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„Lietuva“ wita ministra 
Zeelensa ar 

w Na powitanie łotewskiego ministra 
;spraw zagranicznych Zeelensa, który 
w dniu wczorajszym z  szerokiemi 

, planami zawitał do Kowna, urzędowy 
organ kowieński „Lietuva“ - zamie- 
szcza na naczelnem miejscu następu- 
jacy artykuł: с 

Do Kowna ma zawitać łotewski 
min. spr, zagr., p, Zeelens. 

Wzajemne odwiedziny przywód- 
ców politycznych państw bałtyckich 
są objawem częstym i dodatnim. Mi- 
nistrowie spr. zagr. czterech państw 
bałtyckich odwiedzając swoich kole: 
gów, usiłują zajpomocą bezpośrednich 
porozumień wyrównać drogę  zbliże- 
mia tych państw. Oto i tego lata mi- 
nistrowie spr. zagr. Łotwy i Estonji 
kilka razy obradowali w Helsingfor- 
sie, Tallinie i Rydze. Dlatego właśnie 
na przybycie p. Zeelensa do Kowna 
należy patrzeć, jako na rewizytę pr. 
Woldemarasowi, 

Lecz spotkania się przywódców 
polityki mają zazwyczaj większe zna- 
czenie, niż akt grzeczności. Podczas 
spotkania porusza się i zagadnienia 
© charakterze szerszym, celem bliž- 
szej współpracy państw. Chociaż w 
chwili obecnej nic pewnego nie mo- 
żna powiedzieć o treści przyszłej roz- 
mowy prof. Weęldemarasa z p. Zee- 
lensem, jednakowoż można się do- 
myślać, że spotkanie będzie wyko- 
rzystane dla wymiany zdań na temat 
polityki aktualnej i dla podpisania 
niektórych, dawno już przygotowa- 
mych, lecz jeszcze nie podpisanych, 
umów (o charakterze praktycznym) 
z dziedziny ekonomicznej | socjalnej. 
4W ten sposób przyszła konferencja 
bardziej będzie tyczyła stosunków 
litewsko-lotewskich, niż zagadnień 
szerszej polityki, 

Stosunki litewsko-łotewskie nao- 
gė! zawsze były dobre, jeżeli i dał 
się wyczuć pewien chłód, następowa- 
ło to nie wskutek jakichś, powstają- 
cych w sąsiedniem pożyciu, przyczyn, 
lecz z powodu zewnętrznego wpływu 
polityki zagranicznej. Diatego też wy- 
pada stwierdzić fakt, że między narė» 
dami litewskim a łotewskim niema 
żadnych głębszych organicznych nie- 
porozumień. 

Twierdzenia tego nle może zbić 
to, że dotychczas państwa te nie za- 
warły żadnej większej politycznej albo 
ekonomicznej umowy. Przecież, przyj- 
rzawszy Się zacieśnieniu stosunków 
łotewsko-estońskich widzimy, że bez 
względu ma zawarty przed czterema 
laty związek polityczny i unję celną, 
praktyczna realizacja wszystkiego nie 
odbywa się tak prędko, jakby się moż- 
na było spodziewać. Wskazuje to, że 
życie nie normuje się na zasadzie 
punktów umowy i że zbliżenie może 
postępować wielkimi krokami naprzód 
wtedy nawet, gdy nie przybrało jesz- 
cze pewnych form w postaci umowy. 
Obecnie, bezwątpienia, przeżywamy 
właśnie okres takiego zbliżenia, na 
co wskazuje i oświadczenie p. Zee- 
lensa prasie, žė stosunki litewsko-ło- 
tewskie w tem półroczu są znacznie 
lepsze, aniżeli kiedykolwiek za byłych 
rządów. Znaczy to, że życie postawi: 
łe ostatecznie Litwie i Łotwie, jako 
pokrewnym państwom sąsiednim, ta* 
kie wymagania, których lekceważyć 
nie wolno. Trzeba szukać bliższego 
współżycia. epierając się na rzeczywi* 
"stych swoich interesach, a nie oglą- 
dając się na strony, co tep czy Ów. 
o tem myśli. 

r Idea związku bałtyckiego, zdaniem 
polityków, od najpierwszych lat  nie- 
podległości powinna była stworzyć 
podstawę do jaknajbližszego obco- 
wania państw bałtyckich, Jednakowoż 
idea ta, powstała w narodach bałtyc- 
kich, nasunęła obcym myśl wykorzy” 
stania jej dla swoich interesów. jJeże- 
li dla narodów bałtyckich związek 
państw bałłyckich jest ostatecznym 
celem ewelucji wzajemnych stosun- 
ków, to dla czynników zewnętrznych 
jest tojeden ze środków walki na a- 

- renie międzynarodowej. Inaczej mó- 
wiąc, narody bałtyckie w związku bal. 
tyckim widzą subjektywną formę sto- 
sunków państwowych, podczas gdy 
inni usiłują przekształcić go na objekt 
spekulacji politycznej. I dlatego jas- 
nem jest, że narody bałtyckie, dążąc 
(do związku, powinny się otrząsnąć 
jod cudzego wpływu, który w rozmai- 
ty sposób usiłuje połączyć państwa 
baltyckie pod sweją hegemonją, aże- 
by użyć je później jako narzędzie al- 
bo też fant swejego rodzaju. Trzeba 
pamiętać, że połączone w jedno, 
państwa baltyckie stałyby , się. takim 
czynnikiem politycznym na wschodzie 
Europy, z którym nie można byłoby 
się nię liczyć. 

Niedawno w prasie niemieckiej 

Podpisanie układu handlowego francusko- 
niemieckiego, 

PARYŻ, 17. VIII. PAT. Rokowania gospodarcze {гапсивКо- 

niemieckie trwały przez cały dzeń wczorajszy do późnej nocy 

poczem przerwano je na życzenie delagata niem eck ego, który 

pragnął przesłać do Berlina ostatnie opracowan e tekstu. Po na- 

dejściu przychylnej odpowiedzi rządu Rzeszy został dzsaj rano 

podpisany układ handlowy francusko niemieckj. Układ ten wej- 

dzie w życie z dniem 6 września beż. roku. W myśl tego układu 

Francja i Nemcy przyznają sobie wzajemnie kiauzuę narodu 

najbardziej uprzywijowanego w stosunku do wszystk:ch nienial 

produktów swego wywozu. Wzamian za obecną francuską taryfę 

minimalną i ewentualną nową taryfą mają niemcy przyznać Fran- 

cji taryfę, ustaloną na rzecz innych państw. . 

BERLIN, 17. V.il. PAT. Cala prasa beriińska zajmuje się dzi- 

siaj sprawą podp'sania traktatu handlowego francusko niemiec- 

kiego, charakteryzując go jako najważniejsze wydarzenie poli- 

tyczne ostatniego okresu. Jedna tylko skrajnie nacjonalistyczna 

Deutsche Zeitung nazywa traktat cężką porażką gospodarczą, 

me motywując tego jednak dokładne i wymieniając jako glow 

ny punkt nieprzyznane Nemcom prawa oscdiana sę w Ma- 

rokku. Wszystkie inne dzienn ki okreś ają traktat jako doniosły 

wypadek w stosunkach politycznych francusko niemieckich, usu« 

wający wreszce cały szereg kwestyj, które dawały powody do 

ustawicznych tarć i utrudniały stosunki gospodarcze jak również 

poltyczne z Francją. 

Ofenzywa chińskiej armji północnej. 
LONDYN, 17 Villi. PAT. Według wiadomości z. Chin, oddziały 

wojsk północnych posuwają a szybko ku Nankinowi. Do Szanghaju 

napływają w znacznej iiczbie uchocźcy z okolic linji kolejowej Nankin— 

Szanghaj. ź ` 

Bombardowanie Nankina. 
LONDYN 17 VIII PAT. Do biura Reutera douoszą & Nankinu, że wojska 

północne zajęły dziś rano Pukou, popołudniu zaś bombardowały Nankin. Oby- 

watele angielsey zostali ewakuowani na pokładzie torpedowca i parowca, sto- 

jących obecnie na kotwicy przy południowym brzegu rzeki Jangtse. 

Pacyfista francuski o niebezpieczeństwie 
niemieckiem. 

PARYŻ, 16.VIII. Znany pacydista francuski prof. Wiktor Basch, prze” 

wodniczący francuskiej Ligi obrony praw człowieka, zamieszcza na łamach 

„Volonte* obszerny artykuł o_ tajnych zbrojeniach Niemiec. Autor oświad- 

cza, iż władomem mu jest od szeregu miesięcy, że niemieckie koła woj: 

skowe dążą usilnie do zmiany postanowień traktatu wersalskiego. Mają 

one zamiar zorganizować połajemaą niemiecką siłę zbrojną, aby napaść 

na Polskę, poczem postawić Ligę Narodów przed faktem dokonanym. 

Zuaczenie planu tego jest tem większe, że opracowany on został w poro* 

zumieniu z kierownictwem Reichswehry i ministrem Ge lerem. Niemcy, 

zdaniem Bascha, są obecnie podzielone na 2 obozy, z których jeden dą- 

ży do utrzymania pokoju i jest coprawda liczniejszy, drugi za to, pragną: 

cy wywołać wojnę, jest energiczniejszy i aktywniejszy. Basch zadaje pyta- 

nie, czy partja pokojowa zdaje sobie sprawę z grozy obecnego położenia, 

W zakończeniu artykułu wzywa auter Francję do zorganizowania swej 

obrony narodowej w ten sposób, aby okazała się Francja przygotowaną 

na wczystkie możliwości. 5 

Sowiety zwolniły opozycjonistów ukraińskicha 
KOPENHAGA, 17 8. Pat. Dsnoszą tu z Moskwy, że położenie na 

Ukrainie jest tak poważne, iż dnia 20 ub. m. władze sowieckie wydały 

rozkaz wypuszczenia na wolność przywódcy opozycjonistów ukraińskich 

Szumskiego. W dwa dni po aresztowaniu jego wszystkie. fabryki charkow- 

„kie ogłosiły strejk. a fabryki Zagłębia Donieckiego groziły tem samem. 

ESI TNS TIE TESTAI RZENERE ZET TE "R BAAARDZO ROAD, 

Dalsze akty teroru. 
BUENOS AIRES, 17 VIII, PAT. Na balkonie pomieszkania 

szefa tutejszej policji śledczej wybuchła wczoraj bomba podtožo- 

na, jak przypuszczają, przez sympatyków Sacco i Vanzettiego. 

Skutkiem wybuchu uszkodzony został mur domu. Ofiar w 2у- 

ciu ludzkim niema. 

Najwyższy trybunał "wysłuchał obrońcę. 
BOSTON, 17. Vill. PAT. Najwyższy trybunał w Brstonie zeb: 

rał sę wczoraj na sesję i wysłuchał przemów en a obrońcy Sacco 

i Vanzetego. Obrońca lie wygłosł kikugodznną przemowę, w 

której żywa sprzeczność między aktem oskarżena a do- 

tychczasowem postępowan em sądowem | domagał się wznowie- 

nia procesu przed sądem Stanu. 

* Sacco przerwał głodówkę. 
NOWY Jork 16:go sierpnia. Uwięziony anarchista Saeco przerwał wsku- 

tek przedstawień obrońcy i żony po 30 dniach głodówkę. 

Interwencja Papieża na rzecz Sacco i Vann 
zettiego. 

RZYM, 16-go sierpnia. — Na skuiek prośby ojca Vanzettiego Papież 

wszczął kroki w: kierunku wywarcia presji o ułaskawienie anarchistów 

włoskich. Ojciec św. ziecił muncjuszowi w Waszyngtonie, aby tenże w po- 

rozumieniu z kardynałami amerykańskimi wszczął akcję za ułaskawieniem 

Sacco i Vanzettiego.! 

„w skład którego wejdą Estonja, Łotwa kiem państw bałtyckich, do związku 

i Litwa. Chociaż wiadomość ta, naj- jednak należeć nie może. Nasi Sąsię- 

Redskcja rękopisów niezamówionych nie zwfac4. 

pewniej, jest tworem  lotnej „ fantazji 

pracewitegu korespondenta, jednako” 

woż wskazuje ona, że i zagranicą 
idea naturałnego związku bałtyckiega 

jest popularna. Żaden z poważnych 
polityków, dobrze zdający sobie spra- 
wę z. zagadnienia bałtyckiego, nie 

mógłby dzisiaj poważnie proponować 
takiego związku bałtyckiego, w skład 
którego weszlaby i Polska. Dla Polski 
niema w związku bałtyckim miejsca 
nietylko dlatego, żenie jest ona pań- 
stwem bałtyckiem, lecz.głównie z tej 
racji, że używane przez Polskę - me- 
tody polityczne w gruncie rzeczy ra- 

żąco i ujemnie różnią się od Nadbał- 

tyki, Dowodzą tego wyraźnie nietylko 

przykłady Wilna i Galicji wschodniej 

ukazała się wiadomość, że ma być A więc Polska jest państwem, która 
powołany do życia związek bałtycki, będzie utrzymywało stosunki ze związ- 

dzi z północy, (a przedewszystkiem 

Łotwa, z doświadczenia oczywiście, 

będą mieli okazję pomyśleć o roli 

Polski w związku bałtyckim, : więć 

więcej o tam mówić narazie niema po- 

trzeby. 
Dlatego taż, w związku z narada» 

mi przywódców polityki litewskiej i 

łotewskiej wypada zaztaczyć nadzieję, 

że narady te będą m'wym krokiem 

do wzajemnego zbliżenia nietylko tych 

dwuch państw, ale i dalej na północ 

sensie, że im ciaśniejsze i SEF- 

Lim : litewska- deczniejsze będą stosunk, o 

łotewskie, temprędzej zwiąrek. eston; 

sko łotewski moż :a będzie yozszerzyć 

na półaoc i południe. Życie działa w 
tym kierunku i działa, bezwątpienia, 

owocnie. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 
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Gminy żydowskie. 
Wyznanie mojżeszowe należy do 

tych związków religijnych, które nie 

posiadają hierarchji ani duchownej, 

ani organizacyjnej. 
Formy ustrojowo-wewnętrzne tego 

wyznania są bardżó : prosłę: istnieją 

gminy wyznaniowe o tym lub innym 
zakresie kompetencyj (szerszym lub 
węższym) niezależne wzajem od siebie, 

ani od jakiejś jednostki, czy insty- 

tucji, organizacyjnie zwierzchniej. Po- 

za gminą niema nic. Gmina skupia 

całekształt spraw wyznaniowych i 

jest jedyną instancją. To indywidu- 

alne wewnętrzne zamknięcie się gmi- 

ny, ta autonomja organizacyjna byla 

nagrzyklad w Austrji i Prusach tak 
daleko posunięta, że w państwach 

tych, jak wiemy, gminy istniały na 

podstawie ustawy ramowej, dopusz- 

czającej dla każdej z gmin, teryto- 

tjalnie określonej, osobny statut 

wewnętrzny w ramach ustawy, różny 

od statutów innych. gmin. Charakter 

gminy te w obu wymienionych pań- 

stwach posiadały ściśle wyznaniowy— 

to znaczy celem ich było zaspakaja- 

nie pottzeb religijnych żydów z pra. 

wem zbierania składek na cele wyzna- 

niowe. 

