej rady ministrów, odbytego 7 

gabinstu węgierskiego postanowiono 
nie dążyć do zupełnego zniszczenia 
Serbji, uszczuplenej terytorjalnie, a to 
ze względu na Rosję. Prezes austrjac= 
kiej rady ministrów zauważył, że była- 
by bardzo wskazana zmiana dynastji 
w Śerbji. Kładł też nacisk na s;kanie- 
czność ustalenia ekonomicznej zależ- 
ności Serbji od Austro- Węgier". 

Gdy doszedł rąk Sazonowa tekst 
ultimatum wręczonego przez Austrję 
Serbji, nie miał on jeszcze cytowanego 
przed chwilą dokumentu; wszelako 
był już tak dobrze zorjentowany w 
sytuacji, że ani na moment jeden nie 
dał wiary oświadczeniom posła au- 
strjackiego w Petersburgu, że „Austro- 
Węgry bynajmniej nie mają zamiaru 
naruszyć bądź terytorjum Serbji, bądź 
jej prawa suwerenne". Natychmiast 
też on, Sazonow, poczynił energicz- 
ne kroki w Berlinie, Londynie, Wied- 
niu i Rzymie mające na celu pow. 
strzymanie katastrofy. Rzeczą jest 
charakterystyczną, że Włochy (wcho- 
dzące przecie do Trójprzymierza) od 
samego początku zajęły wręcz wro- 
gie stanowisko webgc serbskiej poli- 
tyki Austro-Węgier, Markiz San Giu" 
liano oświadczył bez ogródek, że 
Włochy nigdy przenigdy nie przyłożą 
ręki do gnębienia obcego narodu. 
Von Flotów telegrafował do Berlina, 
źe rząd włoski mie zdecyduje się ni 
gdy popierać polityki austrjackiej bo* 
jąc się — włoskiej opinji publicznej. 

Plany berlińskie zaalarmowały kró* 
la rumuńskiego, którego Sazonow nie 
waha się zwać „najmądrzejszym # 
Hohenzollernów*. Nie wątpił nikt o 
jego gorących sympatjach dla Nie- 
miec. Jednak król Karol Rumuński 
gorąco i energicznie protestewał prze- 
ciwko parciu Niemiec do wojny, Za- 
klinał cesarza Wilhelma, zaklinał mi- 

rających : politykę wojowniczą.. Nie 
nie pomogło. Nastrój wojowniczy 
wprost kipiał już w sferach politycz: 
nych Berlina. 

Wówczas z inicjatywy Sazonowa 
rząd angielski zwraca się de rządu 
niemieckiego z propozycją oddania 
sporu austro -serbskiego pod sąd 
rozjemczy czterech państw. Niemcy 
dają odpowiedź odmowną. Cesarz 
rosyjski wysyła na własną rękę (bez 
skomunikowania się ze swoim  mini- 
strem spraw zagranicznych) dn. 29 
lipca telegram do ces. Wilhelma pro- 
ponując oddanie sporu  austro-serb- 
skiego pod decyzję międzynarodowe" 
go trybunału w Hadze. Dzpesza wy- 
słana była z Peterhofu. Sazonow 
czyni uwagę, że cesarz Mikołaj, w 
nawale spraw, któremi był zawalony, 
„widocznie zapomniał dać jemu, mi: 
nistrowi Sazonowowi, depeszę do wy” 
slania“... ь 

Tedy i Sazonow zaraz nazajutrz 
wszczyna na własną rękę rozmowę z 
posłem Austro-Węgier i daje mu za- 
pewnienie, że o ileby rząd wiedeński 
cofnął ze swego ultimatum  wyra- 
żenia uwłaczające suwerenności Sarbji 
jako wolnego państwa, Rosja gotowa 
jest przerwać zbrojenia się... Był to 
КгоК z mojej strony samozwańczy — 
pisze b. minister. Wiedziałem, że 
przekraezam moje kompetencje, że to 
było jawne prewyszenije własti, a 
jednak dałem posłowi  austrjackiemu 
to oświadczenie na pismie, 

Było już za późno. Nic jeszcze w 
tym momencie Sazonow nie wiedział, 
że już armaty austrjackie ostrzeliwują 
Belgrad. 

z 

Następuje w pamiętniku Sazono 
wa opis sceny wręczenia mu przez 

wojny Rosji przez Niemcy. 
Bo tak. 
Około południa 30 lipca przyszła 

depesza od posła rosyjskiego w Ber- 
linie, donosząca o podpisaniu przez 
ces. Wilhelma dekretu mobilizacyjne- 
go. Pomimo, że ów dekret ukazał się 
prawie jednocześnie w dodatku nad- 
zwyczajnym „Lokal-Auzeigera“, pose! 
Swierbiajew otrzymuje od rządu nie- 
mieckiego kategoryczne... zaprzecze- 
nie, że, broń Boże, mobilizacja nie 
jest bynajmniej ogłoszona. Swierbia- 
jew natychmiast donosi o tem  tele- 
graficznie swemu rządowi. Telegram 
przychodzi. do Petersburga—z bardzo 
znacznem opóźnieniem. Sazenaw prze- 
konany jest, że opóźnienie było roz- 
myślne. Rząd niemiecki pragnął spro- 
wokować rząd rosyjski do ogłoszenia 
pierwiej mobilizacji niź w Niemczech, 
coby zwaliło na Rosję: całą odpo: 
wiedzialność za wojnę. 

Suchomiinow i Januszkiewicz na- 
glą. Są zdania, że jeśli tylko na jedną 
dobę opóźaić mobilizację, wówczas.., 
eały mobilizacyjny plan rosyjski na 
nici Sazonow doskonale to rozumie. 
Rozumie doskonale, że losy Rosji są 
w grze. Udaje się co tehu do cesarza. 
Zastaje go stroskanego i znużonego. 
Zdaje cesarzowi raport z całej sy- 
tuacji; długi raport, trwający prawie 
godzinę. Obecny był hr. Tatiszczew, 
komenderowany „do osoby“ ces. Wil- 
helma, šwiežo z Berlina przybyly. 

Cesarz miał już w ręku odpowiedź 
odmowną ces. Wilhelma na jego pro- 
pozycją oddania konfliktu pod decy+ 
zję trybunału w Hadze, tudzież wle- 
dział już o ogłoszeniu w Niemczech 
mobilizacji. 

Siedziałem nawprost cesarza —- pi- 
sze Sazonow. Na jego bladej twarzy 
malowała się aż nadto wyraźnie wa 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 
cego sprawę jasno, co do swych za: Czyn ten, jak i każdy inny, z o 
mierzeń, — a z drugiej — poparcia dajenia wydaj: się przeolbrzymim— 
tych poczynań i wypowiedzenia swej nonad siłys—w treści swe] zaś przy 
wolnej opinji — ujawnienia swego wykonaniu, jednak w zetknięciu bez- 
"pea przez kę ryty das ь a asas stopuiowo w 

: y la poprzednich rządów, jak i] o swej wielkości, gdyż jesttym obowią- 
go) ae” Aiko bscnego — odbudowy irozwoju kul- wiązkiem głębokiego wskazania i ko- 
zagadnień państwowych—Z'uwa- turalaego, oszczędnościowego, czy niecznością do urzeczywistaisnia, D'a 
gi na aktualność tych spraw, też sanacji, — ten argument polityki nas zacofanych. w naszej kulturze roz: 

RÓS Y, Kłeuaie His. nakazu "dziejowego i  przezorności wojowej, będzie ta konieczność tym 
skiego, które niezawodnie mu- jest i był bazą podstawową i powoli, „wyścigiem pracy" —mówiąc słowami 
szą zainteresować i nasze spo- — choć może i z pewnemi uchybie- marszałka J. Płsudskiego, by dorów- 
łeczeństwo kresowe. niami, ściśle jest przeprowadzany. nać ianym krajom. 

