
ROK VI Nr. 185 (1498)1 

  

— 

0 
s;edakcja i Administracja ul. Ad. Mickiewicza 4, ctwarta od 9 do 3 Telefony: redakcji 243, administracji 228, drukarni 262 

   
Wilno, Sroda 17 s'erpnia 1927 r. 

ODDZIAŁY: 

SARANOWICZE — ań Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui, Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — u! Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — 

GRODNO ; — Pise Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI -— Związek Ziemian 
£!DA — ul, Majora M sckiewicza 63 

GŁĘBOKIE — ul. Zsmkowa 80 
Rynek, 18 

STOŁPCE — ui Piłsudskiego 
3 ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

ŚWIR — ul -go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW : —ui Mickięwicza 24 

  pom 
""NUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub s 

zagranicę 7 zł. Konto czekowe w. P. K. 0. Nr 

(umowa z p Wojewodą 
| hr, Borkowskim. 

niu wczorajszym odjechał do 
po zaprzysiężeniu, nowomia- 
wojewoda lwowski, p. Paweł 
1-Borkowski. 
wyjazdem p. wojewoda od- 
zą rozmowę z współjsracow= 

„Epoki“. 
rzed objęciem przezemnie sta- 
wojewody — oświadczą hr. 

ski — odbywała ;się lustracja 
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A czy pan Wojewoda osob Ś- 
za rozwiązaniem Rady? 

Wobec wyników lustracji—tak, 
osimy zkolei o ocenę samorzą- 
> wyborów  wschodnio-malo- 

kich. 
— Jeżeli chodzi o stosunek pro- 
cjonalny mandatów polskich, to 

przewyższa on nawet, —coprawda nie 
> wiele—ilošė ludności polskiej, bio- 
ącej udział w wyborach — mówi p. 
ojewoda. Jest to spowodowane tem, 

e ordynacja wyborcza posiada pierw” 
zą kurję. Mimo to stan sprawy nie 
Jest taki, jak. można sobie wyobrazić. 
bowiem poza obywatelami, płacący- 

i najwyższe podatk, wzięła w nich 
dział inteligencja. Skutek był ten, że 
niektórych gminach nie wyszedł z 
yborów ani jeden Polak. 
Rozmawiamy Zz p. wojewodą o je* 
programie w sprawie lokalnych, 
— Przedewszystkiem zwrócę uwa- 
na sprawy gospodarcze—oświad- 

о- Вга p. Borkowski. Pemoc drobnemu 
olnictwu i 
"zmożenie ruchu budowlanego, zała- 
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т a glėwnie nielekcewaženie przy 
ko stanowisk i przy ułatwia- 
—.niu pracy tych, którzy w stosunku do 
państwa najpierwsi spełnili swój ebo- 
|"iązek,—a więc w stosunku do in- 

Y- walidów i b. wojskowych. 
+. W tem miejscu rozmowa schodzi 
u. 7a temat nastrojów Iwowskich. 
y. — Moim programem, jak rzeklėm 
ca ciągnie p. wojewoda — jest współ- 
s praca. Nie widzę też (rudności w 

dojściu do porozumienia z temi strone 
— mictwami, które stoją na stanowisku 

państwowem. 
4.  — Jaki program wysuwa p. woje- 
+- woda w stosunku do: mniejszości na- 
m. rodowych 3 { 
ш. — — Program lojalnej współpracy 

eraz podniesienia kulturalnego i ma- 
— | terjalnego. Co się tyczy postulatów 
£ |w dziedzinie szkelnictwa, to do ich 
K. uwzględnienia trzeba zmiany istnieją: 
9, cych rozporządzeń. Są to rezporzą- 
"wdzenia p. St, Grabskiego, a rząd o- 

      

    

    

    

     

  

nie łamie praw. Do zmiany rozporzą- 

dzeń istniejących trzeba ingerencji p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej i uchwa- 
ły. sejmu, 
pam Czy pan wojewoda będzie się 

miewał z dudnością ponad 
głowami fjej dotychczasowych przy- 
wódców, czy też z tymi ostatnimi? 

— Zastosuję system mieszany — 
odpowiada z uśmiechem p. Borkow- 
ski. Będę się porozumiewał z Jud- 
nością i z pewnymi łudźmi ze siron- 

„„ Mictw, ze sferami gospodarczemi i 
awodowemi. 

Pytamy jeszcze o Żydów. 
Oczywiście z mniejszością ży: 

dowską, jak ze wszystkimi innymi, 
m lę współpracował. Myślę o orto- 
т doksach, o postępowcach, o Polakach- 
, Ż4dach i sjenistach. 
m Czy niedawny proces Steigera 

Juie wycisnął, zdaniem pana .wojewo- 
.. |dy pewnego piętna na psychice Ży- 
z 46% lwowskich? 
21. Wątpię, aby jeszcze teraz  ist- 
н аю jakie rozgoryczenie. 
® — Jednak ludność żydowska, o 

ile nam wiadomo, byłaby niezmiernie 
rada gdyby ci urzędnicy, którzy się 

li nadużyć prawnych i moral- 
lnych podczas procesu Śleigera zo- 
stali obecnie usunięci. Czy pan wo- 
jewoda zamierza dokonać zmian w 
administracji? 

— Mówiąc o zmianach w chwili 
ej byłoby rzeczą przedwczesną. 

« Wobec tego, że mowa o zmia 
ah, zadajemy ostatnie pytanie: 

‚ — Czy prawdą jest, że pan wo- 
ŁY |pewoda uzależnił objęcie stanowiska 
ly Jwojewody od dymisji gen. Sikorskie" 
m ze stanowiska d-cy OK? 

,— Wszelkie pogłoski o zażąda- 
S ych jakoby przezemnie dymisjach 

"ją nieprawdziwe. Jeżeli idzie o gen. 
п гжогз\(шво‚ to jego Sprawy ; perso” 
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M | palne należą przecież do kompetencji 
M. 5. Wejsk, 
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jego uprzemysłowienie, . 

*ienie tą dregą kwestji mieszkanio- . 

becny, mimo iż wyszedł z przewrotu, p. 

przesyłką pocztową 4 zł. i 
80259. 

Premjer Woldemaras oczekuje „inicjatywy 
Polski“. 

W rozmowie z przedstawicielem | Ryskiego „Siewodnia* 

premjer litewski Woldemaras oświadczył w sprawie stosunków 

polsko litewskich co następuje: 

W Polsce obecn'e dużo się mówi i pisże o nawiązanu nor: 

malnych stosunków ziLitwą, Lepiejby było gdyby Polska wystąpiła 

z inicjatywą i zrobiła nam jake konkretne propozycje. Ltwa 

nigdy nie odmąwiała nawiązania rokowań z Polską. Deklaracja 

nowego rządu w tej sprawie jest aż nader wyraźna. Od czasu 

odczytania tej deklaracji stanowisko nasze nie uieglo zmianie. 
[| 

Min. Zeelens tworzy polityczny sojusz bałtycki 
„Socjaldemokrats“ i „Lietuva“ o kowieńskich naradach. 

Według wiadomości, jakie otrzymaliśmy z Rygi, w tamtejszych sferach 

politycznych przygotowani są, że minister spraw zagranicznych  Zeelens, 

który w dniu 17 b. m. udaje się do Kowna, powróci, stamtąd ze zrealizo- 

wanym projektem sojuszu politycznego trzech państw baityckich Łotwy, 

Litwy i Estonji. — Zdaniem „Socjaldemokratsa* jedynie taki "sojusz za- 

gwarantować może obecne status quo nad Bałtykiem. 

№ tej sprawie pisze urzędowa kowieńska „Lietuva“: Obydwaj _mę- 

żowie stanu mówią szereg najważniejszych kwestji natury politycznej i 

handlowej dotyczących wzajen.nego stosunku Litwy i Łotwy. Co do soju- 

szu państw bałtyckich, to — zdaniem „Lietuvy“ — jest on ostatecznym 

celem, nie zaś środkiem do uregulowanie pomniejszych spraw. Polska do 

tych państw bałtyckich zaliczona być nie może. — Zjazd dwuch ministrów 

w Kownie posłuży nie tylko - do zbliżenia litewsko-lotewskiego, ale tęż 

wpłynie na zbliżenie do Litwy państw bardziej na północ psłożonych. 

Odjazd min, Zeelensa do Kowna. 
RYGA, I6VIII.PAT. Minister spraw zagr. Zeelens wyjeżdża jutro rano do 

Kowna, gdzie spotka się z prezydentem ministrów i ministrem spraw zagranisz- 

nych Voldemarasem. 
EA 

Nowa faza polityki moskiewskiej. 
WIEDEŃ, 16 8. Pat. Moskiewski korespondent «Neue Freue Presse» 

donosi, że polityka zagraniczna Rosji sowieckiej weszła w nową fazę. 

W Moskwię panuje przekonanie, ze przygotowuje się zbliżenie pomiędży 

Anglią a japonją, którego celem jest wspólne postępowanie w Chinach. 

W Moskwie sądzą, że Ameryka nie pogodzi się spokojnie z tym faktem. 

W związku ż tem, celem zaszachowania Anglji dąży konsekwentnie do 

nawiązania stosuaków handiowych z Amitiyką -przez . przyznanie firmom 

amerykańskim kontyngentów naftowych i tem tłumaczy się układ naftowy, 

zawarty ze Standard Oil Comp. of New York. Sowisty gotowe są przyznać 

stacje węglowe i naftowe na Sachalinie i we Władywostoku. 

Niemcy pożyczają Kłajpedzie 4 mil. marek. 
W: wyniku dość długich rokowań magistrat kłajpedzki otrzymał od 

konsorcjum banków niemieckich pożyczkę na sumę 4 miljonów marek 

niemieckich płatną w ciągu 25 Jat po 7 proc. Kurs wydania — 87. 

Losy Sacco i Vanzetti. 
Sacco głoduje 29 dzień. — Vanzetti chory umysłowo (?) 

LONDYN, (A.T.E.) 15, VIII. Sacco: głoduje już 29 dzień. Pomimo 

nalegań żony i dziecka, nie chce przerwać głodówki. Sacco jest niesłycha- 

nie wyczerpany i nie może poruszać się miejsca. 

NOWY YORK (A.W.) W Bostonie krążą pogłoski, że Vanzetti za- 

adł na chorobę umysłową. Już 2 tygodnie temu zaebserwowano u niego 

ierwsze objawy choroby wówczas przeniesiono go do gumowej celi. 

rzed dwoma dniatni miał on dostać ostrego napadu szału, który przy- 

pisują wycieńczeniu nerwowemu z powodu głodówki. Władze amerykań- 

skie trzymają fakt ten w tajemnicy 

Nowe rewelacje w sprawie gen. Zagorskiego. 
WARSZAWA, 16—VIii. (żel. wł. Słowa). Jak podają dzisiejsze 

dzienniki, gen. Zagórski, o którego tajemniczem: zniknięciu tyle 

się ostatnio -mów,, rozporządzał paszportem dyplomatycznym 

bezterminowym wystawionym mu przez ministra Morawskiego 
jeszcze za czasów Witosa w Wilanowie po wypadkach majowych. 

Paszporty te, na wszelki wypadek, wzięło kilku członków 
R:ądu oraz gen. Zagórski. Zachodzi podejrzenie, że paszporty te 
wydane były na fałszywe nazwiska. jak sę dowiadujemy, śledz- 

two w tej sprawie ma być dziś zakońcione i jutro ogłoszony 
zostanie oficjalny komunikat. ` 

  

Opozycjoniści komunistyczni aresztowani na 
granicy 

Przyłapanie tajnych dokumentów koło Krajska. 
Według wiadomości z pogranicza, w nocy z 4 na 5 sierpnia 

graniczna straż sowiecka aresztowała w okolicy miasteczka 

Krajsk dwuch młodych mężczyzn i przewodnika, jak się okaza- 

ło, mieszkańca K - 
Dostarczeni po posterunku G.P.U. poddani zostali szczegó- 

lowej rewizji. Przy aresztowanych znaleziono pokaźnę sumę go 

tówki w waiuce obcej oraz tajne dokumenty. Niebawem okaza« 
ło się, że aresztowani są komunistami, ponieważ odmówili kate- 
gorycznie zeznań przed naczelnikiem (GPU. stražy granicznej, 
przeto po pewnym czasie przybył z Mińska samochodem sędzia 
śledczy okręgowego GPU. w Mińsku i dwaj ajenci. Fo dłuższym 
badaniu, aresztowanych pod silnym konwojem odesłano do Miń- 
ska Wedlug krążących pogłosek, są to wyb tni ieina 4 
opozycji, którty nielega'nie usiłowaii przedostać się zagranicę z 
nader ważnemi zleceniami i dokumentami tajnemi opozycji. 

Jawna akcja przeciw Połsce rządu S.S.S,R. 
Przed kilku dniami przybyła z Mińska:pewna osoba, ktorej 

nazwiska podać nie możemy, a która. utrzymywała. dotychczas 
bliski kontakt z tamtejszemi sferami rządzącemi. 

Według zupełnie wiarogodnych informacji, jakich nam udzie 
diła, w ostatnim czasie został przeniesiony z Moskwy do Boryso- 
wa oddział kuisów dla komunistów* polskich i zgiłarów przezna 
czonych na teren Palski. Kursy te trwają 10 miesięcy. Przy 

„szkole* wydąwane jest pismo p. t „Komunista Polski* 
Charakterystycznem jest, że-wykładowcy kursów są "urzęd. 

nikami S.S.S.R. i. jako pracownicy państwowi pobierają -odnośne 
gaże Zbiegli z Polski komuniści otrzymują subsydjum z sum 
Mopru. 3 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczegonru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryc, ałtęm. 

Redakcja rękopisów tiezamówionych: nie Zwraca. 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 

  

Wyznanie Mojżeszowe. 
Zagadnienia wyznaniowe mojże- 

Szowe należą bezwątpienia do najcie- 

kawszych z punktu widzenia poilitycz- 

nego i administracji państwowej. 
Wiele na to złożyło się przyczyn, 

wśród nich zaś do najważniejszych 
należą. 

1) brak głębszych u żydów aspi- 

racyj narodowo-państwowych, 
2, zogniskowanie w wyznaniu 

czynników ©byczajowo * społecznych 
(podatki wyznaniowe, mięso: koszerne, 

rytualne łaźnie i t. d. 
3) zasadnicza zachowawczość ży- 

dów, zwłaszcza w sprawach religji, 
4) dążność do utrzymania rasowej 

plemienności i oblicza narodowego 
przez język wyznania—hebrajszczyznę. 