Zobaczymy teraz, co dawało Ży- 

dom prawodawstwo rosyjskie w za- 

kresie , wyznaniowym na — terenie 

obecnych Ziem Wschodnich Rzeczy- 
pospolitej, Wiemy, że prawo to—to 

t. XI „Swoda Zakonów*, traktujący 

„o zarządzie sprawami duchownemi 

Zydów*. Przedewszystkiem -. prawo 

rósyjskie nie uznawało podstawy i 

jedynej zasady organizacyjnej wyzna- 

mia mojżeszowego: gminy. Inaczej 

mówiąc, prawo te, nie przyznawało 

Żydom samorządu, czy autonomji 

wyznaniowej. 

Prawodawca rosyjski przewidział 

jedynie ten fakt, że Żydzi muszą, bo 

mają do tego prawo naturalne i dą- 

żenie wrodzone, modlić się, modlić 

się w świątyniach własnych i posia« 

dać dla odprawiania tych modłów 

własnego rabina. W tym celu prawo- 

dawca ów upatrzył zarząd duchowny 

dla domu modlitwy, zarząd, w 

„skład którego mają wejść trzy osoby 

irabia z urzędu, przyczem osoby te 

są wybierane przez pełnomocników 

ludności żydowskiej. Tak ebrany na 

przeciąg trzech lat zarząd zatwierdzał 

gubernator. 

Do kompetencji zarządu duchow- 

nego należała — administracja spra- 

wami gospodarczemi i porządkowemi 

domu modiitwy, utrzymywanie szkół 

religijno-wyznaniowych  (synagogal- 

nych) i instytucyj filantropijnych (do- 

mów sierot, szpitali i t. d.). 

Tenże  prawodawca przewidział 

też tryb wyberu rabina. Rabina tego 

wybierali pełnemocnicy ludności ży- 

dowskiej, tak samo jak zarząd du“ 

chowny, na przeciąg trzech lat, i ra- 

bin w ten sposób wybrany bywał za: 

twierdzany przez władzę gubernjalną. 
Tym trybem rzeczy pewstała instytu- 

eja t. zw. rabinów rządowych, insty- 

tucja bardzo niepopularna w oczach 

ludności żydewskiej, która dążyła do 

posiadania poza rabinem rządowym, 

rabina duchownego, czy ińtego ja 

kiegoś cadyka — rabina <«cudowne- 

go», cieszącego się pełnym wśród 

niej autorytetem i zaufaniem. 

Nadmienić wypada, że zarządy du- 

chowne nie posiadały prawa opodat- 

kowania współwyznawców, a jedynie 

dopuszczalne były ofiary dobrowolne, 

t zw. „Korobocznyj Sbor“, 

Widzimy stąd, jak nikłe były pra- 

wa i kompetencje domów modlitwy 

iich zarządów w Rosji, jak prawo 

to dalekie było od idei samorządu 

wyznaniowego. 

Jak sprawa ta przedstawia się w 

Polsce? 
Dekret Naczelnika Państwa Zz r. 

1919, określający «Przepisy obowią- 

zujące dotyczące organizacji gmin 

wyznaniowych żydowskich na terenie 

b. Królestwa Kongresowego» (Dz. 

Urz. Min, W. R. i O. P. XR 5 z dn. 

1 maja 1919 r.) a obowiązujący dziś 
Ziemie Wschodnie, za podstawę orga” 
nizacyjaą i samodzielną bierze gminę. 

Ds kompetencji gminy należy: 
1) organizowanie i utrzymanie ra- 

binatu, 
2) zakładanie i utrzymywanie sy- 

nagóg, domów modlitwy, kąpieli ry- 

tualnych i cmentarzy,: 

3) czuwanie nad 

chowaniem młodzieży, 

4) troszczenie się o zapewnienie 

ludności żydowskiej keszernego mięsa, 
5) zarządzanie majątkiem gmin- 

nym i fundacjami na rzecz gminy 

ustanowionemi, oraz wszełkiemi urzą- 

dzeniami i zakładami, do gminy nale- 
žącemi, 

Prawo gminy, będącej instytucją 
prawno publiczną, stanowi przymu- 

sowe opodatkowanie: ludności, nale- 
żącej do gminy, na cele wyznaniowe, 

przyczem państwo rezerwuje sobie 

kontrolę ze zrozumiałych powodów, 

wzamian dając egzekutywę państwe- 
wą wykonywaną przez władze komu- 

nalne w poruczonym zakresie działa- 

mia. Dekret daje również gminie pra- 
wo udzielania ubogim żydom pomocy 

dobroczyunej i zakładania w tym celu 
instytucyj dobroczynnych. 

Przewiduje prawo: polskie istnienie 
gmin wiełkich i mniejszych (do pię- 

ciu tysięcy), przyczem na czele mniej- 

szej stoi zarząd z czterech członków 
obieralnych i rabina gminy, na czele 
— wielkich (ponad pięć tysięcy wyz- 

nawców) zarząd i zebranie pełnomoc- 
ników. Przy wyborach obowiązuje 
ordynacja pięcioprzymiotnikowa. || 

° ' Świadomie odłożyłem na koniec 
rozważań o organizacji gmin artykuł 

pierwszy ustawy, opiewający, że „ży- 

dzi, mieszkańcy tej części Rzplitej 
Polskiej, która stanowiła dawniej { 

zw. Królestwo Koligresowe, tworzą 

Towarzystwo Religijne,  publiczno- 
prawne. Towarzystwo Religijae skła- 
da się z gmin. Na jego czele stoj 
Rada Religijna gmin żydowskich". 
Jest to, w myśl intencji prawodawcy 
reprezentacja prawna danego wyzna- 

nia. Odrazu jednak ustawa zastrzega, 
że Rada Religijna, mająca nadzór ńiad 

Towarzystwem Religijnem i kierująca 
jego działałneścią, nie meże krępo- 
wać wolności sumienia poszczegól- 
nych osób gmin i związków wyzna- 

niowych. Wynika z tego, źe gmina 

jest wyznaniowe niezależna i nie mo- 

że być jej narzucona żadna dokiryna 
rytualno-konfesyjna przez reprezenta- 
cję prawną tego wyznania, 

Z powyższego widzimy, że gminy 

wyznaniowe żydowskie cieszą się w 

Polsce z pełnej autonomji wyznanio- 

wej, jasno określonej przez prawo. 
Gmina w Polsce ma charakter insty- 
tucji autonomicznej wyznaniowej. Na- 

wet reprezentacja prawna tego wyzna- 

nia — Rada Religijna nie może naru- 
szyć wewnętrznej autonomji gminy. 

Dlatego też Rada ta nie może być 
uznaną za hierarchiczmie wyższy sto- 

pień organizacyjny tego wyznania. 
Dotąd zresztą Rada Religijna nie po- 

wołana została do życia wogóle, czy 

w komplecie przewidzianym, wobec 

zapewne  niezunifikowania  dotych- 
czas prawodawstwa naszego w tym 

zakresie w stosunku dę całej ludno- 

ści żydowskiej Rzeczypospolitej. 
Lubicz. 

MOEREE OWE FORAORZZĄ BZTEWOYCZEORE DO 

Pożar w lasach alpejskich. 
PARYŻ, 17.VIII. PAT. W lasach 

dep. Alpes Maritimes i Vare szerzy 
się gwaltowny peżar. Ogień przedo- 
stał się de niektórych miejscowości i 
jedna z nich padła ofiarą płomieni. 
Szkody są znaczne. Ofiar w ludziach 
niema. 

Ponad Oceanem Spokojnym, 
SAN FRANCISCO. 17.VIli. PAT. 

Według wiadomości radjetelegraficz- 
nej, otrzymanej przez morską stację 
telegrafu bez drutu, lotnicy biorący 
udział w locie z San-Francisco do 
wysp Hawajskich, wczoraj o godz. 20 
znajdowali się w odległości 517 mił 
na zachód od San Francisco. Tą sa- 
mą drogą odleciały trzy inne aparaty. 

religijnem wy: 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWa—u! Mickiewicza 24 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3:ej 30 gr. Za tekstem 10 
n-ch Roter di oraz z pro у о E ncji'0 25 proc: drožej. Zagraniczne о 

Sejm i Rząd. 

Rozszerzenie placówek zagra. 
nicznych. 

WARSZAWA 17.VIII.(żel.wł. Słowa) 
W projekcie budżetu na rok 1928, 
zwiększona została znacznie pozycja 
Min. Spraw Zagranicznych, gdyż 
przewidziane jest utworzenie dwuch 
nowych placówek dyplomatycznych 
i 17 konsulatów w krajach odległych. 

Przeniesienie na emeryturę. 

WARSZAWA, 17.VIIl,(źel.wł. Słowa) 
Ostatni dziennik personalny Min. 
Spraw Wojskowych, podaje © prze- 
niesieniu na: emeryturę gen. Żeligow» 
skiego z dn. 31 bm, W tymże nu 
merze dziennika umieszczona została 
lista 405 podporuczników, którzy o- 
statnio ukończyli szkoły oficerskie. 

Spadek bezrobocia. 

WARSZAWA, 17 VIII.(żel.wł. Słowa) 
Wyjaśniło się, że w m. liocu bezro- 
bocie spadło o 14,446 osób, na co 
wpływ niemały miały żniwa. 

Awans, 

WARSZAWA. 17, Vill, (żel. wł.Sło« 
wą). Dotychczasowy naczelnik urzę- 
du śledczego mjr. Popowicz awanso= 
wany został na inspekcyjnego w Ko- 
mendzie Głównej P. P., a na jego 
miejsce wyznaczony został kom. W. 
Suchenek. W dniu dzisiejszym kom. 
Suchenek objął urzędowanie. 
REIKIA ASVEL AIA ET TEST TASK, 

Nowy gabinet w Grecji. 

ATENY, 17—8. Pat. Nowy gabi- 
net utworzył się, skład jego jest 
stępujący: Prezydent ministrów i min. 
spraw wewnętrznych—Zaimis, mini- 

ег spraw zagranicznych — Michalo- 
populos, skarb — Cafandaris, komuni- 
kacje—Metaxas, rolnictwo — Papana- 
'stasja, wojna—gen. Mazarakis, mary- 
narka—Merlopulos, oświata —Nicopu- 
dis, gospodarka narodowa— Welentzas, 
Sprawiedliwość — Tuscovassilis. W 
skład gabinetu wchodzą wszystkie 
stronnictwa z wyjątkiem populistów, 

Za dezercję z legji cudzoziem- 
skiej. 0 . 

PARYZ. 17.Vill. PAT. Dzienniki, 
donoszą z Casablanki, że odbyła się 
tam pónowna rozprawa przeciwko 
niemcowi Klemsowi, który za dezer- 
cję z legji cudzoziemskiej i za współ 
pracę z Ab del Krimem skazany był 
w swoim czasie na śmierć. Trybu- 

e karę do 7 lat ciężkich 
robót. 

Bójka oficerów z szoferami 
w Przemyśla. 

„Wiek nowy* podaje wiadomość 
z Przemyśla o krwawej bójce między 
kilku oficerami 1 p. czołgów i szę* 
ferami, która miała « miejsce w dniu 
15 b. m. w śródmieściu. Około godz. 
1l-ej wiecz. wyszło z kawiarni 
„Grand“ kiiku oeficerów wyższych 
stopni. Gdy oficerowie przechodzili 
koło stojących taksówek, jeden z 
oficerów, jak się później okazało, do- 
wódca I p. czołgów, stacjonujący w 
ŹŻórawicy pod Przemyślem, kazał jed- 
nemu z szoferów wziąć „siebie i to- 
warzyszy do auta, Szofer nazwiskiem 
Goetrich zgodził się zasadniczo na 
propozycję oświadczając jednak, żej 
wszystkich oficerów w derożce swe 
nie zrmieści. Oświadczenie to, wypo: 
wiedziańe prawdopodobmie w sposób 
arogancki, spowodowało ostry za- 
targ pomiędzy pułkownikiem a szo- 
ferem. 

Oficer zelżył kierowcę samochodu, 
a gdy ten próbował się bronić przed 
atakami, spoliczkował go kiłkakrotnie. 
W obronie szofera stanęli koledzy 
jego, pulkownikewi zaś pośpieszyli z 
pomocą towarzyszący mu oficerowie. 
Momentalnie utworzylo sią wielkie 
zbiegówisko. Oficerowie spostrzegłszy, 
że nie dadzą rady szoferom, wydoby- 
li na komendę pułkownika sztyleciki, 
które noszą u boku zamiąst szabel. 

Na miejscu bójki zjawiła się za- 
alarmowana policja, wojsko, na czele 
z komendantem miasta i starostą. ln- 
terwencja komendanta miasta i staro* 
sty spełzła na niczem. W czasie ae 
wantury zostało rańnych po obu 
stronach parę osób. Władze wojsko- 
we wszczęły natychmiast energiczne 
śledztwo. Dowódca okręgu korpusu 
gen. Galica, który bawił ma mane- 
wrach, otrzymawszy wiadomość о 
zajściu, przybył natychmiast do Prze” 
amyśla, aby osobiście kierować toczą: 
cem się dochódzerietn. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŁRDAĆ BET. PROSPOKTÓWL WARD. KALBTTOW, 19 
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WYNAGRODZENIE ZA PRZYMUSOWO WY= 
KUPYWANE MAJĄTKI. 

Rada wojewódzka związku ziemian 
z. Wileńskiej przesłała do powiato- 
wych związków następujący okólnik: 

W Nr. 70 Dziennika Ustaw Rze- 
czypospolitej Polskiej z dnia 12-go 

sierpnia 1927 roku poz. 616, ogłe- 
szono Rozporządzenie Ministra Re- 
form Rolnych, wydane w porozumie- 
niu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa, 
o postępowaniu przy ustaleniu wnio- 
sków co do wysokości wynagrodze- 
nia za przymusowo wykupywane ma- 
jatki. Rozporządzenie to w art. 3 u- 
stanawia: 

1) Zaprzysiężocych znawców jako 
członków komisyj kłasyfikacyjno-sza- 
cunkowych powołuje Minister Reform 

Rolnych na wniosek prezesa okręgo- 

wego urzędu ziemskiego, uzgodnio- 

ny z wojewodą, po 2-ch z pośród 
przedstawicieli _ większej własności, 
mniejszej własności, oraz bezrolnych 
pracowników rolnych dla obszaru 
właściwości teryiorjalnej każdego po- 
wiatowego urzędu ziemskiego na pod- 
stawie list kandydatów, przedstawio- 
wych w 4-krotnej ilości przez zrzesze- 
nia, organizacje lub związki, zawezwa* 
ne do tego przez prezesa okręgowe- 
go urzędu ziemskiego w porozumie- 
niu z właściwym wojewodą. 

