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Ile jest Polaków we Francji? 
Lilie, 14 sierpnia, 

Nie jest rzeczą łatwą ustalić praw- 
dziwą cyfrę emigracji polskiej we 
Francji. Najniżej cyfrę tę oblicza fran* 
cuskie ministerstwo spraw wewnętrz- 

dnych, bo na 360,000; najwyżej zaś 
Jan Duhame=!, dyrektor francuskiego 

bo kilka mie- 
sięcy temu oświadczył mi w rozmo- 
wie, że według niego jest juź we 
Francji około miljona Polaków, licząc 
oczywiście robotników z ich rodzinami. 

Źródeł urzędowych, które statysty- 
kę wychodcźtwa polskiego przeprowa- 
dzają, mamy cztery: irzy francuskie 
i jedno polskie. Ze strony francuskiej 
prowadzą statystykę:Ministerstwo spraw 
wewnętrznych na podstawie wydawa- 
nych Polakom dokumentów Gosobi- 
stych (carte d'identitć); Ministerstwo 
Pracy na podstawie francuskich urzę- 
dów pośrednictwa pracy, które no- 
tują liczby robotnihów przybywających 
do Francji regularnie, za koatraktem; 
wreszcie Ministerstwo Rolnictwa, które 
oblicza tylko robotników przybywają- 
cych do pracy na roli. 

Statystyka pierwsza (Min. Spraw 
Wew.) nie obejmuje oczywiście tych 
Polaków, którzy nie posiadają deku- 
mentów osobistych, a takich jest na- 
pewno sporo; następnie nie obejmuje 
ona wszystkich dziecj; wreszcie nie 

* odróżnia wcale Polaków od Żydów 

| w swej książce o 

obywateli polskich, a wiemy przecież, 
że są to dwie różne emigracje. Po“ 
mimo to, cyfry Ministerstwa Saraw 
Wewnętrznych są najwyższe, Z dniem 
1 stycznia 1927 roku miało być we 
Francji, wędług tej statystyki, 363 575 
Polaków. 

Cyfry Ministerstwa Pracy są 
jeszcze bardziej nieścisłe, bo nie obej: 
mują zupełnie emigracji pojedyńczej 

ślub «dzikiej». Nic więc dziwnego, że 
Ministerstwo to oblicza Polaków prze- 
bywającvch we Francji „dla zarobku* 
na 182778 ludzi z dniem 1-go stycz- 
nia 1926 roku. 

Dane Ministerstwa Rolnictwa są 
oczywiście cząstkowe, Nie zawsze jed- 
nak zgadzają się z danemi Min. Pracy. 
Np. to ostatnie podaje, že w roku 
1924 przybyło dla pracy na roli 14 783 
Polaków; natomiast Min. Rolnictwa 
szacuje tę samą ćyfrę na 17.749. 

Te wszystkie wątpliwości powinien- 
by rozsirzygnąć dokonany dnia «7 
marca 1926 reku powszechny spis 
ludności we Francji. W styczniu r* b. 
ogłoszono jego wyniki ogólne, Wiemy, 
że Frencja liczyła w dniuj spisu 
40.743 851 ludności, w czem 2.408.280 
cudzoziemców. Ale do dziś dnia nie 
ogłoszono dokładnego rozdziału cu- 
dzoziemców os narodowošci, a na- 
stępnie sama cytra 2498.280 budzi 
wątpliwošci, Senator Ludwk Pasguet 

„Immigracji wbcej 
we Francji" (Jmmigration Etrangere 
en France), jaka świeżo ukazała się 
u Rieder'a, podaje, że w dniu 1-go 
stycznia 1926 roku przebywało we 
Francji 2845214 cudzoziemców, a 
ponieważ w ciągu roku 1925 przybyło 
ich (wszystko na podstawie abliczeń 
Min. Spraw Wewnętrznych) 121.868, 
przeto z dniem 1-go stycznia 1026 
roku mieliśmy we Francji 2.967.082 
cudzoziemców. Jakim cudem cyfra ta 

mogła spaść o pół miljona do 7 mar: 
ca 1926 roku? 

Te sprzeczności tłumaczą się albo 
niedbałą statystyką wogóle, ałbo u- 

myślnem pomniejszaniem liczby CUu- 

dzoziemców ze względów polityki 

emigracyjnej. Pośpieszamy jednak do- 
dać, że jeśli chodzi o wychodźiwo 
polskie. to ze wzglądu na jego płyn- 
ność jest rzeczą bardzo trudną usta- 
lenie jego istotnej liczby. W ciągu 
roku 1925 próbował statystykę wy- 
chodźiwa przeprowadzić b. radca emi. 

асу]пу przy Ambasadzie Polskiej w 
aryżu, p. Władysław Sokołowski, 

Jego urzędnicy przeprowadzali swe 
obliczenia bardzo skrupulatnić, objeże 
dżając wszystkie kolonje polskie, o 

których można było wiedzieć. O:rzy- 
mano cyfrę ególną 411.502 Polaków, 
przyczem na dwa departamenty pół- 
nocne (Nord i Pas-de-Calais) wypada 

połowa (207.107); na cztery departa- 
menty wschodnie: (Bas-Rhin, H<ut- 

Rhin, Moselle i Meurthe-et-Moselle) 
wypada 50.430 Polaków; na Paryż z 

okolicą (Seine i Seine-et-Qise)—36 282; 
na skupisko Francji środkowej (Rhone, 
Loire i Saone-et- Leire) — 17,334, 
Reszta, czyli z górą sto tysięcy Poła- 
ków, rozrzucona jest po całej Francji, 
czy to jako robotnicy przemysłowi, 
czy jako rolni. Albowiem cztery wyżej 
wymienione skupiska — Paryż oraz 
-Francja północna, wschodnia i środ- 

kowa—obejmują przeważnie robotni- 
ków przemysłowych, a głównie gór- 
ników, 

  

Czykų nowa prowohacja? 
O losy porwanych przez litewską straż. Urzędnik Polski ma 

stanąć przed sądem wojennym w Kownie. 

Jak wiadomo dn. 15 b. m, prze: litewską straż gran'czną w 

sposób podstępny porwani zostali: urzędnik urzędu wojewódzkie' 

go w Wilnie Antoni Jabłoński i Władysław Piotrowski rządca ma- 

jątku p. Strumilło, którzy nebaczne jadąc wozem zbliżyli sę do 

granicy. 
Według wiadomośc! otrzymanych późną nocą be”pośrednio z 

Kowna, sprawa porwanych przedstawia się nader groźnie. Jak sę 

okazujs wład:e ltewskie oddawna śledzły Jabłońskiego przez 

swych wywadowców w Wilnie i pow adom one O jego przybyciu 

na pogranicze przygotowały zawczasu porwanie. 

Wedjug enuncjacji koweńskich czynników rządowych, Ja* 

błońskego oskarżają o udzał w P.O.W na L twie oraz © dowo- 

wodzenie oddziałem partyzanckim w walkach z wojskiem litew- 

skiem. Wobec tego Jabloński, który w obecn j chwili jest urzędni- 

kem paūst:owym Folsk', stanąć ma przed sądem wojennym. 

Narazie porwanych odstawiono do miejscowego urzędu po: 

włatowego, Koń i wóz zatrzymani w urzędzie kontroli celnej w 

ewju. 
z. jakoby furman powożący wozem, również zatrzymany, nazy: 

wą się Justyn Strum łło. 

Konkordat Litwy z Watykanem. Ape. 
BERLN, 18Vii, PAT Beri. Tageb! donosi z Ko»na, że Wol. 

demaras 15 wr.eśna br uda sę w p dróż do Rzymu ce em za” 

warcia konkordatu ze Stoicą Apostoską. Frojekt konkordatu zo: 

stał już opracowany. 

Min. Zeelens w Kownie. 
RYGA, 18. Vili. PAT Mnster spraw zagran cznych _Zeelens, 

który przybył w środę w:eczorem do Kowna. :łożył wieniec u 

u stóp pomnika ku cze bojownków o wolność Ltwy oraz 

wziął udział w bankece wydanym przez premjera Wo demarasa, 

Zapowiedź interwencji niemieckiej w Kownie. 
BERLIN, 18. Vili. PAT. Prasa tutejsza atakuje ostro pėlu- 

rzędowy organ kow eński L:etuvę, który zarzucł n emieckiemu 

konsulowi generalnemu w Kłajpedzie, Mudrze, utrudn ane sto- 

suuków kłajpedzko ltewskich przez swą d ialalnosč r 

Prasa niemiecka ošv adcza, že tego rodiaju zarzut w artykuie 

pół ur.ędow:go organu rządu ltewskiego pr eciwko prapdaia ii: 

celowi kraju aprzyjažn orego — jest skanda em  dyp >: 

nym i netaktem Taeg che Rundscham zapowiada, że rzą i 

Szy interwenjować będzie w Kown.e z powodu tego artykulu 

Lietuvy. : 

Prasa czeska 0 uporze Litwys 
PRAGA, 18 VIII. PAT. Cesko-Slovenska Republika w artykule wstępuym na 

temat stosunków polsko-litews:ich stwierdza, że Polska niemal codziennie daje 

dowody dobrej woli, ażeby stosunek do Litwy zarówno pod względem politycz. 

nym jak i gospodarczym jaknajpomyślniej uregulować. Wszystko jednak rozbija 

się o opór Litwy. Wspominając o deklaracji Voldem«rasa io pobycie marszałka 

Piłsudskiego w Wilnie, pismo wyraża nadzieję osiągnięcia porozumienia, podkre- 

šlając, że Polska nie może zrzec się Wilna, ani zgodzić się na kondominium. 

Wilno powinno trwale należeć do Polski. 

Dopuszczsjąc do rewizji granicy polsko-litewskiej, ściągnęłaby Polska ma 

siebie niebezpieczeństwo rewiji innych granic I to nie tylko swoich, ale także 

państw trzecich. Opinja międzynarodowa uznaje to stanowisko Polsii i w sporze 

polsko-litewskim stoi po stronie Polski. Artykuł doradza Litwie w jej własnym 

juteresie więcej rozwagi i dobrej woli. 5 

Rozstrzelanie Polaka w Kownie. 
Jak juž donosilišmy z Kowna, za szpiegostwo na korzyść Polski sąd 

wojenny skazał na karę śmierel O.łowskiego, Greśkę i Bielańskiego. Ska- 

zani podali na imię prezydenta podanie o ulaskawienie. Orłowskiemu karę 

śmierci zamieniono na bezterminowe więzienie, Bielawskiemu na 20 lat 

ciężkiego więzienia, podanie zaś Greśki zostało odrzucone i wyrok sądu 

wykonany 15 sierpnia. Greśko przedtem jeszcze skazany był na karę 

Śmierci za ucieczkę z wojska litewskiego do Polski. Karę tę przezydent 
Republiki zmienił na bezterminowe więzienie. Lecz następnie, dzięki wy- 
mianie więźniów, Greśko znów trafł do Polski. Obecnie, aresztowany już 

jako szpieg polski, nie uniknął przeznaczonej kary. 

Oprócz tego, kara czterech lat ciężkiego więzienia, jaka: była wyzna» 

czona Leokadji Przyjemskiej, która także szpiegowała aa rzecz Polski, 

została zmniejszona do 2 łat. 

Skandał dyplomatyczny w Kownie. 
Z Kowna donoszą: 15-:g0 b. m. nieznani złoczyńcy zerwali 

szyld sowieckiego przedstawicielstwa handlowego na / gmachu 
sowieckiego poselstwa w Kownie. Policja ściga złoczyńców. 

Zgon Wincentego Kognowickiego. 
Według wiadomości z Kowna, dn. 16 sierpnia zmarł tam, w wieku lat 51, Win- 

centy Kognowicki, ziemianin. 

ESTETINIO TTT V EAS RTN ISO DA R ESET 

Spadek po królu Ferdynandzie. 
BUKARESZT, 18 8. PAT. Siirbey w charakterze prokuratora królo” 

wej jugosłowiańskiej Marji zerządził w dniu wczorajszym otwarcie postę” 

powania spadkowego po zmarłym królu Ferdynandzie. Prezes sądu apeła 

cyjnego w Bukareszcie wydelegował radcę tego sądu, ażeby rozpoczął 

czynności związane ze spisaniem inwentarza spadkowego. 

Kandydatura Finlandji. 
HELSINGFORS, 18 8. PAT. Prasa fińska donosi z Talli- 

nu, że w wyniku konferencji odbytej tam w ministerstwie spraw 
zagranicznych przy udziale posłów Estonii w Rydze, Warszawie , 
i Kownie postanowiono na najbliższej sesji zgromadzenia „Ligi 
Narodów popierać kandydaturę Finlandji na członka Rady Ligi. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczegon—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa miszczona ryc, ałtem 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

rodowca» (Lens), który w prasie €rmi- 
gracyjnej najlepiej może jest obezna- 
ry ze sprawami wychocźiwa polskie- 
go we Francji, oblicza ilość Polaków 
przebywających w dwu departamen- 

Dane polskiej statystyki urzędo- tech północnych na 270.000, czyli o 
wej wcale nie są przesadzone. Są one 30 proc. więcej niż statystyka radcy 

napewno poniżej rzeczywistości. P. emigracyjnego. Jeśliby. obliczenia p. 
Aleksander Then, współredaktor «Na Thena były słuszne i gdyby omyłki 

sstatystyki urzędowej polskiej wszędzie 
były takie szme—otrzymalibyśmy cyfrę 
530.000, jako liczbę Polaków we 
Francji przebywających. . Liczba ta 
zdaje się być bliską prawdy, a w do: 
daiku zgadza Się z prywatnemi obli- 
czenia ks. Szymbora, redaktora na- 
szeį Misji katolickieį we F ancji, 

Kazimierz Smogorzewski. 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

ŚWIR — uł 

Zboża braknie. 
Z prawdziwą przyjemnością wy- 

czytałem postanowienie, oficjalnie 
ogłoszone, o utrzymaniu nadal cła 
wywozowego na żyto w rozmiarze 

15 zł. od tonny. 