Szlachetny i więlkomyślny naród, Tak — z chwilą gdy Polska ше _ Są przejawy życiowe, które, jako 
uwieńczając chwilę swego wskrzesze* zyskała już wolny dostęp do morza, konieczne i dyktowane specjalnami 
mia z twardej wiekowej niewoli, nie a sprawa wolnego miasta Glańska względami stać muszą poza nawia- 
zatraciwszy swych ideałów i mocy nabrała dla nas odmiennego znacze- sem wszelkiej reformy oszczędnościo- 
ducha, kończy dzieła oswobodzenia nia, jako portu morskiego, wobsc wej. W masie ogółu spotyka się 
zatknąwszy oręże w Baltyku na znak stałych zatargów co do kompetencji często ze zdaniem, głęboko zakorze: 
ukończon:j wojny... a gen. Józef Hl- j praw polskich na terenie tego portu nionem w psychologji tych sfer, wye 
ler wrzuca pierścień złoty do wody, — przystąpił Rząd do budowy unie- wołane apatją powajenuą i pesymiz- 

r wiążąc tem epilog z zaślubinami Pole zależnionego (od wolnego miasta mem zbiorowym, że przez zubożenie 
ski Odrodzonej ze swem morzem .. Gdańska) portu w Gi-ni, stwarzając masze i trudności finansowe „nie wol. 

Jest to chwila uroczystego zama- sobie w ten sposób własną siedzibę no* nam zaprzątać sobie głowę temi 
mifestowania wobec świata swej łą+ morską. W chwili obecnej mamy już sprawami. Stereotypowe poglądy, że 
czności i prawa dostępu do morza. cały szereg gotowych, budujących się nie stać nas na takie rzeczy lub są 

Wmyślmy się tylka wyobraźnią w lub projektowanych linij kolejowych, ważniejsze sprawy itp. (przyczem po- 
tę chwilą pojednania i bratania się z które łączą port ten z ośrodkiem iru- jęcie „ważniejsze” łączy się z wartoś: 
maszem morzem. bieżami kraju, ułatwiając sprawność cią i akcją zwykłe nieokreśloną), są 

Stał się przecież tu dla nas, naro- trausgortowania i dojazdów. Przez argumentami laików wzgóle w spra- 
du wyzwolonego, epokowy moment, Rząd również podjętą została akcja wach morskich i ludzi krótkowzrącz- 
historycznej wagi ewenement, utrzy- stworzenia przedsiębiorstwa państwo- nych. Wszystko te oparte jest na 
mania bytu naszej duszy narodowej wego „Ż:gluga Polska" pod kierow- niezdrowym, przeczulonym lub przy: 
i rozrostu siły życia Społecznego i nictwem p. Juljana Rumia — jako gnębionym stanie mas — na braku 
ekonomicznego. przewodniej myśli w zapoczątkowaniu solidarności—poczuciu własnej sła- 

Prócz wiekuistej przysięgi na wier- budowy własnej fiotyly. bości, a przedewszystkiem na braku 
mość danej morzu, nieśliśmy w du: Wszystko ta jednak dopiero jest zrozumienia i wgłębiania się we włas- 
szach i myślach hołd tej świetlanej cząstką — wielkiej pracy dla morza. ny interes życiowy. 
pamięci dawnego naszego podboju W swem zapoczątkowaniu i skali — 
ua wodach, gdzie z czasów jeszcze to doniosłe zadanie przypomina że poza swą bezpłodnością, przejawy 
króla Władysława IV, Stefana Bato- ceś zaczętego, ale niedoxończonego te są czynnikami szkodliwemi i mu- 
rego i Czarneckiego flota pod ban- z braku całości i dostosowania — szą być zwalczane, gdyż nie wnoszą 
derą polską zawitała do portów podjęcia tej akcji ze strony Sspołe- żadnej realnej wartošci—odwrotnie— 
szwedzkich, niemieckich i duńskich, czeństwa. Jakby bogate podwórze demoralizują i prowadzą nas do stop: 
a nawet wypływała na dalsze wody gospodarskie, ze spichlerzami, wo- niowege upadku, — faktycznej zależ- 
Oceanu. zowniami i rozległemi stajniami — 

A więc myśl otem mtorzu naszem |ecz bez własnego sprzężaju — na 
fyświecać winaa każdemu Zz nas, cudzym pachcie. To nie dosyć tego 
lójej pracy podjętej dla spotęgowa* wysiłku rządowego w przeprowadzeniu : 
% maszego stanu posiadania, no i budowy poriu, — w posiadaniu kilku 

* łączności ze światem, o ile chcemy, statków, zakupionych przez Skarb lub 
by pomyślny byt i rozwój był udzia- eksploatacji transportu i poriu przez NIEDZIELA) 
łem naszego Państwa. statki handlowe obcych państw. Po- 4 

Dziś 
du jest tu zupełnie na miejscu i nie własnej żeglugi, wzmożenia ru- | Ezebjusza 
podlega najmniejszej chyba dyskusji, chu eksportowo-importowego i pasa- jutro 
—jako przejaw zdrowej arozumowej żerskiego własnemi siłami, powstania |Wnieb. M.P. 
polityki przy rozważaniu samej egzy- własnych towarzystw transportowych S-ogtrzeżena meteorologiczne Zakład 
stencji podwalin państwowych każde- j asekuracyjnych, rozwoju bankowoś- Meteorologii U. 8. B. 

Sprawy morskie w do- 
bie obecnej. 

` 
> Od czasu ostatniego pobytu 

Prezydenta Rzeczypospolitej w 

  

Wsch, sł. o g. 4 m. 16 

Zach. sł. o g.19 m. 5 

Adoracja i egzaltacja tego poglą- trzeba nam intensywnej organizacji |Ń 

go kraju. х ci, popierającej nasz handel i prze- z dnia 13 —VIII. 1027 r. 
W dniu 3 sierpnia r. b., podczas mysł na rynkach zamorskich i t. d., Ciśnienie | 158 + 

pobytu swego w Gdyni, Prezydent całego swoistego aparatu, któryby średnie 
Rzeczypospolitej Polskiej wygłosił podołać mógł potrzebom kraju, Temperatura | 4.150C 
przemówienie okolicznościowe, pod- zwiększając się stopniowo w miarę średnia й 
kreślając zaaczenie i pogląd swój na swego rozrostu. Taka zaš akcja mo- Opad s2 do. | į 
sprawę morza z punktu zagadnienia że być podjęta źylko przez społeczeń- 
państwowego w chwiłi obecnej. Wy- sćwo, a nie przez sam Rząd. 
datek tych słów umieszczam dla po- Mina, gą posia ujawnionej osb | Południowo-zachodni 
parcia myśli zasadniczej, którą tu obojętności do spraw morskich ze 

pragnę udowodnić: strony całego szeregu odłamów na: wUwA A LS Przelotne opady . 
„Jako pierwsze pokolenie Odro- szego społeczeństwa, przez nieuświa- Maximum za dobę 4-200C 

dzonej Polski, mamy obowiązek wo- domienie doniosłości znaczenia po- T-ndencja barometryczna wzrost ciśnienia. 
bec przyszłych pokoleń podjęcia prób siadania przez nas i dla nas samych 2 
wielkich, celowych i realnych wysił- morza — sprawa ta na niczem nie 
ków. Jedną i to kapitalną z tych maleje. Odwrotnie, — z całą gorli- URZĘDOWA. 
= jest nasza praca nad morzem. wością iw zrozumiealu tych potrzeb — Vice wojewoda wileński 
ssteśmy świadomi, że błędy maszej musimy tę myśł rozwijać, powtarzać jystruje pow. Oszmiański. W u- 

przeszłości nie mogą się więcej po- i do niej wracać, — wpajając wumy- biegły piątek p. vice wojewoda Olgierd 
wtórzyć. Drogowskazy w tej dziedzi- sły tych ludzi całą rację bytu i 'prze- Malinowski w obecności dyrektora 
nie zostały już jasno przez Rząd i zorności, z jaką podyktowana jest ta okr. d, p. Siły-Nowickiego i nacz. 
Społeczeństwo wytknięte*. sprawa dla przyszłości i dobrobytu O jdz, Budowlanego, inż. Przygodz- 

Nic też dziwnego, że zaabsorbo- naszego kraju. kiego, oraz starosty Oszmiańskiego 
Wanie Rządu i społeczeństwa tą pa- Oczekuje się od społeczeństwa przeprowadził lustracją  uruchomio- 
lącą kwestję morza i związanemi z dzieła potężnego, sprawy wiełkiej wa- nych już kursów w Krewie i obecny 
nią sprawami morskiemi — jak Żeg- gi, czynu, który w stosunkowym Te- był przy rozpoczęciu wznoszenia ścian 
luga morska, handel zamorskii emi- zmiarze, o ile nie doprowadzi odra- 

bę w mm, 

4- 

Należy sobie jzsno uprzytomnić, Zumałym własnym interesie. 

jęcia 

  

NIKA 

gracja, powinno być wysunięte, jako 
kategoryczny postulat ujawnienia swe- 
go konkretnego stanowiska, — z jed- 

nej strony przez Rząd — stawiają, 

linobitaych budujących si do- 
zu do dobrobytu narodu i Państwa, = pb AS | A +" 
to przynajmniej wydźwiguie ze stanu = Na kursa te przybyło 47 słuchaczy, 
obecnego i stworzy znośne a zdro- przyczem są teź kursanci i z innych 
we warunki egzystencji. województw, a mianowicie z Łucka, 

Słonima, Lidy, Baranowicz i Nowo- 
Ki OrÓdka, wśród których jest jeden in- 

ka wewnętrzna. Sam byłem do głębi 
poruszony. 