2) W przypadku nieprzedstawie- 
mia żądanych ilości kandydatów przez 

zrzeszenia, organizacje lub związki, 
lub też w przypadku nieistnienia ta- 
kich zrzeszeń, organizacyj lub zwią* 
zków, Minister Reform Rolnych po- 

woływać będzie zaprzysiężonych znaw- 
ców z pośród kandydatów, których 
listy przedłoży prezes okręgowego 
urzędu ziemskiego w porozumieniu z 
wojewodą właściwym dla danego po- 
wiatu. 

Zaprzysiężeni znawcy sprawują 
swój Urząd przez dwa lata i do za- 
kresu ich działania należy: a) po- 
dział gruntów ornych, łąk, pastwisek 
i wód na kłasy i określenie ich war- 
tości, b) określenie wartości terenów 
zajętych pod ekspłoatację żwiru, pia- 
sku, gliny i t. d. c) określenie war- 
tości lasów i budynków, d) określe- 
nie wartości dokonanych melioracji; 
e) określenie innych czynników w 
związku z przymusowem wykupie 
niem nieruchomości: 

W tym samym numerze Dzienni- 
ka ustaw pod poz. 617 ogłoszono 
Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych w sprawie szacowania nieru- 
chomości ziemskich przymusowo wy- 
kupywanych przy przeprowadzeniu 
Reformy Rolnej. 

Rozporządzenie to ustanawia okrę- 
gi ekonomiczne oraz klasy gruntów, 
ustała ceny jednostkowe gruntów, la- 
sów, wód, budynków i t. d. 

Powiaty: Wilno-Troki, Oszmiana, 
Święciany zaliczono do 4:go ekono- 
micznego okręgu, a Brasław, Dzi- 
sra, Mołodeczno, Postawy, Wilejka 
do 5-go okręgu ekonomicznego. 

Ceny dla poszczególnych klas 
gruntów za hektar w złotych w złocie. 

  

  

  

  

                

  

  
  

  

R o 1 e 

ž > K 1 а s w 

DIE 
ZE| 1 | um | 1v | v | vi | va | vu 
OB 

4 550 | 440) 365] 275) 140 55 25 6 

5 350 | 280] 235] 175 90 35 15 3,5 

Ł ą k i Para. twot zę ka 

Ś b JC 4 a sy, 3 > K 1 a s У 

® ® |- # 3 |- ŠE В 1 
5 8 1 | н it М У 68 la I II il IV 

690 | 495 | 320] 140 35 550 | 440] 320] 140 35 

5 440 ; 315) 205 90 25 350 280] 205 90 25             
Stosownie do odległości od stacji 

kolejowej szeroko i wąsko torowej, 
stosuje się zwyżki od 2 ch i pół—15 
proc.; w stosunku do oddałenia od 
miasta i ilości w niem mieszkańców 
stosuje się zwyżki od 5—40 proc., 
oraz od 5—25 proc. stosownie do 
intensywności gospodarstwa. 

Cena szacunkowa budynków usta- 

Zgon wojewody Manteuffla, 
W Kielcach zmarł dzisiaj o godz. 

3 m. 30 nad 
serca wojewoda kielecki Ignacy Man- 
teuffel. 

Urodzony w r. 1875 gw Tauna- 
gach w Inflantach polskich, ukończył 
gimnazjum filogiczne w Rydze, :na- 
stępnie wydział prawny uniwersytetu 
dorpackiego w r. 1897. Po krótkiej 
praxtyce adwokackiej w Petersburgu 
i Mitawie osiadł w r. 1899 w Rydze 
jako adwokat i brał czynny udział w 
życiu oświatowem i społecznem tam- 
tejszej kolonji polskiej, jako były pre- 
zes polskiego towarzystwa dobroczyn- 
nego oraz członek zarządu towarzy- 
stwa pomocy ofiarom woiny. 

W roku 1915 opuścił Ryge, prze- 

mosząc się do powiatu siewierskiego, 
byłej gubernji witebskiej, a następnie 

do Rzeżycy w Inflantach polskich, 

NA ŁOTWIE. 
й 

Uczciwy miakler Jego Ekscelencja 

Dolar. — Jeszcze o paszportach, wi: 

zach i meldunkach — Wzdłuż plantu 
kolejowego z Daugavpilsu do Rygi. 

—Tępienie wszelkiej niemieckości na 
Lotwie suwerennej — Dzieło *zemsty 

i nienawiści —Byli liflandzcy i kur 
landzcy „obszarnicy w Republice 

Łotewskiej i po za nią, 

Przyjemnie jest pieniądz iotewski 
wziąć w rękę. Banknoty srebrne 
dwułatówki, nawet mikroskopijny mie- 

dziany santimik—jak malowanie! Mo. 

mety metałowe znakomicie wybite w 
jakiejś wzorowej mennicy, nie tak jak 
nasze złotówki z całkiem już poście- 
ranemi reljefami; a jaki herb państwo- 
wy tej najdemokratyczniejszej z demo- 

kratycznych _ republiki _ Gwiazdy, 
premienie wschodzącego "słońca, lwy, 

ryty... niczego sobie nie żażowano. 
Boo zaś, najwidoczniej na do» 

larach wzorowane prześliczne. Nie- 

skazitelny dobry gust; znakomite wy- 

konanie w pięknym stałorycie, papier 

świetny; cały «sznit» banknotu: wieł- 

kopański, śmiało wolno wyrazić się 
—mocarstwowy. Przy łotewskich bank- 
motach wyglądają papierki naszych, 
osobliwie pięciozłótek jak szmatki, 
jak lachmank;, jakże fatalnie „ilustro- 
Wane". 

Jeden łotewski łat równa się jed- 
nemu frankowi w złocie, czyli stoi na 
giełdzie al pari z trankiem szwajcar- 
skim. Jednostka przeto monetarna na 
Łotwie jest wysokiej wartości, Już to 
jedno przesądza ogólną w kraju dro* 
żyznę. Za sto złotych oirzymuje się 
jłość łatów... rozmaitą, stosownie do 

    

          
lic się ma na podstawie dokonanego 
szacunku przez powszechny zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Ze szczegółami tego tak ważnego 
Rozporządzenia © szacowaniu nieru- 
chomości będę mogli W. Panowie 
zapoznać się szczegółowo z Nr. 70 
Dziennika Ustaw, który im nieba- 
wem wyślemy, 

gdzie za czasów bolszewickich pel- 
nił funkcje członka wydziału wyko: 
nawczego komitetu polskiego, bro- 

rej był przedstawicielem, w, następ- 
stwie czego został przez bolszewików 
wydalony z Rzeżycy i w marcu 1Q18 r. 
przybył do Warszawy. 

Od 15 kwietnia tego roku praco- 
wał w służbie państwowej, początko- 
wo w ministerstwie pracy i opieki 
społecznej jako referent, Od czerwca 
1919 r. przeszedł do ministerstwa 
spraw wewnętrznych, sekcji admini- 
stracyjnej, a następnie prawnej. 

marca 1923 r. został 

s- L 0 "Wo 

Zaprzeczenie posla lotewskiego w Warszawie 
WARSZAWA, 17, Vill. PAT. Kilka gazet polsk'ch przedruko wa 

ło telegram z Rygi z dnia 13 b. m., według którego łotewski mi 

nister spraw zagranicznych Zielens z jednej strony i pelnomoc- 

nik ZSSR z drugiej mieli podpisać łotewsko-sowiecki traktat o 
nieagresji. 

Tutejszy poseł łotewski upoważniony jest do kategoryczne- 
go zaprzeczenia powyższej informacji jako pozbawionej wsze!- 

kiej podstawy. 

Doniosłe zmiany w senacie gdańskim, 
GDAŃSK, 178 PAT. Jak donosiliśmy zarząd główny partji niemiec- 

ko-liberalnej uchwalił na wczorafszem posiedzeniu wycofać swych senato- 
rów z senatu wolnego miasta Gdańska. W myśl tej uchwały obaj senato- 
rowie liberalni Ernst i Siebenfreund zawiadomili dzisiaj prezydenta senatu 
wolnego miasta o swem wystąpieniu. Wobec tego w senacie gdańskim 
pozostali tylko nacjonaliści niemieccy i centrowcy. 

Uchwała liberałów podyktowana jest względami na zbliżający się ter- 
min wyborów i dyplomatycznem pragnieniem uratowania dla siebie zo się 
da, albowiem wskutek konsekwentnego popierania nacjonalistów 
niemieccy utracili w szerokich kołach ludności 

liberali 
wolnego miasta wszelką 

sympatję i ich frakcja, w początkach kadencji sejmowej dość liczna, z bie- 
giem czasu ogromnie stopniała. Między innemi w polityce zagranicznej, 
a zwłaszcza w stosunku do Polski liberali szli ręka w rękę z nacjo- 
nałistami. Wystąpienie liberałów z senatu pociągnie za sobą dalsze kon- 
sekwencje. 

GDAŃSK. 17.8 PAT. W tutejszych kołach politycznych wystąpienie 
przedstawicieli niemieckiego stronnictwa liberalnego z senatu komentowa- 
ne jest jako objaw chęci radykalnego wycofania się tego stronnictwa 
polityki, uprawianej przez obecny senat. D:cyzja zarządu partji 

z 
lib zralnej 

nastąpiła pod wpływem silnej presji szerokich kół tego stronaictwa, nieza- 
dowolonych z działalności senatu, Postanowienie to dowodzł zarazem, że 
w obozie liberalnym nastąpiło otrzeźwienia, że wzięły w nim górę żywioły 
gospodarcze, które rozumieją, iż polityka obscnzgo nacjonalistycznego se- 
natu sprzeczna jest z interesami wolnego miasta. Toteż w szerokich ko- 
łach ludności Gdańska postępek liberałów zyskał pełne uznanie. 

Skarga klajpedzian na Litwę w Lidzie Na= 
rodó w. 

BERLIN. 17—VIII. Pat. Berliner Tageblatt donosi, że do Sekretarjatu 
Ligi Narodów wpłynęła skarga ludności kłajpedzkiej przeciw rządowi litew- 
skiemu. Skarga popierana jest przez rząd niemiecki. Gdyby rokowania, 
które obecnie toczą się w Kownie między rządem Rzeszy a premjerem 
Woldemarasem, nie doprowadziły do porozumienia, sprawa klajpedzka 
wpłynie powtórnie na porządek dzienny jesiennej sesji Rady Ligi 

Aresztowanie 5 księży we Włoszech. 
RZYM, 17 VIII. PAT. Jak donosi Agencja Stefaniego, po dłuższym 

okresie tolerancji, władze bezpieczeństwa aresztowały w prowincji Udino 
pięciu księży, oskarżonych 0 należenie do tak zw. politicanti, -których 
wrogi stosunek do istniejącego systemu rządu jest znany, Jeden z are- 
sztowanych księży w roku 1917 przyjmował życzliwis austrjaków. Należy 
zaznaczyć, że na prośbę arcybiskupa udińskiego aresztowani księża nie 
zostali odstawieni do więzienia, lecz umieszczeni w pałacu  arcybiskupim, 
po wzięciu od nich formalnego zobowiązania, że nie uciekną i oczekiwać 
będą na wynik odwołania do komisji centralnej w Rzymie. 

Stalin rozbraja opozycjonistów. 
KOPENHAGA 17 8 PAT. Jak donoszą z Moskwy, Trocki oświadczył swym 

zwolennikom, że przed rozpoczęciem kongresu komunistycznego 1 grudnia b. r. 
obali Stalina. Stalin tymczasem zarządził rozbrojenie członków opozycji którzy 
mają złożyć posiadaną broń w GPU. 

Trzęsienie ziemi w Turkiestanie. 
MOSKWA 17 VIll PAT. Trzęsienie ziemi w Namangun w Turkiestanie 

ponawia się w dalszym ciągu. 1500 domów zostało zburzonych, a 3500 uszko: 
dzonych. 

Lotnik We!'ss w Warszawie. 
WARSZAWA, 17-VIIlL, PAT. Lotnik Weiss, odbywający raid dookoła DRY 

1777-3253 CZONKNNCWEWKNOENISEEA wschodniej, w drodze powrotnej wylądował wczoraj na lotnisku warszawskiem o godz. 
19 min. 25, a dziś rano o 8.20 odleciał w dalszą drogę. 

Lot New=York—Rzym. 
NOWY JORK, 17-VIII. PAT. Prowadzone są Śpiesznie przygotowania do lotu 

loci Bertoud i Hill. 
ranem "na anewryzm niąc inieresów polskiej ludności, któ: Nowy Jork—Rzym bez łądowania. Lotu dokonać mają na monoplanie <God Glory» pi- 

Lot nad Pacyfikiem. 
SAN FRANCISCO 17 8 PAT. Z pokładu jednego z parowców donoszą, 

że widziano monopian Woolaroo o godzinie 6 rano w odległości 1515 mil od 
wybrzeży Ameryki па 27 stop. 50 min. szerokości i 146 stop. długości geografi - 
cznej. Samojot podał wiadomość: «Wszystko w porządku, 

RESZUZZGKTA 

Produkcja tegorocznego zboża w Polsce. 
WARSZAWA, 17.8. PAT. Główny Urząd Statystyczny podaje nastę- 

pujący komunikat: Na podstawie sprawozdań otrzymanych od korespon- 
Po utworzeniu województwa war- dentów rolnych została z dniem 1:go sierpnia obliczona przypuszczalna 

szawskiego w r. 1920 powołany zo- produkcja czterech ważniejszych zbóż w następującej ilości: pszenicy 138 
Stał na członka wydziału administra- miljonów kwintali, — żyta 508 miljonów kwintali, — jęczmienia 17,1 mil- 
cyjnego urzędu wojewódzkiego, a 24 jonów kwintali. owsa 326 mlljonów kwintali. — Obliczenia dokonano na 

wicewojewedą podstawie stopni kwalifikacyjnych stanu zasiewów przed rozpoczęciem . 
warszawskim. Dnia 24 maja 1924 r. żniw. — Oirzymane liczby nałeży uważać za prowizoryczne i mogące 
został mianowany. wojewodą kielec- uledz w przyszłości znaczniejszym zmianom po dekonaniu ponownych 

obliczeń na podstawie próbnych omłotów. kim, 

tego, gdzie się tranzakcję dokonywa. 
Na granicy otrzymuje się 58 łatów za 
sto złotych, w Libawie z wielkim tru- 
dem po bankach 54 łaty, a zaś w od- 
dziale pierwszorzędnego banku ryskie- 
go w Majorenhofle proponują ...50 
łatów i głusi są na wszelkie remou- 
stracje. W Libawie tłumaczą się tem, 
że się niema ze złotemi naszemi 
czynienia («Wir haben keinen Ume 
satz „») Życzliwi ludzie radzą: „Jedź 

, pan na Łotwę.:. z dolarami!". To zna- 
czy: zmień pan złote na dolary, a na 
Łotwie zmienią dolary na łaty, Pytam: 
jak mogą dwa sąsiadujące z sobą 
państwa dopuścić do tego, aby między 
niemi pośredniczył —dolar amerykań- 
skil Toć to przecie skandal nad 
skandalami, 

Jest jeszcze inny bezsens kapital- 
ny. Jeżeli się, dajmy ma to, kupiło 
fortepjan i przedaje się go choćby w 
godzinę potem, — to stracić trzeba; 
nawet grubo. Lecz jeżeli się kupiło 
rzecz tak nie tracącą ma wartości od 
potrzymania jej w ręku, jak pieniądz 
mający obieg normalny w danem 
państwie, to zdawałoby się powinien 
mieć ów pieniądz jednakową cenę za- 
równe przy kupnie jak przy sprzeda- 
ży. Prawda? Tymczasem zaś gdy się 
np. przyjeżdżając do Łotwy, przedało 
sto złotych w Rydze za 54 lub 55 
łatów, to wracając do Polski i zmie- 
niając laty na ziote, trzeba na sto 
złotych zapłacić... conajmniej 03 łaty. 
Ot, śmieszne! 