Taka przyjemność nazywa się po 

niemiecku Schadenfreude. Jeżeli, jako 

rolnik, cło eksportowe na mój рго- 

dukt uważać muszą za plagę, gdyż 
pomniejsza cenę tego produktu o 15 
zł. na tonnie wysyłanego za granicę 

żyta i obniża cenę jego przez to na 
rynku krajowym, to — jako  przeci- 

wnik „reformy rolnej", t. j. przymu- 
sowego wywłaszczenia na  socjalisty- 

cznem podłożu, cieszyć się powinie- 

nem, otrzymując o gruby ałut więcej 

do ręki w walce z tymi, którzy, z 

nienawiści do elementu antysocjali- 

stycznego, kraj prowadzą do ruiny. 

Za czasów rządów poprzednich, 

wiedzieliśmy, że polityka była oparta 

na tak zwanej stawce na konsumenta. 

Rząd, a raczej tacy jego kierownicy 

jak p. WŁ Grabski, niszcząc większą 
własność ilościowo, t. j. edbierając 
ziemię, by zyskać benewolencję „Pia- 

sta" i „Wyzwolenia”, niszczył ją je- 
szcze finansowo, nie tylko przez ab 
surdalne daniny majątkowe i nadmier- 

ne podatki stałe, ale przez sztuczne 
obniżanie wartości produktów rolaych, 
a to by uzyskać poklask i poparcie 

stronnictw socjalistycznych, które za: 
biegały o obniżenie ceny tych pro- 

duktów, jako rzekemego debrodziej- 
stwa dla sfer robotniczych. 

Nie będziemy powtarzali dobrze 

znanych skutków takiej polityki; — 

zbiednienie kraju, obniżenie zdolności 
kupna 70 proc. ludności rolniczej, 
wstrzymanie robót w fabrykach, bez- 

robocie z jego skuikami, niedopływ 
podatków do skarbu etc. etc. — O 

tem pisaliśmy nieraz i tylko dobro" 

welnie ślepi i głusi nie wiedzą i sły- 

szeć nie chcą. 

Co innego nas zastanawia: Rząd 

obecny ma w swym składzie mini- 
stra rolnictwa, którego ani o dema- 

gogię, ani o brak znajomości facho- 
wej posądzać nie można, Jeżeli więc 
cło wywozowe zostało utrzymane, to 
musiały ważkie za niem przemawiać 
argumenty. 

Odrzucając demagogiczne a wielce 
szkouliwe nie tylko dla rolników, ale 

szczególnie dla robotników  fabrycz- 
nych obniżenie ceny zboża, jako nie- 

dopuszczalne w obecnym Gabinecie, 
pozostaje bądź potrzeba zasilenia 
skarbu dochodem z cła eksportowe- 
go, bądź przekonanie że zboża w 
Polsce może zabraknąć, 

Byłoby  niesłusznem  posądzać 

obecnego ministra skarbu © naiwność 

w tak prymitywnych rzeczach, jak 
liczenie na wzbogacenie kasy pań: 

stwowej drogą hamowania eksportu 

głównego produkiu krajowego, a tem 
samem zabijania tej produkcji, 

Pozostaje więc przypuszczenie o 

przewidywaniu braku zboża, t. j, to 
najstraszniejsze przypuszczenie, dla 
kraju egzystować mogącego omal 
że nie w 9/10 tylko z produkcji rol- 
nej. 

Czyż fakt taki jest możliwy? 

Niestety bliższa analiza różnych 

symptomatów nie wykłucza i takiej 
konkluzji. 

Żeby nie pozostawiać żadnej luki 
w dowodzeniu, zróbmy jeszcze jedno 
przypuszczenie: oto Rząd, w przewie 

dywan u jakichś kempiikacyj zewnętrz- 
nych, chce zapasy zboża zatrzymać 
w kraju, — na wszelki wypadek, 

Jednak rolnik, zmuszony de po- 

krycia wydatków bieżących, пас!вКа- 

ny przez urząd podatkowy i raty 

bankowe, musi swoje zboże sprzedać 

choćby zę stratą na rynku miejsco- 

wym, równą cłu wywozowemu przy 
eksporcie, jeżeli kupca miejscowego 

nie znajdzie. ` 
Gdyby Rząd rzeczywiście chciał 

robić zapasy dla armji, toby natych= 

miast potrzebną ilość zakupił, płacąc 
nawet ceną wysoką, ponieważ pie- 

niądz pezostałby w kraju, 

Jednak takiego objawu nie widzi- 

my: pozostaje więc przypuszczenie, 

że jest obawa braku zboża. 

Rok zeszły był rokiem urodzaj- 
mym na całym obszarze Rzeczpospo- 
litej, prócz kresów północne-wscho- 

dnich — a jednak import zboża bo- 

daj czy nie przewyższył jego eksport. 

Rok obecny wszędzie zapowiadał się 

dobrze, a klęski gradowe, w stosun- 

ku do obszarów zasiewanych są nikłe, 

dlaczego więc jest obawa o niedo- 

bór? 
Od paru lat obserwujemy  cieka- 

wy objaw tu na Kresach: oto Rząd 

przychodzi z pomocą rolnikom, udzie- 
lając im kredytów „siewnych“, „kar- 

teflanych”, jeszcze „siewnych*, „na- 

wozowych“ i „przednówkowych*, w 

zupełnem zrozumieniu rozpaczliwej 
sytuacji, w której znaleźli się rolnicy 

kresowi, zniszczeni przez cztery wojny, 

przez eksproprjację osadniczą, refor- W 

mę rolną, daniny majątkowe i lasowe, 

podatek inflacyjny, elbrzymie podatki, 
polityką taryfowo-leśną i t. d. To 

udzielanie kredytów można parafrazo- 

wać tak: „na miły Bóg siejcie i zbie. 
rajcie, bo chłeba brak*. Nie można 

serjo mówić, że takie kredyty krótko- 

terminowe 3 — 6 — 9 miesięczne 

mogą rolników postawić na nogi; — 
jest to wstrzykiwanie kamfory utmie- 

rającemmu, z którego krew całą wyto- 
czyli. 

Samo rozkładanie sum kredytowa- 
nych ze spłatą 5 proc. przy każdem 

odnawianiu weksla wskazuje na to, 
że Rząd widzi, że spłacić diugu rol- 
nik mie jest w stanie. Przecie dawa- 
ne kredyty są mniejsze od sum 
ściąganych podatków, więc gdzie tu 
mowa być może o rzeczywistej po- 

mocy dia rolnictwa? 
Tu idzie o to, by ten rolnik jeszcze 

rok i jeszcze rok irobił wysiłek i pro- 

dukował, a potem?... potem jakoś to 

będzie. 

W kraju wybitnie rolniczym wy* 

daje się rozporządzenia © ;precento- 
wej wysokości przemiału; czy to nie 
powinno dać do myślenia? Wszak tak 
czyniono podczas głodu czasu wo- 

jennego, 

Czy nie należy wreszcie postawić 
sobie pytania, dokąd, idziemy? 

Że ministerstwo reform rolnych 
cwałuje w raz obranym kierunku, 

temu się nikt ze znających je bliżej 

nie dziwi;—pocóżby egzystowało,— 

ale sam fakt, że jednak uchwala się 
cło wstrzymujące eksport, świadczy, 

że Rada Ministrów brak zboża kon- 
statuje. 

Czy można mówić o produkcji, o 

meijoracjach, o przyszłości rolnictwa, 

gdy się konsekwentnie i celowo war- 

sztaty rolnicze niszczy? _ Absurdem 
byłoby przypuszczać, że rolnik bę- 
dzie resztki swego mienia zatracał na 
meljoracje i rozwój swego gospodar- 
stwa, gdy mu jutro na reformę rolną, 
na upełnorolnienie przy komasačįi> 

przy likwidacji serwitutu lub innej 
niespodziante ustawowej czy rozpo” 

rządzeniowej, ziemi nie zabiorą, albo, 

jak dotąd, -darmo przy osadnictwie, 
lub za pół ceny albo i mniej, zgodnie 
z bieżącym poglądem tego lub in- 

nego ministra reform relnych. 
Wszyscy rolnicy mają uczucie, że 

się ziemia pod ich stopami pali, to 
też, jak na pożarze, ratuje co kto 

może. Parcelują na gwałt, by choć 
trochę więcej otrzymać grosza, 

eksploatują iłe się da ziemię, która 

mu z rąk ucieka, a już jej nic nie 
daje, be trudno wymagać, by np. 
ukarmiał wieprza wiedząc, że mu go 
darmo lub za pół ceny zabiorą. 

Wreszcie więksi rolnicy, mający 

duży aparat administracyjny, budow- 

lany 1 fabryczny, dostosowany do 
wielkiego obszaru, nie mogą się na 
okrojonym do 160 h. folwarku utrzy- 
mać i likwidują. 

Moralna depresja jest też poważ: 
nym czynnikiem: proszę odjąć energię, 
proszę karmić  beznadziejnością i 
represjami nejenergiczniejszego czło- 
wieka, a ręce opuści choćby był 
Fordem. 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

«go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW + —ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne a 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
^ 
  

Sejm i Rząd. 
Kasacja w sprawie Lindego. 
WARSZAWA 18.Vili.(żel.wł, Słowa) 

Sąd najwyższy w listopadzie rozpoz- 
na w trybie kasacyjnym zaskarżony 
przez prokuratorję generalną 
wyrok w ssrawie Liadego uchylający 
odszkodowanie w _.sumie miljona 
czterechset tysięcy zł. od spadkobier- 
ców. 

Wyjazd marszałka Rataja. 
WARSZAWA, 18.Viil,(£el.wł. Słowa) 

Marszałek Rataj wyjechał z Warsza- 
wy na odpoczynek po dwudniowym 
pobycie. 

Płk. Dobrowolski nie będzie 
komisarzem we Lwowie. 
WARSZA WA. 17, Villi, (żel. wł,Sło- 

wa). Sprawa komisarza rządowego 
we Lwowie nie jest jeszcze zdecydo- 
wama. Brana dotychczes pod uwagę 
kandydatura płk. Dobrowolskiego ue 
padła. 

O wojewodę kieleckiego. 
WARSZAWA, 18 Vili.(£el wł. Słowa) 
końcu nastęvnego tygodnia zbie- 

rze się Rada Ministrów, na której 
dopiero zapadnie decyzja w sprawie 
obsadzenia województwa kieleckiego 
po ś.p. wojewodzie barsnie Mante" 
ufflu. 
Poprawa bilansu handlowego. 

WARSZAWA. 18 8. Pat. Jak wy- 
nika z tymczasowego obliczenia, bi- 
lans handlowy Polski za miesiąc lie 
piec br. wykazuje znaczną poprawę 
w porównaniu do miesięcy ostatnich. 
Wartość przywozu obliczona w zła- 
tych w złocie wynosiła w lipcu 136 
miljonów 195 tysięcy zł w złocie, 
wartość,wywozu wynosiła 113 mili, 
911 tys. zł. w złocie, bierne sałdo bi- 
lansu handlowego wynosiło więc 
22284,000 zł. w złocie, czyli o 
23756000 zł. w zł. mniej, niż w 
czerwcu rb. W porównaniu z danemi 
za czerwiec tb. przywóz wykazuje 
zmniejszenie o 23,845,000 złotych w 

złocie. ` 

Zamknięcie przewodu sąd0- 
wego w sprawie gen, Zymier- 

skiego. į 
WARSZAWA, 18 VIil.(Żeł,wł. Słowa) 

W piątek spodziewane jest zamknię: 
cie przewodu sądowego w sprawie 
gen. Zymierskiego, a dopiero po 
przerwie, przypuszczalnie w  ponie- 
działek, zabierze głos prokurator. 
SAITEK UBI III EDIT I 

W Lubsiszczyžnie, w takim po- 

wiecie Hrubieszowskim, słynnym z 
urodzejneści gleby i ze świetnych 
gospodarzy, dziś ogólny txodus 
ziemian: likwidują i opuszczają ziee 
mię, nim jej im nie odbiorą. 

Cóż dziwnego, że w Polsce rol- 
niczej zaczyna braknąć chleba nie 

tylko na karmienie Europy, ale i na 

własne potrzeby. : 
To že ostatnie dwa lata wykazały 

ogromne zapotrzebowanie na nawozy 
sztuczne, nie dowodzi wcale, że rol- 
nictwo rozkwita;—są to próby ratun- 
ku poszczególnych gospodarzy, któ: 

rzy biorąc nawozy na kredyt, liczą 

że jakiś fenomalny urodzaj zdoła ich 
z biedy wyciągnąć. Znamy sporo 
wypadków, gdy rolnicy nawet b. wy: | 
bitni, po zakupie ma kredyt dużych 
ilości nawozów sztucznych, musiej 
majątki posprzedawać, bo kalkulacja 
zawiodła. ‚ 

Jeżeli tak jest, jak nam analiza 
sytuacji rolnictwa wykazuje, niema 

ani chwili czasu do stracenia. 
Reforma rolna winaa być natych- 

miast zniesiona, również jak i te 
wszystkie zarządzenia, które rolnictwo 
de upadku doprowadzają, t. j. umo- 
wy zbiorowe i świadczenia socjalne 

Rząd śmiały a świademy celu nie 
powinien się, zdaniem naszem, oglą- 

dać na wrzaski” demagogów;—tu idzie 
o ratunek Rzeczypospolitej, 

Już Fonstatujemy krok taki w 

przerwaniu części zasiłków dla zawo- 
dowych bezrobotnych, a oni wszak 
wrzawę podjęli. : 

Może się kiedy i amatorom cu 

dzej własności i zwolennikom nisz- 
czącej kraj „reformy rolnej“ z je 
aneksami powie: „hola panowie*l 

Miejmy w Bogu nadzieję, że gdy 
chleba zbraknie, przypomną sobie 
ludzie przykazania Boskie i postępo- 
wać będą tak, by modlitwa „chleba 
naszego powszedniego daj nam 
dziś" wysłuchaną być mogła. 