Od decyzji cesarza Mikołaja za- 
wisły lesy Rosji i narodu rosyjskiego... 

Hr. Tatiszczew mie odezwał się 
ani jednym wyrazem, Łatwo bylo 
zgadnąć, co i w jego dzieje się duszy. 

Wreszcie cesarz wstał. Jakby Z 

trudem dobywając z ust słowo po 
ałowie, rzekł mi: 

— Ma pan rację. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak czekać napadu. 
Proszę oznajmić szefowi generalnego 
sztabu mój rozkaz © mobilizacji. 

Januszkiewicz (ówczesny szef ge” 
neralnego sztabu bał się, aby nie by- 
ło — cofnięcia rozkazu o mobilizacji. 
Cofnigcia nie było. Wypadki szły po 
sobie z zawrotną szybkością. 

Wszelako na poranku 31-go lipca 
Sazonow raz jeszcze próbuje za po- 
średnictwem rządu angielskiego skło- 
nić Niemcy do pokojowego załatwie- 
mia sprawy. Dzień cały czeka na osta- 
teczną odpowiedź. Przyszła ona do- 
piero o północy, z 31 lipca na 1 
sierpnia. Rząd niemiecki zażądał od 
rządu rosyjskiego demobilizacji w cią- 

lgu 12 godzin... nie obiecując w za- 
mian przerwania mobilizacji własnych 
sił zbrojnychł - 

Oszywiście, na takie ultimatum 
mogła być jedna tylko odpowiedź: 
odmowna. ; 

— Dnia 1-go sierpnia o 7 godzi- 
+ mie wieczorem — opowiada S. D. Si- 
z0now — zjawił się u mnie poseł 
niemiecki hr. Paurtaiż;. B:z żadnych 
wstępów spytał prosto z mostu, czy 
Tząd rosyjski gotów jest uczynić za- 
dość żądaniu Niemiec wyrażonemu w 
ultimatum? Odrzekłem, że nie jest go- 
tów, łecz dodałem, iż pomimo rozpo- 
czętej mobilizacji Rosja gotowa na- 
tychmiast rozpocząć periraktacje © 
załatwienie sporu w drodze pokojo- 

żynier i 2 techników, oraz fachowi 
murarze, cieśle i- stolarze. Zaintereso- 
wanie miejscowej ludności jest b. 
znaczne. Na wykłady popularne, któ- 
re jednocześnie tam się odbywają, 
uczęszcza gremjalnie ludność eko- 
ea a i › 

2 onadto p. vice-wojewoda  zwle- 
ы zee hr. Pourtalės wyjął Z gzjł urząd gminny, sanitarny punkt 
ocznej kieszeni arkusz złożony wE lekarski i posterunek policji. W dro- 

czworo i trzymając go w ręku powtó: 
rzył swoje zapytanie po raz trzeci. a ranka Pas МНЧ #6 

Po raz trzeci jednakową usłyszał 
odpowisdž Woudeis goń; Kółek SAMORZĄDOWA. 
głos drżał ze wzruszenia, rzekł mi: — Ponowne wybory  bur- 

— W fakim razie mam polecenie mistrza i zastępcy w Trokach. 
mojego rządu złożyć Waszej Eksce- Wobec tego, że nowoobrany bur- 
lencji następującą notę. mistrz m. Trok p. Giuntmejer zrzekł 

Ręka jego trzęsła się, gdy mi ar- się tego stanowiska, a zastępca bur- 
kusz złożony we czworo doręczał. mistrza p. Mickiewicz nie zosta przez 
Byłe to wypowiedzenie wojny. starostę zatwierdzony, jako nieposia- 

Podczas gdym notę przebiegał dający wymaganych kwalifikacji za- 
oczami, hr. Pourtale:, nie mogąc dłu- rządzone zostały ponowne wybory, 
żej opanować wzruszenia, zachwiał się termin których mie został jeszcze 
na nogach, podszedł ku oknw, oparł definitywnie ustalony, jednak projekto- 
się o nie — i rozpłakał się. wany jest ma dzień 16 bm. Troki nie 

Gdym podszedł ku niemu, zdjęty posiadając wśród swoich obywateli 
szczerą sympaiją, a i sam poruszony ludzi nadających się na te stanowis- 

do głębi, podjął ręce do góry i rzekł ka, są obecnie w nielada kłopocie i 
cicho: będą zmuszone pójść w ślady Nowej 

— Czym mógł kiedykolwiek przy: Wilejki i poszukać sobie burmistrza 
puszczać, że w fakich okolicznościach poza obrębem Rady miejskiej, 
będę musiał Petersburg opuścićl.. — Obława na (wilki w Tur- 

Uścisnęliśmy się, gielach. W nadchodzący wtorek gd- 
Niepewnym krokiem wyszedł hr. będzie się w gm. Turgielskiej obła- 

Pourtale3 z mego gabinetu. wa na wilki, urządzana z udziałem о* 
Trzeba zwrócić uwagę — dodaje kolicznej ludności w roli naganki. 

Sazonow — że nie było bynajmniej  Proszeni jesteśmy o zaznaczenie, że 
jeszcze w tym momencie nastąpiło członkowie cywilnych i wojskowych 
wypowiedzenie przez Serbję wojny towarzystw wojskowych z Wilna bę- 
Austro- Węgrom! Tedy Niemcy—kon- dą mile widziany, gdyż liczba  miej- 
kluduje b. minister spraw zagranicz. scowych myśliwych jest nieznaczna. 
nych ces. Mikołaja — dobyły miecza Chętni powinni przybyć we wto- 
dla bronienia aljanta... ma którego rek rano do Turgiel. 
nikt nie napadał. MIEJSKA. 

weį. Hr. Pourtalės był do głębi wzru- 
szony. Po raz drugi spytał, czy Rosja 
przystaje ma ultimatum Niemiec i 
podkreślił fatalne następstwa, które 
może mieć odmowa Rosji. Nie mogłem 
mu nic innego odpowiedzieć, niź za 
pierwszym razem. 

Cz. J. 

OVO 

nośi—ku zadowoleniu innych, wy» 
zysiujących ten nasz stan anormalny. 

>ewitanie i rozwój żeglugi han- 
dlovej i pasażerskiej morskiej winno 
byćprzeprowadzane z całym pietyz- 

Uroczystości 

wstania lego korpusu. 
men, wprost pod przymussm ko- Kto z nas nie pamięta dnia po- 
niecności i rozwoju Państwa, w wrotu do kraju dowborczykó w. 
trose o Jego egzystencję i przysz- Przybyli zorganizowani i natychmiast 
łość, jako nakaz dnia i przezorności rozpoczęli pracę nad przygotowaniem 
polięcznej. Oszczędność, jako czyn- społeczeństwa do czyanego wystąpie- 

nik yasjodarczy, jako tło wskazań i nia. Przyzwyczajeni do brawurowego 
proliematów prakły:znych i równo- bohaterstwa, *dowborczycy odrazu 
wagi budżetowej Państwa, musi mieć stanęli na czele przygotowywanej 
w svsm założeniu uzasadnienie po- walki o wolność narodu. 
jecia politycznej lub gospodarczej Pierwsi przystąpili do rozbrojenia 

przeorności, którą sią powódowano nizmćów w noc z 10 na 11 listopada 
przy stwarzaniu programów i plaaów na dworcu głównym w Warszawie, a 
dziaknia na dalszą przyszłość, w na prowincji chwycili za broń—pro- 
przeiiwaym razie byłaby to oszczę- waądząc i organizując naród do wałki 
dnoś krótkowzroczna, nie realna i zywrogiem. 28 grudnia 1918 wyrywa 
tamuąca wszelki rozwój. się ze szponów czarnego orła Poz- 

Tikim nakazem dnia i maszej nań Wielkopolska. G:n.  Dowbat- 
przeorności jest stworzenie własnej Muśnicki prowadzi do boju poznań: 
żeglugi morskiej, zadokumentowanie czyków. 
swego stanu posiadania, swego pra- Po przez Lwów, Cieszyn, Wołyń, 
wa co morza, Oraz potrzebę rozwoju Wilno, front zachodni, Górny Śląsk 
ekommicznego na rynkach między- (powstanie) znaczył / dowborczyk 
narolowych. krwią swą granice Polski, dążąc... 