Do tych głównych przyczyn przy- 

bywa jeszcze w dawnym zaborze ro- 

syjskim ograniczenie praw żydów 

przedewszystkiem w dziedzinie poli- 
tyczno-państwowej, następnie w dzie: 

dzinie samorządu wyznaniowego, któ» 

rego prawo rosyjskie nawet w pewnej 
mierze nie chciało im przyznać, 

Na tem tle z całą wyrazistością 
występuje usilna i wytrwała dążność 
żydów do zrealizowania pełni praw 

w zakresie samorządu wyznaniowego, 

do zdobycia autonomii religijnej, jako 

gwarancji swobodnego rozwoju „nie 
tylko kulturalnego, ale i narodowego: 

Można bez przesady postawić tezę, 

iż obok spraw matury gospodarczej 

i bytu ekonomicznego, zagadnienia 

religijne zajmują miejsce jednoznacz- 

ne, niezależnie od Światopogłądu tej, 

lub innej grupy żydowskiej Społecz- 

no-poliłycznej, co wiecel niezależnie od 

głoszenia doktryny gminy wyznanio- 

wej czy świeckiej. W istocie bowiem 

rzeczy gminy żydowskie zogniskowa- 

ły w swoich rękach cały splet spraw 

społeczńo:obyczajowych o charakterze 

tradycji religijno-wyznaniowej, tak iż 

nawet zwolennicy gminy świeckiej nie 

mogą pominąć, a tembardziej zrezyg- 

nować z dążności do zagarnięcia tych 

spraw pod swoją opiekę. 

Znaczenie zagadnień, związanych 

z wyznaniem izraelickiem w „Polsce, z 

punktu widzenia politycznego wzro- 

Śnie, jeżeli uwzględnimy okoliczność, 

że w Rzeczypospolitej zamieszkuje 

trzy miljony Żydów i że jest to ele- 
ment odegrywający znaczną rolę w 

życiu handlowo-gospodarczem pań- 

stwa. Dalej — rzeczą jest znaną, że 

Żydzi posiadają doskonałą organizac- 

ję międzynarodową, którą zawdzięcza* 

ja swojej znacznie rozwiniętej solidat- 

ności narodowej, i że organizacja ta 

na terenie międzynarodowym ma swój 

"znaczny wpływ i drogi, prowadzące 

do centrum, decydującego o polityce 

światowej. Oczywista nie naležy tej 

organizacji rozumieć w sensie do: 

słownem, jako organizacji jakiejś ma- 

sońskiej — chodzi mi tylke o pód- 

kreślenie znaczenia, Siły i wpły- 

wów Żydów ina terenie międzyna” 

rodowym. P 

"W zakresie ustawodawstwa w 

stosunku do wyznania żydowskiego 

obowiązują w Polsce _ przejściowo 

przepisy  prawtie dawnych rządów 

zaborczych, |z wyjątkiem dawnego 

Królestwa Polskiego i teoretycznie 

Ziem Wschodnich. W ten sposób .po- 

siadamy aż cztery ustawodawstwa w tej 

dziedzinie: polskie dla dawnego Kró- 

lestwa, rosyjskie dla Ziem Wschadnich, 

pruskie dla Poznańskiego I austrjac- 

kie dla Galicji. Od roku 1925 (paź-. 

dziernik) cbowiązuje na Ziemiach 

* Wschodnich Dzkret Naczelnika Pań- 

stwa 2 dn. 7 lutego 1919 r. o orga* 

nizacji gmin wyznaniowych żydow” 

skich na terenie b, Królestwa kon- 
gresowego, dekret rozciągnięty na 

Ziemie Wschodnie i dotąd nie zreali- 
zowany w życiu, Ze względu na to, 

iż nie może być stan ex lex, donie* 

dawna w praktyce, regulującej Sto» 

sunsk państwa do wyznania mojże- 
szowego 1 odwrotnie posługiwano 

się przepisami t.XI „Swoda Zako. 

now“. 
Prawodawca, regulujący zagadnie- 

nie wyznania mojżeszowego w$Polsce 

—a chwila osfałecznego uregulowa- 
nia tej sprawy nadejdzie, gdyż:Dekret 
Naczelnika Państwa z mocy natury 

jest ustawą tymczasową, jak głosi 

jej wstęp „do czasu uchwalenia 
przez Sejm Rzeczpiitej Polskiej ogól- 
nego statutu gmin wyznaniowych ży- 

dowskich* — prawodawca polski u- 
Wzgłędniać będzie musiał odmienne 
ukształtowanie się stosunków, wyzna- 

niowych żydowskich w poszczegól- 

nych dzielnicach Połski pod wpły- 

wem odmiennego ustawodawstwa 
państw zaborczych i ocenić dokład- 

nie warunki, w jakich kształtowały 

się formy organizacyjne gmin tych 
części składowych Polski i psychika 
społeczeństwa żydowskiego poszcze- 
gólnych zaborów. . 

Jak wiadomo bowiem, dawne Kró- 
lestwo posiadało organizację gminną, 
po zniesieniu kahałów żydowskich w 
r. 1821, od roku 1822, Dopiero oku- 
panci niemieccy zreorganizowali w r. 

"1918 gminy żydowskie, następnie zaś 
w r. 1919 ukazał się dekret Naczel- 
nika Państwa, regulujący kompetencję 
gmin, jako instytucyj wyznaniowych. 

= Na terenie dawnej Galicji organi- 
zacja gminna obowiązywała od r. 1789 
na mocy patentu cesarskiego, nastę- 
pnie przyszła ustawa z roku 1890, 

dająca każdej gminie możność po- 
siadania własnego statutu wewnętrze 
nego w ramach ustawy ramowej. 

W Poznańskiem i na Pomorzu 
obowiązuje pruska ustawa ramowa z 

roku 1847, podobna w zasadzie do 
austrįackieį. a к 

Wreszcie w kraju «Siewiero Za» 

padnym» obowiązywały do ostatnich 

lat przepisy t. X! zbioru praw rosyj- 

skich „o zarządzie spraw duchow= 

nych Żydów*. 
Tak w ogólnych rysach przedsta- 

wia się mozaikowo różnorodnie usta- 

wodawstwo, obowiązujące w Polsce 
do niedawna, a częściowo i dzisiaj 

wobec Wyznania mojżeszowego. 
Ostatnia. w <Dzienniku Ustaw» 

(Nr 64) ukazało się rozporządzenie 
Ministra Wyznań Rel. i Ośw. Publ, 

dotyczące utworzenia okręgów gmin 

wyznaniowych żydowskich na terenie 

Województw Wschodnich. Zarządze- 

nie to przyśpiesza wejście w życie u 

nas Dekretu z mocą ustawy o orga- 

"nizacji tych gmin i wysuwa to zagad- 

nienie na porządek dzienny, 

Trzeba więc przyjrzeć się bliżej 
ustawie i zestawić to co daje ona z 

dążeniami ludności żydowskiej i wy: 
ciągnąć z tego wnioski, upoważniające 
do pewnych dezyderatów ogólnych. 

Lubicz. 

EITES TATTO 

Awantury w Panamie. * 

PANAMA. 16 8. Pat. Na tutejsze 
więzienie napadł zdziczały tłum, który 
chciał zlinczować człowieka, nie znaj- 
dującego się wcale w tem * więzieniu. 
Tłum posługiwał się kijami i kamie- 
niami. Na pomoc miejscowej policji 
sprowadzono policję z sąsiedniego 
miasta. W walce z policją 8 osób 
zostało zabitych, a znaczna liczba ra- 
nionych. 

Samobójstwo wynalazcy, 
NOWY JORK. 16.Vill. PAT. Prof. 

Boltwoot odkrywca radjoaktywnego 
pierwiastka „injum* zastrzelił się z 
powodu nieuleczalnej choroby. 

Król Ferdynand pozostawał 
katolikiem. 

jako członek domu książęce: 
I done kn i król 
Ferdynand rumuński był katolikiem, 
Dowiadujemy się obecnie, że choć 
królowa i dzieci katolikami nie są, to 
jednak zmarły król pozostał zawsze 
wierny Swej wierze. Dzięki niemu 
konkordat rumuński na dobrej jest 
drodzę i już od 1920 r, stesunki dy- 
plomatyczne między Rumunią a Stoli- 
cą Apostołską zostały regularnie ża- 
prowadzone. 

W Paryżu, w kościele katolickim 
spęcjałnie przeznaczonym dla cudzo- 
ziemców; odbyłocsię ża spekój duszy 
króla Ferdynanda nabożeństwo źałob- 
ne. Odgrawił je rumuński książę Ghi- 
ka, kapłan katolicki. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy * 
п . № u-ch šwigtėcznych oraz z prowincji o 25 proc drožej. Zagraniczne o 

50 proę. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie rumetu dowodowego 20 gr. 
| e 

Sejm i Rząd. 
Min. Niezabytowski powrócił, 

WARSZAWA, 16. Vi. PAT. Mi- 
nister rolnictwa  Niezabytowski po- 
wrócił dziś do Warszawy i objął 
urzędowanie. 

Nowe gmachy szkolne War- 
szawy. 

° WARSZAWA 16.VIII.(£el.wł. Słowa) 
Władze miejskie Warszawy z rożpo- 
częciem Się nowego roku szkolnego 
oddają do rozporządzenia _ władz 
szkolnych pięć dużych gmachów mo- 
gących pomieścić 12,000 dzieci. Prócz 
tego przewidziana jest budowa kilku 
domów. 

Zawieszenie «Głosu Codzien- 
nego». 

WARSZAWA, 16.VIII.(£el.wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym zawieszony 20- 
stał organ Narodowej Partji Rebotni- 
czej (Prawica), «Głos Csdzienny». 
Jednocześnie z zawiadomieniem o za» 
wieszeniu wydawnictwa ogłoszony zo- 
stał protest z powodu szesnastu kon- 
fiskat, jakie miały miejsce w ostatnich 
czasach. 

Zjazd przysposobienia woj- 
skowego w Kartuzach. 

TORUŃ. 16 8. Pat. Ww Kartuzach 
odbył się zjazd organizacyj powstań 
czych i' wojaków oraz. młodzieży 
przysposobienia wojskowego z okrę- 
gu kaszubskiego. Przybyło z całego 
Pemorza przeszło 20,000 osób, przed- 
stawiciele władz cywilnych i wojsko- 
wych. Około 15 tys. członków orga= 

nizacji mae wojskowego z 
56 sztandatami stanęło do raportu. 
Na wiełkim placu Poklasztornym od- 
było się składanie przysięgi na wier- 
ność  sztandarowi oraz pasowanie 
przez ks. biskupa uczestników zjazdu 
na rycerzy. M. Boskiej, Króluwej-Ko= - 
rony Polskiej. 

Pola Negri nie rozwiodła się. 

WARSZAWA, 16 VII.(fel.wż. Szowa) 
Sekretarjat Póli Negri, obzenej księž-- 
nej Mdivani, nadesłał do prasy war- 
szawskiej listy z zawiadomieniem, że 
sensacyjne pogłoski o jej rozwodzie 
niė odpowiadają prawdzie. Przy spo- 
sebnošci list ten zawiera sprostowa- 
nie w sprawie różnych bezpodstaw- 
nych pogłosek i stwierdza. że sławna 
nasza rodaczka urodziła się w 1897 r. 

Czego wymagają bolszewicy 
od komendantów armji czer- 

wonej. 

W chwili obecnej odbywają się w 
Rosji zapisy kandydatów do ' szkół 
wojennych. Władze sowieckie zwraca- 
ja specjalną uwagę na kwalifikacje 
Rh komendantów czerwonych, 
ieodzownym warunkiem przyjącia do 

szkoły wojennej jest proletarjackie po. 
chodzenie kandydata. Prócz tego cały 
szereg szkół wojennych uzależnia 
przyjęcie kandydatów od ich przyna- 
leżności do partjj komunistycznej, 
względnie do Komsomołu (Związek 
młodzieży, komunistycznej). Rząd so- 
wiecki chce bowiem z pośród swych 
komendantów czerwonych stworzyć 
kadry «wizrnych ludzi», którzy byliby 
w;stanie w każdej chwili utrzymać w 
karbach armję czerwoną, 

Czegoż wymaga rząd sowiecki od 
swych komendantów czerwonych? Od- 
powiadając na powyższe pytanie, 
„Krasnaja Gczeta* piszę: Od komen- 
danta czerwonego wymagać trzeba: 

1) głębokiego uświadomienia po- 
litycznego, znakomitych * wiadomości 
w zakresie życia socjalno-gospedar- 
czego, umiejętności Szybkiego orjen- 
towania się w sytuacji politycznej; 

2) dobrych kwalifikacyj w zakresie 
wykształcenia ogólnego i wojskowego, 
cnergji i szybkiego wykonywania 
decyzyj; 

3) tężyzny fizycznej, umiejętności 
znoszenia wszelkich niewygód życia 
wojemmez0; i 

4) służenia zawsze dobrym przy- 
kładem swym podwładnym i całej 
ludności; 

5) stałego udoskonalania swego 
wykształcenia 1 uzupełniania wiądo- 
mości praktycznych w dziedzinie woj- 
skowości. ; 

Korpus oficerski jest, — zdaniem 
rządu sowieckiego, —cementem armji 
czerwonej, a dlatego należy kwalifie 
kacjom politycznym czerwonych ko- 
mendantów poświęcać specjalną u- 
wagę. 

W oczach bolszewików, armja 
czerwona uchodzi nie tylko za siłę 
wojenną, lecz w równej mierze i za 
organ propagacyjny, który stworzyć 
ma szeregi nowych komunistów i w 
razie wojny szerzyć idee komuai- 
styczne w armiach przeciwników.
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ECHA KRAJOWE 
Obwodowa wystawa rolnicza w Barano= 

wiczach, 

Od szeregu miesięcy z inicjatywy 
Nowogródzkiego Towarzystwa Rolni- 
czego przygotowuje się Pierwsza Ob- 
wodowa Wystawa Rolnicza w Bara- 
nowiczach. O jej znaczeniu dla Kre- 
sów nawet pisać nie trzeba, tak jest 
ono jasnem; to też od Samego po- 
czątku sama myśl znalazła jaknajlep- 
sze przyjęcie tak wśród rolników wo- 
jewództwa Nowogródzkiego, jak i sfer 
rządowych i samorządowych.— Zain- 
teresowanie wśród rolników wzrasta 
ustawicznie. Wystawa ma być w po- 
łowie września, a już teraz napływają 
zgłoszenia z różnych stron z tak po- 
ważnemi deklaracjami od poszcze- 
gólnych wystawców, jak np. pięćdzie- 
siąt sztuk bydła, trzydzieści sztuk 
bydła i t. d. 