Stanistaw , Wańkowicz



  

DWIE ŚLUZY. 
Śluza na kanale Ogińskiego—w ba-dowie i eksploatacji. Geneza nowej 

morskiej śluzy u Ymuiden. Nowoczesne metody budowy. 

Niedawno donosiliśmy o otwarciu 
kanału Ogińskiego. Jak wiadomo ka- 
nał obsługiwany jest przez 10 śluz 
drewnianych, z których każda piętrzy 
wodę przeciętnie na 2 mt. Wymiary 
śluz—długość użytkowa 40 m., sze- 
rokość we wrotach 5,2 m. pozwalają 
przy głębokości normalnej kanalu 
wynoszącej 1,0 m. na kursowanie 
statków 0 pojemności do 120 ton. 
Komorę zamykają od streny górnej 
i dolnej wody wrota wsporne © wy- 
miarach skrzydeł — wysekość 4 m., 
szerokość 3 m. oraz grubość 0,4 m. 
Waga obu skrzydeł nie przekracza 
1 tonny. 

Otwieranie po wyrównaniu pózia: 
mów odbywa się ręcznie, za pomocą 
dźwigarek uruchomianych z łatwością 
za pomocą siły jednego człowieka. 

Do napełniania i opróżniania ślu- 
zy służą dwa okna, umieszczone u 
spodu wrót, o łącznej powierzchni 
przekroju 07 m*. 

Odbudowa śluz dokonana została 
wyłącznie pracą rąk ludzkich i zwie- 
rzęcą, bez zastosowania energji me- 
chanicznej. 

Nawet do pompowania wody sto- 
sowane były starodawne ręczne «śru- 
O, a nawet zwykłe czer- 
paki. 

Charakteryzuje te dobitnie te trud- 
ności techniczne, które należało w 
prymitywnych zupełnie warunkach 
pokonać, żeby mie wykraczając poza 
ramy skromnych sum, przeznaczonych 
na odbudowę — doprowadzić ją do 
końca. 
Es Śluzy kanału Ogińskiego należą z 
natury rzeczy do typu śluz śródlądo - 
wych. Dia ciekawego porównania 
przyjrzyjmy się, jak wygląda najwięk- 
sza na świecie śluza morska, znajdu- 
jąca się w Ymuiden ptzy jujściu ka- 
nału łączącege port Amsterdamski 
z morzem. Sluza ta jest obecnie w 
trakcie intensywnej budowy, przy za« 
stosowaniu najbardziej nowoczesnych 
środków i urządzeń technicznych. 

Dla przybliżonego zorjentowania 
się co do wielkości śluzy w Ymui- 
den wystarczy jeżeli powiemy, że moż- 
na ша będzie prześluzować za jed- 
nym zamachem 20 śluz Ikanału Ogiń- 
skiego łącznie z przyczółkami. 

Do połowy XIX wieku „jedyne 
wejście do głównego portu Holandji 
prowadziło poprzez jezioro Sil iersee, 
które stanowiło basen doskonale osła- 
nięty i dostępny dla największych 
okrętów morskich. 
I$ Wkrótce įjednak, skutkiem  ėią- 
głego wzrostu pojemności i zagłębie- 
nia statków — głębokość jeziora oka- 
zała się niewystarczającą. 

Wybudowany został kanał o kie- 
runku północnym z ujściem do mo- 
rza w Helder, ktore jest wielkim por- 
tem wojennym Niderlaadów. 
Ё Od 1875 roku dalszy wzrost to- 
nażu spowodował zarzucenie kanału 
Amsterdam—Helder i rozpoczętą zo- 
stala budowa kanału w kierunku na 
zachód, z ujściem do Pórnocnego mo- 
rza w miejscu, gdzie dzisiaj leży mia- 
sto Ymuiden. 

Od chwili otwarcia kanału czyn- 
ną była jedna śluza, w dwadzieścia 
lat później wybudowano nową, t. z. 
«wielką śluzę», która miała być do- 
stosowaną do wzrastającego wciąż 
zanurzenia i pozwalała na śluzowanie 
statków 6 pojemności do 20 tys. ton. 
Obecnie i ta śluza okazuje się niedo» 
stateczną i w stanie budowy znajdu- 
je się trzecia, która pod względem 
wielkości zajmie pierwsze miejsce na 
świecie. 
Bi Długość użytkowa śluzy wynosi 
400 mt., szerokość 50 mt., głębokość 
50 mt. Dostępna będzie dla statków 
o pojemności do 1.30 tys. ton. 

O OECD JEEP 

NA ŁOTWIE. 
Kawałeczek historji — Lud łotewski 
ujmuje w swoje ręce kraj, z którego 

. usunęła się Rosja a Niemców usu: 
nięto—Naród sebie—Na barki nie- 
liczne zbyt ciężkie brzemię —Porozu- 

miewawczy język na Łotwie, 

Cofnijmy się, jeśli wola, na krok 
jeden w tył, dlatego aby z należytej 

pospektymy spojrzeć na teražniejszą 
„otwi @. 

W 1915 tym, to znaczy wówczas 
gdy rozwiała się nadzieja zlikwidowa- 
nia wojny «z błyskawiczną szybkoś- 
cią», a przeciwnie jęła się ona prze- 
wlekać wprost tragicznie dla Rosji— 
manifest cesarza Mikołaja zezwolił 
miłościwie na twerzenie łotewskich 
pułków strzeleckich. Był to zawiązek 
nietylko teraźniejszej łotewskiej armji 
lecz i—niepodiegłości Łotwy. Łotew- 
skie pułki strzeleckie biły się znako- 
micie. Przyznał to im sam Hinden- 
burg. Początkowo broniły wyłącznie 
ryskiego odcinka frontu; potem roz- 
proszyły się po całej Rosji. One to 
np. przykrywały odwrót Kołczaka 
przez całą Syberję i wróciły ma Lol 
wę morzem, dopiero coś czy nie w 
1920'tym roku. 

Tymczastm zaś łotewski Komitet 
Uchodźczy w Petersburgu przekształ- 
cał się powoli w Komitet Narodowy, 
w organizację wybijającą się na czo- 
ło ruchu narodowego i ujmującą go 
w swoje rece. Dwaj przedstawiciele 
Komitetu, późniejszy pierwszy prezy- 
dent Republiki Łoiewskiej Jan Czak- 
ste i późniejszy pierwszy łotewski 
minister spraw zagranicznych Meje- 

Śluzę z obu stron zamykają bra- 
my zasuwane bocznie za pomocą 
elektrycznych dźwigów. Wymiary ,po- 
jedyńczej bramy wynoszą 53 m. dłu- 
gości, 21 m. szerokości i 73 m. wy- 
sokości, a ciężar dosięga 1 250 ton, 
co stanowi ładunek dwu pociągów 
towarowych po 40 wagunów każdy. 

Do napełniania i opróżniania ślu- 
zy służyć mają potężne kanały obie- 
gowe, posiadające szereg wylotów, o 
przekroju 00 m* każdy, u spodu 
ścian bocznych komory. Budowla cał- 
kowicie wykonana ma być z żelbetu, 
przy zastosowaniu majnowszej amery- 
kańskiej metody, wypróbowanej przy 
budowie «drapaczy chmur». Metoda 
ta polega na centralizacji wyrobu ma 
sy betonowej, podnoszeniu jej me- 
chanicznem na szczyt wysokiej wieży 
kratowej (80 m.) i dostarczaniu stam- 
tąd gotowego betonu sposobem gra- 
witacyjnym za pomocą szeregu ry- 
nien — dla każdego punktu budowli. 
Mechanizacja pracy doprowadzona 
jest do doskonałości—jeden człowiek 
znajdujący się na wieży reguluje za 
pomocą aparatu rozdzielczego dopływ 
betonu do form szalowania. 

W ten sposób rozlokowane zo 
stanie 1/* miljoda m* betonu, które 
złożą się na korpus gigantycznej 
śluzy. 

St. Yhn 

Zdemolowanie 50 grobowców 
ewangelickich, 

BERLIN, 18.8. Pat. W nocy z 16 
na 17 bam. w miasteczku Belgard 
nieznani sprawcy w barbarzyński spo- 
sób spustoszyli cmentarz ewangielicki, 
demolując około 50 grobowców. 

Charakterystycznem jest, że nie- 
miecki dziennik nacjonalistyczny Deu- 
tsche Tageszeitung donosząc 0 tym 
wypadku zauważa, że sprawcy zacho- 
wywali się na cmentarzu „tak brutal- 
nie jak francuzi”. Jak dotąd policji 
nie udało się odszukać złoczyńców. 

Walki;koło Nankinu. 

LONDYN, 188. Pat. Armja pół- 
nocna pod wodzą gen. Sun-Czuan- 
Fenga zdobyła położony w odległo- 
ści 10 kilometrów od Nankinu port 
na rzece Jangtse, skąd rozpoczęła 
bombardowanie Nankinu. W Pekinie 
zebrała się wielka rada wojenna, ce- 
lem naradzenia się nad obscnem po- 
łożeniem strategicznem. 

SZANGHAJ, 18.8. Pat. Biuro Reu- 
tera dowiaduje się, że wojska  pół- 
nocne wysłały ultimatum do Nankinu 
z zapowiedzią, że o ile w dniu dzi- 
siejszym Nankin nie podda się,będzie 
intensywnie bombardowany. Dowód- 
ca Nankinu miał nawiązać rokowania 
z wojskiem północnem w celu uni- 
knięcia bombardowania miasta. Lud- 
ność Nankinu ma być podobno  cał- 
kewicie pa stronie wodza wojsk pół- 
nocnych Sun-Czuan-Fenga. 

Powodzie na Dalekim 
Wschodzie. 

MOSKWA, 18 8. Pat. Wylewy 
rzek w okolicach Władywostoka i 
Chabarewska trwają nadal. W we- 
dach rzeki Ussuri utonęło 30 osób. 
Poziom wody wynosi 4 metry. Plan- 
tacje ryżu zostały zalane. 

Sowleckie macki w Bessa. 
rabji. 

BUKARESZT, 18,8 Pat. W związ- 
ku z odkryciem szeroko rozgalęzio- 
nej rosyjskiej organizacji szpiegow- 
skiej w Bessarabji, aresztowano w 
różnych miejscowościach 59 osób, 

rowić agitują w Sztokholmie, w Pa- 
ryżu, w Lendynie; biorą udział w za- 
wieraniu traktatu Wersalskiego. Z 
Kemitetu Narodowego  urasta w 
1918:tym łotewska Tautas Padome 
czyli Rada Ludowa, czyli Rząd tym- 
czasowy, który 18 listopada tegoż 
1918-g0 roku proklamował niezawis- 
łość i suwerenność Republiki Łotew- 
skiej. 

Następuje inwazja bolszewicka, 
trzymająca kraj pod barbarzyńską о- 
presją. Łotewski Rząd Tymczasowy 
zniewolony jest schronić się do Liba- 
wy. Zorganizowana na prędce armja 
łotewska wydziera belszewikom Ry: 
gę i aswobadza ją (22 maja 1010). 
Rząd Tymczasowy, z Ulmanisem na 
czele, wraca do Rygi w pierwszych 
dniach czerwca—lecz już w paździer- 
niku tegoż roku armja Bermondta i 
Awałowa, mająca w swych szeregach 
pełno Niemców tudzież Rosjan, insce- 
nizuje wielką wyprawę na Rygę, aby 
ją rzekomo uwolnić od... bolszewi- 
ków! Wielka zapanowuje zawierucha 
w całym nieszczęsnym kraju. Jeszcze 
jednak przed końcem 1919 roku, u- 
dało się przy pomocy francuskiej i 
angielskiej artylerji morskiej, zlikwido= 
wać całą «awanturę». Dopiero przeto 
latem następnego 1920 roku mogła, 
ledwie jeszcze trzymająca się na no- 
gach, aby się wyrazić trywjalnie šwie- 
żo sklecona Republika Łotewska, po 
zawarciu pokoju z Niemcami i z Ro- 
sją, przystągić do ustalenia swego 
bytu suwerennege. Kenstytuanta za- 
wotowała prawa zasadnicze; uchwale- 
nie Konstytucji 22 lutego 1922.go ro- 
ku ukoronowało wielkłe dzieło za- 
początkowane wymarszem łotewskich 

SŁOW O 

„Rozczarowanie w Niemczech. - 
BERLIN, 18.8 PAT. Prawicowa prasa berlińska donosi z Paryża po- 

wołując się na Agencję Havasa, że rząd francuski przesłał de Londynu 
tekst odpowiedzi ma liprowe memorandum niemieckie w sprawie *%redukcji 
wojsk okupacyjnych w Nadrenji. Niemiecko-narodowa D. Tageszeitung 
dodaje do tego informację rzekomo z dobrze poinformowanych kół an- 
gielskich, że rząd francuski uzasadnia w swej nocie konieczność utrzyma- 
nia aadal w Nadresj. przynajmniej 50.000 armji okupacyjnej, Francja zgo- 
dziła się w ten sposób na zredukowanie swych wojsk okupacyjnych o 
5.000, proponując, by Anglja i Balgja zmniejszyły swe załogi o 1000 ludzi 
każda. 