Na to potrzebny jest kapitał mo- „Ku Chwałe Ojczyzny". 3 
ralny i fizyczny, potrzeba samorzutne- Skończyły się krwawe zmagania, 
go cynu, którego oczekuje kraj od powrócono do cichej pracy codzien. 

swego społeczeństwa. Na niego się nej, a gdy przyjdzie hasło, pójdzie 

skłaca przedzwszystkiem „zespolenie znów dowborczyk w karne szeregi 

wszystkich energji narodowych —a armji. | ; 
w ddszym już biegu—wysiżka i po- Dziś, z okazji uroczystości obcho- 
mocy materjalnej, jako formalnej psd- du 10 letn. rocznicy powstania go 

stawy i rozbudowy przyszłej żeglugi Korpusu Polskiego na Wschodzie 
mortkiej, bankowości, towarzystw Wilno całe święci wraz z dowborczy- 
handiowych, transportowych i aseku- kami tę uroczystość. 
racynych. Tu, w tym ostatnim mo 
mėn:ie zasadniczym probierzem naszej piątek już przybył b. dowódaa pol- 

politycznej dojrzałości musi być samo. Skich sił zbrojaych w Rosji oraz b. 
wysiarczalność narodu w dobrze zro- dowódca i twórca |-go korpusu gen. 

broni Józef Dawbór-Muśnicki, witany 
e słowa Specjalnie padkreślam, na dworcu przez pluton honorowy 

dając wyjaśniające poniżej podstawy dowborczyków, zastęp chorągwiany 
do twierdzenia ich dosłowności i Hllerczyków, konwent <Batorja», od: 

ścisbści w oznaczeniu samego  po- dział «Sokoła», oraz licznie zgroma- 
Ed, Janowski. dzone cechy rzemieślnicze. ładze 

(D C. N.) 3 administracyjne reprezentowane były 
przez vice-wojewodę wileńskiego p. 
O. Malinowskiego. 

W dniu wczorajszym 0 godz. 10 
m. 30 ks. prałat Usżyłło odprawił w 
Bazylice nabożeństwo żałobne za du- 
sze poległych i zmarłych uczęstników. 
1-go Korpusu Polskiego na Wschodzie. 

Na nabożeństwie tem byli obecni 
wszyscy miejscowi i przybyli człon- 
kowie zw. Dowborczyków z gen. 
Dowbór - Muśnickim, Rymkiewiczem, 
Ostapowiczem i pułkownikiem Obuch- 
Łoszczatyńskim na czełe. 

Władze administracyjne reprezen- 
tował p. wice-wojewoda Malinowski 

w towarzystwie nacz. wydz. bezpie- 
czeństwa p. S. Kirtiklisa, wojskowe 
dowódca 4 p. uł. Zaniemeńskich p. 
płk. Kozierowski, oraz komendant 
miasta p. mjr. Dworzak. 

W-godzinach wieczorowych gen: 
wbor-Muśnicki przyjmował žyczą- 

cych sobie osobiście porozumieć się 
z nim, poczem odwiedził, jako czło- 
nek honorowy, wileńskie towarzystwo 
gimnastyczne «Sakół», oraz jako Во- 
norowy Filister— Konwent «<Batorias. 

W dniu dzisiejszym przybywają 
do Wilna delegacje poszczególnych 
okręgów, stowarzyszenia i goście i 
dziś właśnie rozpoczynają się uro- 
czystości, program których podajemy: 

Dowiadujemy się w związku z tem, 
że wśród przybyłych już gości jest 
Józef Muraszko. 

Niedziela, dn. 14 sierpnia 1927 r. 
Godz. 8 m. 25. Powitanie na dworcu 

wojewódzkie czynią energiczne stara- 
nia. w celu przeniesienia Archiwum 
Państwowego do innego lokalu i u- 
wolnienia murów po-.Franciszkańskich. 
W tym celu zostały przedłożone wła- 
dzom centralnym odpowiednie waios- 
ki zmierzające do uzyskania niezbęd- 
nych kredytów. jako zastępczy lokal 
dla Archiwum Państwowego wybrany 
został gmach T-wa Pomocy Nauko- 
wej im. Wróbiewskich, położony przy 
ul. Teatralnej Nr. 7. Sprawa przenie- 
sienia Archiwum do tego gmachu 
lest zasadniczo rozstrzygnięta i napo+ | 
yka tylko na trudności natury finan- Do 
sowej. 

— Gość z Danji. Bawi od dni 
kilku w Wilnie dr. Karol Bogholm, 
publicysta duński, stojący na czele 
własnej agencji telegraficznej. De. Bog: 
holm, któremu towarzyszy małżonka, 
zwiedził całą Polskę; w Warszawie 
bawił trzy tygodnie, orjentując się 
głównie w stosunkach politycznych, 
lecz i nie pomijając stanu ekonomicz- 
nego i kulturalnego kraju, który zwie- 
dza po raz pierwszy. 

Dr. Bogholm zamierza zamieścić 
w kilku organach prasy francuskiej 
i angielskiej, które jego agencja ob- 
sługuję, szereg informacy| oraz arty- gogci 1 delegacji. 
kułów o Polsce. Godz. 10. Zbiórka delegacji i organizacji 

W niedzielę, t. j, dziś, zwiedza ze sztandarami na placu Katedralnym. 
nasz gość z Dinji — Troki w towa: - „Godz. 10 m. 30 Nabożeństwo uroczyste 
wą p. J. Monkiewicza, naczełnika 
Oddziału ogólno - administracyjnego 
województwa. 

OSOBISTE. 

w Bazylice, celebrowane przez J. E, Ks. Аг- 
cybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. | 

Godz. 12. Axademja w Sali Miejskiej 
(Ostrobramska 5). e 

Godz. 15. Wspó ny obiad koleżeński, w 
Górnej Sali Hotelu <Georges'a» (ul. Mickie- 

— Red Cz. Jankowski, prezes wicza 22). ; 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich ies 22, Raut w Gėinej Sali Hotelu 
przerwał w połowie swój wypoczynek 
wakacyjny, aby go wznowić dopiero 
w przyszłym miesiącu. Z dniem dzie 
siejszym rozpoczyną sz. nasz kolega 
zwykłe Swoje współpracowuictwo w 
„Słowie”, a w numerze poświątecznym d3ńskim, 
ukaże się pierwszy Cz. Jankowskiego 
odcinek z serji zatytułowanej „Na WARSZAWA, 13 Vill(żel. wł. Słowa) 

Łotwie”. woiskowa, a zjazd Dawborczyków „w Wunie 
й "Pan Marszałek Piłsudski wydelegował 

— Gen. Haller w Wiln'ę. W jek» swego przedstawiciela gen. Ko 
związku z uroczystościami dziesięcio- narzewskiego. 
lecia powstania | korpusu polskiego 
na Wschodzię przybył do Wilna gen. 
Józef Haller. koni, a mianowicie osadnicy płaciliby 

— Uroczystości wojskowe Z ||: część gotówką, a pozostałość roz- 
okazji VII rocznicy zwycęstwa łożona zostałaby na raty. Dokładna 
pod Warszawą. Z okazji rocznicy data przetargów podana zostanie po 
„Cudu nad Wisłą” Dowództwo Ob- zatwierdzeniu iej przez władze. 
ay oe wydało waż = SZKOLNA. 
oddziałów garnizonu m. Wilna i No- 2 : 
wej Wilejki, które nie wyjechały na J. a as eko 

ćwiczenia polowe. przyjącie do klas I, II, V i Vi do dnia W dniu 15 bm. tj. w poniedzia- В Ф 
łek odbędzie się na placu  Katedral. 20 dz. le p Ac 1 piątki od 
nym msza polowa poczem nastąpi В° 
defilada bataljoau kombinowanego, t. —. ać e się w 
j. złożonego z oddziałów różnego ro- PIETWSZY ch wrze % wa: 
dzaju broni pozostawionych w Wil- : 

— Wil. Tow. Filharmoniczne nie. 
Na poligonie w Pohulance, gdzie (ogród po-Bernardyński). Dziś 14-go 

znajduje się obecnie na świczeniach sierpnia rb. o godz. 8 wiecz. koncert 
1 o piech, leg, odbędą się uro- wileńskiej orkiestry symfonicznej pod 
czystości. 