Dział leśny poważnie zaintereso- 
wał właścicieli lasów, którzy zapo- 
wiedzieli swój udział na dużą skalę. 
Między innymi zrobiła to i Dyrekcja 
Lasów Państwowych z Wilna, obej- 
mująca teren powiatów Lidzkiego, 
Wołożyńskiego i Stołpeckiego. Z nie- 
zrozumiałych atoli powodów odmow- 
nie odpowiedziała Dyrekcja z Bialo- 
wieży, obejmująca znacznie większą 
część województwa Nowogródzkiego. 

Zgłoszenia udziału w wystawie 
przysłały powaźne firmy z poza tere- 
nu województwa z działu nasiennictwa, 
maszyn rolnych i t. @, Między innemi 
firma „Perkun* zobowiązała się usta- 
wić specjalną instalację elektryczną 
na placu wystawowym. 

Wogóle wystawa zapowiada się 
bardzo pomyślnie dzięki powaźnemu 

. zainteresowaniu, jakie potrafiła wzbu- 
dzić w szerokich kołach. Przedewszy- 
stkiem myślały o tem organizacje 
rolnicze i samorządy. 

Wszystko szło doskonale, gdyż i 
ze strony Ministerstwa Rolnictwa 
obiecana była pomoc, a minister za- 
twierdził budżet wystawy i zapewnił, 
że Rząd da potrzebną subwencję w 
wysokości 10 tysięcy złotych.—Rap- 
tem obecnie, gdy już wszelkie prace 
przygotowawcze są w pełnym toku, 
gdy nawet drobni rolnicy zabrali się 
do przygotowań na wystawę, doszła 
prywatną drogą wiadomość z Mini- 
sterstwa Rolnictwa, że jakoby ma ono 
zamiar asygnować na wystawę w 
Baranowiczach załedwie trzy tysiące 
złotych.— jakoś nie chce się wierzyć, 
żeby to mogło być prawdąl Przede- 
wszystkiem trudno przypuszczać, że- 

- by taki zawód mógł spotkać ze stro- 
ny Rządu; słowo władzy jest czemś 
tak obowiązującem, że trudno przy* 

puścić, by były nie dotrzymane obie: 

tnics dane przez przedstawicieli naj- 

wyższych urzędów. — Taki „kawał* 

byłby poprostu nie do pomyślenia 
ze strony Rządu, gdyż zanadto pod- 

rywałby jego powagę:—Trzeba chyba 

przypuszczać, że alarmująca wiado- 

mość jest wynikiem jakiegoś niepo- 
rozumienia» 

Budżet wystawy obliczony został 
bardzo ściśle i oszczędnie, to też 

mowy nie może być o jego okroje- 

niu. jeżeliby faktycznie okazało się, 
że Rząd wbrew danej obietnicy za- 

mierza jedynie udzielić subwencji trzy* 
tysięcznej, wtenczas trzebaby było 

wyrzec się wogóle myśli robienia wy- 

stawy. Straty stąd płynące byłyby 

bardzo duże, a zawód dla rolników 
bardzo przykry. 

-——— 

NA ŁOTWIE. 
Aus der Jugendzeit klingt ein 

[Lied mir immerdar: 
O wie liegt so weit was mein 

[einst wart. 

Ein altes Volkslied. 

Okoliczności towarzyszące normal- 
nemu wyjazdowi zagranicę — „Uni. 

wersaliżm * powojennej Europy. — 

Ideał, co nie jest utopją, — Zalew 

rosyjski —A gdzie Katkuny?— W ciem- 
niutką, cichą noc zajeżdża pociąg 

przed stację, której nigdy nie było. 

| Za moich szkolnych lat uczeń, 
którego przynagliło wyjść niezwłocz- 

nie z klasy, podnosił się z ławki i, 

wyciągnąwszy w górę rękę z wyprę- 

żonemi dwoma palcami, zwracał wzrok 
błagaino-pytający ku nauczycielowi. 

Bywało, że nauczyciel przez do- 
brych chwil parę nie zauważy... Gdy 

zaś niemą suplikę spostrzeże, ileż to, 
bywało, razy zmarszczy się, podejrze- 
wając podstępną a nielojalną intencję 
tylko wymknięcia się z klasy... nieu- 
mienia lekcji... Zmarszczy się, bywało, 
j tylko opryskliwie machnie ręką. Bo 
—jakże nie puścićl 

Przypuszczam, że i dziś jeszcze 
identyczne okoliczności i gesty towa- 
rzyszą nagłej potrzebie opuszczenia 
przez ucznia klasy podczas lekcji. 

Mnie zaś zawsze się przypomina 
ta szkołna scenka, pełaa wymowy, — 
ilekroć przystępuję do „wyrabiania“ 
sobie zagranicznicznego paszportu. 

o!lno mi czy... nie wolno wyjechać 
z państwa, którego jestem wolnym 
obywatelem, i udać się — za własne 
pieniądze—dokąd mi się żywnie spo- 
doba? Zdawałoby się: jakaż to może 
być kwestja? Co tu za zawiłość być 
może? 

Bo, że trzeba za wyjazd zagranicę 
opłacać nawetznaczny haracz do skar- 
bu państwa, to—przypuśćmy — jest 
sui generis podatkiem, których roz- 

Baranowicze. 

Może władze centralne ma tyle 
nie zorjentowaly się w sytuacji, że 
naprawdę chcą dać tylko owe marne 
trzy tysiące. Ale jeżeliby tak było, to 
zapewne odwróci grożące wystawie 
niebezpieczeństwo jej prezes honore- 
wy, p. Wojewoda Nowogródzki Bzcz- 
kowicz, który potrafi wytłómaczyć 
Ministerstwu Rolnictwa, jak fatalne 
wrażenie zrobiłoby teraz odwołanie 
wystawy, która już za miesiąc ma 
być otwarta. — W danym wypadku 
cała odpowiedzialność spadałaby na 
Rząd, a trudno przypuszczać, żeby 
ją niepotrzebnie chciał brać na siebie. 

W każdym razie wielce wskaza: 
nemby było, żeby sprawa została wy- 
jaśniona w jaknajkrótszym czasie i 
żeby okres potrzebny najak najintene 
sywniejszą pracę przygotowawczą nie 
był marnowany na jakieś wskazania 
i oczekiwania. 

Modnem dziś jest hasło bardzo 
słuszne, że rozwój relnictwa stanowi 
o dobrobycie, a nawet istnieniu pań: 
stwa. To też trzeba w tym kierunku 
robić jak największe wysiłki. — Po- 
nieważ wystawy mają w takich wy- 
padkach wielkie znaczenie, przeto 
grzechemby było, jeżeliby tak świe- 
tnie zapowiadająca się wystawa w 
Baranowiczach nie doszła do skutku.— 
Znając energję ludzi organizujących 
wystawę, a zwłaszcza prezesa Komi- 
tetu, p. Rdułtowskiego, można mieć 
nadzieję, że potrafią oni sprostać 
wszelkim trudnościom, a zwłaszcza 
przekonać odpowiednie czynniki rzą: 
dowe, że wystawa z najrozmaitszych 
względów odbyć się musi. zB 

SWIĘCIANY. 
— Wyniki wyborów burmis- 

trza. W dniu 14 bm. odbyły się w 
St. Swięcianach wybory zarządu mia- 
sta. W ostatecznym wyniku tych wy- 
borów burmistrzem został do!ychcza* 
sowy technik sejmiku Święciańskiego 
p. Stankiewicz, a zastępcą jego ku“ 
piec miejscowy p. Brumberg. Dotych- 
czasowy burmistrz p. Piotr Pietkie- 
wicz, ostatnio członek Partji Pracy, a 
poprzednio piastowiec i odrodzenio- 
wiec, który utracił zupełnie swoje 
wpływy, mmo usilnych starań otrzy» 
mał zaledwie cztery głosy. Rzekomo 
p. Pietkiewiczowi zarzucano, że miesz- 
kając stale w Łyntupach, gdzie posia- 
da własną aptekę, nie może nałeżycie 
kierować sprawami miejskiemi, Wy- 
bory ławnika nie doszły do skutku, 
a na stanowisko to wysuwany jest p. 
Naronowicz, monarchista rosyjski, о- 
sobistość niezupełnie dla polskości 
ue usposobiona w czasach niee 
woli. 

Witos buduje drugą willę. 

WARSZAWA. 16 Vill.(żel wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, że poseł Witos 
kończy już budowę willi w Zakopa- 
mem. Wilia ta będzie miała dziewięt- 
naście pokoi, a umeblowanie przezna- 
czone do nich obliczone jest na 40 
tysięcy złotych. Niezależnie od tego 
poseł Witos posiadagwilię w Krynicy. 

СЕ х о 

Przed zgromadzeniem Ligi Narodów. 
BERLIN; 16Vili, PAT. Berliner Tageblatt domosi z Genewy, że jed- 

nym z głównych punktów zbliżających się marad Ligi Narodów będzie 

sprawa wybarów nowych trzech członków niestałych na miejsce ustępują- 
cej Belgji, Czechosłowacji i San. Salvador. ‚ 

Belgja ma podobno żądać pozostawienia jej na dalsze 3 lata, na có 

potrzebna będzie zgoda 2/3 członków na uznanie Belgji za posiadającą 

prawo ponownej obieralności. O dwa inne miejsca starać się mają: Fin- 
landja, Danja i Kuba. 

Według tego dziennika na wrześniowej sesji Ligi Nar. ma być po- 
nownie poruszona sprawa szkolnictwa na Górnym Sląsku. Powodem bę- 

dzie złożenie przez niemiecki Volksbund z Województwa śląskiego skar- 

ga na rzekomy ucisk szkół mniejszościowych. 

Dążenia Wschodnio-Pruskie. 
GDAŃSK, 16. Vill. Pat. Przed kilku daiami odbył się w Malborgu 

zjazd „wielkiej komturji wschodniej zakonu młodo-niemieckiego", obejmu* 
jącej Prusy Wschodnie, Pomorze, Marchię graniczną i Gdańsk. 

„Wielki komtur, otwierając zjazd, oświadczał, że obecnie najważniej- 
szem zagadnieniem jest wyszukanie sposobów, przy pomocy których naj- 
łatwiej dałoby się zerwać więzy traktatu wersalskiego. Wielka komturja 

wschodnia, Jungdeutscher Qrdea — oświadczał—założona została głównie 
w tym celu, ażeby zadokumentować, że Niemcy nie uznają utworzonych 
przez traktat pokojowy „papierowych granic*. Ostatecznym nieodwołalnym 

celem naszym — mówił — jest unieważnienie traktatu wersalskiego, znie- 

sienie nienaturalnych granic na wschodzie gdzie naród niemiecki musi 
mieć swobodę ruchu i „wiele przestrzeni”, › 

, Na zjeździe obecni byli wyżsi urzędnicy pruscy, przedstawiciele urzę- 
dowych kół gdańskich, m. i. przewodniczący rady miejsk. Gdańska Brun- 
sen, którzy w pełni zgodzili się na przedstawione „zgromadzenie cele 
zakonu. 

Zlikwidówanie strejku w Łodzi. 
ŁÓDŹ. 16VIII. PAT. Strajk tramwajowy w Łodzi został zlikwidowany 

na nasiępujących warunkach: Dyrekcja tramwajowa zgodziła się przyjąć z 
powrotem wydalonych w związku ze strejkiem demonstracyjnym poprzed- 
niego tygodnia pracowników tramwajowych Krawczyka i Marciniaka, z 
których pierwszy jest prezestm związku pracowników tramwajowych. Pra- 
cownicy tramwajowi natemiast przedłużyli termin udzielenia odpowiedzi 
przez Dyrekcję na żądanie 25 proc. podwyżki płac do dnia 20 b. m. 
Tramwaje kursują normalnie na ulicach miasta. 

Powstanie Indjan w Boliwji. 
PARYŻ (ATE) 15 8. Według doniesień z Nowego Jorku, powstanie w połu: 

dniowej Ameryce przybiera zastraszające rozmiary. W Boliwii io 80 ty- 
sięcy indjan, rozbitych na mniejsze bandy, plondruje osady, pali fermy i mor- 
duje mieszkańców. Powstańcy są uzbrojeni bardzo prymitywnie i nie mogą 
stawiać poważniejszego oporu wojskom rządowym. Najważniejszą bronią ich 
są łuki i lance. Ruch powstańczy indjan z Boliwji przeniósł się do Chili, gdzie 
jest on jednak o wiele mniej poważny, niż w Boliwji, ponieważ w kraju ma 
Indjanie stanowią połowę iudności. Ruch rozpowszechnia się coraz bardziej, 
obejmując obecnie około 200.000 indjan. Ośrodek ruchu znajduje się w pro: 
jas Cocheamba. Indjanie mordują wszystkich białych, którzy dostają się w 

Ich ręce. 

' Propaganda komunistyczna w Boliwji. 
: BERLIN, 16-VIII. PAT, Poselstwo boliwijskie w Berlinie otrzymało depe- 

szę z La Paz z wiadomością, że powstanie Indjan w prowincji Chayanta i w 
okolicy Potosi zakończyło się. Władze stwierdziły, że rozcuchy wynikły skut- 
kiem niedawno wykrytej propagandy komunistycznej. 

Wysłani na wyspę św. Tomasza. 
LIZBONA 16 Vili PAT. Opuścił Lizbonę statek traasportowy Pedro Gomez z przy- 

wódcami ostatnich rozruchów, majorem Camarą i porucznikiem Fidelio Figueredo na 
pokładzie. Obaj oni zostali przewiezieni na wyspę Św. Tomasza. 

Lot do Honolulu. 
Oakland (Kalifornia) 16 8 Pat. Rozpoczął się tu lot do Honolulu o nagrodę Dole, 

W raidzie bierze udział 8 lotników. Jeden z nich wkrótce po starcie spadł, lecz wyszedł 
bez szwanku. 