Albo ten pan urzędnik pogranicz- 
ny indagujący mnie, zbudzonego ze 
snu w Turmoncie: 

— iłe pan ma złotych przy sobie? 
— Bardzo, niestety, mało... udpo- 

wiadam jak tylko mogę najuprzejmiej, 

do . 

nie dając poznać po sobie, że mam 
prawo być dotknięty tak niedyskret- 
nem pytaniem. 

— A w obtej walce? 
— Jeszcze  mniejl.. powiadam 

zawstydzony, spuszczając oczy, pod- 
czas gdy moi towarzysze podróży 
popatrują na mnie bardzo z wysoka. 

A coby było jeżelibym nie po- 
sladał wizy łotewskiego konsulstwa! 
Strach pomyśleć. Przed wojną na lat 
jakich dwadzieścia — wiecznie jakoś 
wybuchała dżuma, to w Chinach to 
gdzieś w Syberji południowej, a naj- 
więcej w Indjach. Ponieważ „podda* 
ny rosyjski* przyjeżdżający do Nie- 
miec mógł gdzieś zetknąć się z ową 
dżumą (a djabli wiedzą gdzie może 
być!), przeto ustanowiono wizy do 
Niemiec stwierdzające, że posiadacz 
rosyjskiego zagranicznego paszportu 
w żadnym nie pozostawał kontakcie 
z „zadżumionymi*. W Wilnie nie by- 
ło konsulatu niemieckiego. Trzeba policji tylko przez 48 godzin; 
było albo paszport posyłać do War- pływie 
szawy dla „zawizowania*, albo po 
drodze zagranicę zatrzymywać się od 
pociągu do pociągu w Kownia gdzie 
urzędował konsułat niemiecki... Trwa- 
ło to przez lata całe. Dżumy, broń 
Boże, nie było nigdzie na ziemskim 
globie nawet na lekarstwo, a konsula: 
ty niemieckie pobierały wciąż swoje 
dwa ruble za wizę «przeciwdżumo- 
wą»... Bo dlaczego nie pobierać, gdy 
ludzie płacą? 

Lecz za to gdy się raz przejecha- 
ło granicę w Wierzbołowie lub Alek- 
sandrowie i paszport zagraniczny o- 
trzymało z powrotem z rąk majesta- 
tycznego żandarma w szynelu po 
kostki, brzęczącego ostrogami—wów: 
czas można bylo paszport swój scho- 

wać na same dno walizki na cały 
czas swego pobytu zagranicą. Nikt o 
niego nie spytał. Można było w ho- 
telu w Niemczech, we Francji, we 
Włoszech, w Anglji zapisać siebie 
jako hrabia Montecucull lub prince 
Olchamowo de Olchamoufsky.. Jak 
kto chciall 

Dziś—w Libawie; w takiej Liba- 
wie... Zanim się jeszcze w hotelu: 
spytało portjera czy jest wolny pokój, 
zanim się uata otworzyło, już porijer 
domaga się... paszportu, A potem 
będziemy gadać. 

Jak tu nie przyznać, że zapanowa- 
ły po wojnie na świecie Bożym  sto- 
sunki racjonalne i miłe. Jak życie sta 
ło się proste, wygodne, lżejsze. Jak 
pośpieszono uczynić wszystko aby 
ludziom iżej i przyjemniej było żyć na 
świecie! 

Cudzoziemiec podróżujący np. po 
Łotwie może być niemeldowany w 

po u- 
godzin musi być gdziekol- 

wiek policyjnie zameldowany. Wraca. 
Na granicy władze łotewskie spostrze- 
gają, że nigdzie nie jest policyjnie 
zameldowany! Przerażenie. Oburzenie. 
Jakże to może być? Rzecz podejrza- 
na... Opowiadano mi fakty  niepusz- 
czenia cudzozłemca «do domu» i 
zwrócenia ge z powrotem na Łotwę. 
Niech, u licha, zamelduje się policyj- 
nie choć gdziekelwiek! Koncepcja wo- 
góle człowieka miemeldowanego jest 
w dzisiejszych powojennych czasach 
w równiej:mierze niedopuszczalna jak 
nie do pomyślenia, 

1 jeszcze. miech dorzucę ostatni 
kwiatek do tej pogranicznej sielanki 
paszportowo - walutowo-rewizyjno - in- 
dagacyjaej, Już w Zemgale rozpočzy- 

Jak Olechnowicz ura- 
tował „Zwiezdu*, 
Znany na terenie Wilna rzekomo 

narodowo»białoruski działacz Olechno- 
wicz, którym niektóre sfery bialoru- 
skie w Wilnie szczyciły się jako wy- 
bitnym przedstawicielem narodu i kul- 
tury białoruskiej, był... poprostu ajen- 
tem płatnym bolszewików mińskich. 
W ostatnich czasach nadeszły z Miń- 
ska pewne wiadomości, które zdają 
się wskazywać na fakt, że rzekomy 
działacz kulturalny bliższym był ide- 
ologji trzeciego internacjonału, niż 
duchowi narodu białoruskiego. Olech- 
nowicz przechodził różne stopnie swej 
karjery, a wraz z tem z obozu do 
obozu się przerzucał, zdaje się jednak, 
że od r. 1919 pozostawał stałe na 
służbie sowieckiej. Dziś piastuje on w 
Mińsku urząd dyrektora teatru pan- 
stwowego, , zn. placówki, której za 
daniem jest szerzenie jadu propagan- 
dy bolszewickiej z desek sceny. 

Przypominamy te fakty z okazji— 
jubileuszu wychodzącej w Mińsku 
<Zwiezdy», Jubileusz obchodziła ga- 
zeta w dniu 9 bm. i wydała duże 
kolumn, pełaych bitego druku, jak 
zwykle pełnego propagandy i pełnego 
nienawiści do Polski. Między innemi 
znajdujemy tam ciekawy opis, jak O: 
lechnowicz uratował od aresztowania 
przez władze polskie. i pozwolił uciec 
do Rosji sowieckiej zgrai ajentów i 
agitatorów, członków redakcji „Zwiez- 
dy*. Było to w dniu 18 kwietnia 1919 
roku w Wilnie. Redakcja «Zwiezdy» 
mieściła się właściwie w hotelu «Bri- 
stol» przy ul. Mickiewicza. Pracowni- 
cy, dułni w skuteczny opór <krasno: 
armiejców» karmienych propagandą 
gazety, nie liczyli się z możliwością 
zwycięstwa Wojsk Polskich. Siedzieli 
sobie przy pracy, gdy raptem gruch. 
nęły po mieście strzały, a jeszcze 
głośniej wieść radośna, że Polacy 
zdobyli miasto. Zaskoczeni 
dziewanie, przerażeni potracili głowy, 
lecz oto uratował ich Olechnowicz. 

Tylnem wejściem wyprowadził aa 
miasto i... do swego mieszkania przy 
ul. Mostowej. Tam 'ukrywał ich przez 
całe 3 tygodnie, aż wreszcie prze- 
przeprawił ich do Mińska, gdzie już 
czuli się bezpiecznie. 

Wyratował w ten sposób Jofiego, 
Piotrowa i jeszcze kilku komuni- 
stów, stanowiących zespół 
„Zwiezdy“. 

Administracja <Stowa> poleca zred uko- 
wanego pracownika kolejowego, chorego n a 
płuca niezdolnego do pracy, obarczoneg o 
rodziną. Nie posiada żadnych šrod+6w do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administ r. 
<Słowa» dla <Zredukowanego pracownike >. 
PEIKZETESAITAIZTNSSSTYTSSI 

Liceum Francuskie C. Szydlowskiej 
ul. Mickiewicza 11, m. 11. 

Egzamina wstępne do klas 10, 9, 
sierpnia o godz. 9 rano. Lekcje zaczną się 2 września o g. 9 rano. 

Przy Liceum istnieją dwa oddziały klasy wstępnej: jeden z polskim, drugi 
z francuskim językiem wykładowym. 

Do Ogródka Freblowskiego przyjmuje się dzieci od lat 4-ch, 
Kancelarja czynna codzień od 10 do 2 p. p. 

RASA AA EEA 
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redakcji Ф 

Hydroplany angielskie w 
Gdyni. 

W piątek ub. t. o godz. 10:ej ra- 
no eskadra wielkich hydropianów an- 
gielskich z ministrem lotnictwa an 
gielskiego Sir Samuelem Hoare na 
aparacie Blackburn Iris I] wyruszyła 
w pierwszy wielki raid do krajów 
bałtyckich w kierunku na Oslo. 

Hydroplan admiralski Irys II, cały 
z metalu, waży wraz z ładunkiem 12 
ton, a pędzony jest trzema motorami 
Rolls-Royce Kondor každy po 700 
HP. Hydroplan oprócz ministra niósł 
jeszcze ośm esób załogi, Poza pilo- 
tem znajduje się kabina ze stołem na 
mapy i instrumentami, następnie ka 
bina dla operatora telegrafu bez dru- 
tu, następnie składy i mała kuchnia. 
Poza Irisem, lecą Valkirja, Southam- 
pton i Singapore, hydroplany róż- 
nych typów, ale wszystkie wielkich 
rozmiarów. Mają one możność lotu 
około 1000 kilometrów bez 
niania zapasów. 

Program raidu po wizycie w Oslo 
i Kopenhadze, skąd prawdopodobnie 
Sir Hoare wróci do Anglji, przewidu- 
je 23-go b. m. lot z Kopenhagi do 
Gdyni z trzydniowym postojem, na- 
stębnie dnia 27.g0, lot do Gdańska 
a 30-go odlot do Hilsingforsu. 

Sir Samuel Hoare przybył już do 
Osio lecąc w przecięciu 170 km. na 
godzinę. Zapowiedziana wizyta an- 
gielskich lotników budzi naturalne 
zainteresowanie w Polsce. 

CZY JESTES CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

    RZE" 

Polecamy skosztować prawdziwą 

| „Przepalaniię 
; Baczewskiego” 

Rok założenia firmy 1782 

  

© Tbyteczny uszcz "icz 
zmarszczki, wągry, podbródek, usuwa W, 

% |czny patentowany specjalny aparat $) 
<Naila - Profila» do samomasażu twa- ė 

+ rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 
© ożywia. Skutek zdumiewający. Cena 

zł. 18. (wraz z kosztami przesyłki). 
Wyszia za zaliczeniem pocztowem Y, 

ė .H. LAB OR, Bydgoszcz, 02 
a Gdańska 131. 
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E 04 Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

uregulowanie 

na się liczenie nie na łaty i santimy, lecz 
na ruble... Tak, na ruble; па & р. 
ruble. Carskie, przedwejenne? Nie, 
na ruble łotewskie z czasów... pol- 
skiej marki. Ów łotewski rubel rów= 
na się — dwom santimom, Wielka 
mi paradal A jednak Łotysze tak się 
z rublami zżyli, że ani rusz nie moe 
gą do dziś dnia liczyć,.. nie na ruble. 
W sklepach na całej Łotwie podają 
ti cenę na ruble, dorožkarz liczy na 
ruble, numer gazety kosztuje 6 rubli 
nie 12 santimów. Otrzymujesz rachu- 
nek wynoszący, dajmy na to, 1500 
rubli, Dobra upłynie chwila zanim 
połapiesz się, że 500 rubli równa się 
dziesięciu łatom a tysiąc rubli dwu- 
dziestu, summa facit: 30 łatów. Kto- 
by to zgadil : 

Po obu sttonach plantu kolejowe- 
go płynie piękny, żyzny, wesoły kraj 
liflandzki. Urodzaj na polach, kultura 
po siołach i dworach... 

Tylko stacje jedna po drugiej w 
wojennej jeszcze ruinie. Mało którą 
odbudowano, odremontowano, a jtam 
gdzie stacyjny główny budynek już 
się zaowu świeci, tam tuż obok po- 
trzaskane pociskami armatniemi, spa- 
lone pożogą czernieją mury, Co chwi- 
la pada wzrok na ślady wielkiego, 
jak widać spustoszenia, które tędy 
przeszło — i zasępia się dusza. 

Tędy — właśnie tędy, tą linją ko- 
lei — jechało się tyle, tyle razy: z 
gimnazjum w Mitawie na wakacje na 
wieś i ze wsi z powrotem do gim- 
nazjum! I zawsze się ten oto piękny 
kraj żegało jak przybrane jakieś 
strony rodzinne i witało jak drugą, 
własną rodzinną streng. Owarnie,i 

zaległych prenumerat, 
wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

Kontu Czekowe Słowa P K O 

Nr. 80259 

tudzież 

wesołe jeździło się tędy... przed laty... 
Gdzie Remershof ze šwiežutkiemi 

kūmmelkuchen'ami do šwietnej kawy, 
gdzie Stockmannshof słynny na 
świat cały ze swego alaszu co go 
„kimelem* dawniej zwano, gdzie 
Kreutzburg, Uxkuli i Kokenhusen 
Nazwy jakieś nieswojskie i nic nie 
mówiące paradują na fcoacie stacyj:, 
Skriveri, Plavinas, Aizkraukle, Kokne- 
se, Krustpils.,, 

Nazwy to, ani słowa, starodawne, 
ludowe., Cóż po tem? Tylko się nie- 
mi pogłaskało narodową miłość włas- 
ną i — dało się upust zaciętej, nie- 
przejednaaej nienawiści ku Niemcom 
i wszystkiemu, coby ich w „wolnej Ło- 
twie suwerennej” przypominać mogło, 

Wraz z przemianowaniem wszy- 
stkich niemal nazw ws wszystkich 
czterech prowincjach, z których skła- 
da się dzisiejsza Republika śŁotewska 
(Kurzeme — dawna Kurlandia, Vid- 
zeme — dawna Liflandja, Zemgale i 
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Latgale) nastąpiło zapamiętałe, pełne 4 
jakiejś gorączkowej pasji kasowanie 
uprzątanie, zamalowywanie, a gdy się 
zamalować nie dało zdrapywanie de 
najdrobniejszego, gdziekolwiekby 
się gnieździł — napisu niemieckiegi 
Pięćdziesiąt lat temu, a i późni 
jeszcze nie było w Liflandji i Kuke 
landji niemal ami jednego napisu w 
języku łotewskim; dziś niema prawie 
ani jednego napisu niemieckiego. Po 
miastach i na wsi panuje (cajus,regie 
ejus lingua!) wszechwładnie „i niepo* 
dzielnie język łotewski. 