Mszę polową połączoną z kaza. gramie: Moszkowski, Vardi, Rossini, 
niem okolicznościowem odarawi |.E. Massenet, Bizet i inni, 
ks. biskup W, Bandurski, poczem Wejście 50 gr., ulgowe 30 gr. 
Sa się defilada pierwszej dy- — Uczestnicy Kongresu „Pax 
wizji, 

Poniedziałek, dn. 15 sieronia 1927 r. 
Od g. 12. Zwiedzanie zabytków m. Wil- 

na pod kierownictwem prof. Ferdynanda Ru- 
szczyca. : 

Od g. 17. Zabawa w ogrodzie Bernar- 
urozmaicona popisem Sokolstwa. 

* 

wojskowe. W początkach września Warszawie Vil Międzynarodowego 
odbędzie się w Wilnie licytacja na Kongresu Studentów Katolików «Pax 
wybrakowane konie wojskowe garni- Romana» w dniu 16 sierpnia rb. © 
zonów m. Wilna i Nowej Wilejki, godz. 8 m, 25 przybywają do Wilna, 
Dowładujemy się, że Zw. Osadników celem zwiedzenia naszego miasta, za- 

— W sprawie przeniesienia Kresowych ma uzyskać dła swoich poznania się z miejscowem Społe- 
Archiwum Państwowego. Władze członków ulgi przy nabywaniu tych czeństwem, zwłaszcza z uniwersytetem 

obchodu 
10=letniej rocznicy po 

Wczoraj rozpoczęła się 6a , a w z 

dyrekcją Mikałaja Salnickiego. W pra- 

Romana* w Wilnie. Uczestnicy o- 
— Jesłenna licytacja na konie bradującego od 10 siergnia rb. w 

Łist do Redakcji. 
Szanowny Panie R:d torze! 

Wobac zgłoszonych do mnie przez Re- 
dakcję <Słowa» (w Nr. z dn. 9. VIII. r. b.) 
<zapytań», proszę uprzejmie o umieszczenie 
w swem pyczytnem pišmie załączonej mo- 
jej odpowiedzi, może nieco przydługiej, za 
o czytelnikó 7 przepraszam, co jednak jest 
konieczne ze względu na dokładne wyjaśale- 
nie sprawy. 

Wobec nieobecności w Wilnie nie mo- 
głem dotychczas odpowiedzieć na artykuł 
«Słowa» p. t. «Aleksander i krzesła» z dn. 
2. VIH, co uczynię w najbliższym czasie in 
merifo. Wobec ukazania się jednak w dn. 
9. VIII <Stowa> artykuliku <Zapytania @а 
posła Chomiń:kiegu» z dołączonemi  peti- 
tem dla mojej wiadomości <Dziejami jedne- 
go działacz», mianowicie n. M. Sawicza, 
którego podpis znalazł się obok mojego 
śród 9-ciu podpisów przedstawicieli 5-ciu 
związków długoterminowych dzierżawców 
z Wilna, Piństa i Baranowicz — odpowia- 
dam w kolejności zapytań. 

1) Większość faktów z życiorysu p. Sa- 
wicza, załączonego przez «Słowo», nie było 
mi znanych, w szczegó!noś l zarzut jakoby 
p. Sawicz służył w. <Ochranie». carskiej; 
wiedziałem natomiast, że miał on zatarg z 
Magistratem o zwolnienie z rzeźni miejskiej 
i że w tej sprawie odbył się sxereg sądów, 
zakończonych w jednym wypadku umorze- 
niem sprawy, a w drugim kasacją w Sądzie 
Najwyższym, o czem «<Sżowo» nie wspomi 
na; wiedziałem również, że p. Sawicz był 
przyjęty do <Partji Pracy» jako członek, po 
uprzedniem zbadaniu zarzutów mu czynio- 

2) Do żadnej cakcji sztandarowej» <Obo- 
zu Sanacji moralaej», do którego ze wzglę- 
dów nadużywania tego pięknego frazesu 
siebie nie zaliczam — p. Sawicza nie wy- 
suwałem. Jeśli znalazł się jego podpis na 
odezwie, to jedynie jako osoby, delegowanej 
do współpracy z <Komitetem M'ęizymia 
stowym» długoterminowych dzierżawców 
przez <Związok właścicieli drobnych nieru- 
chomości m. Wilna», którego jest on pre- 
zesem. 

3) Przy przeprowadzeniu pewnej akcj 
społecznej ze względów rzeczowych, akcji 
jak w wypadku dłagoterminowych dzierźaw- 
ców niezbędnej, mojem zdaniem, nietylko 
jako naprawienie krzywdy rządów rosyjskich 
względem 20-tysięcznej rzeszy właścicieli do- 
mów na cudzych gruntach "w naszych mia- 
stąch i miasteczkach, ale również koniecznej 
dla rozbudowy naszych miast, a w szczegó] - 
ności Wilna—zmuszony jestem współdziałać 
z tym materjałem, jaki potrzeby życia wy- 
tworzyły, a więc z istniejącemi związkami 
długoterminowych dzierżawców miejskich, 
Że jeden z tych pięciu lsanych 
tycji do Marszałka i UD 
Wilna, Pińska i Baranowicz, stanowiących 
zawiązek <Komitetu Międz „miastowego zwią” 
zków właścicieli domów, pobudowanych na 
cudzych gruntach i długoterminowych dzier- 
żawców w miastach i miasteczkach Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej», który mam 
zaszczyt reprezentować—obiera sobie corocz- 
nie od lat pięciu ną prezesa i deleguje do 
pertraktacji z innemi związkami osobę rze« 
czonegó p. Sawicza—jest rzeczą tego zwią: 
zku, a nie moją. Nie jestem bowiem powo- 
łany do kwalifigowania lub dyskwalifikowa- 
nia moralnego osób, delegowanych przez 
związki, z któremi jako zrzeszeniami, a nie 
personalnie współpracuję —dopóki nie zosta- 

"nę przekonany, że dane osoby dopuściły się 
czynów hańbiących. 

4) [roniczne zapytanie co do <cycero* 
wych podpisów» p. Sawicza w <zaprzyjaż- 
nionem piśmie» pozostawiam bez odpowie* 
dzi. Natomiast bez względu na większą czy 
mniejszą przyjemność lub przykrość, jaką 
może mi sprawiać znalezienie się podpisu p. 
Sawicza obok mojego pod wzmiankowaną 
odewą —stwierdzam, że ocena ostateczna, czy 
było to <błędem», który trzeba naprawić — 
zależy od wyniku sprawy sądowej, którą p. 
Sawicz zgodnie z mojem życzeniem ma wy- 
toczyć Redakcji «Słowa». 

Ludwik Chomiński. 

% Ibyteczny IłuszeZ "24 
% zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa 
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BRZOZA CAE 

Stefana Batorego. 
Przyjeżdżają przeważnie Węgrzy, 

dla których Wiluo posiada specjalny 
urak ze względu na wielkiego założy” 
ciela maszego uniwersytetu. Pobyt 
wycieczki jest spodziewany w ciagu 
jednego dnia, poczem goście udadzą 

af w dalszą drogę do Rygi i Finłan* 
i. 
Program wycieczki jest następu- 

jacy: 
1. О & 8 m. 25 powitanie na 

dworcu. 
2 Odwiezienie do kwater. 
3. Sniadanie. 
4. Msza św. w Ostrej Bramie. 
5. Zwiedzanie miasta przy łaska» 

wym współudziałe p. prof. Dziekana 
F. Ruszczyca. 