ё 

Polacy skazani w Kownie na Śmierć. 
Z Kowna donoszą: 12 sierpnia sąd wojenny 5 pułk. p. rozważał sprawę 

6 osób, oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Polski. Po zbadaniu materjału 
oskarżającego, postanowił ukarać śmiercią: Orłowskiego, Greškę i Bielawskiego. 
Leokadja Przyjemska skazana została na 4 lata ciężkiego więzienia, inni dwaj 
Jan Fryc i Barbara Rodotowiczowa uniewinnieni: 

‚ 4 8 
Podróż Prezydenta Litwy wzdłuż polskiej 

granicy. 
BERLIN, 13. VIIL Pat. Do Vossische Zeitung donoszą z Kowna, że prezydent 

Smetona rozpoczął, w towarzystwie naczelnego wodza armji litewskiej gen. Zukauskasa 
oraz pułkownika Plechoviciusa, podróż wzdłuż granicy polsko-litewskiej i weźmie udział 
w odsłonięciu pomnika poległych pod miastem Szyrwinty. Prezydent zwiedzić ma sze- 
reg miejscowości celem zapoznania się ze stosunkami panującemi ną pograniczu 
polskiem. 

. ż 
Polski gołąb pocztowy koło Rozalina. 

Z Kowna donoszą: 10 sierpnia we wsi Ignatyszki, (gm. Rozalinska) pow. Ponie- 
wieskiego złapany został z pewnymi znakami gołąb pocztowy. Na prawej пойхе miał 
aluminjowy pierścień z polskim znakiem państwowym i Nr, Vo, 8 | 25 528, a ma lewej 
modze taki sam pierścień z Nr 0,031 prócz tego druciany łańcuszek. 

maitość jest, jak wiadomo, bezgra- 
niczna. jest to też, podobno, sposób 
powstrzymania obywateli od wydawa- 
nia pieniędzy po za granicami włas- 
nego państwa. W tym wypadku rząd 
występuje w roli Mentora, opiekuna, 
i duchowego kierownika pełnoletniego 
obywatela. Nie szkodzil. Nigdy się 
nie ma kurateli za wiele. 

Swoją jednak drogą, niosąc do 
p. Komisarza rządu prośbę © wyda: 
nie mi pozwolenią na wyjazd za gra 
nicę, czuję się zawsze zawstydzony i 
upokorzony. Jakto? Więc wydanie mnie 
paszportu zagranicznego ma być 
zależne od widzimisę państwowego 
funkcjonarjusza? Mam się przed nim, 
nawet na pismie spowiadać: dlaczego 
powziąłem zamiar udania się tam a 
tam? W jakim ceiu? Bal W kensula- 
cie zagranicznym, przed zawizowa- 
niem mego paszportu pytają mnie 
również na pismie: jaka osoba „ręczyć 
może" za mnie w kraju, a jaka tam, 
dokąd jadę? Fotografowanoby mnie 
—e ilebym sam nie pośpieszył złożyć 
dwóch moich konterfektów w komi- 
sarjacie i jednego w konsulacie. *) 

Cała skomplikowana formalistyka 
«wydawania» paszportów zagranicze 
mych nastrojona jest wciąż jeszcze na 
nutę znanej satyry księdza biskupa 
warmińskiego: 

„trzeba o tem wiedzieć, 
Że gdy dobrze jest jeździć, lepiej w 

Įdomu siedzie 

Lepiej w domu siedzieć? Nosa nie 
wytykać za własne podwórke? A... a... 

*) W Republice Łotewskiej właśnie te- 
raz nastąpiła reforma pasrportowa. Paszport 
«wewnętrzny» obywatela łotewskiego powi- 
nien być opatrzony w fotografję koniecznie 
koloru sepjowego! Powinna być... nie retu- 
szowana, aby, strzeż Boże, nie znikła pod 
retuszem najmniejsza krosteczka, U dołu ma 
być zostawiony biały pasek jednocentymetro- 
wy. Ma być adres dokładny — fotografa. 
Fotografja paszportowa ma mieć rozmiar 6 
na 4 i pół centymetra. Nasze przepisy prze* 
pustkowe do takiej precyzji jeszcze nie 
doszły. 

    

      

najmodniejszy z modnych uniwersa- zapobiegliwiej od.. „zgniłego Zacho- 
Игт? A «braterstwo ludów»? Jakże du (Europy). A czemże skuteczniej 
ono możo się stać, jeśli każdy lud odseparawać się od tego piekła... re- 
będzie siedział, zamknięty hermetycz- wolucyjaego, jak nie paszportem za- 
nie, w swoim «domku ciasnym lecz granicznym/ Im mniej „poddanych 
własnym»? 

Każdy niech wć własaym chodzi 
'samodziale nie wydając pieniędzy na 
jakieś tam korty angielskie, niech pije 
piwo własnego wyrobu, nie oblizując 
się do zagranicznych małmazyj.., niech 
rodzimą kałamaszką trzęsie kości po 

lepiej! 

ly“ 
funkejonująceį w głębi 

" chów i związków 

dziedzińca ryczaych. Jakże to tam Odyseusz, 

Uroczystości obchodu 10-lecia powstania l-go 
Korpusu Polskiego na Wschodzie. 

Drugi dzień uroczystości (niedzie- składam wyrazy głębokiej czci dła 
la) rozpoczęty został © godz. 8 rano poległych. Się gorące życzenia, aby 
powitaniem na dworcu gości i dele- szczytne ideały, kióre przyświecały 

gacji. Z ramienia Ministerstwa Spraw Korpusowi zagrzewając do ofar bo- 

Wojskowych przybył  vice-Minister haterskich wysiłków, przewadziły nie- 
gen. Konarzewski. ustannie ofiarnej pracy ku wzmocnie- 

Na peronie ustawiona była kom- niu potęgi Państwa wszystkich, komu 
panja honorowa 3 p. Sap. oraz Od- drogie są wspólne niezatarte przeży- 
dział reprezentacyjny dowborczyków. cia. Władysław Raczkiewicz”. 
Wśród przedstawicieli . władz cywil- Prócz tego szereg depesz, 
nych i wojskowych widzieliśmy: ław- mano od przedstawicieli władz 
nika Łokucjewskiego, płk. 

otrzy- 
koš- 

Czuna. cielnych, administracyjnych, wojsko; 
ppłk. Bobiatyńskiego i mjr. Dwo- wych, samorządowych, jednostek woj* 
rzaka. skowych, organizacji b. wojskowych, 

Gan. Konarzewski przyjął raporty sportowych. społecznych, uczęstników 
od dowódców kompanji, poczem przy | Korpusu Polskiego i pojedyńczych 
dźwiękach orkiestry wszyscy udali osób. 
się do miasta, gdzie na placu Kate- Kemitet obchodu  wystoso: 
dralnym odbyła się zbiórka delegacyj swej strony na ręce pena 
i organizacyj ze sztandarami. Konarzewskiego depeszę nast 

Nabożeństwo uroczyste w Kate- treści: „Ga:nerał Konarzews 
drze celebrował w otoczeniu ducho- minister Spraw Wojskowych 

wieństwa J. E. ks. Arcybiskup Jał- Uczęstnicy Zjazdu proszą P. 
brzykowski, Kazanie podniosłe WY- nerała złożyć Panu Preży: 
głosił ks. kanonik Żebrowski. Za pre- Rzeczypospolitej Polskiej Ig 
sbiterjum zasiedli J. E. ks. „Biskup Mościckiemu gorące podzięk 
Bandurski, gen. Konarzewski, gen. za pozdrowienia z powodu ob 
Dowbór-Muśnicki, vice-wojewoda Ma- 10 letniej rocznicy powstania 

linowski, gen. Ostapowicz. W nawie pusu Polskiego oraz zapewni 
ustawiły się poczety chorągwiane CE- w razie , potrzeby wszyscy st 

iązków  zaprzyjaźaionych. obronie calości Rzeczypospoli 
Po nabożeństwie gen. Dowbór-Mu- wezwanie Pana Prezydenia. Pre 
śnicki przyjął defiladę oddziałów do- gbchodu— Władysław Obuch- 
wborczyków, „Sokołów * oraz pocze- czątyński płk, Władysław — $ 

tów chorągwianych konwentu „Bato* wjcz por., Mieczysław Bohdano 
ria* i cechów. т 4 por, Stanisław Bobiatyūski pp 

, Wobec odwołania akademji, jaka Witold Swiatopołk-Mirski ppłk., Śt 
miała się odbyć w Sali Miejskiej, U- nisław Bukowski kpt., i Marjan We 
czestnicy udali się po nabożeństwie reszczaka ppor.*. 

i deflladzie na wspólny obiad kole. |  Ganerał Konarzewski Wicemini 
żeński. Wieczorem w Górnej Sali ster Spraw Wojskowych Wilno 
Hotelu „Gzorges'a* odbył się raut Uczestnicy Zjazdu proszą Pana Ge 
wydany na cześć gości. nerała złożyć Panu Ministrowi Spra 

W poniedziałek uczestnicy obcho- Wojskowych JÓózetowi Pilsudskiem 
du zwiedzali Wilno, a wczoraj wie- głębokie podziękowanie za pozdro- 
czorem wzięli udział w pożegnaniu wjenie z powodu obchodu 10 let. 
eu. Konarzewskiego i Dowbór-Mu* rocznicy powstania | Korpusu Pol 

nickiego. skiego oraz honor okazany Zjazdow 
Na dworcu uszykował się eddział faktem wysłania na Zjazd Pana Wi 

reprezentacyjny Zw. D-wborczyków, ceministra jako przedstawiciela Mini 
a liczni przedstawiciele władz 'du sterstwa Spraw Wojskowych. Prezy- 
chownych, administracyjnych i woj- djum obchodu: Władysław Obuch. 
skowych żegnali odjeżdżających. W Woszczatyński płk., Władysław Smil 
momencie kiedy pociąg ruszał orkie- gjewicz por., Mieczysław Bohdano 

stra odegrała „Jeszcze Polska nie zgi* wicz por., Stanisław Bobiatyński płk. 
nęła". : Witold Światopołk:Mirski ppłk. Sta 

Na ręce Komitetu obchodu nade* nisław Bukowski kpt, i Marjan We* 
słane zostały następujące depesze.  reszczaka ppor". ! 

Od Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
litej Polskiej: ЕПИИЕЕЛЕНЕИ 

„Prezydjum Zjazdu I KorpusuGe- Faszyści w Czechosłowacji, | 
nera! Konarzewski— Wilno. Zasyłam 
na ręce Pana Generała serdeczne po- MLADA BOLESŁAW 16.8. PAT. 
zdrowienia dla uczestników Zjazdu I (Czechosłowacja) Odbył się tu w 
Korpusu w dniu dziesięcioletniej rocz. dniu wczorajszym  manifestacyjny 
micy jego powstania dla bohaterskich zjazd czechosłowackiej organizacji fa- 
walk ku Chwałe Ojczyzny Prezydznt szystowskiej. Przemawiał między in- 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. nymi b. geoerał Gajda, który oświad- 

Od pana ministra sprawiedliwości czył, że przy najbliższych wyborach 
i czlonka honerowego Stowarzysze- scmorządowych faszyści nie wystawią 
nia Dowborczyków: swej listy, lecz głosować będą na lie 

„Komitet obchodu I Korpusu Sw. stę narodową. 
Michalski dwa 23 Wilno.—Żałując że 4 
nie mogę uczęstniczyć м obchodzie a= SiĘ 

rzód, dziesięciolstniej rocznicy Korpusu łą: 
czę się we wspomnieniach jego cięż- _ SZANGHAJ 16.8. Pat.śBiuro Reu- 
kich przeżyć i bohaterskich walk ku tera dowiaduje się z zupełnie pewne- 
Chwale Ojczyzny—Aleksander Mey- go źródła, że wojska południowe 
sztowicz“. śpiesznie opuśzczają północny brzeg 

Od pana wojewody Wileńskiego rzeki Jangtse. Wojska generała Sun- 
Władysława Raczkiewicza: Szuan-Fenga, naczelnego wodza ar- 

„Prezydjum Komitetu obchodu mji północnej, posuwają się w szyb*, 
dziesięcioletniej rocznicy pierwszego kim tempie naprzód. 
korpusu Polskiego па Wschodzie 
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CZY JESTES CZLONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

zaułek Św. Michalski 2, Wiłno— W 
uroczystym dniu obchodu dziesięcio 
letniej rocznicy powstania pierwszego 
Polskiego Korpusu na Wschodzie 

najuprzejmiejszym uśmiechem dorę- ry aksjomat. Obowiązuje... Ale do 
czał=swemu gościowi. czego? 

A przedwczoraj, a dawniej, jeszcze _ Gdy się tak mocno, mocno wpa- 
dawniej, okrutnie dawno temu? Kie- trzyć w długą wschodnią granicę 
dy jeszcze nie było żadnej „cywiliza- Peiski, pocznie ona, ta granica, gru- 

rosyjskich" będzie oglądało z piekła cji', żadnej „kułltury*, żadnych ani bieć w oczach, grubieć. Ał będzie” 
rodem „nowinki* zachodnie... tem przed — ani powojennych czasów? my mieli przed oczami grubą laskę, 

Jakże to było? Co to być musiała za leżącą na Pińskach błotach z ostrzem 
Paszporty zagraniczne wydawano piekielna męka zanim się paszport skówki wbitem... może w Dniestr u 

w bardzo obszernej i w różne „sto- Zagraniczny „otrzymało"? 
obfitej kancelarji gubernatora, 

Kamieńca Podołskiego? Nie. Wbitą 
Hm.,. zajrzyjmy do źródeł histo- głęboko aż w ujście Dunaju do 

rodzimych wyboistych dregach (nie 
będzie widział nigdy innych, to mu 
rodzime drogi wydadzą się aż uadto 
debremi), niech rodzimą sochą kraje 
paterna rura i przysłowiową tabaką 
w rogu tkwi w zabitej od świata des- 
kami rodzimej swojej głuszy! 