Dzienniki nacjonalistyczne zaznaczają. że wladomości te muszą wy- 
wołać w Niemczech rozczarowanie, gdyż tak drobna redukcja mie ma dla 
Niemiec żadaego znaczenia 

Zakaz używania „dawnych barw niemieckich, 
BE ?LIN, 18 VII. PAT. Cała prasa niemiecka omawia w dalszym 

ciągu rozporządzenie ministra Reichswehry Gesslera, zakazujące członkóm 
R'ichswery używania nawet poza służbą t. zw. flagi wojennej czarno- 
czerwono-białej bez jednoczesnego użycia obecnej flagi republiki niemieckiej 
© barwach czarno-czerwono:złotych. Wszystkie dzienniki republikańskie od 
socjalistycznego Vorwaertsu do centrowej Gzrmanii wyrażają zadowolenie 
z rozporządzenia tego, prasa zaś nacjonalistyczna występuje przeciw roz- 
porządzeniu, żądając jego zniesienia lub rewizji. 

Deportacja Sacco i Vanzettiego. 
Nowy Jork, 17 sierpnia. Między rządem waszyngtońscim a zarządem 

Stanu Massachusets toczą się, jak słychać, rokowania o fermę likwidacji 

sprawy Sacco i Vanzettiego. Koła polityczne doszły już do wniosku, że 

wykonanie wyroku skazującego na śmierć Sacco i Vanzettiego byłoby rze. 
czą niewskazaną. Zarazem chodzi o niedopuszczenie do wznowienia pro- 

Cesu. W Waszyngtonie powstał projekt deportacji skazanych, dotychczas 

jednak nie zostało bliżej określone miejsce ewentualnego wysiedlenia. 

Lot międzynarodowy nad Alpami, 
ZURYCH, 18.8 PAT. Ż Ballinzony donoszą, że wylądowało tam do- 

tyczas 6 lotników, biorących udział w locie aad Alpami. Pierwszy przybył 
Szwajcar Burman o godz. 7.26, drugi o godz. 7.27 Polak, trzeci o 731 
Szwajcar, czwarty o 7.39 Jugosłowianin, dalej o 7.40 Holender, szósty o 
8.10 Czech. 

Jury międzynarodowego lotu nad Alpami pustanowiło odwołać 
wszystkich uczestników lotu i zarządzić w sobotę lub w niedzielą nowy 
start. 

Kolonja finansuje lot Koenneckego. 
BERLIN, 18—8. PAT. Sprawa sfinansowania lotu transatlantyckiego 

Koenneckego została dzisiaj ostatecznie uregulowana. Miasto Kolonja 
postanowiło przyczynić się do sfinansowania tego przedsięwzięcia z tem, 
że lot będzie wykorzystany do propagandy na rzecz międzynarodowej wystawy 
prasowej. Samolot Koenneckego ma obok swej dotychczasowej nazwy 
„Germania“ otrzymać nazwę uzupełniającą „Presse* i odbywać ma 
swój lot do Ameryki w charakterze przedstawiciela tej wystawy i mlasta 
Koionji. Koeanecke projektuje lot swój rozpocząć w piątek. 

Nowy przelot rekordowy, 
NOWY JORK, 18-VIII, PAT. Samolot Woolarac, odbywający lot z San Francisco 

do Honolulu, przeleciał ponad Honolulu i wylądował na letnisku Whoolerfield, wygry* 
wając pierwszą nagrocę w kwocie 25.000 dolarów. Czas iotu wynosił 26 godz. 17 m. 
20 w Drugi przybył do H-nolulu samolot Aloha, uzyskując drugą nagrodę 10.000 
dolarów. 

W morzu ognia i zniszczenia. 
PARYŻ, 18-VIIi. PAT. Do dzienników donoszą z Nicei, $e pożar lasów w depar- 

tamentach Alpes Maritimes i Vare osiągnął wczoraj pankt kulminacyjny. 5 osób zginę- 
ło. Zniszczeniu miało uledz 8 tysięcy hektarów lasu. # 

Do dzienników donoszą z Bastide, że w wielu okolicach Korsyki szerzą się gwał- 
towne pożary lasów. Straty wynoszą podobno 10 miljonów franków. Wiele ferm oraz 
domów mieszkalnych padło pastwą płomieni. Cztery wagony kolejowe, w których wie- 
złono dwa stada wołów uległy zwęgleniu, 

Katastrofa w Krynicy, 
WARSZAWA 18 VIII PAT. W dniu 16 bm. o godz. 13 m, 45 na stacji Krynica 

szlaku Muszyna Krynica krakowskiej dyrekcji kojejowej przy przetaczaniu wagonów 
oderwało się od pociągu towarowego 8 ładowanych wagonów, i pchnięte przez paro- 
wóz potoczyły się w kierunku Muszyny, zderzyły się przed stacją z pociągiem  osobo- 
wym, oczekującym ma zwrotnicy przyjęcia go do stacji. Cztery esoby z pośród podróz- 
nych doznały lekkich kontuzyj. ypadek nie spowodował żadnych szkód materjalnych 
ani przerwy w ruchu. 

Straż sowiecka strzela do żołnierzy KOP. 
W pobliżu strażnicy Podświle w noc na 16 bm. korzystając z ciemności 

niemjawnieni sprawcy ostrzelali naszą placówkę. Zarządzona natychmiast obła- 
wa nie dała pozytywnych rezultatów, Sądząc z kierunku strzałów zamach ten 
AZ ne przez straż sowiecką, co zresztą praktykowane jest. ostatnio 

ość często. (t) 

Urzędnik pocztowy z Wilna 
zdefraudował 50000 zł. 

B. prezes Wileńskiego związku pocztowców, niejaki Edward Połczyński 
(zamieszkały przy zaułku Bernardyńskim 10), będąc w ostatnim czasie urzędni- 
kiem w urzędzie pocztowym Wilno I, został niedawno za pewne przewinienie 
przeniesiony na takież stanowisko na prowincję. Jednakże prży poparciu zakuli- 
sowem Połczyńskiego przeniesiono do urzędu pocztowego Warszawa 18. 

Obecnie dowiadujemy się, iż Połczyński korzystając x zaufanego stanowi- 
ska, jakie mu powierzono w Warszawie, zdefraudował w ostatnich dniach 50000 
zł. i uciekł w niewiadomym kierunku. 

Wobec tego, iż Połczyński zdradzał przekonania komunistyczne, nasuwa 
się podejrzenie, że uciekł do Rosji. 

. Za defraudantem wysłały odnośne władze natychmiast listy gończe. 

strzelców na front boiowy. 
Daty pewyższe mają na celu pad- 

kreślenie faktu, że Republika Łotew- 
ska istnieje właściwie dopiero piąty 
rok. W światle tej cyfry  o- 

domo, równoważny jest ped wzglę- 
dem znaczenia z pojitycznemi, choć- 
by, najefektowniejszemi, awantażami. 

Proklamując niezawisłość politycz- 
ną, zrywając raz na zawsze z Rosją, 

trzyma sprawiedliwą ocenę to, co zo* egłaszając siebie panami niepodziel- 
stało w tak krótkim czasie zrobione nymi w kraju większym bądź co bądź 

  

     

Łotysze wraz z Litwinami ścigają pobite zastępy tentońskich najeźdźców (Wiek 
XIII:ty), Kompozycja łotewskiego artysty A. Apsitsa. 

własnemi siłami ale też i zrozumia” 
łem się stanie, że Republika ;Łotew» 
ska jaż grająca stosunkowo znaczną 
rolę polityczną ma szachownicy 
międzynarodowych spraw i'interesów, 
jeszcze daleką jest od mocnego roz: 
kwitu ekonomicznego, który, fak wia- 

terytorjalnie od Danji 

wszystkiego 29.000 kw. kilom. 

i Szwajcarji, 
Hollandji i Belgji*) a zarazem biorąc 

*) Republiki Łotewskiej obszar wynosi 
bez mała 65.000 kwadr. kliometrów, podczas 
dy np. Danja jest mniejszą o dwadzieścia 
ysięcy kw. kilom, a obszar Belgii wynosi 

„GERMANIA* O 
„Germania* zamieszcza korespon- 

dencję swojego warszawskiego .przed- 
stawicieia o pracy mad unją katolików 
obu obrządków w Polsce. 

"Korespondent powołuje się na refe- 
rat, wygłoszony na ten temat przez ks. 
biskupa Przeździeckiego na kongresie 
unjonistycznym w Welehradzie, i pi- 
sze, że podnoszony w katolickiej 
prasie zagranicznej zarzut, jakoby 
działalność episkopatu polskiego nie 
dotrzymywała kroku rozwojowi zbli- 
żenia obu obrządków w Polsce, po- 
zbawiony jest podstaw. Jest możliwe, 
że w ciągu ostatnich Qiu lat osią: 
gnięto względnie małe postępy, ale 
fałszywem byłoby przypuszczenie, iż 
wraz z uzyskaniem niepodległości 
Polski, usunięte zostały wszelkie za« 
pory, powstałe w tej dziedzinie pod 
zaborem rosyjskim. 

Korespondent wskazuje dalej na 
prześladowania grecko - katolickiego 
kościoła w Rosji i na niszczenie unji 
na terytorjach położonych nad Bu: 
giem, podkreślając przytem bohater: 
ski opór Kościoła unickiego wobec 
zakusów rosyjskich na terytorjum b. 
Królestwa Kongresowego. Podstawą 
tej skutecznej walki była Ścisła Soli- 
darność między wyznawcami obu ob- 
rządków kościoła katolickiego. 

Po wydaniu edyktu 'tolerancyjne- 
go w r. 1905 okazało się, iż 60 proc. 
uważanych dotychczas za prawoslaw- 
nych zapisało się do ksiąg katolic- 
kich. Po odzyskaniu niepodległości 
episkopat polski przystąpił niezwłocz- 
sie na wspólnej konferencji do;rozwa* 
żania sprawy unji między prawosław- 
nymi a ludnością katelicką w Polsce. 
Stanęlo temu na przeszkodzie siine 
tarcie między katolikami rzymskiego 
kościoła a grecko-katolikami na ob- 
szarze Wschodniej Małopolski w r. 
1919. W następnych zaś latach przy- 
łączyły się do tego nowe trudności, 
mianowicie podczas gdy prawosławni 
w latach 19190—22 żądali połączenia, 
opartego ma obrządku łacińskim, to 
od r. 1923 zaczęli domagać się za- 
chowania obrządku wschodniego, 
przyczem nie chodziło „o obrządek 
grecko-katolicki, lecz o t. zw. wschode 
nio-słowiański. 

W tej sprawie ks. biskup Przeź: 
dziecki zwrócił się do Rzymu z proś- 
bą e udzielenie ewentualnego zezwo- 
lenia na wprowadzenie tego obrząd- 
ku w jego djecezji, I rzeczywiście 10 
grudnia 1923 r. nadeszła ze stolicy 
Apostelskiej przychylna odpowiedż 
wraz ze szczęgółowemi instrukcjami. 

Praca unjonistyczna postępowała tu 
naprzód, ale wątempie powolnem, do 
czego przyczyniły się tarcia na tle 
polityki narodowościowej, tak iż 
wciągnięto do pracy na Polesiu du- 
chowieństwo grecko - katolickie 
Wschodniej Małopolski. Niesłuszny 
natomiast jest zarzut, jakoby ducho- 
wieństwo, działające na Podlasiu, 
prowadziło polityczną i narodowoś- 
ciową akcję w duchu jednostronnym. 

W latach nasiępnych również na 
terenie innych djecezji rozwija się 
praca unjonistyczna. O ile więc utrzy- 
manie obrządku wschodnio-słowiań- 
skiego wpływało dodatnio ma pozy” 
skanie unitów, to z drugiej strony 
wprowadziło eno pewną niejasność, 
gdyż zacierały się różnice między 
obrządkiem prawosławnym a rzym- 
sko-katolickim obrządkiem wschod- 
nio-słowiańskim. Celem usunięcia nie- 
bezpieczeństwa zatarcia tych różnie 
kenferencja biskupów w Wilnie 9 
grudnia 1926 r. postanowiła, aby na- 

UNJI W POLSCE. 
wróceni duchowni prawosławni przez 
jakiś czas otrzymywali naukę w za- 
sadach katolickich, 

Ponieważ obecnie dąży się do 
usunięcia przeszkód na pelu unjoni- 
stycznem, przeszkód natury narodo- 
wościowej, ruch unjonistyczny ae 
puje w coraz szybszem tempie. Dziett- 
nik przytacza w dalszym ciągu sta- 
tystykę ruchu unjonistycznego w Polsce. 

końcu korespondent zwraca 
uwagę na ogromne trudności, z ja- 
kiemi spotyka się praca unjonistyczna 
ze względu na ferment narodowošcio- 
wy wśród ludności ma  terytorjach 
wschodnich oraz na nisufność, z jaką 
ludność prawosławna Polski odnosi 
się wogóle obecnie do ruchu unjo- 
nistyczaega. 