6. O godz. 3 i półobidd na cześć 
gości w salonach „G:orges'a*. 

7. Daisze zwiedzanie miasta ewene 
tuainy wyjazd do Kalwarji, Trynopo- 
la i Werek. 

8. Kolacja. 
Dnia 7-go bm. pożegnanie gości 

węgierskich na dworcu o godz. 8 
min. 30, 

— (o) Nieznajomość geografji 
politycznej. Jeden z przyjaciół nas 
szego pisma chciał depeszować z Wied 
nia do Wilna, ale zamiaru tego za 
miechał, bo depesza szłaby zbyt długo



SŁ O W u 
  

„Pax Romana*. 
Żyjemy w ekresie współdziałani 

międzynarodowego. Ruch międzynaro- 
dowy w tej lub innej postaci w sto- 
sunkach ludzkich wywiera silny wpływ. 
W ruchu tym musimy brać udział, 
jeżeli nie chcemy być poza nawiasem 
życia. Odnosi się to zarówno do po- 
czynań społeczeństwa starszego i mło- 
dych pokoleń, 

W ruchu międzynarodowym mla- 
dzież polska akademicka bierze wy- 
datny udział od chwili wskrzeszenia 
niepodległości państwowej. W historji 
ruchu międzynarodowego młodzież 
akademicka katolicka ma swoje oso- 
bne karty, Już od r. 1887 niektóre 
organizacje katolickie dążą do zjedno- 
czenia swych prac na gruncie mię- 
dzynarodowym. Takie dorywcze po- 
rożumienie organizowała młodzież ka- 
tolicka francuska, belgijska i szwaj- 
carska. Do roku 1921 nie wytworzyła 
się jakakolwiek ściślejsza organizacja. 
Dopiero rok ten przyniósł wielki zjazd 
we Fryburgu przedstawicieli 20 naro- 
dów: Angija (z Irlandją i Szkocją), 
Austrja, Argentyna, Belgja (wale iska 
i flamandzka), Czechosłowacja, Danja, 
Francja, Hiszpanja, Holandja, Jawa, 
Jugosławia, Niemcy, Polska, Portu- 
galja, Rumunja, Szwajcarja, Stany 
Zjednoczone, Litwa, Włochy i Węgry. 
Kongres _fryburski wyłenił Międzyna- 
rodowy Związek Młodzieży Katolickiej 
Akademickiej („Psx Romana*. Poza- 
tem na kongresie ustalono wytyczne, 
za cel więc przyjęto wzmocnienie i 
ujednostajnienie naredowych organi- 
zacyj katolickich młodzieży, wymianę 
poglądów, nawiązanie stałych przy- 
jaznych stosunków między temi orga- 
nizacjami. Organem wykonawczym 
był sekretarjat informacyjno - porozu- 
miewawczy, w skład którego wchodzą 
przedstawiciele poszczególnych organi» 
zacyi narodowych. 

Rokrocznie odbywane kongresy 
kolejno: w Roterdamie, Saicburgu, Bu- 
dapeszcie, Bolonji i Amsterdamie przy- 
noszą wykończeną budowę organi- 
zacyjną. Naczelną władzę ustawodaw- 
сга stanowi Rada Naczelna (le Con: 
seil General), składająca się po 2 
upełnomocnienych przedstawicieli każ- 
dego państwa. 

Rada Naczelna wyłania Komitet 
Wykonawczy (Comit6 Directeur) skła- 
dający się z 9.członków, członków 
wybieranych przez Radę na rok. Kom. 
wyk. działa za pomocą Sekretarjatu 
Generalnego ze stałą siedzibą we Fry- 
burgu. Prezes „P:x Romana* i sekre- 
tarz generalny obierani są przez Radę 
Naczelną. Tyle o obtcnej budowie 

i niewiadomo czy doszłaby, gdyż w 
austrjackiej księdze telefonicznej Wil- 
no figuruje jako miasto, położone w 
państwie litewskiem. 

Fakt ten jest jeszcze jednym wię- 
cej dowodem fatalnego funkcjonowa: 
nia naszej propagandy politycznej. 

— Zagadkowa sprawa w do- 
mu p. Łapides. Współwłaścicicika 
domu przy ul. Piłsudskiego Nr 4 pa- 
ni Łapides, wdowa po znanym d.r. 
Lapides, w związku z wczorajszą no- 
łatką w Słowie pt. „właścicielka za- 
kładu leczniczego oskarżona o kra- 
dzie2“, odwiedziła naszą redakcję, 
powołując się na to, że de protokołu 
policyjnego, sporządzonego w związku 
ze znalezieniem w jej pokojach kilku 
sztuk cudzej bielizny, podyktowzła 
swoje przekonanie, że rzeczy te ze- 
stały jej podrzucone. Zaznacza także 
pani Łapides, że sama była ofiarą 
kradzieży i kilkakrotnie 0“ popelnio- 
nych u niej kradzieżach meldewała 
do |-go komisarjatu policji. Stąd istnie- 
je możliwość, że padła ona wfiarą 
zemsty ze strony tego, kto ją poprzed- 
nio okradał. 

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

i jutro, dwa ostatnie razy <Cnota pana To- 
sia». która w pełni wielkiego powodzenia 
kasowego, ze względu na urlopy artystów, 
schodzi zupełnie z repertuaru. 

  

EDGAR WOLLES 

"> złowieszcza postać. 
P. Daem weszła do pekoju, gdy 

Elza przepisywała listy. Widząc chiń- 
czyka, otworzyła usta ze zdziwienia, 
ale potem musiała przyznać łaskawie, 
że jego kanarek jest niezwykłym śpie- 
wakiem. 

-- Jest ;to vapewnie samiec, — 
rzekła. Samcy zawsze lepiej śpiewają. 
Czy nie powinno tak być? Cięży na 
nich mniejsza odpowiedzialność. 

Zimno spojrzała na chińczyka, on 
zaś kiwnął głową twierdząćo. 

Elza nie mieszała się do rozmowy 
i tak ostentacyjnie stukać zaczęła po 
klawiszach, że p. Deem zrozumiała, 
że przeszkadza i wyszła. 

— Bardzofładna młoda dama, — 
zauważył Feng-Cho. 

Elza sądziła, że chińczyk pozwala 
sobie zartować z niej i chciała dać 
mu porządną nauczkę, lecz następne 
jego słowa świadczyły, że mówił 
szczerze. | 

— Gusta wschodnie różnią się 
zasadniczo od zachodnich. Mówię to 
pani, jako profesor przyrody. 

Elza nie rozumiała, dlaczego ten 
tytuł miał nadawać mu pewien auto- 
rytet w kwestjach piękności, ale mil- 
czała, nie chcąc podtrzymywać tej 
rozmowy. 

Rano czekał na nią w biurze list 
od pani Chzłłam. Kto inny mógłby 

organizacyjnej Pax Romana. 
Udział Polski w „Pax Romana* 

datuje się od r. 1921, kiedy to na 
kongresie fryburskim naród nasz re- 
prezentował ś. p. ks. poseł Kazimierz 
Lutesławski. Nie była to więc repre- 
zentacja akademicka, nie mniej jednak 
ratowała nasz honor. Od roku zaś 
1922 na Il kengresie w Roterdamie 
Polskę reprezentowało įuž Stowarzys 
szenie Młodzieży Akademiekiej „Odre- 
dzenie", które dotąd jest jedyną or- 
ganizacją młodzieży katolickiej akade- 
mickiej w Polsce, biorącą stały udzieł 
w pracach międzynarodowych i zdo- 
bywającą zaszczytne stanowiska we 
władzach „P:x Romana”. Już bo- 
wiem w r. 1924 w Budapeszcie na 
iV kongresie wybrana zostale do 
władz «Pex Romana» — członkini 
<Odradzenia* b. Danuta Drużbacka, 
w roku zaś 1925 na kongresie w Bo- 
lonji ł viceprezesurę uzyskuje także 
polak i członek „Odrodzenia* p. Sta- 
nisław Orlikowski, jake przedstawiciel 
bloku słowiańskiego. Rok. 1926 na VI 
kongresie w Amsierdamie przynosi 
Polsce prezesurę „Pax Romana“, 
którą ebejmuje tenże p. St. Orlikow. 
ski. Ten stały wzrost wpływów Poi- 
ski dowodzi, że stała, systematyczna 
praca „Odrodzenia” znalazła zaszezyt- 
ne uznanie, a jak wielkie zaintereso- 
wanie jest Polską wśród młodzieży 
zagranicznej, dowodzi fakt wyboru 
Polski na miejsce Vil kongresu, któ- 
ry odbywa się obecnie w Warszawie 
j trwać będzie na ziemiach Polski da 
20 sierpnia rb. Kongres bowiem ma 
w programie pielgrzymkę na Jasną 
Górę, zwiedzenie Krakowa przez 
wszystkich (ekoło 300) gości zagrani 
cznych, gdzie też nastąpi zamknięcie 
Kongresu. Ponadto odbędą sie wy” 
cieczki do wszystkich miast uniwer- 
syteckich, w tej liczbie także i do 
Wilna. Do Wilna przyjeżdżają przed- 
stawiciele «Pax Romana» w osobach 
wielce sympatycznych i przyjaznych 
nam Węgrów w ilości okoła 20 o- 
sób. Przyjazd nastąpi we wterek rz- 
no o godz. 8m. 25, 

Nie wątpimy, że całe nasze społe- 
czeństwo katelickie wezmie udział w 
powitaniu miłych nam gości, zwłasz- 
cza na dworcu i podczas ebiadu wy- 
danego na ich cześć, a Sądzimy, że 
nie zbraknie tam także przedstawicieli 
władz wojewódzkich, wojskowych, 
duchownych, samorządowych i td, 

W pierwszym rzędzie spodziewać 
Się należy obecności przedstawicieli 
Uniwersytetu Stefana Batorega, nrer- 
fesorów i studentów. EB. R. 