— Paszport zagraniczny?,,„, Росо?... 
Wstydziłbyś się waść włóczyć się po 
cudzych kątach, jak rzetelny włóczęga 
Boży. To w dzisiejszych czasach zby: 
tek. Rozumie waść? Na żaden zbytek 
nikt dziś sobie pozwalać nie może 
i nie powinien, ) 

Dziś... A jak była—wczora? 
Trzeba było najpierw otrzymać od 

<odnośnego» asesora recte <prystawa> 
-zaświadczenie, że on—onl-—=nie ma nic 
przeciwko wyjazdowi za granicę ko- 
goś mieszkającego stale w jego okrę: 
gu, dajmy па to pana Kupścia z 
Korkuciszek. Potem takież «świadec- 
two» wydawał panu Kupściowi na 
podstawie przychylnej atestacji ase- 
sora p. naczelnik powiatu, zwany po- 
tocznie  sprawnikiem. Świadectwo 
sprawnika dołączało się do prośby o 
paszport zagraniczny, podawanej p. 
gubernatorowi cywilnemu w Wilnie, 
prezentując zarazem kwit na opłaca” 
nych w «kaznaczejstwie» 25 rubli, 
Dwadzieścia pięć rublil Jakże się obu- 
rzanol Oburzano się zarazem zasad- 
niczę na wydawanie paszporiów za- 
granicznych wogóle. Tłumaczono ten 
„nonsens* znaną tendencją carskiej 

dzisiejszego Komisarjatu Rządu u największy w czasach starożytnych 
wylotu ulicy Żeligowskiego na Wi- globe-troćter, prezentuje s'ę (u Ho- 

leńską; sam zaś p. gubernator miał mera) królowi Feaków? „Odyseusz 

okazałą rezydencję w apartamentach jestem, — powiada — syn = Laerta, 
frontowych pierwszego piętra. Bywa- Sława moja stropu niebios sięga. 

ło tedy, gdy „stosunki” na to pozwa” Moc wiełką poznałem grodów obcych 
lały, idzie się .z prośbą w kieszeni luozi i obcych ludzi obyczajów... 
nie do kancelarji lecz do same, ua Pó: o ag iden astea kai 
pana gubernatora. W gabinecie już 700n ъ : 

jest swoim, a jakżel... Urzęduje. Ra- — | myślę, że ów wielki włóczęga 
czy urzędować. Godzina jeszcze nie po świecie starożytnym obywał się— 
dochodzi do dwunastej, a już urzę- bz paszportu zagranicznego i kont 

duje! pg p jeża : о: 

Wita się bardzo uprzejmie. Prosi ie potrzebował —przypuszczam— 
siedzieć. Już Podaje w jego ręku, podnosić się z ławki i sė mo. 

już coś tam na marginesie pisze—nie Pa palcami podniesionej w górę ręki, 
bąkając: : 

CERA "ło, Władls kj Kodi. eż Panie psssorze.. Czy mogę 

rowicz... lub ' Bolesław  Wikientje- "IŚĆ ZA tembardziej: 
wicz... mniejsza... opiat: zagranicn?., mogę wyjść... do Są- 
Wierojatno w Paryż, czto-li? Al W siada? Czy 
Ostendu pokupatsia? Otliczno! Tak i 
sledujet„. Żara niewynasima... = 

Tu p. gubernator naciskał dzwo- = Miedza o miedzę sąsiaduje z po- 
nek elektryczny. Wchadził momental- wojenną Polską an Kaodai 
nie lokaj. ka Łotewska Latvijas Republika, 

— Pozawitie Nikodima Konstan- granicząc z pańsiwem naszem na 
tinowicza. niedużej, co prawda, przestrzeni ja- 

Zjawiał się we trzy pacierze urzęd- kich zaledwie piętnastu kilometrów 
nik kancelarji, (Dźwina pod Drują tworzy tę krótką 

—Zagątowit' zagranicznyj pasport granicę)—ale zawsze: sąsiadl Вех- 
dla, wot, gospodina — powiedzmy, pośrednia = komunikacja  sąsiedzka 
takiego to a takiego. otwarta. Do bezpośrednich naszych 

l szła rozmowa dalej. Nie upłynął sąsiadów należy Łotwa. Nie jest to 
kwadrans, już gotowy paszport był bynajmniej czczy tytuł. Volsinage 

Czarnego Morza. Bo frontu polskie” 
go przedłużeniem aż do Morza 
Czarnego jest besarabski, gra” 
niczny front wschodni Rumunji. Rt- . 
munja trzyma z nami wschodni front— 
Europy. Na wschodnim połskim froncie | 
kończy się dziś Europa. | 

A teraz wpairzmy się jeszcze 
mocniej w tę linję. Jeszcze mocniej 
Aż do wywołania wrażenia, że ręko* 
jeść laski stanowią siederowane czte” 
ry powojenne nadbałtyckie Randsta* 
aten, jak mówią Niemcy. Coby 10 
był ;za szlaban wschodni Europy: 
od Koli u ujścia Tulomy w Białe 
Morze do Akkermanu, Suliny i Koń” 
stancy nad Morzem Czarnem!.. 

A wielka droga handlowa wodnó | 
od ujść Dźwiny u Rygi da ujści 
Dunaju przez nasz kanał Ogińskieg 
lub Królewski? A kolejowe połączenie 
portu w Libawie, via Polska np. 
Braiłą, spichlerzem rumuńskim? 

Ideał? Tak, Lecz nie utopja. | 
Tylko że oni nie chcą chcićć: 

O ni—Łotysze. Rumuaja trzyma z 41“ 
mi oburącz  wschodnio-euro) 
front; Łotwa trzyma też rękę MA 
wschodnich rogatkach swoich, lecz” 
aby je może lada dzień otworzyć” 
Rumunja to sąsiad politycznie pewny: 
Łotwa jak najmniej pewny. 

Łotwa to kraj tylko zbożem i IZ“ 
sami żyzny, bez węgla, nafty, żelaz% 
soli, kraj na który łegł nagle ogromM“ 
ny ciężar Egzystencji państwowi: 
Państwo to wielka lecz i wielćć 

Rosji do odseparowywania się jak naj. w rękach p. gubernatora, który go z oblige.. możnaby sparafrazować sia- skomplikowana rzecz. Przybywającć” 
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KURIER G0SPODARCZY 
ZIEM WSCHODHICH. 

Sprawy morskie w do- 
bie obecnej. 

(patrz „Stowo“ Nr, 184 z dm. 14,VIII 
b. r.). 

Zadania propagowania idei i ko- 
mieczności założenia własnemi siłami 
przez samo społeczeństwo Żeglugi 
morskiej podjął się „Komitet Floty 
Narodowej* pod przewodnictwem 
Marszałka Sejmu Macieja Rataja. Myśl 
powstania takiego Komitetu zasługuje 
ma zupełne poparcie i kjest tym pięke 
nym odruchem na zalecenie, jakie s0- 

* stawiamy, 
Nie powodując się bynajmniej chę- 
zwalczania istniejącego stanu rze» 
lub nmiezdrową opozycją w sto- 
u do tych poczynań—pozwalam 

e, w imię li itylko uzasadnionej 
ki, wykazać pewne wadliwości w 

ym sposobie i systemie, przyję- 
w przeprowadzeniu zamierzeń 

mitetu. Nie chodzi mi tu o założe” 
„tele lub podstawy do założenia 
mego Komitetu—lecz o sposób roz- 
iązamia zadania, jakiego się podjął, i 
zeprowadzenia go w życie. 
Śmiem twierdzić z całą stanow- 

ością, że w taki sposób realizacji 
czynań (przez jednanie sobie człon: 

ów i pobieranie od nich wpisowe- 
o i składek)—nie osiągnie realnych 
yników ani „Komitet Floty Narodo- 
ej“, ani pomocnicze mu organiza- 

cje „Lig Morskich ! Rzecznych““, roz: 
rzuconych po calem terytorjum pan- 
stwa. Akcja taka ma najmniej szans 
do powodzenia—poza nielicznem sto- 
sunkowo gronem ludzi dobrej woli i 
miespożytej energji do propagowania 
samej idei, które w imię doniosłości 
samej organizacji dobrowolnie i bez- 
interesownie należeć będzie. 

Zawsze będzie to wysiłek jałowy 
w stosunku do wielkiego czynu, jaki 
mależałoby oczekiwać od całego spo- 
łeczeństwa. Przy systemie tym, mija- 
186 się z celem zakreślonym, gdyż 
jest mało produkcyjnym w swym 
obecnym stanie i tempie pracy—mu- 
sielibyśmy czekać setki lat na urze- 
czywistnienie rozbudowy naszej floty 
— zbierając groszowe datki i ofiarną 
daninę, co jest żebraczym udziałem, 
mo i w wyniku—piaskiem w morzu— 
dla tak wielkiej a pilnej sprawy, jaką 
jest i być musi sama kwestja żeglugi. 

Przestańmy igrać na uczuciach pa- 
trjotyzmu swoich rodaków i oczeki- 
wać od nich cudów ofiarności! Dość 
już dowodów filantropji, okazywanych 
lotnictwu, Lidze obrony przeciwgazo- 
wej, różnym Krzyżom i t. p. instytu- 
<jom dobra społecznego, powstanie i 
egzystencja których nie może opie- 
rać się na żadnym jednostkowym in- 
teresie, prócz społecznego obowiązku 
względem swego Państwa. 

Nie potrzeba lu od społeczeństwa 
żadnych ofiar, ani dobrowolnej daniny 
—i mylną, zdaniem mojem, jest właś- 
mie obrana droga przez „Komitet Fło- 
ty Narodowej" przemawiania do su- 
mień i obowiązków obywateli kraju. 
„Apatyczne i przeczulone spoleczen- 
stwo—tym wciąż wpajanym jemu „„o- 
ibowiązkiem składania nowych ofiar 
na cele publiczne'—biernie. musi się 
odnosić do takiego systemu tworze- 
nia dzieł podstawowych w ustroju 
Państwa. Marnotrawi się tem tylko 
energję ludzi—a sprawę samą zaprze- 
paszcza,—tracąc na jej powadze i ak- 
walności, 

Patrzmy na to z punktu widzenia 
businessmen'ów. 

Źegluga morska handlowa, czy też 
pasażerska — jest udziałem czystego 
interesu kupieckiego, oparta na cy- 
frowych kałkulacjach zysków i ko- 
rzyści materjalnych, Operując cyfra- 
mi—można najlepiej osiągnąć pożąda- 
ny cel. Przy dobrej i zapewnionej w 
swej rentowności lokacie—znajdziemy 
i potrzebny kapiłat. 

My chcemy i musimy być dyspo* 
nentami wielkiego kapitału, by zdobyć 
się odrazu na czyn godny narodu 
usamodzielnienego, powołanego do 
życia i swego posłannictwa. Naród 
ten przez społeczeństwo swoje musi 
mieć równe prawa do swego rozwo- 
ju i pracy produkcyjnej, a więc co za 
tem idzie musi posiadać już teraz mi- 
nimum tonnažu, by podołać choć w 
częśći swojemu najbardziej konieczne- 
mu zapotrzebowaniu, Ludzi facha- 
wych i oddanych w tej dziedzinie 
nam nie brak, trzeba im dać możność 
przystąpienia do tej pracy. 

Społeczeństwo trzeba zaintereso- 
wać i dać mu to przeświadczenie 
interesu, robiąc z niego przedewszy- 
stkiem udziałowca tych zysków i 
korzyści — obrazująće realne wyniki 
takiego przedsięwzięcia i dające pewną 
rękojmię swobody działania. W ten 
sposób stworzy się samorzutny opty- 
mizm i ufność dla Sprawy u warstw 
posiadających. Będzie to zew intere- 
su i zabezpieczenia bytu organizacji 
stałej i fachowej — a nie instytucji o 
charakterze dobra publicznego, opar- 
tej na ofiarności jej członków. Jako 
istotny interes i zbiorowy wysiłek 
społeczeństwa i Państwa — nie może 
tu mieć miejsca, w imię dobra samej 
sprawy, wszelka polityczna platforma 
lub przywilej pewnej grupy osób, 
choćby nawet partyjnie  uzależnio- 
nych od Rządu. 

A wtedy dopiero będzie można 
powiedzieć otwarcie, kładąc na to 
specjalny nacisk: „dość zwłoki i bra: 
ku przezornošci — wszyscy komu 
byt i rozwój Państwa jest drogi, niech 
idzie w ramię z Rządem do pracy. 
Dowiedźcie solidarności duchowej 
narodu, godnego mieć i posiadać to, 
co mu do życia i swobodnej egzy- 
stencji potrzeba, Aparat cały organi- 
zacji będzie w waszych rękach i nad- 
zór zależeć od was — a dobro sa- 
mego interesu — od rozwoju prawi- 
dłowej akcji”. 

Na tem opierać się winien system 
działania „Komitetu Floty Narodowej* 
w swej koncepcji samowystarczal- 
ności fmensowej i wyzyskania sił na- 
rodowych własnych. Do reszty dopo- 
może mu sama konieczność uniezależ- 
nienia się naszego przemysłu i hand- 
lu, a przyjdzie z korzystną pomocą 
również nasza emigracja. 

* 

Że Rząd i tu idzie po linji naszej 
myśli przewodniej co do spraw mor- 
skich — przywiązując do nich spec- 
jalną swą uwagę i stwarzając prog- 
ram na dalszą metę — dowodzą 
pewne posunięcia osobowe, przepro” 
wadzane obecnie w układzie naczel- 
nych jego władz. 

Przedewszystkiem nominacja gen. 
Romana Góreckiego na Prezesa Rady 
Banku Gospodarstwa Krajowego w 
związku z projektowanem przez Rząd 
stworzeniem Towarzystwa Akcyjnego 
Żeglugi Morskiej, t. zw. Ligi Lewan- 

tyńskiej dla obsługi morza Śródziem: 
nego, w którem Skarb miałby party- 
cypować finansowo. Sądzę, że na tem 
nie poprzestanie dalsza zapobiegli- 
wość naszych władz i wśład zaraz 
wyniknie potrzeba założenia lini] tran- 
sportowych i pasażerskich dla połą- 
czeń stałych z Ameryką Północną i 
Południową, z Dalekim Wschodem, 
Japonją it. d. W składzie tegoż 
Banku przeprowadzona została zu- 
pełna reorganizacja personelu, bar- 
dziej odpowiadaiąca nowym zadaniom, 
stawianym w zakresie przyszłej dzia: 
łalneści Banku. 