Łotysze nienawidzą Niemców 
Wszystko co niemieckie — na Lot 

| 
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wie — jest dla nich niemal wstrętne | 
a w każdym razie wzdrygają się gdy 
nawet tylko wspomnieć i przypomnieć, 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Sprawy morskie w do- 
bie obecnej. 

Ge „Stowo“ Nr, 184 z dn 14 VIII 
i Nr. 185 z dn, I6.VIII b. r.). 

Odrodzenie dziejowe Polski idzie 
szlakami bardzo trudnemi. Dostoso- 
wanie się da nowych warunków, po- 
udzanie i ugruntowanie odmłodze- 
ia naszej umysłowości z fatalnego 

egoizmu stanowego i waśni palitycz- 
mych, urągających duchowi i potrze: 
bom kraju i "tej wydmie jałowej, w 
jakiej znajduje się istnienie nasze ma- 
terjalne i moralne — wymaga pewnej 
dozy szczerej odwagi Rządu dla prze- 
łamania zaporów istniejących między 
nim a społeczeństwem. Winą temu 
jest odstępstwo kastowe, wpływy po- 
stronne i względy partyjne. 

Podejmując hasło sanacji moral- 
mej—Rząd obscny dąży przedewszyst- 
kiem do zażegnania tych różnic dziel- 
nicowych i kastowych—czego niezbi- 
tym dowodem były choćby ostatnie 
odwiedziny Marszałka J. Piłsudskiego 
u ks. Alberta Radziwiłła w Nieświeżu 
i przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej I. Mościckiego—ks, Olgierda 
Czartoryskiego w  Baszkowie, hr. 
Korzboch-Łąskich w Posadowie i t.d. 
Okoliczność, iż podczas wizytacji u 
przedstawicieli tych najzamożniejszych 
rodów—na przyjęciach zebrana była 
cała elita naszej arystokracji i naj- 
przedniejszego ziemiaństwa, rzuca 
bardzo ciekawe świalło na te niespo- 
radyczne wydarzenie. Zdaje się, że 
mie będę daleki prawdy, gdy zazna- 
Czę, iż nie można uważać to za zwy- 
czajny przejaw w życiu przedstawi- 
cieji naszej władzy, a musiał być w 
tem i ważniejszy cel, podyktowany 
względami czysto państwowej polity- 
ki. Rząd obecny powodował jsię tu li 

' tylko zmysłem  pojednawczym—repe- 
rując błędy poprzednich—i pobudka- 
imi wciągnięcia przedstawicieli naszej 
arystokracji w orbitę pracy dła swe- 
go kraju. A nię należy tu nie pod- 
kreślić, że za nimi przyjdzie i kapi- 
tal, którego są posiadaczami, uloko- 
wany przeważnie zagranicą, kilkakrot< 
nie przewyższający w masie dotych- 
czas proponowane nam  požyczk 
zagraniczne. Jest to apel do pracy 
i przyjścia z pomocą krajowi — apel 
apolityczny, trzeźwy i oczekujący od- 
powiedzi czynu od tych stanów. 

Sukcesem nielada, godnym. wy: 
różnienia dla Rządu, będzie również 
ostatnia wizyta gremjalna rodaków 
naszych ze Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, którzy przybyli-do- 
mas z za oceanu, by złożyć hołd 
swój poddańczy od całego wychodź- 
twa z Ameryki i dowody swej łącz- 
ności z Macierzą. Niejednokrotnie 
podkreślana i okazywana nam pomoc 
i ofiarność ze strony tej części nasze- 
go społeczeństwa — spotkała się 
później z uczuciem gorzkiego rozcza- 
rowania, — z braku odczucia łub 
niekoniecznie korzystnych warunków 
w kraju przy jakich była realizowana. 
Był to moralny kredyt trochę naduży- 
ty, z braku odpowiedniego załatwie- 
nia. Dziś ten kredyt odzyskujemy; 
Polenja Amerykańska gotowa nieść 
nam nowy sukurs swą hojną ręką, 
iecz dla realnych ideałów i w rzeczy» 
wistej potrzebie. Sami wychowani w 
ciężkich warunkach własnego dorob- 
ku — mają prawo wymagać tegoż 
hartu i od nas. Wymagają udziału w 
kierownictwie dla nadzoru i fachowej 
pomocy. Wśród nich również mamy 
potentatów finansowych, tak niezbęd- 
nych w dobie rozbudowy naszego 
Państwa. 

Te dwa już przejawy mogą ode- 

grać dominującą rolę w ukształtowa- 
niu się przyszłego naszego życia go- 
spodarczego — o ile wszystkie czyn- 
niki zostaną umiejętnie przez nasze 
sfzry rządzące wykorzystane. Przez 
swą rozsądną politykę Rząd zdobę- 
dzie sobie korzyści rzeczowe, a udo« 
stępniając pracę dla wszystkich oby- 
wateli, a nie tylko warstw uprzywileja- 
wanych — stworzy podwaliny zaufa- 
nia i dopływu kapitału (od tego spo- 
łeczeństwa, ma współpracy którego 
mu przedewszystkiem zależeć winno) 
Nie należy przecież zapominać, że 
własnych finansistów w kraju i poza 
krajem nam nie brak — lecz dostęp 
wogóle kapitału był do dziś utrud- 
nionym przez długotrwałe nieunormo- 
wanie się systemu monetarnego w 
kraju i nieukształłowanie się prądów 
wewnętrznej polityki naszych poprzed- 
nich rządów. Kapitał bowiem jest 
tym czułym aparatem, który stroni 
się najmniejszych niedomagzń orga- 
nizmu państwowego. 

W dobie obecnej przy zharmoni: 
zowaniu się naszego wewnętrznego 
ustroju, Rząd, idąc ręka w rękę z po: 
trzebami Kraju i swego społeczeństwa, 
musi sobie dobitnie zdać sprawę z 
tego, że powinniśmy przedewszyst- 
kiem starać się o uruchomienie wła- 
snych kapitałów, o włożenie w ocze- 
kującą nas pracę twórczą możliwie 
większej ilości właszych wysiłków, ko- 
rzystając z pomocy i współpracy ob: 
cych, chećby i najżyczliwszych, tylko 
w zakresie niezbędnym. W. przeciw- 
nym razie opanowanie w zarodku na- 
szych warsztatów pracy i wytwórczo- 
ści przez źywioły cudzoziemskie odda 
im odrazu w ręce zarówno zyski do- 
raźas nam należne, jak i ułatwi im 
znakotnicie opanowanie całkowite ryn- 
ków miejscowych i wywozowych, pa- 
ak: nas i osłabiając na długie 
ata. 

By być zrozumiałym należycie, 
nie od rzeczy będzie omówić wogóle 
udział kapitału przy rezwoju ekono- 
micznym kraju. Wysuwając pojęcie 
samowystarczalności— nie neguję sa- 
mej kwestji pożyczek zagranicznych. 

Niezbędność zaciągania pożyczek 
zagranicznych Samo przez się jest 
rzeczą zrozumiałą, gdyż rzadko które 
państwo w dobie powojennej może 
wyłącznie rozliczać ma dastateczność 
własnych sił finansowych Dotych- 
czas takim przywilejem może 
szczycić się jedyaie chyba Ameryka, 
która udziela wszystkim swej pomo- 
cy w formie różnego rodzaju poży- 
czek. Nawet przy posiadaniu własnych 
kapitałów, często -korzystniej jest za- 
ciągnąć zagraniczną pożyczkę, niż 
posługiwać się zasobami krajowemi, 
które przeważnie wyżej oprocento- 
wują się. 

Otóż nie trzeba być głębokim po- 
litykiem i finansistą, by zrozumieć, 
że krajowy kapitał znajdzie zawsze 
sobie sam dogodną lokatę przy fi- 
nansowaniu wszelkiej akcji prywatnej 
lub nawet publicznej, —o ile warunki 
ku temu będą mu sprzyjać, —gdy zaś 
Rząd dla swoich przedsięwzięć pań- 
stwowych, inwestycyjnych, stabiliza- 
cyjnych i t. p. musi szukać zwykle 
najtańszego kredytu — a więc poza 
krajem. 

Gdy mowa tutaj ó akcji i pomo: 
cy doraźnej społeczeństwa, w udziale 
którego będzie stworzenie podstaw 
dla naszej ekspansji zamorskiej, opat- 
tych wyłącznie, z punktn widzenia 
czysto handłowego, na interęsie kalku- 
lacyjnym poszczególnych jego jedno. 
stek,—to rzecz prosta, reainiej będzie 
rozwój jej łączyć z samowystarczal- 
nością, t. j. ufundować na kapitale 
krajowym i siłach własaych, niź” od- 

SŁOWO 

Centrala mogłaby być 

szych kapitalistów co do ich wkla- 
dów. W oddziale zaś głównym — Кга- 
jowym skoncentrowana byłaby  kie- 
rownicza działalność organizacji, w 
skład ktorej, prócz przedstawicieli na: 

dać w eksploatację kapitałowi i czyn- 
nikom nam obcym. 

Aby móc to uczynić w sposób 
rzeczowy i skuteczny, należy przystą- 

я g В | szej finansjery — weszłyby fachowe 
pić do realizacji tej idei nie indywi- sir Ró: do aowaah agenda- 
dualnie — lecz przeciwnie, drogą mj naszej polityki ekonomicznej (z 
dzialalnošci zorganizowanej  zbioro- 

pośród, powiedzmy, członków Komi- 
tetu Ekonomicznego i Instytutu Eks- 
portowego i t. p. — by nadawać im 
odpowiedni kierunek pracy. 

Tego „kapitalnego” dzieła, wyra' 
żając się słowami Prezydenta Rzeczy» 
pospolitej Polskiej — ed którego u- 
zależniona byłaby w dużej mierze 

wo — przez obliczenie i skupienie 
wszystkich czynników bądź finanso- 
wych, bądź przemysłowo handlowych 
w tem przedsięwzięciu zainteresowa- 
nych. 

Organizacja taka przy racjonalnie 
postawionej Sprawie naszej ipolityki 
handlowej i popierania przez Rząd, przyszłość I rozwój naszego kraju — 
przez stworzenie dla niej warunków w jej przygotowawczej akcji, w skali 
specjalnego uprzywilejowania t swo- ‹ 

' i przy systemie tu zakreślonym body działania, lub co lepiej jeszcze alis podjąć się Rząd AS ING 
przy udziale finansowym i fachowym udziale czynników obywatelskich w o- 
samego Rządu—dałaby rękojmię dla sobach przedstawicieli zainteresowa- rozkwitu naszego przemysłu i handlu nego przemysłu handlu, emigracji, 
©raz żeglugi, będąc ujętą w kształtną finansjery, a też powołanych z „Ka- 
formę „solidarnej pracy wzajemnej mitetu Floty Narodowej”, Towarzy: 
pod egidą i protekcyjnem poparciem stwa Popierania Polskiej  Ekspansji 
swego Rządu. й Zamorskiej» i temu podobnych po- 

Zadaniem jej byłoby skoordyno- krewnych instytucyj, celem opracowa- wanie wszystkich towarzystw i insty- pią definicjj zakresu swej dalszej 
tucyj, mających za cel swój spółdzia: gzjałalności. Ed. Janowski. 
łanie z naszą ekspansją zamorską. 
Siłą do tego Pe a Aiovakų INFORMACJE. 
różnych luźnych towarzystw żeglugi 
morskiej, transportowych, asekuracyj- Nowe ustawy i rozporządzenia. 
nych, emigracyjnych itp, w jeden Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 10, z dnia 
związek — będzie siła finansowa = kz i o 

i 5 ż — Rozporządzenie Prezydenta zy- e U oo aj łasa: pospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o zmianie 
в + rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

siębiorstw. Udział zaś Rządu byłby z dnia 4 asian 1027 r. © utworzeniu pola 
tym puklerzem i moralną siłą całej nej i wojewódzkich rad naprawy ustroju rol- 

akcji. nego (poz. 615); 

Celem dalszym tej centralizacji 12 Rono einių 5: R Rol: 
5 nyc] i ca 1927 r. przedsiębiorstw jest konieczność ma« porozumieniu z Mimist baraż Role 

dania im jednego kierunku, 
porozumieniu z Ministrami; Skarbu oraz Rol- 

wysuwa- nictwa © postępowaniu przy ustalania wnio- 

nego wskazaniami racjonalnej polityki p. a RE = 
handlowej. Będąc uzalsżnionymi  fi- — Rozporządzenie Ministe Reform R. le 
nansowo i przez łączność swą W jE- nych z dnia 27 czerwca 1927 r. wydane w 
den związek, uniknie się rozdrobienia porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Mi- 
kapitału, uniemożliwi się wzajemną Nistrem Rolnictwa w sprawie szacowania Е „ nieruchomości ziemskich przymusowo wyku- Boe A lub niezdrową rywa pywanych przy przeprowadzaniu reformy 

rolnej (poz. 617); 
Obejmuje to daleko szerszy prog- _ — Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

ram niż ten jaki zakreśla sobie «Ko- ae = a zł r. w Sprawie uznania 
mitet Floty Narodowej», gdyż łączy tORIOWY ks a za surowiec ty 
wszystkie Sprawy naszej ekspansji — Rozporządzenie Ministra Komunika- 
zamorskiej, a nie tylko kwestję żeg- cji z dnia 28 lipca 1927 r., wydane w poro* lugi. ga z Es is Skar- 

u, Frzemystų i Handlu oraz Rolnictwa o W polityce handlu zewnętrznego zmianach rozporządzenia Ministra Komuni- 
przez zdobycze, któremi Francja i kacji z dnia 26 stycznia 1927 r. o wprowa” 
Anglja zniewoliły Niemcy w swym dzeniu bezpośredniej komunikacji towarowej 

zagranicą 
na gruncie neutralnym, by ułatwić 
tem dostęp kapitału, ulokowanego po- 
za krajem i zniwelować obawy na- 

podboju ekonomicznym, rugując je 
z rynków międzynarodowych przez 
wprowadzenie u siebie sysłemu kon: 
sorcjalnego w swym extrematycznem 
ujęciu całego swego przemysłu i 
handiu — my możemy tak samo wy- 
walczyć sobie stanowisko odpowied- 
nie, jecz mając tylko własną podobną 
organizację, opartą na wielkich zaso* 
bach finansowych. 