„_ Na tym, pełnym rzetelnego humoru žar- 
cie scenicznym, publiczność bawi się wybor- 
nie, oklaskując zarówno autora, jak i wyko- 
nawców. 

— „Najbližeza premjera. W środę 
wchodzi na repertuar Teatru Polskiego po- 
godna, pełna uśmiechów słonecznych, ciepła 
1 szczerości, lekka komedja znakomitej spół- 
ki francuskiej Caiilaveta i Flersa р. & ‹Ьяра›. 

Teatr Polski wystawieniem «Papy» czci 
pamięć przedwcześnie zgasłych znakomitych 
pisarzy, autorów środowej premiery, 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Kate- 

dry poznańskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorclogiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. 

13.45. Odczyt p. t. «Nawożenie ozimin» 
z działu <Rolnictwo»—wygł inż. K. Ronie- 
wicz. 

14.10. Odczyt p. t. <Spustoszenia jakie 
robią szkodniki w zbożach i Środki zarad- 
cze» z działu <Rolnictwo>—wygt. p. Andrzej 
Chrzanowski. 

14.35. Odczyt p. t <Najważniejsze wia- 
domości i wskazania rolnicze z działu «Rol: 
nicwo>—wygł. Szczepan Mędrzycki. 

Komunikat meteorologiczny. 
15.05. Odczyt p. t. «Ubezpieczenia żywe- 

go inwentarza i ich znaczenie gospodarcze» 
z działu <Roluictwo>—wygł. p. Leon Osta- 
szewski. 
ы L Transmisja z Doliny Szwajcar- 

skiej. 
1700—17.35. Audycja dia dzieci. 
17.35. Koncert popcładniowy, 
18.35—18.55. Rozmaitości, 
18.55—19.10. Komunikaty «PAT>. 

„ napisać całą epistołę na tym arkuszu 
papieru listowego, lecz p. Ludwika 
nie była silną pod względem kaligra- 
fji, litery jej były olbrzymie i nmie- 
równe,” 

„Pani przyjdzie dzisiaj o siódmej. 
Przygotuję obiad dla Pani. Codzień 
rano będę odwoziła panią samocho- 
dem do biura”. (Elza zauważyła w 
liście kilka błędów ortograficznych). 
Był też dopisek: 

„Proszę nie mówić majorowi Eme- 
ry, że pani będzie gościć u mnie. 
Może pomyśleć, że mam jakieś spe- 
cjalne ku temu powody*, 

Dopisek ten sprawił jej przykrość, 
chociaż sama nie wiedziała dlaczego. 
Może nie podobało się jej przypusz- 
czenie, że mogłaby rozmawiać z sze- 
fem o swych prywatnych sprawach, 

Wracając po drugiem śniadaniu, 
Elza musiała przejść koło gabinetu 
opiekuna. Drzwi były otwarte, Tarn 
siedział przy stole; widząc przecho- 
dzącą dziewczynę, zatrzymał ją. 

— Zamknij drzwi — mruknął. — 
Widziałem się z moim adwokatem, 
radziłem się w pewnej sprawie i spi- 
sałem testament. 

Była to wiadomość wręcz nieocze- 
kiwana. Elza zrobiła banalną uwagę, 
że jest to krok przewidujący. 

— To światły człowiek, ten adwo- 
kat i doskonale orientuje się w... 
tu zmieszał się Tarn, — w prawie 
karnem. Największa kara, która grozi 
w Anglji za pewnego rodzaju prze- 
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li S Informacje udzieia: a Ożyń ska Smolska dużych i Y 
Choroby jamy ustne, | potrzebjuemy © 

5 = Zawalna 15, Makowski. El Z 
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wanie zębów bez bólu. reflektantów, z o 8 Porcelanowe i złote Wileńskie Biuro 

Dyrekcja Lasów Państwowych v Wilnle podaje do 
wiadomości. iż w dniu 26 sierpnia 19% r. o godz. 
lokalu Dyrekcji Lasów (ul. Wielka 66) olbędzie się przetarg 
ustny i za pomocą ofert pisemnych na sprzedaż działek etato- 
wych według obliczenia powierzchniowego, poszczególnych 
drzew na pniu i materjałów w stanie wyrobionym w Nad- 

Baksztańskiim, 
Podbrodzkiem, Orańskiem, Trabskiem, Ugafskiem, Bersztow- 
leśnictwach:  Brasławskiem, 

skiem, Mostowskiem, Wilejskiem i innych 

Wykaz jednostek licytacyjnych, varunki przetargowe, 
o przejrzenia w godzinach urzędo- -szematy umów i ofert są z 

wych w D. L. P, w Wilnie, pokój Nr 7 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Wilnie. 

12:ej w Reda 

Grodzieńskiem, 
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е 66 kcja „Słowa 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 
średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji ©. 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 
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Wil 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używzne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 

PIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

    

  

    

  

no, ul. Niemiecka 3, m. 6 

RZ Potrzebna od zaraz 
18-29 Ne GOSPODYNI 

Uvica DOBRA 6. ! do majątku dobrze 
znająca się na drobiu, 
mleczarni, trzodzie i 
wędlinach. Zgłaszać 
się do Biura Rachun- 
kowego S, Gąsiorow- 
skiej, Wilno, Mickie- 

wicza 8 od 11—1. 

Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
nią poszukuję. Zgło- 

KOPJOWANI 

poszukuję ‹ 
posady  ochmistrzyni, 

  

  

  

STWARDNIENIE 
МАБКОВКА 

Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCHi PERFUMERJACH 
ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 

Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOÓŃ” 
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sigpstwo, to dwa lata więzienia, a 
można uzyskać łagodniejszy wyrok, 
złożywszy dobrowolne zeznanie. 

Elza nie rozumiała, o czem mó- 
wił. Może był pijany? Twarz jego 
byla czerwona, powieki spuchnięte i 
zaognione od bezsennych nocy, ale 
poznała, że był trzeźwy. 

— Muszę się poważnie zastano- 
wić, prócz mnie zamieszani są bardze 
poważni ludzie... ciągnął dalej. — 
Sądzę, żę ucieszysz się, dowiadując 
się, że zapisałem ci trochę pieniędzy, 
chociaż mam nadzieję, że nie prędko 
je odziedziczysz. 

— Czy chciałabyś być bogatą 
Elzo? 
‚ Spojrzał na nią badawczo z poda 
ba, 

— Sądzę, że każdy chciałby być 
bogatym, — odrzekła uśmiechając się. 

— Chciałabyś być dobrą ji szczę” 
śliwą, jak w powiešcil — zapytał 
drwiąco i dodał nagłe: 

— Co robił Emery przez cały 
ranek? 

— Pracował 
— Nic nie było niezwykłego? 
Elza skinęła przecząco. 

— Chciałbym zobaczyć niektóre 
jego listy, Elzo. Jakby tam nie było, 
jestem głównym zarządcą i Emery 
nie powinien mieć przede mną žad- 
nych tajemnic. 

— Gdzie przechowujesz kopie - 
stów? 

   

  

AR 

MASZYNY 
SZCZOTKARSKIE 
do obróbki drzewa 

używane, w dobrym stanie 

okazyjnie są do sprzedania. 

Do objęcia potrzeba 10—12 tysięcy złotych. 

Oferty należy nadsyłać do adm. «Słowa» d «Maszyny Szczotkarskie>. : 

  

ul. 3 maja Nr 19, Szenia do  administr. 
adw.  Ryzoternawiot, <Słoww. 
dla A. Marczewska. 

lenia | WETERYWARYJNĄ 
MW lenkin KSIĄŽKĘ 

S-ka Haubnera, kupię na- 
Ja z ogr. odp. | tychmiast T. R. 

ilno,ul.Tatarska | Dowiedz. w administr 
20, dom własny «Słowa». 
Istnieje od 1843 r. | — 
Fabryka Ki skład » 

mebli: 
jadalne, sypialne, Mieszkania 
salony, gabinety, | 2, 3, 5, 6 i 7 pokojo-! 
łóżka niklowane i | we do wynajęcia ze 
angielskie, kreden* | wszelkiemi wygodami 
sy, stoły, szafy, | i swiatłem elektrycz» 
wiurka, krzesła nem do wynajęcia, 
dębowe i t, d. Ofiarna 2, spytać 

Dogodne warunki i dozorcę. 
na raty, 

  

  

  

  

Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152, 

korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżką. Ofiarna 4 m. 3. 