Dalej najbardziej waźną sprawą 
jest kwestja obsadzenia stanowiska 
Dyrektora Departamentu do spraw 
morskich przy Ministerstwie Przemy: 
słu i Handlu. Od kilku lat stanowi- 
sko to było nie obsadzone i dopiero 
przed kilku miesiącami wynikła kos 
nieczrość przydziału. Rząd w ten spo: 
sób bardziej jeszcze podkreśla — 
specjalny swój zwrot w sprawie zaine 
teresowania się polityką morską — 
dotychczas zaniedbanej, a w związku 
z tem i koniecznością posunięcia 
spraw związanych z tworzeniem i roze 
woajem własnej żeglugi morskiej. Po 
odmowie b. Ministra Przemysłu i 
Handlu Antoniego Olszewskiego (któ- 
ry i tak wszedł w skład Rady Banku 
Gospodarstwa Krajowego) w chwili 
obecnej najwięcej szans ma to stano- 
wisko ma Kizrownik Wydziału Praso- 
wego przy Komisarjacie Rządu w 
Warszawie Kazimierz Głuchowski: 
Tę kandydaturę przyjąć należy jako 
bardzo dodatnią, gdyż w chwili obec- 
nej p. K. Głuchowski był również 
Prezesem Zarządu „Towarzystwa Po- 
pierania Polskiej Ekspansji Zamor: 
skiej" —więc tem samem reprezentuje 
ten odłam społeczeństwa, który inic- 
juie swe nowe poglądy na całą poli: 
tykę w sprawach morskich. 

Jeżeli przypomnę tu jeszcze raz 
treść słów wypowiedzianych w Gdy- 
ni przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej — umieszczonych na wstępie 
mego artykułu — to jasnym będzie 
tałokształt poczynań i zamierzeń w 
tych sprawach naszego Rządu i o- 
czekiwać mależy tylko dalszego po- 
zytywnego jego rozwiązania. 

. Ed. Janowski. 
(D: C. N.) 

Od Redakcji: Proszeni jestešmy powla- 
domić zainteresowane osoby, iż w najbliž- 
sżej przyszłości powstanie w Wilnie Oddzia 
<Towarzystwa Popierania Polskiej Ekspan- 
sji Zamorskiej». Informacji w tej sprawie 
udzielić może p. Edmand Janowski (Staro- 
stwo Wileńsko-Trockie, Subocz 3, telefon 613). 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) Wysokość obrotu przedsię- 

biorstw skupu zawodowego a kategorja 
świadectwa przemysłowego. Min. Skarbu 
zarządziło, by urzędy skarbowe po dokona- 
niu wymiaru podatku obrotowego sprawdza- 
ły, Czy ustalone sumy obrotu nie są wyższe 
od tych, które dozwolone są dla odaośnych 
przedsiębiorstw z uwagi na kategorję naby- 
tego Świadectwa przemysłowego. W razie 
stwierdzenia takiej różnicy, urzędy skarbowe 
mają polecenie soorządzać niezwłocznie pro- 
tokuły i nadsyłać orzeczenia karne z jedno- 
czesnem żądaniem dopłaty do Świadectwa 
wyższej kategorj. 

— (o) S$amoistny gminny podatek 
wyrównawczy na pokrycie niedoboru 
budżetowego gmin. Gminom wiejskim b. 
zaboru rosyjskiego przysługuje, jak wiado- 
mo, prawo pokrywania swych ewentualnych 
deficytów budżetowych przez nakłądanie 
specjalnych podatków, t. zw. deficytowych 
czyli wyrównawczych. Pop zednia ustawa, 
która była podstawą uprawnień gmin, wyga- 
sła w dniu 31 grudnia 1925 r., zaś nowa 
posła w życie dopiero w dniu 23 marca 
r. D. 

W ira IEA y 

mu do Łotwy cudzoziemcowi wydaje 
się słusznie, że conajmniej jak w 
Szwajcarji pławić się będzie w prze- 
pysznem, obftem mleczywie — we 
wszelkich jege formach; że wszędzie 
wyrastać będą przed nim np. pirami- 
dy masła, które, niedaleko szukając 
pochłania Polska, jako najprzedniej- 

szy specjał („Łotewskie mastol“); 2e 
wąsy teraz dopiero zacznie maczać 

w wonnej śmietanie i zawiesistej 
smietance! Nic z tego.  Podają mu 
do kawy maliweczeczkę mlecznego 
cienkusza, a co masło podadzą. to 
o sto mił ono od śmietankowego; 
solone, ordynarne, kuchenne masło— 
nawet takie podadzą cudzoziemcowi 
w najbardziej europejskim hotelu na 
Ryskiem wybrzeżu. Ha, trudnol Jesteś 
pan ma Eotwie a nie gdzieś 
w którymś z krajów mlekiem 
łoiewskiem płynącym. U nas w 
kraju— powiadają Łotysze — masła, 
tego słynnego, łotewskiego masła nie 

konsumisje się wcale. Broń Bożel 
Ono idzie wszystkie na eksport, a za 
otrzymane za nie pieniądze my utrzye 
mujemy uasze ministerstwa, własne 
ministerstwa, co jest źródłem niewy- 
powiedzianej dla nas, rozumie pan, 
radości i przyjemności, utrzymujemy 
reprezentację Łotwy przy Lidze Naro- 
dów i zagraniczne nasze, rozumie 
pan, „placówki dyplomatyczne“, na- 
wet subsydjujemy ryską Operę naszą 
Narodową trzystu tysiącami łatów 
rocznie etc. etc. Rozumie panu? 

Miałbym nie rozumieć! 
Wszystko w porządku, Dobrze 

jest, doskonale i chiubnie i przykład 
nam brać, że Łotwa taka skrzętna, 
taka oszczędna, taka wytrzymała, że 
własnego masła .eksportowego nie 
weźmie na koniec noża, że potrafi £o, 
co ma, spożytkować z maksymalnym 
dla siebie pożytkiem; wspaniale jest, 
że Łotwa dokazuje cudów samowy- 
starczalnošci — tylko to nam się co 
najmniej dziwnem wydaje, że Łotwa, 

znajdująca się w ciężkiem, bardzo 
nawet ciężkiem położeniu ekonomicz- 
no-finansowem, patrzy jak na deskę 
ratunku, na tak mało pewnego kon- 
trahenta jak... Związek Republik Sa- 
wieckich. W rozpierające się w  Ry- 
dze bolszewickie „Torperdstwo” patrzą 
kupcy łotewscy jak w tęczę, zacho- 
dzą mu ze wszech stron, zagabują, 
radziby za wszelką cenę wejść z mem 
w stosunki. Łotwa jest przekonana, że 
niech no tylko, jak jaki Sszam, otworzą 
się rynki handlowe w Rosji... Niech 
no tylko tam od Wschedu wejdzie 
słońce/ Jedna, wielka tranzakcja gos- 
podarczo-polityczna z Rosją Sowiec- 
ką i... Łotwa ekonomicznie zbawiona! 
Traktat handlowy, pakt a nieagresji, 
dawajcie wszystkol Wszystko podpi- 
szemy, wszystkie warunki przyjmie- 
my, na wszystko zamkniemy oczy — 
byle tylko zasiąść do wspólnego sto- 
łu ż panami ósmej części ziemskiego 
globu i zaspokoić po dziurki od no- 
sa gospodarcze apetyty, rozpalone 
już chyba do białości! 

A Rosja Sowiecka, doskonałe or- 
jentując się w tych nastrojach, zalewa 
Łotwę, zalewa... Na terenie Łotwy da- 
je światu lekcję poglądową: nackal- 
stwa, jakiego Świat nie widział, daje 
łekcję, wyrażając się żargonem dyplo- 
matycznym, obcesowej a zachłannej 
penetratlon pacifique, na którą rze- 
czywisty europejczyk patrzy z przera* 
żeniem. 

Ata penetracja od wschodu od- 
bywa się w spokoju i ciszy, których 
nic i nikt nie mąci — nie śmie mą- 
cić. Rosja bolszewicka wlewa się w 
Łotwę, że ani zabulgocze gdziekolwiek. 

Nasz riocny pociąg, przedrzemaw= 
szy się, akuratnie w Turmoncie, prze- 
budził się, sapnął z komina, i powolut- 
ku ruszył w ciemne mroki, gdzie nie- 
gdzie światelkami jakiemiś nakrapia- 
ne. Po piąciu, może sześciu minutach 
zamajaczyła pierwsza stacja ościenne- 
go państwa. Wyrosła jak z pod zie- 

mi. Nigdy tu przecie żadnej stacji nie 
byłol A teraz za przeproszeniem jest, 
W pustem polu stoi, ale to jej by- 
najmniej nie ubliža, Zaludni się tu, 
zaludni... 

W pustem polu stoi sza, 
Na B Raz Boże ratuji 
Chociaż ja bez kamizela — 
Wszystkoż Bóg mnie nie opuści. 

Tragarze wybierają doszczętnie z 
wagonów bagaże nielicznych pasaże- 
rów; niosą je na stację i rozkładają 
na tak dobrze znanych granicznych 
szlabanach. 

Rewizja będzie! 
Celnicy  łotewscy ok 

przy świetle lamp naftowych swoją 
manisulację. Nie śpiesząc się, grzecz- 
nie. Jakieś zadają pytania po lotew- 
sku. Pasażer ani w ząb nie rozumie. 
Ale i nie trzeba rozumieć. Tak czy 
owak celnik przecie pasażerowi nie 
wierzy, choćby ten zaklinał się na 
prochy dziadów i pradziadów? Pan 
celnik przewróci mu do góry nogami 
bebechy w walizce. Potem przyklepie, 
naciśnie... coś tam  trzasło.. Coś 
chrupnęło. Co to może p. celnika 
obchodzić? Wzdryga się dusza „wol- 
nego obywatela* z upokorzenia, że go 
tak trzęsą jak jakiego aresztanta, Ale 
na refleksje niema czasu. 

Zemgale zwie się łotewska stacja 
pograniczaa od strony Polski. O Kał- 
kunach panu się coś majaczy? Dajże 
pan pokój wypatrywać po nocy. Kał- 
kun pan nie zobaczysz, A i „Dyna- 
burga* też juź niema. Ani Dźwińska. 
Przejechawszy most na  Dźwinie, 
wszyscy znajdziemy się w Daugavpils. 
Daugawa — proszę uważać — po 
łotewsku Dźwina; pils — zamek, wa* 
rownia, gród. Tedy Daugavpils to 
słowo do słowa: eine Burg an der 
Dina. 

Niby to samo — a dałeko nie to 
samo, jak niebawem zobaczymy. 

Cz. Jankowski. 

(D. C. N.) 

W $5 rozporządzenia Min. spraw we- 
wnętrznych w porozumieniu z Min. Skarbu 
z dnia 2 maja 1927 r. czytamy, že samo- 
istny podatek wyrównawczy może być rów- 
nież pobrany na pokrycie deficytu z okresu 
obrachunkowego, poprzedzającego rok budże- 
towy 1927-28, a więs w szczególności za rok 
1926. 

Ponieważ powyższy przepis nie znajdu- 
je uzasadnienia w ustawie, zrzeszenia gospo- 
darcze zwióciły się do właściwych mini- 
sterstw z wnioskiem o jego uchylenie. 

— (n) Ceny w Wiłnie z dnia 16 
sierpnia r. b. ‚ 

Ziemiopłody: żyta loco Wiino 39—41 zł. 
za 100 klg.. owies 43—45, jęczmień browa- 
rowy 48—50, na kaszę 45—47, otręby żytnie 
26—27, pszenna 27—28, ziemniaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 7—9, siano 10—12. Trwa- 
jące roboty w polu przyczyniają się do 
zmniejszenia podaży zboża na rynku, wobec 
czego ceny w ostatnim tygodniu nie dozna- 
ły większych wahań. 

Mąka krajowa 50 proc. 85.(w hurcie), 
95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 75—85, 
żytnia 50 proc. 65 — 70, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 45—50, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 
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— (o) Posiedzenie radzieckiej 
komisji regulaminowej. We czwar- 
tek, dnia, 18-go sierpnia, odbędzie 
się w Magistracie pierwsze posiedze- 
nie radzieckiej komisji  regulami- 
nowej. 

W skład tej komisji wchodzą rad- 
ni: Zygm. Fedorowicz, Jan Piłsudski, 
K. Kruk, Į. Aronowiez, inż. Spiro, d-r 
Szlapelis, M. Jakóbczyk i W. Bohda- 
nowicz. 

— (x) Sabotaż wileńskich ko- 
miniarzy żydów. Odnośnie do o- 
statniego zarządzenia p. komisarza 
Rządu na m. Wilno w dniu wczoraj- 
szym odbyła się w  Magistracie, w 
gmachu straży ogniowej — komisja 
przy współudziale przedstawicieli u- 
rzędu wojewódzkiege p. inž. Kurma- 
na, komisarza rządu p. Strzemińskie: 
go, komendy pol. państw. komisarza 
Szumiona, polskiej dyrekcji ubezpie- 
czeń wzajemnych insp. Krajewskiego, 
magistratu m. Wilna p. Struniewicza 
oraz przewodniczącego komisji komen- 
danta wil. straży ogniowej p. Wali- 
góry, w celu ustalenia posiadania 
przez poszczególnych kominiarzy ma: 
jących prawo wykonywania swego 
zawodu należytych narzędzi do wy: 
cieru kominów. ' 

Jak już podawaliśmy pewna gru- 
pa kominiarzy przeważnie żydów i 
przytem niewykwalifikowani nie po- 
siadali przepisowych przyrządów do 
wykonywania swego zawodu, wobec 
czego też dano im termin do nabycia 
takowych, w razię zaś niezastosowa- 
nia się wykonywane zawodu Zežwo- 
lono im najpóźniej do dnia 1 wrześ- 
nia rb. Mimo tak surowego zarządze- 
nia i tym razem ci sami 21 kominia- 
rzy nie tylko że nie nabyli przepiso- 
wych narzędzi, lecz mawet urządzili 
sabotaż, nie przedstawiając wcale 
jakichkolwiek _ narzędzi,  przyczem 
gremjalnie opuścili komisję. 

(x) Osobiste. W dniu dzisiejszym ko- 
mendant wileńskiej straży ogniowej p. Wa- 
Небга wyjechał na jednomiesięczny urlop 
wypoczynkowy. 

Zastępstwo objął inspektor p. Rudolf 
Dalstedt. 

— W sprawie obchodu 125- 
letniej rocznicy miejskiej straży 
ogniowej. Dowiadujemy się od 
osób kompetentnych, że jubileusz 
125-lecia wileńskiej straży ogniowej 
nie jest wcale jubileuszem organizacji 
straży ogniowej w Wilnie, a co naj- 
więcej tylko jedną z dat, związanych 
z reorganizacją tej straży. 