Najlepszą formą tej organizacji 
byłoby stworzenie wielkiego Towa- 
rzystwa Akcyjnego lub Banku, zada- 
niem którego byłoby skoordynowa- 
nie tej całej pracy i dysponowanie 
kapitałem zbiorowym — przy pomo- 
cy i inicjatywie którego powstawały- 
by różne niezbędne nam, lub 
powstałe już, towarzystwa i instytucje 
propagowania naszej ekspansji Za- 
morskiej. 

Byłby to rodzaj trustu polskich 
kapitalistów i towarzystw akcyjnych, 
zorganizowanych w. celu popierania 
zamierzeń naszej polityki morskiej i 
handiewej, który mialby pierwszorzęd- 
ne znaczenie i możność urządzania 
na wielką skalę wszelkich przedsię- 
wzięć, podyktowanych koniecznością 
gospodarczą kraju. 

Nie jest wskazanem przy tem, by 
siedziba tego Towarzystwa Akc. czy 
też Banku, była koniecznie w kraju, — 
odwrotnie— dla swobody działania 

między stacjami kolei polskich, czechosło” 
wackich i austrjackich z jednej, a stacjami 
kolei bułgarskich z drugiej sirony (poz. 619). 

KRONIKA MiEJSCOWA 
— Terminy płatności podatku 

majątkowego. Zgodnie z dotych- 
czasowemi zarządzeniami _Minister« 
stwa Skarbu pobór podatku majątko- 
wego, przypadającego w myśl ustawy 
z dn. 11 sieronia 1923 r. (Dz. Ust. 
R. P. Nr. 94 poz, 746), został ogra- 
niczony w następujący sposób: 

a) dla nłatników wyższych stoprii 
(ponad 10000 zł. majątku) w ii Iil 
grupie kontyngentowej — do 100 proc. 
definitywnego podatku bez zwyżki śred 
kontyngentowej. : 

b) dla płatników wyższych stopni 
(ponad 10.000 zł. majątk"" -* 'u- 
pie kontyngentowej —- uu połowy 
podatku ze źwyżką kontyngentową. 

Celem osiągnięcia wpływów, pre- 
liminowacych z tytulu podatku ma- 
jatkowego w budżecie na rok 

27 — 28, zarządziło Ministerstwo 
Skarbu pobór od płatników wyższych 
stopni (ponad 10,000 zł. majątku) 
poczet zaległości tego podatku dal- 
szej raty w wysokości 0,8 proc. od 
szacunku majątku, ustalonego w r. 
1925 przy wymiarze podatku mająt- 
kowego. 

Rata ta płatną jest w dwóch rów- 
nych częściach: 

pierwsza — do dnia 15 listopada 
A A AO2T r. 

o tem, co teraźniejsze państwo Ło- 
tewskie niemieckiej pracy, niemieckiej 
kulturze i genjuszowi germańskiej 
rasy zawdzięcza. : 

Wiadomo z dziejów *) jak udało 
się Niemcom jeszcze między rokiem 
1220 a 1230-tym powołać do życia u 
ujścia Dźwiny do morza zakon Ka- 

walerów Mieczowych (Schwertbrii der- 
orden), jak przez lat sto przeszło 
szczepy łotewskie stawiały najeźdźcom 
„zacięty opór, jakgwreszcie po zgonie 
ostatniego wodza, ckróla» najdzielniej- 
szego szczepu Semgalów, kraj został 
przez Niemców opanowany. Losu 
tego—pisze Bihlmans—uniknęła po- 

krewna Łotyszom Litwa, połączywszy 
się w 1386-tym z Polską, 

l faktycznymi panami Liflandfi i 
Kurlandji byli Niemcy przez jedno, 
drugie, trzecie, czwarte, piąte stulecie. 
Naród łotewski albo rozproszył się 
(po litewskich i ruskich ziemiach), 
albo we własnym kraju stał się ludem, 

s jam treściwy dziejów ziem stano 
«wiących obecną niezależną, suwerenną £Ło- 
twę podają wyborne podręczniki Altr. Bihl- 
mans'a: «La Lettonie d'aujourd'hui», <Latvi- 
kj Werdegang», «lllustrierter Fahbrer durch 
*Lettland», «Nowaja Łatwija» i inne. Istnieje 
też, wydana w Warszawie, w 1925-ym, E 

„у mapami i ilustracjami monografja J. Cynar= 
* skiego <Łotwa współczesna», Jest funda- 

"mentalne dzieło (509 stronic) d-ra M. Wal- 
tersa <Lettland, seine Entwicklung zum 
Staat und die baltischen Fragen> (Riga, 1923), 
są gruntowne zarysy Meyera <Die Industrie 
Letilands» oraz «Lettland als Agrarstaat» 
(Riga 1924 i 1925) jest dra Siew'a <Lettlands 
Volks und Staatswirtschatt» (Riga 1925) etc. 

— Słowem źródeł sząd moglibyśmy po- 
wziąć gruntowne wyobrażenie о teraśniej- 
szem Państwie Łotewskiem, nie braknie. Oby 
tylko na chęci nie brakło! Ładnieby wyglą- 
„dała nasza dojrzałość polityczna jeślibyśmy 
bezpośrednich sąsiadów własnych nie zaali! 

  

cierpiąc poniżenie i — jak twierdzą 
łotewscy historycy cielesne i ducho- 
we katusze. 

— Peńszczyzua?—epytaliśmy jed- 
nego z najrezsądniejszych i najsym- 
patyczniejszych synów tego właśnie 
łotewskiego ludu wiejskiego, a zajmu- 
jącego wśród obecnych władz łotew- 
skich wysokie stanowisko. To bylo 
przecie powszechne zjawisko. Chłopi 
w całej Europie dzielili los «podda- 
nych» kurliandzkich i lifiandzkich ba- 
ronów. 

— Nistylko pańszczyzna! Gorszą 
była stokroć pogarda, jaką baronowie 
żywili dła prostego, łotewskiego ludu. 
Pogardę tę dawali mu odczuć bo- 
leśnie.. A gdy przyszła uwłaszczenie 
włościan—lud łotewski haniebnie oszu- 
kane. Nie dano mu wcale ziemi na 
własność, W dzierżawę mu ją tylko 
<czynszową» oddano. 

Nienawiść ku «panom»  potęgo- 
wała okoliczność, że ci «panowie» 
byli — nie tuziemcami z krwi i kości 
lecz przybyszami (choćby od niepa- 
miętnych czasów!). Wobec tej niena- 
wiści żywiołowej bladło olbrzymie 
dzieło, którego Niemcy dokonali w cią- 
gu owych wieków swego «panowa- 
Bia» w Liflandji i Kurlandji. Sami Ło- 
tysze nie mogą zaprzeczyć, że wszy- 
słko, czem dziś poszczycić się "może 
Łotwa suwerenna, jest dziełem rąk 
niemieckich, niemieckiej kultury, nie- 
mieckiej głowy. Lecz to — nie wcho- 
dziło w rachubę! Walka klasowa i 
nacjonalizm potrzebowały: nasycić się. 
I nasyciły się. Lud łotewski jakby 
podważył w roku 1905-tym skorupę 
własnego kraju i potrząsł ją... 1 ru- 
nęły w gruzy dwory baronów niemiece 

kich; dobytek ich zrabowano, „ob- 

cych przybyszów* pomordowane. Nie 
zdążono jednak wszystkiego zrujno- . 
wać i wszystkich pomordowac. Stoły« 
pinowska reakcja  zainterwenjowała 
„wyprawami karnemi* i prolongowała minach 

druga — do dnia 15 stycznia 
1928 r. 

Płateicy niższych stopni, nie pod- 
legający  zwyżce  kontyngentowej, 
obowiązani będą uiścić w tychże ter- 

raszię 
status quo na lat jeszcze trzynaście, nich podatku majątkowego. 
czternaście, piętnaście. 

Dopiero po niesłychanych i nieby- 
wałych wstrząśnieniach wszechświato* 

lud łotewski stał się narodem łotew= 
skim; zawarł przymierze z Republiką 

Płatnikom, którzy nadpłacili do- 
tychczasowe rafy podatku majątkowe- 
go, nadpłacone 

wej wojny, w maju 1920.go reku pokrycie należno 
kwoty zaliczy się na 
ści, płatnych w myśl 

niniejszego zarządzenia. 
O wysokości podlegających ściąg- 

Niemiecką i Rosją Sowiecką i własne nięciu zaległości i terminach płatno- 
państwo posiadł; a we wrześniu te- 
goż 1920-go roku zawotowana refor- 
ma rolna nasycila w. najpelniejszej 
mierze łotewskiego chłopa, oddając 
mu na własność niemal wszystką zie- 
mię w kraju. 

Liflandzcy zaś i kurlandzcy baro- 
nowie i wogóle niemieccy «obszar- 
nicy», którzy z rewolucyjnej pożogi 
1905-go roku cudem życie unieśli, po 
większej części wyemigrowali do Nie- 
miec. Pod względem materjalnym po- 
wiodło się im wcale pomyślnie. Otrzy- 
mali znaczne sumy  indemnizacyjne, 
mianowicie całą, przyznaną Łotwie 
indemnizację za «awantury», które 
wyprawiały w kraju wojska Bermond- 
ta i Awałowa. Ci byli lifiandzcy i kur- 
landzcy «obszarnicy» pokupowali w 
Niemczech majątki i kamienice i na 
nowem dziedzictwie góspodarzą teraz 
i Boga chwałą: Cerźum quantum nie- 
mieckiego ziemiaństwa przyjęło oby: 
watelstwo łotewskie i zostało w kraju. 

Oficjalna statystyka ustała cyfrę. 
1.844.805 dla ogólnej ludności Łotwy. 
Niemcy stanowią tego ogółu ludności 
4.48 proc. Polacy 339 proc; 

Cz. Jankowski. 
(D. C. N.) 

100 złotych w złocie 172,30. 

10 
5 
8 proc. 

ści tychże zostaną płatnicy pisemnie 
zawiadomieni. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
16 sierpnia 1927 +. 

Dewizy i waluty: 

Trauz. Sprz. Kup 
Dolary 8,91 8, pa peiela 124,51 124,82 121,20 
Holandją 35855 _ 359,45 _ 357,65 
Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8.91 
Paryż 35,075 35,16 3490 
Praga 26,51 26,57 26.45 Szwajcarja 172,50 17293 17207 
Wiedeń 125,98 126,29 125,67 
Włochy 48,75 48,87 4863 

Papiery Procentowe. 
Dolarówka 59,75 — 29 
8 proo. konwers, 99.50 
Pożyczka dolarowa 83 

proc. Kolejowa 102,50 103.— 
proc. konwers, 62. 

listy B) Gosp. . 92— Bi Ralnzgo SiE osp, Kraj. 92. 

4 i pół proc. ziemskie. 58,25. 57,75 
proć. warsz, złot. 7650 — 76 

4 1 pół proc. warsz. 64, 63 — 64, 
GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 17 sierpnia › 1927 r. 
Listy zastawne. 

Wil. B, Ziemsk. zi, 100-— 51.50 52,50 

przypadającego od 1 

3 

Ustępujący burmistrz m. N, Wńilejki przekazuje 
rządy miasta. 

W dniu wczorajszym nowoobrany 
Magistrat m. Nowej Wilejki rozpo- 
czął przyjmowanie spraw od ustępują- 
cego burmistrza. Czynności te po- 
przedzone zostały uroczystem za- 
przysiężeniem w lokalu sejmiku po- 
wiatowego w Wilnie burmistrza p. 
Ołdakowskiego. Zastępca burmistrza 

p. Wancel jako obrany nonownie 
przysięgi nie składał. Przvsiegę przy|- 
mował zast. starosty p. M. Łukasze- 
wićz w obscności wyższych urzędni- 
ków sejmiku. Z ramienia starostwa 
przy procedurze zdawania spraw i 
aktów obreny jest insaektor samo- 
rządowy sejmiku p. Orlicki: (t) 

Dziś wybory w Trokąch 
M dniu dz siejszym odbędą się 

w Trokach ponowne wybory burmist- 
rza i jego zastęncy, gdyż wybrani u: 
przednio p. Gruntmajer i Mickiewicz 

nie zostali zatwierdzeni, 
Jak się dowiadujemy 

szans powodzenia ma 
p. Skryba. 

najwięcej 
kandydatura 

Kroki ostrożności w obawie przed cholerą 
Dowództwo 3 brygady KOP z 

uwagi na szerzącą sie na Białorusi 
__ Sowieckiej epidemję cholery zarządzi- 

lo t. zw. półpogatowis, polegające na 
przestrzeganiu środków astrażności 

Litwini 

zwłaszcza w dziedzinie sanitarnej, Za- 
rządzenie te odnosi się głównie do 
1 i 10-ga baonu jako najbardziej za- 
grożonych. 

porywają urzędnika Okr. Dyrekcji Robót 
Publicznych i rządcę maj. Skorwie. 

W dniu 15 b. m. o godz, 8 rano 
do promu kursującego przez Wiiję 
w poblizu wsi Puchajnie zgłosiło się 
dwóch mężczyzn i oświadczając żoł- 
nierzowi KOP, że dążą na stację Za- 
wiasy, poprosili o przewiezienie ich. 
Żołnierz wykonał prośbę i nieznani 
mu panowie poszli dalej. W pewne 
odłegłości od promu patrol KOP. 
zauważył, że straż litewska uprowa- 
dza w głąb terytorjum dwóch męż: 
czyzn. Kiedy żołnierze patrolu przy- 
byli na prom, wyjaśniło! się, że rysa” 
pis uprowadzonych przez litwinów 
odpowiada  rysopisowi osobników 
przeprawiających się niedawno i zdą- 

żających, według ich słów, na st“ 
Zawiasy. Ustalone ' zostało matych- 
miast, że porwani zostali: Antoni 
Jabłoński, urzędnik Okr. Dyrekcji Ro- 
bót Pubiicznych w Wilnie, i Wła- 
dysław Piotrowski, rządca majątku 
Skorwie, należącego do p. Strumiłło. 

į Powiadomione o wypadku gwałtu 
litewskiego, władze administracyjne 
poczyniły kroki celem wydobycia pp. 
Jabłońskiego i Piotrowskiego. 

Zaznaczyć należy, że ojciec p. 
Jabłońskiego mieszka na Litwie, łecz 
okoliczność ta w tym wypadku żad- 
nego znaczenia mieć nie może. (ty. 

Komisja w spraw.e zatargu granicznego w 
Rudejkach 

W początkach ubiegłeg» miesiąca 
powstał zatarg graniczny wywołany 
tem, że litwiai zagarnęli bezprawnie 
obszar 20 ha ziemi ornej i lasu 
należących do włościan _ wsi Rudejki 
gm. Podbrzeskiej pow. Wileńsko-Troc- 
kiego. Wezwania władz  administra- 
cyjnych nawołujące do zwrotu niepraw- 
nie zagarniętych terenów nie dały re- 
zuliat6w i na mocy porozumienia 
władz połskich i litewskich uchwało- 
uo powołać specjalną komisję roz- 
jemczą. 
  