BDT KDS TE TINES S ITT RSS TESTAI 
Restauracja Wawelu, 

KRAKÓW, 17. 8. Restauracja kor 
mnat na Wawelu postępuje w szybź 
kiem tempie, przeprowadzono 
przewody elektryczne i 
obsadzono stropy belkowe i ułożono 
posadzki marmurowe; w sali poselskiej 
robotnicy układają posadzkę  parkie- 
tową. 

Pogrzeb Ś.p. M. Szcziki. 
ZAKOPANE, 18.8, Pat. Odbył tu 

się tu pogrzeb zmarłego tragiczną 
śmiercią podczas wycieczki turystycz 
nej w góry ś. p. Mieczysława Szczu- 
ki. Na pogrzebie obecni byli przed- 
stawiciele polskiego towarzystwa ta- 
trzańskiego, ochotniczego pogotowia 
ratunkowego | liczni znajomi zmarłe- 
go z Warszawy. Na grobie złożono 
3 wspaniałe wieńce: od Pol. Tow. 
Tatrz. i redakcyj Bioku i Dźwigni. 

tPaderewski jedzie do Szwaj. 
carji. 

NOWY JORK, 18 8. Pat. Pade- 
rewski, który niedawno odbył teur- 
nee artystyczne po Australji, odpłynął 

już 

stąd do Europy. Udaje się on do 
Szwajcarii. 

Lot na przestrzeni 9,000 kim. 

"LE BOURGET, 188. Pat. Przy- 
byli tu lotnicy major Weiss i sierżant 
Assolani, kończąc lot dookoła Europy. 
Długość lotu wynosiła 9.000 kilo- 
metrów. 

W sprawie rewizji traktatu 
w Trianon. 

PARYŻ, 17. 8. Pat, San. de Jou- 
venel ogłosił następujące oświadcze» 
nie: Niektóre dzienaiki przedrukowały, 
według depeszy  budapesztańskiej, 
streszczenie oświadczeń, jakie mia- 
łem złożyć dziennikowi węgierskiemu. 
Streszczenie to - mogłoby  nasunąč 
przypuszczenie, że przyłączam się do 
pewnej kampanji dzienników angiel= 
skich na rzecz rewizji traktatu w Tria- 
non. Twierdziłem jedynie, że jest 
oczywistą koniecznością dła Węgier 
porozumienie się z sąsiadami przed 
powoływaniem się na art. 19 paktu, 
który dotyczy rewizji traktatów. Do 
dałem, że trudno byłoby utrwalić po- 
kój w Europie środkowej, o ile szu- 
ka się rozstrzygnięć spraw terytorjal- 
nych w związku z zagadnieniami 
gospodarczemi, wówczas, gdy prze- 
dewszystkiem należałoby zastosować 
rozstrzygnięcia określone przez osta- 
tnią konferencję gospodarczą w Ge- 
newie, 

  

  

sobie za dewizę dla polityki wewng- 
trznej hasło «Łotwa dla Łotyszówi», 
wzięli Łotysze na barki swoje i na 
swoją odpowiedzialność: wielkie, oka- 
załe i ciężkie dziedzictwa. Wzięli na 
swoją odpowiedzialność kraj znako- 
micie zagospodarowany, kwitnący kul- 

turą (wielkopański, aby się tak 
wyrazić, majątek) (г takiem mia- 
stem stołecznem, jak całkiem 
„turopejska“ Ryga, nie wspomi- 
nając o prześlicznej w swojej 
stylowości Mitawie lub o Libawie 
z tak świetną portowąf—przysz- 
łością. 

Objąć po Bekwarku lutnię 
rzecz ryzykowna i ciężka, mor- 
derczo ciężka. Prawda, że w o- 
statnich, jakich dwunastu latach 
społeczeństwo łotewskie, fdocho- 
dzące szybko do wyższego 
szczebla oświaty i uspołecznie- 
nia, partycypowało już wcale 
wydatniex we wszechstronnej 
gospodarce krajowej, iecz z jed- 
nej strony rząd rosyjski, zdrugiej 
ziemiaństwo niemieckie o wyse- 
kiej kulturze a rozporządzające 
wcałe nie przeciętną zamożnością 
—robiły w kraju, jak to się mówi, 
deszcz i pogodę. Społeczeń- 
stwo łotewskie dopiero przecho- 
dziło wyższe kursy nauki poglą- 
dowej ..:jak trzeba i nie trzeba 
rządzić krajem. | oto nagle 

— cały ten kraj z jego niezliezo- 
nemi potrzebami i interesami padł 
w FĘCE.. bardzo, bardzo szczu- 
płej garści ludzi zdołnych do pań: 
stwowotwórczej roboty. 
(+ Bo na 1844800, powiedzmy o- 
krągłą cyfrą na dwa miljony ogólu 

8 kl. Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne 
im. J. I: KRASZEWSKIEGO w Wilnie, 

Tatarska 5 (rok drugi istnienia). 
Zapisy do klas I — VII włącznie przyjmuje się codziennie od g. 9 — 15. 

Rgzaminy 25 sierpnia. Warunki: nauka od 20 zł. miesięcznie. 
Przy gimnazjum Kursy wieczorowe dia dorosłych. 'G

00
06

6|
 

  

ludności w Republice Łotewskiej ilu 
znajdziemy (nie przed pięciu laty, lecz 
nawet dziś) 
twórczo i kierowniczo istotnie zawa- 
żyć na losach samodzielnego państwa? 
lle jest w kraju, wyrażając się najpo- 
pularniej: istotnej inteligencji łotew- 
skiej? 

Bardzo mało. Bardzo mało w sto- 
sunku do ogromu zadań i obowiąz- 
ków, które na nią spadły. 

Rezglądając się głębiej po obec- 
nej Republice Łotewskiej, bystrzej- 
szem nieco okiem ogarniając te, co 
się tam przed eczami przesuwa, na- 
biera się wrażenia, że obecna, jeszcze 
niedostatecznie liczna inteligencja 10 
tewska, ta, którą uważać wolno za 
wyrobioną socjalnie, politycznie i eko- 
nomicznie—nie może o własnych si- 
łach podołać z jednej strony wszech: 
stronnemu remontowaniu mocno tu i 
owdzie zdewastowanego kraju, z dru- 
giej strony utrzymywaniu go na stopie 
suwerennego państwa, nie potrzebują- 
cego wstydzić się wobec choćby naj- 
bliższych sąsiadów. 

Rasa łotewska jest dzielna i moc- 
na. Widać to na oko. Popatrzcie na 
kobiety. Rosłe, a zgrabne doskonale, 
w olbrzymiej większości, zbudowane 
i przystojne. Mężczyzni z gruba cio- 
sani, dosyć na ogół ciężcy, niezgrab- 
ni i powolni lecz — co pragnąlbym . 
silnie podkreślićc—widać dokładnie fak 
z. ordynarnego, chłopskiego chamstwa 
wykluwa się typ wcale ładny: łotew- 
skiej... trudno wyrazić się: arystokra- 
cjil.. łotewskiej ogłady wzorowanej, o 
ile wnosić mogę, przeważnie na szy- 
ku, modzie i guście angielskim, Z 
Łotysza najsnadniej, zdaje mi się, by- 

pożarnicze, ' 

Łotyszów mogących | 
|”
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODEICH. 
stanie w kraju jeszcze około półtora 
miljona tonn, prócz zapasów zeszło” 
rocznych, 

— W jakiem stadjum ”najduje się 
sprawa rezerw zbożowych? 

Minister Rolnictwa 
polityce zbożowej. 

IP. Minister Niezabytowski udzielił 
przedstawicielowi «Dz. Poznańskiego» — Jak panu wiadomo, zadaniem 
wywiadu w sprawie obecnych konjunk- rezerw jest > skupienie podaży 
tur a polityki zbożowej. Wywiad ten w okresie pożniwnym w rękach rzą- 
ze względów technicznych. podajemy du, który mógłby interwenjować przez 
z pewnem opóźnieniem. Oaóżnienie cały rok, gdyby ceny zbyt silnie szły 
to nie wpływa jednak na aktualneść w górę. Obecnie zdecydowano, że re 

/wypowiedzianych przez p. Ministra zerwy te mają wynosić 100 tysięcy 
-' uwag i wyjaśnień. tonn. Zrealizowanie tych projektów 

— Urodzaje, zaznaczył na wstąpie powierzono P.ństwowemu Bankowi 
p. Minister, są bardzo pocieszające. Rolnemu w Poznaniu. Rezerwy two- 
Klęski elementarne, które mogłyby rzone będą prawdopodobnie na tere- 
stać się przyczyną klęski nieurodza- nie Zachedniej Polski. 
łów, acz były .siłne, to jednak nie — W jaki sposób kształtować się 
przyczyniły się w znaczniejszym stop- powinny ceny po zakończeniu sprzętu? 
niu do obniżenia wyników zbiorów. — Ceny już dzisiaj są inne, ani- 
Szczególnie silne klęski żywiołowe żeli były jeszcze nie tak dawno, W 
miały miejsce w Małopolsce. Na ca- Małopolsce Wschodniej naprzykład 

* łość jednak nie wywarło to zbytwiel- ceny spadły bardzo silnie. W niektó- 
kiego znaczenia. Jeżeli jednak prag- rych miejscowościach jest sprzedawa- 
mąłby pan wiedzieć koniecznie, w ja- ne zboże wprost niżej kosztów pro- 
kim stopniu odbiły się różnego ro- dukcji. Wedle mego poglądu, ceny 
dzaju klęski atmosferyczne na urodza- winny się zatrzymać na poziomie 27 
Jach, to mogę powiedzieć, że obniże- zł, za 100 kg., oczywiście w odnie- 
mie ich z przytoczonych powodów sieniu do żyta. 
wyraża się do trzech procent, Jeżeli — Czem należy sobie tłomaczyć, 
teraz chodziłoby 0 porównanie zbie- Panie Ministrze, niemal stałe nasze 
rów tegorocznych z zeszłorocznemi, kłopoty z pszenicą? 
to na podstawie tego co słyszałem od — Połska posiada wszelkie moż- 
rolników, jak również na mocy tego liwości produkowania pszenicy i to 
co widziałem, mogę wyrazić przeko- nie tylko na zaspokojenie całorocznej 
manie, że zbiory będą do 20—30 pro- konsumcji, lecz i na pokaźay eksport, 
cent lepsze. Przedewszystkiem znacz. Niestety jednak, możliwości te nie są 
mie lepsze są w roku bieżącym wy: U nas w odpowiedni sposób wyzy- 
młoty, aczkolwiek w niektórych miej. skane. Pszenicy produkujemy stanow. 

о 

scowościach sprzęty są nižsze. 
— Czy i w jakim stopniu będzie 

mogła Polska eksportować? 
— Nle uiega najmniejszej wątpli- 

wości, że eksportować będziemy moge 
di, W jakim fjednak stopniu, trudno 
tmi narazie powiedzieć. 

— Czy wchodząc w nowy okres 
gospodarczy, posiadamy jakikolwiek 
temanent żyta z roku ubiegłego? 

— Bezwzględnie tak. Posiadamy 
jeszcze to żyto. e którego istnieniu 
wiemy z zeszłorocznych cyfr Główne- 
go Urzędu Statystycznego. 

— W jaki sposób przedstawiał się 
dotychczas nasz eksport i import 
żyta? 

— W czasie od ;sierpnia ub. r. 
do lutego roku bieżącego wywieźliś. 
RY 78 tysięcy ton żyta, przywieźliśmy 

tomiast w tym samym okresie cza- 
su 15 tysięcy tonn, po niższych ce- 
mach zakupionych, aniżeli sprzedawa* 
liśmy żyto zagranicą. Sprowadzaliśmy 
żyto z Rumunji i Rosji. W ten spo- 
sób możemy powiedzieć, że wlašci- 
wie wytksportowśliśmy tyiko 63 tysią- 
ce tonn. Zakupując żyto na wscho- 
dzie i południu, sprzedając zaś na 
zachodzie po wyższych cenach, mie- 
liśmy stąd niezły zarobek. 

— A w jaki sposób przedstawiał 
się w ubiegłym okresie prywatny 
handel importowy żytem? 

— Charakterystyczną jest rzeczą, 
że prywatny handel nie sprowadzał 
żyta z zagranicy. ;,Pod tym względem 
nie było prywatnej inicjatywy. Wytło- 
maczyć to można stosunkowo malym 
popytem na żyto, o czem najlepiej 
mówią panujące stosunki na 'naszych 
kresach wschodnich, gdzie młyny nie 
<hciały zupełnie kupować zboża, gdyż 
miały dość swego. Wobec tego chlo- 
pi nie mieli możneści realizować swe- 
go żyta, nie było bowiem nabywców. 

Rozumieć przeto należałoby, 
Panie Ministrze, że, posiadany jednak 
dość znaczne zapasy zboża, co wo- 
bec lepszych w tym roku ;urodzajow 
pozwoli nam na wzmożony eksport? 

— Z tego co ułyszałem, mogę. 
wnosić, że zaspekoiwszy pokrycie 
wewnętrznego zapotrzebowania, pozo- 

  

łoby wypolerować i urobić—Anglika 
© typie nierobiącego sobie nic z ni- 
czego, urodzonego «władcy świata». 
Nie powiedziane jest przez to, aby 
Łotysze byli urodzonymi — w przy» 
szłościl—„władcami świata", Mówię 
tylko, że z czasem mogą się naj- 

, snadniej wyrobić na Anglików 
Wschodu. 