Jak wiadomo, stołeczne miasto 
Wilno za czasów dawnej Rzeczypo- 
spolitej Polskiej posiadało prawo 
Magdeburskie i cały ustrój samorzą- 
dowy, wzorowany ma niemieckiem 
prawie miejskiem, a bezpośrednio na 
urządzeniach Krakowa. W miastach 
posiadających prawo Magdeburskit 
straż ogniowa była już przewidziana 
w samej ustawie samorządowej. Brak 
najstarszych dokumentów nie pazwa- 
la ściśle określić daty organizacji prze- 
ciwpeżarowej w mieście Wilnie. Jeże- 
li jednak uwzględnimy, że m. Wilno 
otrzymało samorząd, prawo Magde- 
burskie, w roku 1387, to należy przy- 
puszczać, że od pierwszej organizacji 
obrony przeciwpożarowej przeszło z 
górą 400 lat iw roku 1987 Wilno 
będzie mogło obchodzić już 500-letni 
jubileusz pełnienia przez miasto ebo- 
wiązku obrony mieszkańców od nie- 
bezpieczeństwa ognia. 

Obchód  125-letniego jubileuszu 
powstania straży ogniowej w Wilnie 
obniżałby znaczenie i powagę Wilna 
w oczach innych miast historycznych, 
w których przyjętoby z wiełkiem zdzi- 
wieniem wiadomość, że Wilno dopie- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

16 sierpnia 1927 1. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupve 
Belgja 12451 12482 1220 
Holandja 358,50 359,40 357,60 

Londyn 43,48 43,59 43,37 

Nowy-York 8,93 8,95 891 

Paryż 35,05 35,14 34 96 

Szwajcarja 172,36 172,89 — 17203 
Wiedeń 125,96 126,27 125,64 
Włochy 48,72 48,84 48,63 
100 złotych w złocie 172,30. 
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4 ipół proc. ziemskie 57 — 58,75. 
5 proc. warsz. 65 — 65,25. 
8 proć. warsz, złot. 7650 — 77 — 76,75 

  

NIKA 
ro w XX wieku zdobyło się na zor- 
ganizowanie straży ogniowej, kiedy w 
miastach mniejszych istniała o wiele 
wcześniej zorganizowana pomoc па 
wypadek pożaru. 

WOJSKOWA. 
— (t) Ofcerowie K. O.P. w 

sprawie przepustek rolnych. Pod- 
czas ostatniej odprawy dowódców ba- 
onów i kompanji 6 brygady K.OP. 
omawiana była szeroko sprawa moż- 
liwych ułatwień iudności rolniczej, 
której ziemie położone są po obu 
stronach granicy. Zebranie doszło 
do wniosku, że należy zwrócić się 
do władz administracyjnych z prośbą 
o porozumienie się z władzami litew- 
skiemi w sprawie uproszczenia trybu 
wydawania przepustek rolnych i wo- 
góle poczynienia możliwych ułatwień. 

SZKOLNA. 
— (t) Przypomnienie w spra- 

wie przymusu szkolnego. Kura- 
torjum okręgu  szkołnego wydało 
odezwę, w której przestrzega rodziców 
przed  zaniedbywaniem obowiązku 
szkolnego względem swoich dzieci. 

Z rozpoczęciem się roku szkolne- 
go wszystkie dzieci, urodzone w latach 
1914—21, powinny być zapisane do 
szkół, w przeciwnym bowiem razie 
w stosunku do rodziców stosowane 
będą sankcje karne, 

— Ulgi taryfowe dla młodzie- 
ży szkolnej w pocągach po- 
śpiesznych. Ministerstwo Oświaty 
wyrobiło młodzieży szkolnej prawo 
przejazdu pociągami pośpiesznemi w 
klasie Ill tam i z powrotem przy po- 
dróżach ponad 300 kim. za dopłatę 
do biletu ulgowego pociągu osobowe- 
go ceny pełnego dodatku za pośpiech. 
Z ulgi tej korzystać może młodzież 
szkolna, uprawniona do korzystania z 
50 proc. zniżki na przejazd w wago- 
nach Ill klasy pociągami osobowemi, 
na podstawie dotychczasowych za- 
świadczeń szkolnych według ustalo- 
nego wzoru, bez żadnych dodatko- 
wych wzmianek. Odnosi się to do te- 
gorocznych ferji letnich. 

— (t) W sprawie wileńskiego 
gimnazjum białoruskiego. Z naj- 
zupełniej wiarogodnego źródła dowia- 
dujemy się, że władze szkolne nie 
zatwierdzą na stanowisko dyrektora 
wileńskiego gimnazjum białoruskiego 
nikogo z dotychczasowego personelu 
nauczycielskiego. To stanowisko wi- 
leńskich władz szkołnych spotka się 
niewątpliwie z ogólnem uznaniem 
polskiego społeczeństwa Wilna, gdyż 
dla nikogo nie jest tajemnicą, że bia- 
łoruskie gimnazjum w Wilnie było 
i jest jeszcze pod wpływem komuni- 
zujących ex hromadowców. 

Opinja społeczna nieraz już do- 
magała się wejrzenia w tę sprawę i 
krok władz szkolnych da niazawod- 
nie impuls do zupełnej likwidacji tej 
szkodliwej dla państwowości polskiej 
ekspozytury propagandy bolszewickiej, 
nic z narodowym ruchem białoruskim 
niemającej wspólnego. 

POCZTOWA. 
— (x) Uruchomienie nowvch agen- 

cji pocztowych. W ostatnich dniach uru- 
chomione zostały na terenie Wileńskiej Dy 
rekcji Poczt i Telegrafów dwie nowe agen- 
cje pocztowe, a mianowicie: w Taboryszkach, 
gm. Turgielskiej, pow. Wil.+Trockiego i w 
Mafikowiczach, pow. Postawskiego. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Strejk rob. drzewnych. W 

Dziśnie wybuchł sirejk robotników 
zatrudnionych w przemyśle drzew 
nym. Strejkujący w [iczbie trzydziestu 
domagają się podwyżki. 

ROŻNE. 
— Węgrzy w Wilnie. Uczestnicy 

kongresu Pax Romana Węgrzy 
zwiedzali wczoraj Wilno i jego za- 
bytki, łaskawie pokazywane przez 
prof Ruszczyca. Wszystkiego przyby- 
ło 12 studentów węgierskich, w tem 
trzy panie — wszystko ludzie światli 
i poważni, O godz. 3 i pół w górnej 
sali hotelu Georgea miał miejsce obiad 
na który przybyli między innymi 
p. Dworakowski, naczelnik wydziału 
administracyjnega w Województwie, i 
p. Jan Łokucjewski ławnik miejski, b. 
wiceprezydent. Przemawiali ze strony 
polskiej prof. Waśkowski, prof, Rusz* 
czyc, p, Mackiewicz po niemiecku lub 
po francusku i ks. Ogiński po laci- 
nie. jeden z Węgrów, kapłan katolicki 
i student teologji, odpowiadał po łaci- 
nie, a drugi po niemiecku. Przyjmo- 
wało wycieczkę węgierską w ilnie 
towarzystwo akademickie „Odrodze- 
nie* przy pomocy Tow. Przyjaciół 
Węgier. Jako kolega akademik przy- 

Solidarność, ale z kim. 
Krótko historja tak się przedsta- 

wia. Ogłosiliśmy życiorys byłego 
rakarza m, Wilna i byłego ajenta 
„ochrany* rosyjskiej Michała Sawicza. 
Życiorys ten składał się jedynie z 
informacji o wyroku sądu wojennego, 
uznającego Sawicza winnym pobiera« 
nia łapówek, oraz z odpisu wyroku 
sądowego w sprawie „ochrany”, a 
także z innych informacji na podsta- 
wie adpowiednich protokółów. 

Na to wszystko nadesłał nam list 
p. poszł Ludwik Chomiński, który 
wydrukowaliśmy w niedzielę. W liście 
tym p. Chomiński usprawiedliwia 
swoje postępowanie w tej Sprawie, 
lecz widać, że p. Sawicz ma nadal 
zamiar pracować w akcji drobnych 
właścicieli nieruchomości pobudowa« 
nych na cudzych gruntach. 

Więc po pierwsze konstatujemy, 
że bardzo źle, że ludzie o ciemnej 
przeszłości mogą pomimo ujawnienia 
faktów z tej ciemnej przeszłości brać 
nadal udział w akcji publicznej, w 
akcji społecznej. To jest bardzo źle 
i społeczeństwo jednak powinno się 
zastanowić nad wypadkiem z Sawi- 
czem ze względów zasadniczych. 

Obok listu p. Chomiūskiego Kurjer 
Wileński pozwolił sobie na umiesz: 
czenie w rubryce listów do redakcji 
dwuch listów: samego Michała Sa- 
wicza i pp. Parwickiego i Borowskie" 
go ze związku właścicieli drobnych 
nieruchomości. 

Zarówno Sawicz, jak i ci panowie 
kwalifikują artykuł Słowa jako 
„Ooszczerstwo" i grożą sądem. 

Ponieważ sąd nie może uznać 
za oszczerstwo ogłoszenie uprawo- 
mocnionych wyroków sądowych, więc 
pogróżki tych panów nas nie mogą 
wzruszyć, zresztą doskonale rozumie- 
my ich sytuację psychologiczną, na- 
tomiast interesuje mas stanowisko 
kogo innego. 

Nie Sawiczowi i jego najbliż- 
szym towarzyszom wytoczymy pro- 
ces o zniewagę, bo ostatecznie mało 
nas oni obchodzą, lecz proces a 
zniewagę wytoczymy redaktorowi od- 
powiedzialnemu „Kurjera Wileńskie- 
go* za umieszczenie w swojem piśmie 
tych listów, w których były ochran- 
nik i były łapownik nazywa artykuł 
w naszem piśmie. й 

Gdyby w społeczeństwie moralnie 
zorganizowanem jedno z pism ogło- 
siło wyrok sądu uprawomocniony, a 
drugie pismo pozwoliło sobie na u- 
mieszczenie „listu do redakcji” te- 
go przestępcy, zawierającego wyrazy, 
„oszczerstwo* i t.p.—to pociągnełoby 
za sobą całkowitą kompromitację 
moralną nietylko tego drugiego pie 
sma, lecz także i jega wydawców i 
śruny politycznej, która za niem stoi. 

brona tak ciemnej figury, fak 
Michał Sawicz, przez Kurjer Wileński 
to żypowy, najtypowszy przykład te- 
go zdziczenia moralnego, tego po- 
święcenia wszelkiej przyzwoitości dla 
celów partyjnych —— które tak pię- 
tnował Józef Piłsudski. 

Drukujcie panowie listy p. Sawi- 
cza, w których on pisze o „oszczer- 
stwach*. — Drukujcie! Solidaryzujcie 
się z nim. Może nawet w imię wa- 
szej sanacji moralnej wyróbicie mu 
mandat na posła! Cat, 

witał wycieczkę i 
Bernard Rusiecki. 

— I Mamonko.. protestuje. 
W imieniu białoruskiej partji eserow» 
ców Zachodniej Białorusi znany Ma« 
mońko wysłał z Wiłna depeszę do 
posła amerykańskiego w Warszawie z 
protestem przeciwko wyrokowi śmier- 
ci na Sacco i Vanzetti, 

— Wileńskie Tow. Filharmo- 
niczne (Ogród pa - Bernardyński) 
Dziś 17 sierpnia r. b. o g. 8 wiecz. 
Koncert Popularny Wileńskiej Orkie- 

stry „Symfonicznej pod dyrekcją M, 
Salnickiego. W programie: Czajkow: 
ski, Meyerbeer, Suppe, Drigo, Hito- 
wacz, Delibes i inni. 

— Na zjazd zw. zawodowych. Dn. 
15 b. m, wyjechali do Warszawy па орбто- 
polski zjazd związku zawodowego klasówe- 

o robotników przemysłu spożywczego S. 
ortnicki oraz Adam Ceszkiej. 

TEATR 1 MUZYKA, 

opiekował się p. 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dzi- 
siejsza premjera. Dziś Teatr Polski wy 
stępuje z premjerą świetnej, słonecznej ko« 
medji znakomitej spółki francuskiej ilia- 
veta i Flersa p. t. «Papas, 

Komedja ta, która jest arcydziełem sma- 
ku, dowcipu, lekkości djalogu i humoru w 
najlepszym gatunku obiegła wszystkie sce- 
ny w Europie. 

Dzisiejszą premjerą <Papy» Teatr Polski 
składa hołd pamięci przedwcześnie zgasłych 
autorów Caillaveta i Flersa, którym teatry 
zawdzięczają świetny repertuar, publiczność 
zaś — niezapomniane chwile spędzone w at- 
mosferze humoru, lub satyry, która nie rą- 
ni, ani chłoszcze, lecz ma uśmiech pobłażli- 
wy dla słabostek ludzkich. 

— Najbliższa premjera. Teatr Polski 
pracuje obeonie nad wystawieniem najnow- 
szej komedji Nicodemi'ego, która w Warsza- 
wie ukaże się dopiero za dwa miesiące pod 
tytułem «Maleństwo». Komedja ta, posiada- 
jąca urok wiosny i uśmiech majowego po- 
KL daje ogromne pole do popisu atty- 

stom. 
— Popołudniówki w Teatrze Pol- 

skim. Od nadcnodzącej niedzieli Teatr Pole 
ski rozpoczyna przedsiawienia popołudnio- 
we po cenach najniższych od 15 gr. Jako pierwsza popołudniówka grana będzie w 
Teatrze Polskim <Cnota pana Tosia». 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- - 

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. 

1500. Komunikat gospodarczy i meteo- 
rologiczny, nad program, 

15.20—16 35. Przerwa. 
16.35—17.00. Audycja dla dzieci—p. Wan= 

da Tatarkiewicz.
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17.00—17.15. Nad program i komunikaty. 
1715. Koncert popctūdniowy. Muzyka 

lekka. 
18.35—18.50. Komunikaty «PAT». 
18,50—19.15. Odczyt p. L <Stulecie ro- 

mantyzmu». I — «Romantyzm w Polscę i 
Niemczech»—wygł. p. Cezary Jejlenta. 

19.15—19.35. Rozmaitości. 
19.35—20 00. Odczyt p. t. <0 możliwo- 

ściach wzmożenia popędów życiowych u 
zwierząt» z dzisłu <Rolnictwo> — wygł. dr. 
Stanisław Perlikowski. 

20.00—20.15, Komunikat rolniczy. 
20.15—2030 Przerwa. 
20.30. Transmisja z Krakowa. 
22.00. Komunikat Iotniczo metorologicz- 

ny, sygnał czasu, komunikaty policji, komu- 
nikaty <PAT>», nad program. 

„ 22.30—23.30. Transmisja muzyki tanecz- 
nej z restauracji «Rydz». 