W daiu jutrzejszym na polu wsi 
Rudejki spotkają się przedstawiciele 
obu stron aby wyjaśnić sytuację. Ze 
strony polskiej udział w komisji wez- 
mą: Zastąpca starosty na pow. Wi- 
leńsko-Trocki p. Michał Łukaszewicz, 
dowódca 20 baonu KOP p. mjr. 
Gryll oraz komendant policji powia- 
towej p. podkom. Dubowski. 

Ze strony litewskiej przybędzie 
naczelnik powiatu wiłkomierskiego p. 
Jodenikas oraz oficer straży. granicz- 
nej. Ś 
  

"KRONIKA 
ZWARTEK 
17 Das Wsch, sł. o g, 4 m. 23 

Firmina. Zach. sł. o.g.18-m. 57 
jutro 

Marjana. 

Spostrzeżena meteorologiczue Zatład 
Meteorolozii U. S, B. 

z dnia 17—VIII. 1927 <, 
Ciśnienie 
średnie ł 153 
Temperatura 

aa 

A 
Wiatr 
przeważający 

U wa g i:Pochmurno. Przelotne opady* 
Minimum za dobę -I-110C 
Maximum za dobę --190C . 2 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

j 4.1600 

ja 

) Południowo-wschodni. 

URZĘDOWA. 
— (t) Nominacje w policji wi- 

leńskiej. Komisarz Nowakowski i 
podkomiszrz Gliński otrzymali w dniu 
wczorajszym dekrety Ministra Spraw 
Wewnętrznych nominujące: pierwszego 
na stanowisko naczeinika urzędu 
śledczego, drugiego na stanowisko 
zastępcy. W związku z tem, przewi- 
dziane są pewne przesunięcia wśród 
młodszych oficerów policji przydzie- 
lonych de urzędu śledczego. 

SAMORZĄDOWA. 
— (t) Komisyjne badanie spra- 

wy rynku w Mejszagole. W dniu 
9 bm. zastępca starosty powiału 

Wileńsko Trockiego p. M. Łukasze- 
wicz wyjeżdża w towarzystwie inspek- 
tora samorządowego sejmiku p. Or- 
lickiego oraz komendanta policji podk, 
Duboskiego do Mejszagoly celem u- 
regulowania sprawy rynku. Dotych- 
czasowe miejsce, gdzie odbywają się 
targi i jarmarki, absolutnie nie od- 
powiada temu celowi i władze sani- 
tarne poczyniły kroki o uregulowanie 
tej sprawy drogą wyznaczenia więcej 
odpowieduiego miejsca, 

— (x) Posiedzenie Wydziału. 
W dniu 27 b. m. odbędzie sie ро- 
siedzenie Wydziału pow. Wil,-Trac- 
kiego, 

Na posiedzeniu omawiany będzie 
cały szereg Spraw. 

— (x) Zjazd wójtów pow. Wil.- 
Trockiego. W dniu dzisiejszym od- 
będzie się w lokalu sejmiku pow. 
Wileńsko-Trockiego zjazd wójtów te- 
geź powiatu. 

Na zjeździe tym omawiane będą 
sprawy, związane z ostatniemi wybo- 
rami do rad gminnych. 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie długotermi- 

nowej pożyczki dla m. Wilna. W 
najbliższych dniach prezydent m. Wil- 
na p. Folejewski udaje się na kilku- 
dniowy pobyt do Warszawy, w celu 
przeprowadzenia u odnośnych władz 
pertraktacyj w sprawie uzyskania dłu- 
goterminowej pożyczki dla m. Wilna. 

— (x) Konkurs na trzy sta- 
nowiska miejskie. Magisirat m. 

Wilna ogłosił w dniu dzisiejszym 
konkurs: 1) na stanowisko werkmi» 
strzą dła elektrowni miejskiej, 2) kie- 
rownika robót. kanalizacyjnych . na 
miejsce p. Zasztowta, który dobra- 
wolnie ustąpił i 3) na stanowisko ar- 
chitekta miejskiego. 

— (x) W sprawie (budowy 
pralni i łaźni miejskiej. W r. 1919 
Magistrat m. Wilna otrzymał w darze 
od Ministerstwa Zrowia Publicznego 
pralnię amerykańską wraz z traktorem 
do przewożenia i uruchomienia tejże. 

Pralnia ta posiada wszystkie no- 
wożytne maszyny i urządzenia, a mia- 
nowicie: mechaniczną płóczkę, cen- 
tryfugę, susżarnię i t. d. i przy do- 
statecznie umiejętnej obsłudze może 
podobno wyprać do 10.000 sztuk 
bielizny dziennie. 

Pralnia ta dotychczas nis była u- 
ruchomioną i jest złożoną w skła- 
dach szpitala św. Jakóba. 

Wobec tego, iż z elektrowni miej- 
skiej stale wypływa znaczna ilość 
czystej gorącej wody, użytej do o: 
chladzania mašzyn, i woda ta bez u- 
żytku spływa do Wilji, przeto sekcja 
zdrowia przedłożyła Magistratowi o- 
statnio wniosek wybudowania koło 
elektrowni miejskiej centralnej pralni, 
któraby obsługiwała wszystkie szpi- 
tale i instytucje miejskie (wyłączając 
szpital zakaźny). Pozatem sekcja zdro- 
wia równocześnie przedłożyła wnio- 
sek o wybudowanie tamże nowo- 
czesnego typu łaźaię wraz z pły” 
walnią, wykerzystując ma powyższe 
cele darmową, gorącą wodę z ele- 
ktrowni miejskiej. wrazieby projekt 
ten uzyskał aprobatę Rady Miejskiej, 
wówczas opracowaue zostaną projek: 
ty i kesztorysyy w celu wniesienia 
potrzebnej sumy do preliminarza bude 
žetowego na rok 1928, 

Jak się dowiadujemy, sprawa ta 
omawianą była na ostatniem posie- 
dzeniu Magistratu i zostanie prawdo- 
podobnie przychylnie załatwiona. 

Żądanie właścicieli hoteli: 
Właścicieli hoteli postanowili zwrócić 
się do Magistratu m. Wilna z proś- 
bą o zmniejszenie podatku od hoteli. 

SZKOLNA. 

— (x) Zakończenie budo 
szkoły powszechnej ulegnie zwło- 
ce. Jak się dowiadujemy zakończenie 
budowy szkoły pawszechnej przy 
zbiegu ulice Rydza Śmigłego i Szep- 
tyckiego, wskutek nieopracowania nar 
leżytych planów, oraz nieodpowied- 
niego kierownictwa, ulegnie pewnej 
zwłoce. 

Obecny Magistrat czyni odpo- 
wiednie wysiłki, aby jeszcze przed 
1 listopada r. b. w gmachu tym uio- 
kować pewną ilość szkół. 

W związku z powyższem odbyła 
się w dniu wczorajszym w Magistra- 
ele, pod przewodnictwem naczelnika 
wydziału szkolnego kuratorium wileń- 
skiego p. Pogorzelskiega konferencja, 
lecz wobec nieuzgodnienia niektórych 
pusktów, co do lokaty szkół, konfe- 
rencję odłożono na dzień 22 b. m.
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Warszawa, Hoža 66 m. 3 
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dozorca na wyjazd 
do robót wodnych, 
of. csob Ście — piś. 
miennie, ul. Mickie- 
wicza 4 m. 4, 10—2 

  

letni przyjmie duży 
dwór ziemiański. 

Odległość od Wilna 4 
godziny. Okolice su- 
che, sliczne, polowa 
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WYPADKI i KRADZIEZE. 

‚ — Napad rabunkowy. Około wsi Ma- 
ciucie pow. Oszmiańskiego, dokonano. napa- 
du rabunkowego na przejeżdżającego 75-let- 
Miego E. Szkolnika (Dziewieniszki), kioremu 
zrabowano 200 zł i dokumenty. Złoczyńca 
zasypał poszkodowanemu oczy piaskiem, po- 
czem zbiegł. Pościg zarządzeno. 

Pożar w synagodze. W m. Drui, 
pow. Brasławskiego, wybuchł pożar w sy- 
nagodze. Ogień zniszczył schody oraz stołek 
rzeźbiony obok ołtarza. Straty wytoszą 400 
złotych. 

Co komu ukradziono? M. Branowi 
(Nowogrodzka 6) skradziono 20 par kamaszy 
skórzanych. 

— jan Klejnow (Dzielna 12) zameldo- 
wał, iż zięć jego Łabski (Trocka 9), dokonał 
kradzieży ubrania wartości 600 zł. 
а r PK 19) skra- 
ziono 240 zł. gotówką oraz ubranie. ... 
— Ww ESA 17 b. m.- za ano 

Benjamina Raszuńskiego (Zawalną:68), kióry 
dokonsł kradzieży 48 zł. na szkodę A. Her- 
manowiczowej (gm. Rakojńska), 

Tajemnicze zniknięcie gościa 
ks. Jakowanisa. 

U proboszcza gierwiackiego ks. 
A. Jakowanisa TA od pew- 
nego czasu znajomy, Juljan Juszkie- 
wicz. W dniu 15 bm. root zy tem 
zginął. Zaniepokojony dłuższą nie- 
„obecnością gościa, ks. Jąkowanis dał 
znać do policji, Przeprowadzono 
śledztwo. W jednym z pokoi w cfi- 
cynie znaleziono okrwawioną brzytwę 
oraz kartkę pisaną po litewsku. Na 
podłodze spostrzeżono kałużę krwi. 
Początkowe przypuszczenie, że ma 
się tu do czynienia z samobójstwem 
przestaje być aktualne gdyż pomimo 
skrupulatnych poszukiwań, trupa nie 
odnaleziono. Co oznaczają ślady krwi, 
też nie wyjaśniono. Istnieje wersja, 
że zaginiony przeszedł nie daleko od 
Gierwiat położoną granicę. Na miejsce 
ma być wydelegowany wywiadowca z 
psem, który może zdoła przyczynić 
się do rozwiązania zagadki. 

ta Z ST nd 

EDGAR WOLLES 

"© Tłowieszcza postać. 
Zanim Ralf zapanował nad swem 

zdziwieniem, by módz zapytać ban- 
kiera co wiedział o majorze Emery, 
auto ruszyło z miejsca, torując sobie 
drogę wśród licznych wozów i samo- 
chodów. 

Chńczyk patrzał bezczelnie w 
oczy Ralfa, nie ruszając się z miejsta- 
Lecz gdy Ralf zwrócił się w jego 
stronę, mały człowieczek ruszył przed 
siebie i wkrótce zniknął mn z oczu. 

Feng-Cho, pomocnik majora Eme- 
ry! Raif poraz pierwszy słyszał o 
tym chińczycu, chciał mu się przyj- 
rzeć lepiej. Ale Feng-Cho zniknął, a 
doktór spojrzawszy na zegarek, przy- 
pomniał sobie, że obiecał żonie być 
u niej o tej godzinie. 

Gdy płacił szcferowi, przed. do- 
mem Herbert-Mechonst, zauważył w 
pobliżu drugie auto, z którego właś- 
nie wysładał ktoś. Był to Feng-Chel 

Ralf nie wachał się wcale. Pod- 
szedł do chińczyka, który oczekiwał 
go z twarzą niewzruszoną, 

; — Muszę porozmawiać z panem, 
przviacielu! 

Feng-Cho ukłonił się. 
— Ody, przed kwadransem wy- 

chodziłem z restauracji, pan stał na 
trotuarze, śledząc mnie jawnie. Nie 
zadawalniając się tem prześladuje 
mnie pan nadał, aż tutaj. Co ma 
znaczyć ta całą komedja? 

Tenę Cho uśmiechnął się, wy- 
krzywiając się przytem nieznośnie. 

— Komedja? ja nie gram kome- 
dji, —odrzek!.—Przyjechalem tutaj tak 
sobie, Może jutro pojadę gdzieindziej 

—Pan przyjechał z wizytą? do kogo? 
zapytał szorstko Ralf. 

Feng Cho wzruszył swemi wązkie- 
mi ramionami. 

  

6755. |. A. <Szprejregin Lejba» w Dołhinowie, pow: 

Wilejskim, sklep drobnych towzrów. Firma istnieje od 1925 

roku... Właściciel Szprejregin Lejba, zam. tamże. 12:8—VI, 

6754. |. A. <Awerbuch jocha» w Dołhinowie, pow. 

Wjlejskim, herbaciarnia i lodz. Firma istnieje od 1925 roku. 

Właściciel — Awerbuch Jocha zam. tamże. 1209-—VI. 

w dniu 10 sierpnia 1927 r. 

Dział B dodatkowy. 

94. (il. B, <Zorza» — spółka z ograniczoną odpowie- 

dzialnością». Przedmiot — prowadzenie zakładu drukarskiego 

i wykonywanie wszelkich robót w zakres” sztuki drukarskiej 

wchodzących oraz robót introligatorskich. Spólnik Adam Bluś 

ze spółki wystąpił, Kapitał zakładowy został zwaloryzowany 

i podwyższcny do 15.000 złotych, podzielonych na 150. udzia- 
łów po 100 złotych każdy człkowicie wpłacony. Na mocy 

  

W dniu 7 go b. m. został uprowadzony pies, wyżeł 
(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz 
p'erś biała, Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 
którego bęcę scigał sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj 
pod adresem: Kaitwaryjska 1 m. 11. 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 

firm uowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA   
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
  

tel. 9—05. 
  

  

1000 — 2000 
dolarów ulokujemy 
zaraz na 1 hipo- 

tekę domu 
D, H,K. <Zachętac 

TMENKY: ; neida 
POLECA:   Gdańska 6, 1 piętro, 

tel, 9—05 

Pokó 
frontowy, duży, ume- 
biowany, elektrycz- 
ność balkon, do wy- 
najęcia zaraz, Tatar- 

  

  

tygmni Nagrodzki 
WILNO, Zawalna Ila. 

  

  

aktu, zeznanego przed Mikołajem Bodakiem, pełn ącym ob 

wiązki Jana Klotta, Notarjnsza w Wilnie, do zarządu na ter- 

min do dnia 31 kwietnia 1928 roku powołano: Franciszka An- 

drysa, Antoniego Biažewicza i Jana Nosowicza, zam. w Wil- 

nie: 1) i 2) przy ul. Lwowskiej 35 i 3) przy ul. Św. Anny 0. 
Wszelkie umowy i zobowiązania, weksle, cesje, žyra, pełno- 
mocnictwa, czeki i akty urzędowe winne b;ć podpisywane 

przez dwuch członków zarządu łącznie pod stemplem  firmo- 

wym. Do przyjmowania obstalunsów, omawiania warunków, 

podpisywania pokwitowań z odbioru z poczty, telegrafu, stacji 

kolejowych, komór celnych i kantorów przewozowych, wszel- 
kiej korespondencji zwyczajnej, poleconej i pieniężnej, do od- 
bioru pieniędzy za przekazami, przesyłek i towarów upoważ- 
niony jest jeden z Członków zarządu pod RAB A 

  

w dniu 11 sierpnia 1927 r. 
Dział A. 