' ny faksymil łotewskiego 

žais ua 50 łatów. © 
$ W ryskieį pierwszorzędneį restau- 
Kaci za = Akalyka Wóhrmańskim 
«Parku zawalą się za stołem jacyś pa- 

"_ mowie w białych kitlach, a który to 
4 marynarkę zrzuci z sieble — wobec 

(dam! Lecz «na sztrandzie» hotelu 
«Jūrmala» („Strandhotel*) w Majo- 
z można z 11-tą a KG 

ujrzeć niejeden Okaz inteligencji 
* %:юв] daleko juž zaawansowanej 

| W najwykwintniejsze manjery zachod- 
. Bioeuropejskie. On... i ona. Może 
młode małżeństwo—może une vie & 

deux, Mniejsza. Co za nieskazitelny 
Sznit jej tualety, ślicznie leżącej na 
torsie «jak ulanym», na figurze... 
Djany lub Minerwy! W” nim. jeszcze 

' bardzo, bardzo mało rasy; jeszcze 0- 
<iężałość i niezgrabność kompletnie 

   

czo zbyt mało. I w tym kierunku t zn. 
zwiększenia produkcji pszenicy, pójdą 
w przyszłości poczynania rządu, gdyż 
pozycja tego ziarna w ogólnym oks- 
porcie zboża może stanowić w bl- 
lansie handlowym wcale pokaźną cyf< 
rę. Tem więcej zaś winno się wziąć 
pod uwagę sprawę zwiększenia pro- 
dukcji pszenicy, że jej konsumcja 
światowa z roku na rok zwiększagsię 
a wraz z nią i popyt. Te konjunktury 
należy wykorzystać konięcznie. (—) 

INFORMACJE. 
Wzrost przywozu z Nięmiec, 

Niemiecka prasa pilnie studjuje 
bilans handlowy Niemiec z Polską i 
wskazuje na kolosalne zwiększenie 
się, jak na wojnę celną, obrotów. 

Od stycznia do maja 1927 t. j. za 
5 miesięcy, niemiecki przywóz do 
Polski wynosił 165 5 miljonów wobec 
61,7 milj. reku 1926, niemiecki przy- 
wóz z Polski 175,8 milj. wobec 117,1 
z roku 1926: Znaczną rolę w kryzy- 
sie odgrywa zboże tak, że pogorsze- 
nie się salda dla Polski nie koniecz- 
nie będzie zjawiskiem trwałem. 

Specjałaą uwagę zwraca prasa 
niemiecka na fakt że 2/3 polskiego 
przywozu artykułów , radjo-technicz- 
nych pochodzi z Niemiec. 

Wpływy skarbowe w lipcu b. r. 
Ogłoszone ostatnio wyniki gospodarki 

skarbowej za BE wykazują następujące cy- 
fry odnośnie do wpływu z danin i monopoli 
państwowych w tym miesiącu. 
ka so ais daly 

milj. zł, z atku majątkowego łynęto 
3 milj. zł. Podatki pośrednie dały 16 mil. 
zł. Z ceł pobrał skarb 29 milj. zł. i t. d. 

Ogółem z danin publicznych wpłynęło 
w lipcu 110,094 868 zł., monopole zaś dały 
59,627,469 złotych. 

Razem więc daniny publiczne i mono- 
pole dały skarbowi 169,722 337 zł. 

W porównaniu z wynikami w czerwcu 
wyżej przedstawione cyiry mówią o wzroście 
wpływów skarbowych. W czerwcu bowiem 
Da skarb z danin i monopoli 151 mil. 

otych. 

Cło wywozowe na otręby. 
Ministrowie Skarbu, Przemysłu i Handlu 

oraz Rolnictwa podpisali rozporządzenie w 
Sprawie cła wywozowego na otręby, według 

zgórą 40 

nie gentlemaniike — ale, co za tęgi, 
rosły, mocny chłop, z którego... w 
jakiemś drugiem, trzeciem pokoleniu... 
patrzeć tylko jak wyreśnie jakaś nad- 
bałtycka gentleness, jakaś sui generis 
noblesa, której oto protoplaści snują 
się po ryskich bulwarach i ryskim 
sztrandzie, On i ona przyszli po ko- 
lacji gdzieś spożytej może w towa- 
rzystwie, posłuchać wybornej muzyki 
restauracyjnej i popatrzyć na dancia- 
gujące towarzystwo. Ona ma przed 
sobą kawę mrożoną... on—zajada bu- 
tersznity i piwem popija. Takie to 
wszystko dziś na Łotwie jeszcze — 
przełomowe. 

I, niemogąc niejako wypełnić sobą 
tych miast, dworów wiejskich, por- 
tów, gmachów fabryk, z których od- 

„ę płynęły carska Rosja i lifiandzko-kur- 
landzka baronerja; niemogąc utrzy- 
mać o własnych siłach całej tej oka- 

załości, całego tego splendoru—otwie- 
ra inteligencja łotewska szeroko bra- 
my swego kraju dla cudzoziemców, 
którzyby jej pomegli wysztyftowywać 
Republikę Łotewską choćby na ósmy 
cud świata. Bo ambicji i pychy aż 
się przelewa na Łotwie pod pozorną 
demokratyczną abnegacją i demokra- 
tyczną bezceremonjalnością... Lecz cu- 
dzoziemcy, ci, o kulturze tak wyso* 
kiej jak ich dochody, nie kwapią się zjeżdżać się na Łotwę. Do bram Ło- 
twy pchają „Się natomiast jak na od- 
pust głównie i masami: bogaci żydzi 
z Rosji Sowieckiej. To dla nich raj— 
terażniejsza Łotwa! Tańsza © wiele 
niż Boiszewja a jakiegoż szyku zadać 
można! Przyjeżdżają, wcale obficie, 
Rosjanie. Mile widziani Granica od 
strony Rosji Sowieckiej tak dobrze 

którego na podstawie art. 7, lit. a, ustawy 
z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie ure” 
Kir stosunków celnych (Dz. Ust. R. 

. Nr. 80, poz. 777) zarządza się Co nastę- 
puje: 

$ 1. Pozycji taryfy celnej 221 (wywóz) 

OWO 

1. Nazwisko i imię, 2. Właściciel-dzier- 
żawca, 3. Miejscowość: majątek, osado, wieś, 
4. Powiat, gmina, 5. Adres szczegółowy: 
pocztowy, telegraficzny, 6. Odległość od sta- 
cji kolejowej, 7. Ilość gruntów uprawnych w 
ha, łąk w ha, 8. Czy utrzymywał przed 
1928 rokiem punkt ogierów państwowych — 
ile lat? 9. le ogierów i jakiego typu? 
10. Czy ogiery były zmieniane co rok, Czy 
stały te same — ile lat? 11. Liczba dopro: 
wadzonych klaczy do każdego ogiera w 
ubiegłym sezonie, 12. Jakiego typu i z ilu 
ogierów przgnąłby utrzymać punkt w 1928 

ustanowionej w rozporządzeniu z dnia 28 roku, 13. Liczba własnych klaczy, 14. Przy- 
lipca 1925 r. (Dz. U. R. . Nr. 76, poz. 536) * puszczalna liczba klaczy, która może być do- 
nadaje się brzmienie następujące: 
Poz. Cło od 100 taryty Nazwa towaru kg. w zł. 

221 Otręby wszelkie 7,50 
Uwaga: towar wymieniony w poz. 221, za 

ża pozwoleniem Ministerstwa Skat= 
bu bez cła. 

$ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie siódmego dnia po ogłoszeniu. 

Z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia traci moc obowiązującą 
brzmienie pozycji taryfy celnej 221, podane 
w rozporządzeniu z dnia 28 lipca 1925 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 76 poz. 536). 

Cło wywozowe będzie wynosiło około 
20 proc. wartości rynkowej otrąb żytnich. W 
pewnych wypadkach jak obrót uszlachetnia- 
ię zbożem zagranicznem i t. p., otręby 

ędą mogły być ewentualnie zwalniane od 
cła wywozowego. 

Litewski bilans handlowy. 

Bilans handlowy za czas styczeń 
— czerwiec 1927 wynosi: wywóz: 
1298 mili, litów, przywóz: 120 milj. 
litów,—aktywa wynosi 98  miljonów 
litów. W roku bieżącym wzmógł się 
wywóz koni, 11000 sztuk, bydła ro* 
gatego—5 miljonów litów, siemienia 
Inianego—2,3 milį. litów, desek—2.1 
milį. litów., Zmniejszył się wywóz: nie- 
rogacizny, papierówki, fornerów, celu: 
lozy, lnu, skór podeszwianych. 

W przywozie zaznacza się wzrost 
artykułów tekstylnych, żelaza i nafty. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— (0) Wyjaśnienia płatnika do ze- 

znań o dochodzie. Urzędy skarbowe obe- 
cnie wielu płatnikom podatku dochodowego 
przedstawiły swe wątpliwości, jakie się im 
nasunęły przy badamu złożonych w swoim 
Czasie zeznań о dochodzie za rok podatko- 
wy 1927. 

Wobec tego, zwraca się uwagę płatników 
na konieczność udzielania urzędom  jaknaj- 
bardziej skrupulatnych odpowiedzi, gdyż tyl- 
ko w ten sposób można przekonać urząd o 
słuszności i prawdziwości złożonych zeznań, 
w wyniku czego wymiar podatku zostałby 
dokonany ściśle ną podstawie złożonego ze- 
znania. Natomiast w razie niezłożenia żąda- 
nych informacyj płatnik naraża 3 na grzyw- 
nę. Ponadto zeznanie zostaje wówczas od: 
rzucone, płatnik popada w zmoczność i wy 
miar podatku dokonany zostaje bez udziału 
RE na podstawie tych danych, któremi 
omisja szacunkowa rozporządza. Taki sam 

jest skutex, gdy płatnik złoży wprawdzie 
wyjaśnienia, lecz niedostateczne, t. j. takie, 
które nie W A urzęłu Co do 
Kas dokładności złożonych ze- 
znan. 

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę 
płatników i ua prawa, które im przysługują, 
w szczególności na to, że jest obowiązkiem 
władzy skarbowej wątpliwości swoje wyra- 
zić konkretnie; przedstawienie wątpliwości w 
ogólnikowych wyrażeniach nie jest wystar- 
czejące. Uno powinno podatnika zwięźle, 
lecz wyczerpująco i w zrozumiały sposób 
pouczyć, do jakich danych jego zeznania od- 
noszą się podniesione wątpliwości, a w razie 
potrzeby wskazać podatnikowi, w jakim kie- 
runku te dane powinny być wyjaśnione, 
uzupełnione lnb udowodnione. 

„— Wydział Hodowlany Wi- 
leńskiego Towarzystwa Rolni- 
czego zawiadamia pp. hodowców 
i utrzymujących punkty kopulacyjne 
państwowych ogierów stadnych, że 
w przyszłym sezenie hodowlanym 
1928 roku przydział ogierów z Jano- 
wa dla województwa Wileńskiego 
będzie powiększony. . 

Wobec zbliżającego się terminu 
repartycji ogierów i składania podań 
o uzyskanie ogierów dla punktów, 
Wydział prosi pp. utrzymujących już 
punkta i pragnących otworzyć nowe 
punkta o zawiadomienie W-łu Hodow- 
lanego przy Wil. Tow. Relniczem 
(ul. Zawalna Nr. 9, Wilno), wedłu, 
załączenego szemaiu kwestjonarjusza 
de 1-go Uno br. 

ąć uzyskać w sezonie hodowlanym 
1928 roku punkt ogierów państwowych z 
Janowa niniejszym zawiadamiam W.-ł Hodo- 
wlany 1 przesyłam następujące dane; 

$ 

Jak otwarta, Bolszewicy? Nie szkodzi. 
Ktoby tam zważał! 

Niemcy mają własnie sztrandy, w 
Kranz, w Zoppotach, w Kołobrzegu... 
Poco im się na Łotwę pchać? Do 
Libawy i do Dubelnu przyjeżdżają 
potroszę rodziny niemieckie, lecz w 
monetę, niestety, nie zasobne. Przez 
oszczędność, Bo dla Niemca łat w 
porównaniu do złotej marki to sym: 
boł o wiele tańszego życia niż w 
domu. 

Owóż i mamy Łotwę dzisiejszą 
wprost zalaną, osobliwie na szžran- 
dzie ryskim: żydami z Rosji Sowiec« 
kiej, a i rdzennymi Rosjanami z za 
«czerwonej granicy». Jedni zaś i dru- 
dzy zapewniając (istnienie kolejom, 
parostatkem, hotelem, restauracjom, 
teatrom etc. słowem wszystkiemu. co 
kulturalno-pański wygląd daje Rydze, 
wcale ożywionej, sprawiają zarazem 
to, że Ryga, stolica państwa, jej oko- 
lice najwdzięczniejsze i urocze, ba,cała 
ogromna połać wschodnia Łotwy, 
dosłownie rozbrzmiewa rosyjską mową 

Jak też gdzieindziej, np. w Holan- 
dji, jest język francuski językiem pośre: 
dniczącym między ludnością miejsco- 
wą a cudzoziemcami, tak na Łotwie jest 
takim językiem pośredniczącym—język 
rosyjski Łotysz unika posługiwania 
się języ kiem niemieckim, a jaknajchę- 
tniej rozmawia po rosyjsku. 

(D: C. N.) 

Cz. Jankowski, 

pos) 

Milosti prosim! 