WYPADKI i KRADZIEZE. 

— Tajemnicza wizyta w mieszkaniu 
red. Jakowlewa, W dniu wczorajszym o 
godz. 9 w, do mieszkania redaktora rosyjskiego 
Czasopisma <Nowaja Rossija», p. Jakowlewa 
(ul. J. Jasińskiego) zakradli się złcdzieje, 
którzy po zatarasowsniu drzwi od wewnątrz, 
zaczęli przeszukiwać szufiady. Początkowo, 
kiedy sąsiedzi usłyszawszy podejrzane szme- 
ry poczęli stuksć ao drzwi, tajemniczy go: 
ście nie dsl znaku życia, widząc jednak, że 
sąsiedzi usiłują wyłamać drzwi, uciekli przez 
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Dziś będzie wyświetlany 
Miejski Kinematograf monumentalny film »Uty» 99 

Kulturaino-Ošwiatowy 

w soboty od godz. 5:ej, w inne dnie od 

алАМ ААА 
Sk'epy tytunio we: 
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W. PIETKIEWICZ, Wilno, ul. Mickiewicza 21 
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UORTOR Uwadze 
D. ZELDOWIGZ| rodziców! 
chor,WENERYCZ- | Przyjmuję ni rok 
NE, MOCZOPŁC. | szkolny uczenice z 

SKÓRNE młodszych i starszych 
od 10-1, od 5-8 w, klas, utrzymanie 

——- bardzo dobre, troskli- 
DOKTÓR Ą: opieka zapewniona. 

a miejscu nauczy» 
` 819…0"&20" cielka aiw ali \ 

| KOBIECE, WENE. | cuska, pianino, zależe 
RYCZNE i shor, | nie.od umowy może 

   

  

DRÓG MOCZ, być też pomoc w nau- 
rz. 12- iod 46 | kach, cena dostępna, 
ul.Mickiewicza 24 | centrym miasta, Wilno, 

tel. 277 ul. Śniadeckich d. 3, 
W. Zdr Nr.3i. m. 17, Hoppenowa. 

Dowiedzieć się od g. 9 
do 11 i od 2 40 $ tej. 

Potrzebna od _ zaraz 

« GOSPODYNI 
do majątku dob 
znająca się na drobi 
mleczarni, trzodzi 
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powszechnioną bronią, dopiero jednak 
wynalezienie granatów wybuchających 
czyni z niej breń. skuteczną. 
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EDGAR WOLLES 

Złowieszcza postać. 
Soioka było to imię, którego dźwięk 

'bucził we wszystkich zgromadzonych 

lęk i przerażenie. Byli to ludzie prak- 

tyczni, każdy z n'ch miał przygoto- 

wang па wszelki wypadek sposoby 

obrony, jakieś  tłomaczenie, alibi. 

Gdyby policja wpadła na ich ślad, na 
swą Obronę mieliby reputację bez 

zarzutu, Moralne względy nie miały- 

by dla nich znaczenia. To, 'że spro- 
wadzali do kraju wielkie ilości strasz- 

nej trucizny, zgubnej dla .tysięcy 

mężczyzn i kobiet, którzy przeważnie 

kończyli życie w domu” obłąkanych, 

mie niepokoiło tych ludzi o sercach 

skostniałych. Dla nich istotnym / był 

lko ten fakt, że towar, który sprze- 

dawali przynosił im olbrzymie do- 

hody. 

= gee ust cygaro, bezmy: atvl w 2 у ż o 

świ popatrzył na nie i znów włożył 

do ust. Był to człowiek o niskiem 

czole, z łysiną, okolcną pęczkami 

ów. : ; 

"ЬЁ- Starczy miejsca i dla Soioki — 

L. 
rr Ilja tak myślę, — odrzekł 

Challam, — ale on nie podziela tego 

zdania. Zaraz opowiem panom WSZy- 

stko co wiem. Stary  Tarn jest pe- 

wien, że jego szef jest albo Soioką, 

albo głównym agentem Soioki. 

— jego szef? Kto taki? — pytał 

| uśmiechając się niedowierzająco Jarvi. 

— Major Emery. i 

‚ Chaliam zauważył, że Jatvi otwo- 

rzył szaroko oczy ze zdumienia. 
— Emery? — powtórzył, — Prze- 

Wydawca Biaminiaw HMacklowicz Redaktor was) (zeBiaw Karwowuk 
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DR ELEMER FUCHS,WaR 

cież Naa Emery? 2 ka 
— Czy pan go zna? — zapyta 

Challam. — 
Jaryi gwizdnął zcicha, 
— Paweł Emery? Ciekawa rzecz, 

czy to ten sam. Czy mie był on w 
administracji politycznej 'w  Indjach? 
Ten, który miał nieprzyjemne zajście 
w Szanghaju? 

Ralf silnie podniecony, zerwał się 
od stołu. 

— Siuchamy!l-—zawolal. — To ten 
sam. Pan zna tego człowieka? 

Jarwi pokiwał głową przecząco. 
— Nie, nie znam go, ale jeden z 

mych pomocników znał go doskona- 
le. Mamy oddział w Szanghaju. Za- 
rządzający tym oddziałem przyjeżdżał 
w zeszłym roku tutaj naurlop i ciąg- 
le opowiadał o nim. 

Tu master Jarvi znów gwizdnął 
przeciągle. 

— Znam go tylko z opowiadań 
mego rządcy. Musiało na nim ciążyć 
jakieś podejrzenie, poddawano žo 
śledztwu. Jak panowie wiedzą zapew» 
ne, w Szanghaju mieszka kilku miljo- 
nerów, którzy zebrali kapitały swe na 
kontrabandzie opium j dostawie bro- 
ni dla powstańców. Emery był wysła- 
ny dla wyśledzenia szajki, dostarcza- 
Jącej bezprawnie broń, lecz zaplątał 
się w sprawę opium i musiał podać 
się do dymisji. Nie wiem, o co tam 
chodziło, lecz podobno złapano go 
przy kontrabandzie opium. Skandal 
wielki był z tego powodu. W prasie 
miejscowej były niejasne wzmianki o 
tej awanturze, ale nie wspominano 
Emery, gdyż wszyscy eurepejczycy w 
Szanghaju trzymają się solidarnie. 
Pewnem jest jedynie to, że imię jego 
zostało wykreślone ze spisu członków 
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GŁÓWNY SKŁAD NA POLSKĘ 

Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCH i PERFUMERJACH 

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 
f'Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ” С 

p'erś biała. Ostrzegam przed nabyciem od nrzywłaszczyciela, 
którego bęcę scigał sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj 
pod adresem: Kałwąryjska 1 m. 11. 
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francuskiego klubu, on zaś wyjechał 
wkrótce pierwszym okrętem pasażer- ją 
skim. 

Mówiono, że pracował z, Sbioką, 
który ma zupełnie usteloną reputację. 
Mówiono również, że Emery zabił 
nożem policjanta chińskiego, który 
miał go denuncjować. Podobno umie 
rzucać noże tak zręcznie, że nie do- 
równa mu żaden cyrkowy specjalista... 
Nauczył się tej sztuki w Neapolu i 
od tego czasu nigdy nie ma przy 
sobie innej broni. Na czem Tarn o- 
piera swe podejrzenia, że Emery jest 
Soioką? 

— Na jego słowach, na jakiejś 
groźbie, —odrzekł Ralf. — Jeśli jest a- 

entem_Soioki... ; 
— Jeśli to agent Soioki, — przer- 

wal Jatvi,—to jest niebezpieczniejszy 
od tysiąca jadowitych żmij, 

-- Czy niema -sposebu pozbyć 
się go z drogi? —zapytał, zamyśleny. 

— Co pan rozumie pod słowem 
„pozbycia się*?—zagadnął Ralf, bez 
ogródek, czując, że wszystkie spoj- 
rzenia wpiły się weń z natężeniem 

' wyczekiwania. 

— Nie mam na myśli nic takiego, 
coby wchodziło w kolizję z prawem, — 
odrzekł dobrodusznie master Jaroj, i 
znów zamyślił: się. — Jednak, zdaje 

„mi się, że gdyby tak nastraszyć tro- 
chę tego człowieka... byłby ostroż- 
niejszy 1' oszczędziłby nam kilku 
przykrych chwil. 

Wszyscy byli, widocznie, zadowo- 
leni z tego projektu, ktoś z końca 
stołu wybąkał: 

— Naturalnie, nic takiego, coby 
nie było zgodne z prawem. 

Ale ton, którym wypowiedziane 

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

w miesiącu SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 

Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska 1, tei. 82. 

na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i olerty na żądanie wysyła natychmiast. 

były te słowa, nie był przekonywa- 
су. 

— Jest tylko jeden sposób unie- 
szkodliwienia Soioki,—jeśli to istotnie 
on wchodzi nam. w drogę. — Rzekł 
chłodno Ralf —Pozbawić go można- 
ści działania. Czy kto z panów my» 
ślał o tem? : 

Ale, widocznie, nikt nie podzielał 
zdania Challama, be rozległy się 
głosy przeczące. 

— Słabo znam Londyn, bo po- 
chodzę z prawincji, — mówił Jatvi, 
namyślając się nad każdem słowem, — 
ale słyszałem, że można tu znaleźć 
ludzi, którzy za dziesięć funtów „go- 
towi są pobić własną babkę. Ja 0s0- 
biście jestem przeciwny stosowaniu 
przemocy, ale są ludzie, którzy mo- 
gliby, nastraszyć.. właśnie nastraszyć 
majora Emery. 

Była już blizko czwarta godzina, 
gdy zebranie zostało zakończone. 
Ralf, schodząc na dół, ujrzał mężczy: 
znę znacznej tuszy, któremu lokaj 
podawał palto. Ralf nie chciał wie- 
rzyć własnym oczem, lecz gdy lokaj 
otworzył drzwi, za któremi widać by” 
ło wspaniały samochód, doktór krzy» 
knął wesoło: 

— Teppatvilil W jaki spasób zna- 
lazł się pan w tej części miasta? P. 
Teppervil), właściciel banku Stebbinga, 
obejrzał się leniwie. Ruchy jego były 
powolne. Okrągłe jego oczy ożywiły 
się, gdy poznał Ralfa. 

— Drogi doktorze, — rzekł, Cóż 
za miłe spotkaniel Istotnie nie jest to 
odpowiednie miejsce dla dyrektora 
banku Stebbingal 

W City bank Siebbiaga cięszył się 
dobrą opinją, ale nie odegrywał po- 
ważnej roli. Horyzont interesów tego 

qOdpowiedzialny za giorzznia Keson Ławiłóski, 

banku nie był rozległy, klientela zaś 
specjalnie dobrana. Była to instytucja 
niezależna, wierva tradycji stworzonej 
przez założyciela tego banku, który 
musiał odsiedzieć karę w więzieniu 
za odmówienie przedstawienia ksiąg, 
które kompromitowałyby jednego z 
klientów. Z pokelenia na pokelenie 
ludzie o głośnych nazwiskach mieli 
otwarty rachunek w banku Stebbinga. 
Rachunków tych nie mieli prawa 
przeglądać urzędnicy banku, gdyż 
zawierały ene różne tajemnice, bank 
zaś Stebbinga zawdzięczał swoje po- 
wodzenie cechującej go bezgranicznej 
dyskrecji. 

Obecny właściciel banku, Tepper: 
vill, chwalił się często, że nie posia- 
da ani jednego urzędnika, któryby 
miał poniżej pięćdziesięciu lat, cho- 
ciąż sam nie miał jeszcze trzydziestu 
pięciu. Był to bardzo pułchny męż- 
czyzna, © twarzy sympatycznej, kilku- 
piętrowym podbródku 
bych rękach. 

— Obfite śniadanie—to smierć dla 
mnie, — to mówiąc wyjął z kieszeni 
garść srebrnych monet, wybrał SzEś- 
ciopensowy pieniążek i z debrodusz- 
nym uśmiechera wręczył go niezado- 
wolonemu lekajowi. Ale niektórzy 
moi klijenci są sybarytami. Sybarytami, 
jak pan wie. nazywali się mieszkań: 
cy miasta Sybarysu, starożytnego mia- 
sta greckiego, którzy pędzili życie 
nadmiernie luksusowe i wygodne. 

Mówił to wszystko z takim wyra- 
zem twarzy, jakby odkrywał ' tajemni» 
cę, której nikt dotąd nie znał. Zami- 
łowanie do tłomaczenia i komentowa- 
nia wszystkiego było jedną z zasad 
niczych cech jego charakteru, Trzeba 
dodać, że w dziewięciu wypadkach na 

składem i jednym po- 

i bardzo gru- 

nie z całkowitam Internat 
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dziesięć tłómaczenia jego istotnie by= 
ły czemś nowem dła słuchaczy. 

Ralf miał własny rachunek w ban- 
ku Stebbinga i był w dobrych sto- 
sunkach z dyrektorem, z którym spo- 
tykali się w kilku klubach. Jedną z 
wad Teppetvilła, zdaniem Ralfa, były 
jego zainteresowania mędyczne, które 
wprawlaly nieraz w kłopot nie lue 
biącego swego fachu doktora. 

Tepperviii westchnął ciężko, wkła- 
dając rękawiczki. 

— Szklanka mieka i kilka suchar- 
ków stanowią zazwyczaj moje śniada- 
nie i ze drżeniem myślę, jaki skutek. 
mogłoby wywałać obfitsze pożywiee 
nie. Czy pan jedzie w moją sironę? 

Ralf podszedł do samochodu. 
— Nie, ja idę w inną stronę, ale 

futro, lub pojutrze będę u pana. 
Teppervill z drgnął, stanął i, patrząc 

na chodnik, po którym snuli się licz- 
ni przechodnie, miłczał chwilę. Rzekł 
wreszcię: 

— Interesuje mnie zawsze kosmo- 
polityczny charakter naszego miasta. 

Ralf spojrzał w tym samym  kie- 
runku i zobaczył małego człowieczka 
stojącego na brzegu trotuaru. Było 
to małe, szczupłe indywiduum w sza- 
rym fiicowym kapeluszu i jaskrawo- | 
zółtych rękawiczkach. W tej chwili , 
człowiek ten odwrócił ku nim twarz. 

Chińczyk! zdziwił 
Chałłam, 

Chińczyk, — potwierdził spo- 
kojnie Teppervili. — Niejaki Feng- 
Cho, pomocnik i fidus.achates Asia- 
ticus niejakiego majora Emery, bar- 
dzo ciekawego jegomościa. 
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