Wydz. Zdr, Nr 3 

Dr Szaleticz 

POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w RE 

rum miastą poszuku 
Zgłoszenie sub. ] Ę 
do adm. «Słowa». 

  
  

  

choroby uszu, nosa, 

gardła i płuc 

powrócił „Mieszkanie a 
dami i užywalnošcią | 

ul. Zawalna 8, | kuchni, Bankowa 2—6 „4%!    

   

     

   

   
   

    tel: 1260. 
е ‹ Kulturalnych 

Dr med. да о566 na pobyt zd 
l. Bohuszewicz sai! Akakas Ib: 

chirurg Odieglošė od Wilni ii | 
powrócił, wznowił odziny. Okolice g, 
przyjęcie 6 — 7, g che, siiczne, polo 

  

    

ul. Niemiecka 3, m. 3 nie, sporty. Wiad 
(Dr. Hžaski)) | mošė listownie: poczta (wył 

i majątek Rohotna. ] 

Dr med. 0 | 
Nowo-otworzony Н A. Falkowski INTERNAT 

powrócił dla chłopców w po- gZA 
przyjmuje chorych  bliżu szkół, 10 min 

    

od g. 4 m. 30 do 6 w., drogi. Opieka wyjątkc “Ф 
ul. Biskupia 12 m. 12, wo solidna. Referenc. *Э 

tel, 487. internatu solidne, |" 
Adres s administr. У 

Fortepian m B 
okazyjnie O do н peń 

sprzedania. i ЗЕВ 
Bonifraterska 6, m. 2. Mieszkania, 182 

trzy pokojowe z Wy- wali 
godami i instalacją w Mieszkania eiektryczną W nowo- : 

luksusowe  posła- | wybudowanym si. та 1 
damy do wynajęcia | chym domu do wy. - 
Wileńskie Biuro najęcia. _ Krakowska |— ( 
Komisowo-Handlo- | ulicą Nr 51 (za Zie- we Ad. Mickiewi- | lonym mostem) spy- PTAC 

  

cza 21, tel. 152, | tać dozorcę. dojś 

"Do wynajęcia : Е. = 

1—2 pokoje Pokoju Peń 
Emi . hygjenicznego poszu- świeżo odremontowa: kuje kawaler x wyż- wod 

szem wykształceniem. rodc 
Zgłoszenia do sdm. 
«Słowa» dla B. A, 

ne z wygodami i nie- 
krępującem wejściem, 
Sierakowskiego 20-13. 

oraz 
  

został ukryty, uprzejmie jest proszony o 
pod adresem: Kałwaryjska 1 m. 11.   

W dniu ":g0 b. m. został uprowadzony pies, wyżeł 
(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap Oraz 
p'erś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 
Sieks będę scigai sądownie, Ktoby wiedział, gdzie pies 

gubiono _ kartę terja 

mobilizacyjną | W d 
wyd. przez P. K.|-liWz; 

U. Wilno, rocznik 1899, cych 
na imię ppr. rezerwy. podanie iniormacyj į 

Jana Luczywka. dzer 

  

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

4 o miesi SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich 

na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 
Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82. 

pism_ PRZYJMUJE 

  

— Major Emery zatrzymuje je u 
siebie, 

Maurycy Tarn, bawił się piórem. 
— Dlaczegobyś nie miała podkla- 

dać jeszcze jedną kartkę, pod listy? 
— rzekł, 

Dyskusja z nim byłaby bezpłodna. 
— Nie mogę tego robić, pan wie 

o tem najlepiej. Byłoby te pedłe i 
niewłaściwe z mejej strony, przesta- 
nę tu raczej pracować, niżbym miała 
uczynić coś podobnego! 

— Czy en sie tobie podoba? 
— Nie znoszę go! — zawołała 

szczerze Elza, a twarz Tarma rozja- 
śniła. się, 

— To lubię, moja;mała. To łotr, 
W stosunku do niego nic nie jest 
podłością. 

— Są rzeczy, których nigdy nie 
uczynię, — odparła Elza wychodząc. 

ROZDZIAŁ Xi. 

Syndykat. 
Ralf Challam z żaiem myślał o 

tych czasach, gdy spiskowcy zbierali 
się w ciemnych płaszczach i z mase 
kami na twarzy. Doprawdy ten sy» 
stem był o wiele bezpieczniejszy i 
pewniejszy, a Ralf lubił zabezpieczyć 
swe posunięcia. 

Jakże przydałaby się teraz moż- 
ność zachowania incognitol 

Takie myśli snuły się po głowie 
doktora, gdy wolno wstępował po 
schedach wiodących do oddzielnego 

  

gabinetu Nr. 3 przy restauracji For 
nos. 

Co miesiąc Ralf Chałłam spraszał 
ludzi, z którymi łączyły go pewne 
sprawy, na Śniadanie, podczas które- 
go mówiono © polityce, teatrze, spor 
cie, a gdy podano już kawę z likiera- 
mi, gdy ukazywały się na stole wy- 
borne cygara, a służba znikała dy- 
skretnie, wówczas rozmowa schodziła 
na temat, który ich wszystkich intere- 
sował i był powodem zebrania. 

Stojąc na progu i z uśmiechem 
witając gości, Ralf cieszył się myślą, 
że nigdy żadne zebranie nie mogło 
mieć mniej pozorów do podejrzeń. 
Byli to ludzie starsi © pewnej tuszy, 
świadczącej o dobrobycie, w jakim 
żyli, ludzie zajęci swemi 
spokojni i stateczni. ; х 

Wszyscy zdawali się wzrokiem 
szukać kogoś, przy boku Ralfa. 

— Stary nie mógł dzisiaj przyjść, 
—rzekł Chałłam, — nie jest zupełnie 
zdrów. 3 

Gdy po śniadaniu służący opuścił 
pokój, Chałłam wyjrzał za drzwi, za- 
mknął je na klucz i usiadł na 
miejsce. 

Atmosfera zmieniła się natychmiast, 
nienaturalny ton rozmów znikł nagle, 
zdawało Się, że w ciągu godziny 
wszyscy oni grali jakąś rolg w nudnej 
komedji. 

Chałłam zaczął mówić bez wsię- 
pów. 

— Przybyły trzy nowe ładunki z 

interesami, N 

nich największy do Londyńu. 
>  — Czy przez komorę  celną?,. — 
zapytał kioś. 

— Nie, oczywiście, Z pominięciene Ašių 
jej, —brzmiała todpowiedź. Jaivi zaj- ród 
mie się rozesłaniem towarów. Wszyśie 5# 
ko przesłane będzie pod adresem, . e; 
Stanford. dy P 

— Co się stało z grekiem, które- dd z 
go aresztowano? — zapytał jeden @199% 
obecnych, a widocznie było to pyla= 
nie blizko obchodzące wszystk ch, 
gdyż po niem powstał gwar, 

— Nie należy się niepekoić. Plot-- 
ka o tem, że amerykańska policja wy=- 
śledziła doktora i kupca z City, jest 
nieprawdą. Wymyślił to amerykański, 
reporter ze zbyt wybujałą wyobraźnią. 

ie w tem tkwi niebezpieczeństwo 
dla nas. Bzckerson... 

— Czy nikt nie próbował przeku- 
pić Beckersona,—zapyial ktoš.—Kilka 
tysięcy funtów zamknęłyby mu USJae 

Ralf pokiwał głową przecząco. 
— Znam Beckersona, nie należy 

оп do tego rodzaju ludzi. Gdybyśmy” 
go przekupili, stałby się leniwym 
i musiałby ustąpić swe stanowisko) 
innemu, musielibyśmy znów przeku- 
pywać tamiegol Jedyny człowiek, któ* * 
rego się należy obawiać, to Tarn, 
który jest zastraszony. A poza tem 
Soioka. - i 

Zapanowała głuche miłczenie. 
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  JOdpowiedzialny za głygzimia Roaon Lawlūski, Drzkarala aWyd.wziętwo Wiek 

kę , 

*was ina 23, | (