IE porządzenia  Minist, 

prowadzona do ogierów w promieniu 20—30 
kilometrów, 15. Jaki typ koni przeważa u 
miejscowej ludności? 16. Jakiego typu ogie- 
ry najwięcej są wzięle u miejscowej ludności? 
17. Dla punktu kopulacyjnego posiada zabu- 
dowanie oddzielne — czy wspólne z włas- 
nym inwentarzem? 18. Najbliższa odległość 
od istniejących już punktów kopulacyjnych 
ogierów państwowych lub prywatnych, 
19. Ogólne uwagi. Pożądana szczegółowa 
charakterystyka miejscowych warunków ho» 
dowianych, załet i wad orzesylanych na 
punkta ogierów, przedstawienie dezyderatów 
na przyszłość. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 sierpnia 1927 « 

Dewizy i waluty: 

     

  

s į: 

Eleonora z Bartoszewiczėw BUTKIEWICZOWA 
matka księdza, lat 86, opatrzona $. 5. Sakramentami zmarła. 

Nabożeństwo odbędzie się w piątek dnia 19 sierpnia o g. 6 i 7 ramo, 

eksportacja zwłok na cmentarz Bernardyński tegoż dnia o g. 5 wieczór, 

Holandja 358,48 _ 359.38 _ 357,58 

peł 43485 43,60 43,37 

Nowy-York 8,03 8,95 891 

Paryž 35,065 3515 3498 
Praga 26,51 26,57 26 45 

Szwajcarja 172,45 172,88 172 03 

Wiedeń 125,98 12629 12567 

Wiochy 48,71,5 48,90 48,65 

Papiery Procentowe. 

Dolarėwka 59,50. 
5 proc. konwersyjna pož. 61. 
Požyczka dolarowa 83 
10 proc. Kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwers. 62. 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92.— 
4 ipół proc. ziemskie 57,50. 57,75 
8 proc. ziemskie 77,50. 
8 proć. warsz, 7625 — 76,50 
5 proc. warsz. 65.50 — 66 — 66,25 

  

Tranz. Sprz. — Каро 
Dolary 8,91 8,93 8,89 

PIĄTEK 
19 Dziś Wsch, sł. o g, 4 m. 23 

Marjana. Zach. sł. o g.18 m. 57 
jutro 

Bernarda. 

eżena meteorologiczne Zaklad 

ow Metsorolo ii U. S. B. 
z dnis 18—VIII. 1927 r. 

Ciśntenie 1 
średnie j R 

Temperatura > kaz | +10 
Opad za do: bę па Opadu niema, 

Wiatr j Poładniowo-zachodni. 
przeważający 

Uwagi: Pochmurno. 
Minimum za dobę -l-129C 
Maximum za dobę -|-210C у 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia. 

UE 
URZĘDOWA. 

— (ty W sprawie małżeństw 
bezpaństwowych. Jak wiadomo za- 
mieszkali na terenie Państwa obywa- 
tele, którzy nie mogą udowodnić przy- 
należności do innego państwa, podle- 
gałą uarówni z obywatelami polskimi 
obowiązkowej służbie wojskowej. 

Tymczasem, gdy osoby takie zwra- 

cały się do władz  administracyjnych 
o pozwolenie zawarcia małżeństwa, 
władze żądały od nich świadectwa o 
obywatelstwie polskiem. 

Obecnie nadeszło z Ministerstwa 
wyjaśnienie, że od takich obywateli 
nie można wymagać tych świadectw, 
gdyż skoro podlegają oni służbie 
wojskowej posiadają również wszelkie 
prawa wynikające z ustawy. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Ze zjazdu wójtów pow. 

Wil.-Trockiego. W dniu wczoraj- 
szym, pod przewodnictwem zastępcy 
starosty p. Łukaszewicza odbyły się 
w sejmiku pow. Wil.-Trockiego obra* 
dy zjazdu wójtów tegoż powiatu. 

Prócz szeregu spraw omawianych, 
między innemi wydano wójtom za- 
rządzenie przeprowadzenia w jaknaj- 
bliższym czasie przez poszczególne 
zarządy gminne, przy pomecy spe- 
cjalnie do tego powołanych komite- 
tów, statystyki produkcji rolnej w 
danej gminie. : 

Pozatem, w myśl ostatniego roz- 
Spraw Wewn. 

wójtowie otrzymali ponaglenie w spra- 

wie urządzenia t. zw. znaków ©trjen- 

tacyjnych przy wszystkich posterun- 
kach policyjnych. Znaki te mają udo- 
godnić ludności orjentację co do roz- 
mieszczenia posterunków. 

Na tem obrady zakończono, 
— Szkarlatyna w pow. Wilej- 

skim. W powiecie Wilejskim wybuch- 
ła epidemja szkarlatyny. Okołe Iwień- 
ca zachorowało przeszło 20 osób. 

MIEJSKA. 
— (x) Magistrat otrzymuje po- 

życzkę na zakończenie budowy 
szkoły. Kuratorium wileńskiego о- 
kręgu szkolnego powiadomiło w dniu 
wczorajszym Magistrat m. Wilna o 
przyznaniu ostatniemu przez odnoś- 
ne władze sumy 31750 zł, tytułem 
pożyczki ma zakończenie budowy 
gmachu szkoły powszechnej przy 
zbiegu ulic Rydza Śmigłego i Szep- 
tyckiego. 

— (x) W sprawie budowy cy* 
sterny ściekowej przy ul. Legjo- 
nowej. Jak wiadomo, Magistrat m. 
Wilna w porozumieniu z wydziałem 
zdrowia województwa wileńskiego 
przystąpił ostatnio do budowy t. zw, 
cystermy ściekowej przy ul. Legjono: 
wej- 

tria ta ma służyć do šcieku 
odpływów kanalizacyjnych. Obecnie 
odwiadujemy się, iż mieszkańcy ulicy 

Legjonowej złożyli ostatnio do Ma- 
gistratu protest przeciw temu projek- 
towi, motywując swą prośbę wzglę- 
dami zdrowotnemi, gdyż zmuszeni 
będą w przeciwnym wypadku oddy- 
chać zanieczyszczonem powietrzem. 
Wobec powyższego prezydent m. 
Wilna, w towarzystwie personelu 
technicznego dokonał w dniu wczo- 
rajszym szczegółowych oględzin miej- 
sca budowy pomienionejcysterny, w 
celu stwierdzenia wiarogodności żą- 
dań tamtejszej ludności, 

— (x) Posiedzenie Komisji 
rozbudowy m. Wilna, W dniu 

NIK 
dzisiejszym o godz. 10 rano w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej odbędzie 
się posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
m. Wilna. 

Na posiedzeniu tem rozpatrzone 
będą następujące sprawy: i 

Sprawozdanie z działalności 
komitetu i sprawa kredytów na roz- 
budowę. 

2) Podania poszczególnych peten- 
tów o pożyczki. 

3) Wolne wnioski. я 
Jak wiadomo, wyznaczone na dzień 

17 b. m. posiedzenie tegoż komitetu 
nie odbyło się z powodu braku pro- 
gramu. 

— (t) Wilno wkrótce będzie 
miało kjoski z czyścicelami obu- 
wia. Dowiadujetny się, że do władz 
policyjnych wpłynęło podanie właści: 
ciela wileńskiej fabryki pasty do obu: 
wia p. Mrozowicza o zezwolenie urur 
chomienia w Wiłnie dwudziestu pięciu 
kjosków do czyszczenia obuwia i 
sprzedaży pasty. Kjoski te sporządzo- 
ne byłyby według zatwierdzonego 
przez władze wzoru, a ustawione w 
najruchliwszych punktach miasta. 

Władze ustalą ceną za czyszcze- 
nie obuwia, 

Pan Mrozowicz nosi się z zamia- 
rem w celach reklamowych wprowa- 
dzić w niedziele bezpłatne czyszcze- 
nie obuwia. Dia świątecznych elegan- 
tów byłaby to gratka nielada. 

WOJSKOWA. 
— (I) Nowi oficerowie garni- 

zonu wileńskiego. W myśl rozkazu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych do 
pułków  stacjonowanych w Wilnie 
przydzieleni zostali nowomianowani 
podporucznicy, którzy niedawno u: 
kończyli szkoły. 

Do piechoty przybyli p.p. Klemens 
Kowalczyński 1 p. p. Leg., Leon 
Downar-Zapolski 6 p. p. Leg. Do 
„kawalerji — p. p.: Zdzisław (Chmie- 
lewski 4 p. uł., Bazyli Marcisz i Ka- 
zimierz Zubicki 13 p. uł. i do arty: S, 
lerji — p.p.: Zygmunt Kwiatkowski 
1 p. a. p., Bolesław Wiełłowicz 3 
D. a. k. oraz Marjan Witold Michal- 
czyk i Jan Pociechin 3 p. a. c. Prócz 
tego do 85 p. p. przybył ppor. Wa- 
lenty Roszkowski, a do 23 p. uł. 
ppor. M, Danienkowicz. 

RÓŻNE. 
— (t) Do czego służą dorożki 

Od czasu kiedy taksometry poczęły 
wypierać dorożki konne, właściciele 
tych poczęli szukać sobie nowych 
dróg zarobkowych. Coraz to częściej 
widuje się dorożkę naładowaną wor- 
kami, beczkami od śledzi, skórami 
lub ianym towarem. Taudno byłoby 
mieć za złe dorožkarzom, że chcą 
zarobić, ale należy brać pod uwagę, 
że w chwilę potem ktoś inny może 
siadając zniszczyć sobie ubranie lub 
narazić się na chorobę, 

Władze powołane do czuwania 
nad ruchem kołowym powinny zwró- 
cić uwagę na ten fakt. 

Względy zdrowotne przemawiają 
za tem, że wożenie świeżych skór do- 
rożkami nie powinno być. tolero- 
want. 

— Uwadze członków Legji 
Inwalidów W. P. Oddział Wileński 
Legji inw. W. P. ul. Żeligowskiego 
Nr. 1—17 podaje do wiadomości 
członków bez pracy. aby zgłaszali się 
codziennie ©d godziny 4—6 p.p. ce- 
lem rejestracji u technika Qddziału. 
€ — (t) Dziennikarz sowiecki w 
Druskienikach i Wilnie. O1 kilku 
dni bawi w Warszawie współpracow- 
nik moskiewskiej «Prawdy» p. Michał 
Kołcow. Dowiadujemy się obecnie, 
że Kolcow przybędzie do Druskienik 
gdzie ma mieć wywiad z bawiącym 
na wywczasach letnich Marszałkiem 
Piłsudskim, poczem przyjedzie na je- 
den dzień do Wilna. Przyjazd p. 
Kolcowa do Wilna będzie miał cha- 
rakter krajoznawczej wycieczki. 

— Zarząd Związku Cechów 
powiadamia wszystkich członków, że 
w miedzielę 21 sierpnia br, odbędzie 
się wspólna pielgrzymka do Kalwarji. 
Zbiórka cechów ze sztandarami o 
godz. 6 i pół pod kościołem św. Ja- 
ra. Następnie po mszy św. wyruszy 
pielgrzymka. Zarząd prosi wszystkich 
członków z rodzinami o  jaknajlicz- 
niejszy udział. 

Wrazie deszczu pielgrzymkę od- 
kłada się na następną niedzielę. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
w dalszym ciągu lekką komedją niezapom- 
nianych mistrzów francuskich  Caillaveta i 
Fiersa <Papa», która codziennie Bšciąza do 
Teatru tłamy publiczności. Na <Papie» 
publiczność bawiąc się doskonale, doznaje 
jednocześ ue miłych wzruszeń, gdyż  senty- 
ment tej sztuki ustawicznie jest przeplatany 
humorem i dowcipem. 

— Niedzielna popołudniówka. W nie- 
dzieję o godz. 4 m.30 pp. grana będzie 
przezabawna krotochwila Dunin-Markiewicza 
<Cnota paną Tosia», 

Sztuka ta nie jest odpowiednią dla mło- 
dzieży. Ceny miejsc najniższe od 15 gr. 

— Najbliższa premjera. Ostatnia no- 
wość teatrów włoskich i francuskich, którą 
teatry warszawskie chowają na sezoa zimo- 
wy, a mianowicie «Maleństwo» —- Nicco- 
demi'ego, grana będzie w przyszłym ty- 
godniu. 

— Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród 
po-Bernardyński). Dziś 19 sierpnia r. b. o g. 
8 wiecz. Wiciki Koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej pod dyrekcją R. Rubinsztejna. 
Jako solista wystąpi znany Śpiewak operowy 
Sergjuss Benoni (vas-baryton). W progra- 
mie: Rossini, B.zet, Mozart, Berlios i inni, 
W niedzielę 21 bm. odbędzie się benefis 
znakomitego skrzypka prot. A Kontorowicza. 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

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

15.20—16 35. Przerwa. 
16.35—17.00. Komunikat harcerski, 
17 00—17.50. Audycja dla dzieci. 
17.50—18 00. Nad PSA i komunikaty. 
18.00. Koncert popoładniowy. Wykonaw* 

cy: P. Broniakówna (śpiew), Włodzimierz 
Popowski (skrzypce) i prof. Jerzy Lefeld 
(akomp.). 

19.00—19.15. Komunikaty <PAT». 
19.15—19.35. Rozmaitości. 
19.35—20.00. Odczyt p. t. <Praca nad 

rozwojem fizycznym młodzieży szkolnej» 
wygł. p. Tadeusz Chrapowicki z działu 
<Sport i wychowanie fizyczne», 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
> Przerwa. 