6757. 1. A. «Bracia Szejniuk i S ka». Skup zawodowy 
drzewa cejem odsprzedaży. Siedziba: Wilno, ul. W. Pohulan- 

ka 17. Firma istneją od 1915 roku. Wspólnicy: Lejter i 
Kasryel Szejniukowie, zam, w Wilnie, przy ul. W, Pohujanka 
17. Spółka firmowa obleczona w umowę piseminą w dn. 8 
czerwca 1927 r. i zawarta na czasokres pięcioletni, licząc od 
daty powyższej. Zarząd należy do obydwuch wspó.ników, 
przyczem każdy ze wspólników samodzielnie ma prawo pod- 
pisywać w imieniu spółki pod stemplem firmowym. 1211—VI 

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

a miesiącu SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 

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

GRABOWSKIEGO w Viinie 
Garbarska 1, tel. 82. 

  
  

   

  

ska 17 m. 3. 
18-29 Е 

Viiea DOBRA O. W obywatelskiej 
Biuro Reklamowe STEFANA || KOPJOWANIEJ| rodzinie uczące aig 

panierki mogą mie 
mieszkanie z  utrzy- 
maniem, opieką i z 
francuską konwersacją, 

Taiarska 17 m. 3. 

PLANOW . 
| SWIATLODRUKI 

| nz,KAUPOWIE 
Wilno 

    

Mieszkanie 

46 m. 6. 
W! Z. P. Nr 63. 

Poszukuję 
posady ochmistrzyni, 
ui. 3 maja Nr 19, 
adw.  Ryzoternawiot, 
dla A. Marczewska. 

POKÓJ 
do wynajęcia remon- 
towsny, Zarzecze 20, 
m. 2, dowiedzieć się 

od godz. 3—6 w. 

Mechanik 
poszukuje pracy, 

Witoldowa 16 m. 2* 

PIANINO 
lub gabinetowy forte 

    

  

  

6—5 pokoi ze wszel- 
  

Skiepy tytuniowe: 

W. PIETKIEWICZ, Wilno, ul, Mickiewicza 

posiadają stale na składzie i polecają 

najwyższy opatentowany gatunek G I L Z pod nazwą 

K. GORZUCHOWSKI, Wilno, ul. Zamkowa 9, oraz 

  

+ 0454 + 

Redakcja „Siowa“: 
; poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 

średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i Hiewskiego. 

Łaskawe zaoilarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 4 

» ФФФФ 

— To tak wygląda owa zachwa- 
lana angielska uprzejmość? Olo stoi 

policjant, —ch'ńńczyk głową wskazeł 
policjanta,—może pan podejdzie do 
niego i powie: «Proszę aresztować 
tego chińczyka i wsadzić do więzie- 
nia. Nazywa się Feng-Cho, jest pro- 
fesorem przyrody i śledzi mnie». 

—Tak, panie Challam, nie można 
ruszyć się w Londynie, żeby nie iść 
za kimś, 3 

— Dlaczego pan chodzi za mną 
jak cień?—pytał Challam, pomijając 
milczeniem jego słowa. 

Chińczyk znów wzruszył ramio- 
nami. — 

— jestem profesorem, interesuje 
mnie życie ludzkie. Specjalnością 
moją jest kryminologja. Lubię nietyl- 
ko być obecnym w sądzie podczas 
rozprawy i słyszeć zeznanie zabójcy, 
lecz również chcę widzieć, jak się 
zbrodnię popełnia. ы 

—Jest to pragnienie chorobliwe, do- 
wód degeneracji, być może, ale pan 
jako doktor zrozumie mnie. 

— Jakiejże zbrodni chce się pan 
tutaj przyglądać? —zapytał Ralf, bacz» 
nie wpatrując się w chińczyka. 

— Morderstwul-—brzmiała nieocze- 
kiwana odpowiedź. 

— Morderstwo! 
Ralf miał wrażenie, że Feng-Cho 

żartował, lecz twarz chińczyka poze- 
stala spokojna, nie było na niej śla- 
du uśmiechu. 

— Morderstwo!-—-powtórzył żółty 
człowiek, a twarz jego rozpromienila 
się nagle.—Chcę być w pobil żu, gdy 
Soioka będzie pana mordować, chcę 
przyjrzeć się, jak zręcznie będzie to 
czynił, Możliwie jest, że on zabje 
przedpotopowego pana Tarna, lub dziel» 
ną pannę Marlow, ale to, že zabije 
pana jest zupełnie pewne i nieunik> 
nione, przekona się pani 

    

ФФ 

   

  

ROZDZIAŁ Xli. 

Emery wie. 

Na chwilę Rałfa ogarnął dziki 
strach. Dreszcze wstrząsały jego cia* 
łem na cźwięk scokojnego i stanow- 
czego głosu chińczyka. Z trudem о- 
panewując gwałtowne przerażenie wy* 
cedził przez zęby: 

— Rozumiem! Mam to uważać za 
ostrzeżenie Soiokil A teraz posłuchaj- 
no mnie żóltoskóry! Możesz oświa1- 

czyć w mojem imieniu swemu panu, 
że jeśli zacznie działać w Anglji, du- 
žo ra tera straci. Zrozumiano? A 
następnym razem, jeśli będziesz mnia 
śledzić, kopnę cię, jak piłkę. Czy 
zrozumiałeś to, profesorze przyrody? 

Feng Cho wyszezerzyl zęby w 
uśmiechu. 

— Kopnięcie nie 
mnie czemś niezwykłem, 
nie. 

—Gdy byłem biednym chłopcem 
chińczykiem, wielu szturchało i ko- 
pało mnie. Ale odkąd stałem się de- 
rosłym mężczyzną, wszystko się zmie- 
niło I ci, którzy mają ochotę mnie 

szturchnąć, tracą palec u nogi—e 

tak 
Z szybkością błyskawicy nachylił 

się. Rozieg] się świst stali i koniec 

noża, który się cudem jakimś znalazł 

w jego ręku, wbił się w ziemię przy 

samym trzewiku Ralfa. Wyprostował 

się, nóż zniknął znowu, a gdy Ralf 

mimowoli krzyknął, chińczyk stał już 

naprzeciw niego spokojny i uśmiech- 

nięty uprzejmie. 
ja szybkość ruchów 

może zawieść obserwacje optyczne, — 

rzekł pobłażliwie. — Tak to właśnie 
chętny do kopania doktór medycyny 

mógiby stać się „nieboszczykiem* i 

znaleźć się wśród wianków i tp. nie- 
zbędnych w tych okolicznościach 

będzie dla 

mądry pa* 

M. PASCHALSKI, Radom. 

kemi wygodami po- 
szukiwane  natych- 

miast w rejonie ul. 
Mickiewicza i Ludwi- 
sarskiej, M. Pohulanki 

oraz przyległych. 
Orzes:kowej 11 m. 25. 

  

21 Staneja 
dla uczniów lub 
uczenic, znakomite 
odżywianie, opieka 
rodziciejska, pomoc 

Zgło- nią ię. (ai 
ministr. szenia do . 

się do Biura Rachun- 
kowego S. Gąsiorow- 

pian chcę kupić z 
Ё okazji, - ul. Nowo» 

Leśnik grodzka 7 m. 3. 

1. 48 żonaty, 1 dziec- „POKOJOWE 
ko, ukończona szkoła 
dla leśniczych, eg- 
zamin państwowy. 
28 1. praktyki zawo- 
dowej, referencje 

dobre, skromnych wy- 
magań, energiczny i 
sumienny _ poszukuje 
posady leśniczego Z 
dsiem 1 października 
r. b, lub wcześniej. 
Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków 

MIESZKANIE, 
możliwie w ab 

rum miastą poszuku 
Zgłoszenie =1 Ę 
do adm. «Słowa». 

M.Wilenkin 
i S-ka 

Wilno,al.Tatarska 
20, dom własny 

  

w nauce, pianino, dla I. W. d ат ё 
konwersacja fran. | Ja |- W. do admin. ! Istnieje od 1843 r. | 

Dla Znawców” mm” aS Lok i 5 a watami wygody Potrzebna od zaraz mebli: 
(śródmieście), GOSPODYNI mm: sypialne, 

* + i: у alon; 

oraz z francuskiej bibułki „AB A D I E“ Каа оаНЕ majątku dobrze aina оЙЙ оаНЕ Г 
= znająca się na drobiu, | angielskie, kreden- 

wyrobu fabryki Mieszkania or trzodzie i | sy, stoły, szaty, 
2 pokojowego z kuch wędlinach.  Zełaszać viurka, krzesła 

dębowe it, d. 3 
Dogodne warunki i 

SŁ : skiej, Wilno, Mickie- na raty. 

dw ob bud Jab i Ada ab by kawka A A ER wiczą В ой Н, ОЙ 
ааог r iai —— 
  

akcesorjów! 
Po tych słowach, jakby zdając se- 

bie sprawę z bezpłodności dalszego 
sporu, Feng-Cho odwrócił się ku 
zdumionemu szoferowi, powiedział a- 
dres i szybko wskoczył do samocho- 
du. Auto ruszyło, zanim R«.lf zdołał 
oprzytomnieć. 

Lu nie było w domu. Nigdy zre- 
'sztą nie odznaczała się punktuałno- 
ścią. Zwymyślawszy ją w duchu, 
Ralf wrócił do domu. Zaledwie 
wszedł de swego pokoju, jak żona 
zatelefonowała. Wychodziła po s»ra- 
wunki, niezbędne dla przyjęcia Elzy, 
której czekała wieczorem. 

— Mogłam się jednak nie Та!уро- 
wać, bo przed chwilą telefonowała, że 
nie będzie megła przyjechać dziś wie- 
czór, gdyż ma zajęcie w domu. 

— Widziałaś się z Emery?: 
Odpowiedź jej była niechętna i 

kwaśna. 4 
— Tak, widziałam tego osła! Czy 

wiesz co on mnie śmiał powiedzieć? 
Ralf podniósł brwi i uśmiechnął 

się do siebie. 
— Czy możesz zgadnąć? — pyta- 

ła nieciepliwie. 
— Domyślam się, że mówił pew: 

nie o twem nmieszczęsnem  przyzwy- 
czajeniu brania cudzych rzeczy, — 
mówił spokojnie Ralf, — Zobaczysz 
Lu, że twoja zręczna kleptomanja 
drogo cię będzie kosztowała. Słysza* 

łem, że twój pobyt w Indjach jest 
różnie komentowany. Jesteś glupial 
Masz dosyć pieniędzy, by żyć uczci- 
wie. lle razy przeczytam w gazecie 

słowa: „Kobieta — złedziejka*, myślę 
czy to nie o tobie. 

— Nie potrzebujesz się niepokoić. 
— odgryzła się Lu. — A jeżeli my” 
ślisz, że mogę coś wziąć u tej dziew- 
czyny, te lepiej nie przysyłaj jej do 
mnie. 

— Ona nie ma nic takiego, co 

warto byłoby ukraść, — odrzekł spo- 
kojnie mąż, — Cóż jeszcze mówił 
Emery? 

— Nic więcej, tylko to, 
czyją jestem żoną... Nie krzycz, 
mu tego nie mówiłam. 

— Skądby mógł wiedzieć, musia- 
„łaś się zdradzić! 

— Ależ zapewniam cię, że nie. 
Wiedział sam. Widocznie śledzi nas, 
gdyż wiedział o twojej wizycie u mnie. 
A prepos, przypomniałam sobie, że 
wczoraj, podczas gdy byłam w  tea- 
trze, w mieszkaniu mojem był zło- 
dziej. 

— Złodziej? — zapytał Ralf. — 
Czy zginęło ce? - 

— Nie, właśnie to mnie dziwi. 
Otworzył wszystkie skrytki, ale nic 
mie wziął. Stróż mówi, że pewnie 
kteś go spłoszył. Powna jestem, że 
przeszukał moje biurko, gdyż pamię- 
tam, że zostawiłam netes ma, papie- 
rach, a dziś znalazłam go na dnie 
szuflady. 

Nastała chwila ciszy. Ralf zastana- 
wiał się. Może Feng-Cho śledził. nie 
tylko jego, lecz i żenę, a może to on 
rewidował jej mieszkanie? 

— Dałaś znać policji? 
— Nie, nie warto było — i doda- 

ła zniecierpliwiona: — kiedyż przyje* 
dzie ta dziewczyna? Ona musi być 
bardzo nieśmiała? 

— Dam ci znać, — mruknął Ralf 
i edłożył słuchawkę. 

Paweł Emery nabierał grozy w je- 
go oczach. 

ROZDZIAŁ VIil. 

„Plotki Szanghajskie.* 

Nienaturalnem byłoby, - gdyby 
młoda dziewczyna nie miała swego 
wyobrażenia o idealnym mężczyźnie. 
Elza Marlow <nie stanowiła wyjątku; 
wyobrażenia jej pod tym względem 

że wie 
ja 

odnosiły się głównie do charakteru 
i zachowania tego „idealu“. Idealny 
typ mężczyzny nie popędzał, jej zda- 
niem, młede dziewczyny, jakby były 
maszynami, nie gniewał. się za uprzej- 
me powitanie, nie dyktował nieskoń= 
czenie długich lstów,. nie wskazywał 
kiwnięciem głowy na drzwi, a twarz: 
jego nie wykrzywiał złowieszczy i po-' 
gardliwy uśmiech. 

Tego dnia przy śniadaniu Tarm 
znów wspomniał o swej propozycji, 
ale na szczęście nie nastawał. Dziew- 
czyna zrozumiała, że musi go opu- 
ścić, lecz czuła, że mimo wszystko, 
trudno jej będzie zerwać tak odrazu. 
wszystkie węzły łączące ją z dotych-- 
czasowem życiem. Zdziwiła się sama, 
czemu propozycja pani Chałłam wy- 
dawała się jej coraz mniej pociągają= 
cą, coraz przykrzejszą. 

Maurycy Tarn z dniem każdym 
stawał się bardziej przygnębiony. 
Chociaż Elza nie czuła do niego symį. 
patji, jednak żałowała go, domyślając 
się- že powodem jego cierpień jest 
nieznośny szef. 

Przed drugiem śniadaniem, Emery 
wezwał ją i podyktował instrukcje, co 
mają powiedzieć, jeśli w jego nieo- 
becności zatelefonuje ktoś do niego.. 

Kobiecej spostrzegawczości nie usz- 
ło to, że Emery miał na sobie nowe 
szare ubranie, w ktorem bylo mu do 
twarzy, mimo że twarz wydawała się 
jeszcze ciemniejszą i bardziej nieprze» 
niknioną, tworząc kontrast z jasnym 
kostjumem. 

kończywszy dyktować, oparł się | 
wygodnie o poręcze fotelu i patrzał 
na okno. Najprzykrzejszem było to, 
że nigdy prawie nie patrzył na tego, 
z kim rozmawiał. : 

— Czy pani ma przyjaciół w 
Szanghaju? — zapytał niespodzie-- 
wanie, 
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