. oncert wieczorny, w przerwie 
biuletyn <Messager Palanalis AP ięzia fran= 
caskim. Wykonawcy koncertu: Orkiestra P. 
R. pod dyr. L. Dworakowskiego (skrzypce), 

„płakania Korska (śpiew), p. Jerzy Lefeld 

A RE Lo metorologicz= 
ny, sygnał Czasu, kormunikaty policji, kotmmu= 
nikąty «PAT», nad Ka Lis) 

WYPADKI i KRADZIEZE. 
— (t) Pożary lasów. Noc z wtorku na 

środę obfitowała w pożary leśne. Z niewia- 
domych przyczyn zapalił się les Kojrański położony na terenie gm. Mickuńskiej. Spali- 
ło się drzewo opałowe należące do p. мь 
lejkowskiego. W maj. Las.Oiany gm. Pod- 
brzeskiej tuż = granicy litewskiej zapa- 
ił się zagajnik należący do p. K. Burby. Żołaierze KOP, wszczęli akcję ratowniczą i 
ogień vainacomii, 

— Pożar w Kasie Chorych. W noc na 18 bm. wybuchł pożar w lokalu Re 
Chorych (Dominikańska 15). Straż ogniowa 
natychmiast ogień stłumiła, 

Przyczyna pożaru nieostrożne obchodze- 
nie się z ogn.em. 

— Tajna gorzelnia w lesie. W lesie Okoł» Ławaryszek ujawniono tajną gorzelnię. 
prawców aresztowano i przekazano do sę- 

dziego śledczego. 
— Samobójstwo. W N. Wilejoa w ce- 

lu pozbawienia się życia powiesiła się 35 — 
letnia Władysława Donowska, Przyczyna ZZ - AIR: 

— Kradną garderobę. N. Szamkow- sklemu (Zakretowa 26) przez okno skradzio- no pot "ef a 850 zł. 
— ostkowi (Ciasna 8) s| 

bieliznę wartości 400 o YZ 
TERANETERIINKSII OTZERTS TE 

SPORT, 
Zawody KOP. 

Ostatnio poszczególne bry, KOP PNY u siebłe zawody a. ne. Zwycięscy mają bronić honoru swej bry- gady ma zawodach « 'ólnokopowych» które odbędą się w dn. 23, 24 i 25 bm. w Wilnie. Prócz zawodów lekkoatletycznych i strzejec- kich rozegrany będzie szereg meczy piłki nożnej pomiędzy poszczególnemi drużynami. Dowiadujemy się, że projekiowane jest 
zorganizowanie reprezentacyjnej drużyny 
KOP,, kióraby rozegrała mecz z jedną & 
drużyn wileńskich, najprawdopodobniej z 
Pogonią, 

Mistrz 6 bryg. K. O. P. 
przez Pogoń. 

Drużyna piłkarska 21 baonu KOP, zdo- 
bywcą tytułu mistrza 6 brygady KOP, w 
spotkaniu z kombinowaną drużyną Pogoni 
wileńskiej przegrała w stosunku 4:1. Šilni 
lizycznie gracze 21 baonu będą musieli dłu- 
go jeszcze Popa nad sobą, zanim bi 
mogli stawiać czoło bodaj niepełnym skła- 
dom drużyn wileńskich n. b, nie stojących 
na wysokim poziomie, A I 

Sekcja tenisowa P.K.S. 
Dowiadujemy się. że przy policyjnym 

klubie sportowym zorganizowana zostałą 
Świeżo sezcja tenisowa. Biorąc pod uwa, ы 
że ostatnio na ogólnopolskich policyjnych: 
zawodach pływackich Wilno zajęło drugie 

miejsce, należy podkreślić z uznaniem wy- 
ae aga któremu l į ių, czasie po: 

nięto znacznie nap! sprawę martwe 
go dotąd PKS'u. „> e 

Najbliższe mecze p.Ikarskie. 
W sobolę i niedzielę mistrz okręgu wi- leńskiego Matkebi koido bronić „| ty- 

tułu w spotkąniach: w sobotę z teamem 
AZS — Pogoń, a w niedzielę 'z Pogonią. 
Znaczna poprawa formy <puganiaczy» po- 
zwala przypuszczać, że mecz ten przyniesie 
im zwycięstwo, a mistrzowi pierwszą od uzy- 
skania tego tytułu porażkę. Žr 

Administracja <Słowa» poleca zreduko: 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych šrodi6w do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dla <Zredukowanego pracownike», 

pobity



Ponowne wybory burmistrza w Swiecianach, 
Burmistrz m. Święcian wyznaczył 

na dzień 21 bm. ponowne wybory 
nowego burmistrza, gdyż jak wiado- 
mo wybrany na to stanowisko tech- 

nik samorządowy, p. Stankiewicz, od- 
mówił przyjęcia na siebie trudu rzą- 
dzenia miastem. 

Nowy burmistrz Trok. 
Jak wiadome, w lipcu r. b. odby- 

ły się w ,„N.-Trokach wybory burmi- 
strza i zastępcy, przyczem wybrani 
zostali jako burmistrz p. Gruudmejer 
i jako zastępca p. Mickiewicz. 

Wobec tego jednak, że p. Grund- 
mejer zrzekł się swej kandydatury, 
a wybór p. Mickiewicza nie został za- 
twierdzony przez odnośne władze, 
przeto w dniu wczorajszym odbyły 

Porwany przez sowie 
wydany. 

e Onegdaj graniczne władze sowieckie 
wydały porwanego w pobliżu Radoszko- 
wicz kom. posterunku policji Drożdża, 
który pełniąc służbę w maju rb. zbliżył 
się do granicy. Drożdź więziony był 
przez władze sowieckie razem z por. 
ami, który został już wydany w 
początkach ub. miesiąca. 

Dowiadujemy się, że wypuszczony 
onegdaj przez władze sowieckie pa- 
sterunkowy Dreżdż wrócił do macie- 
rzystego oddziału i ebecnie z uwagi 

się ponowne wybory. W. rezultacie 
wybrani zostali p. Łakowicz Bolesław 
na stanowisko burmistrza i p: Lipnic- 
ki Jerzy, jako zastępca burmistrza, 

W wypadku, gdy i powyższe kan- 
dydatury mie uzyskają aprobaty od- 
nośnych władz, wówczas nastąpi nie- 
odwołalnie nominacja burmistrza i je- 
go zastępcy z urzędu. 

ty post. Drożdż został 

Procedura przekazania post. Droż- 
dża odbyła się w pobliżu Radoszkowicz 
w ten sposób, że straż graniczna 8o- 
wiecka sygnałem ustalonym zawezwała 
dowódcę kompanji KOP i przekazała 
mu miewinnie więzionego przez szereg 
miesięcy. © 

na zły stan zdrowia, wywołany przy- 
musowym postem w więzieniach So* 
wieckich, otrzymał czternastodniowy 
urlop wypoczynkowy. 

Tajemniczy ajent bolszewicki w Wilnie. 
Przed niedawnym czasem przyjechzł do 

Wilna ajent sowiecki z Gdańska, który na- 
wią ywał ścisłe stosunki xe sferami tniej- 
szej emigracji rosyjskiej. Prawdziwe oblicze 
przybysza wykryło się dopiero przed kilku 
duiaml. Jak się okazało, celem jego podróży 
było zaznajomienie się z działainością poli: 
tyczną emigrantów. Jednocześnie ajent ów 
usiłował przekupić i zwerbować do pracy 

wywiadowczej kilku Rosjan. 
Pewnego dnia znikrął z Wilna uczeń 

gimnazjum T—wa Rosyjskiego, który po 
pewnym czasie okazał się urzędnikłem so- 
wieckiego przedstawiciejstwa handlowego w 
Gdańsku, Przed samym wyjazdem, uczeń 

jeździł do kilku miejscowości okolicznych, z 
pewnemi poleceniami. Koledzy jego zeznają 
że zaopatrzony był w większą ilość gotówki. 

Trzysta kilo sacharyny w rękach żołnierzy KOP. 
Onegdaj w mocy żołnierze KOP 

patrolujący na granicy w pobliżu Nie- 
menczyna spostrzegli dwóch przemyte 
ników skradzjących się z towarem. 
Urządzono zasadzkę i w rezultacie 
przytrzymano obydwóch z ładunkiem 

Krwawe zajście w 
Dn. 15 b.m. około Niemenczyna, 

szereg. K. O. P. Aleksander Stawień 
wystrzałem z rewolweru zamordował 
szeregowca Mika, poczem usiłował 

sacheryny, wagi około trzystu kilo. 
Nazwiska przemytników są: W. Trąba 
i J. Mierzaniec. 

Smutnie będą obydwaj trąbić w 
areszcie, gdzie zostali esadzeni. 

szeregach K. O. P. 
zbiec de Litwy. 

Sprawcą aresztowano. Przyczyny 
zabójstwa narazie nie ustałono. 

ESTETINIO IS 

Z calej Polski, 
— Jedwabnictwo w _ Polsce. 

Wystawa jedwabnicza w Warszawie 
dała możność szerssym warstwom 
naszego społeczeństwa naocznego 
nieomal przekonania się o rozwoju 
jedwabnictwa w Polsce. 

„Nzocznego“, a to z tego wzglę: 
du, że stojące w sali wzory z eprzę- 
dami, nadesłane z różnych miejsco 
wości kraju, świadczą, że nasze sfe- 
ry rolnicze i ogrodnicze przekonywu: 
ja się zwolna do hodowii jedwabni- 
ków, widząc w tem realne korzyści. 

Rozwój jedwabnictwa w Połsce zie 
lustrujemy cyframi: w roku 1924 by- 
ło 8 hodewli, a zbiór wynosił 80 kg,: 
w r. 1925 — 45 hodowli i 700 kg.; 
w r. 1926 — 100 hodowli i 1450 kg.; 
w r. 1927 — 240 hodowli i 4000 
kilogramów. 

A więc, jak widzimy, wzrost idzie 
w postępie geometrycznym. 

Z taką samą intensywnością mu- 
simy pracować i nadal, a olbrzymie 
sumy, jakie obecnie ma jedwab wy- 
dajemy zagranicą, pozostaną w kraju 
i przyczynią się wydatnie do zrówno- 
ważenia bilansu handiowego. Produ- 
cenci "przytem mogą mieć łatwy i 
wcale pokaźny zarobek. 

— Duchy i gen. Zagórski. Na 
seansie spirytystycznym  zaaranżowa- 
mym w prywainem gronie w Warsza- 
wie wywołany przez medjum duch 
eświadczył, że generał Zagórski udał 
się do Paryża, gdzie zamieszkał w 

Krwawa awantura 

podczas capstrzyku., 

W dniu 14 b. m. wieczorem do- 
wódca stacjonowanej w Radoszko- 
wiczach kompanji KOP. zarządził 
capstrzyk z okazji święta rocznicy 
bojów o Warszawę. W pewnej chwili, 
kiedy oddział Kopistów maszerował 
przez miasteczko, z grupy cywilnej 
publiczności młodzieńców kilku przy- 
„łączyło się do pochodu. Dowódca 
oddziału polecił żołnierzom usunąć 
cywili, a kiedy rozkaz ten powtórzo- 
no, jeden z nich uderzył żołnierza 
Niewierkiewicza kijem w głowę. Na- 
padnięty zmuszony do obrony zadał 
napastn'kowi bagnetem ranę w głowę. 
Powstał tumult. Nieproszonych uczest- 
ników capstryku przytrzymano. Wy- 
jaśniło się, że krewkim napastnikiem 
jest mieszkaniec Radoszkowicz Pietr 
Kidłewski. Został on przytrzytmany, a 
pozostali jako ńmiewinni wypuszczeni 
na wolność. Fakt prowokacyjnego 
zachowania się wobeć wojssa nasu- 
wa pewne wątpliwości ce do osoby 
Kidlewskiego. Sprawą tą zajęła się 
policja i żandarmerja wojszowa w 
odniesieniu. do szeregowca Niewier- 
kiewicza. (t). 

hotelu «Palace» mrzy placu Opery 
pod nazwiskiem Stanisława Popław- 
skiego. 
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ZE ŚWIATA. 
— Żywy wieloryb — aktorem 

obrazu. Koszta realizacji „Sea Be: 
ast", głośnego filmu amervkańskiego, 
wyniosły przeszło 3 000000 dol. Su- 
ma ta nie wydaje się jednak zbyt 
wielką, jeśli uwzględnić, że w агсу- 
dziele tem „gra* żywy wieloryb, któ- 
rego więziono miesiącami w zatoce. 
By odciąć potworowi dostęp do mo- 
rza, zostały zbudowane tamy, nad 
któremi pracowały 2000 rebotników. 
O brzymia bestja, której rozmiar od- 
powiadał wielkości 4 ro piętrowej ka- 
mienicy, a w której paszczy mogło 
się pomieścić 2—3-ch ludzi, — była 
przytem tak niespokojnego usposo- 
bienia, że nazwano ją „wielkim tygr"- 
stm*, mianem, które nosi również w 
filmie. Podczas stoczonej z nią wałki, 
kilkunastu statystów — autentycznych 
łowców wielorybów, tak zw. harpun- 
ników, odniosło ciężkie obrażenia i 
rany, mimo iż żywy wieloryb „du- 
błował swą rolę ze sztucznym sobo- 
wtórem podczas zdjęć pierwszoplane- 
wych. Sceny te wywołały podobno 
okrzyki przerażenia na widowni. 

Podobnie zresztą jak wstrząsająca 
scena opźracji, polegejącej na tem, że 
ogryzioną przez potwora nogę przy- 
palają kapitanowi jymowi, bohatero- 
wi obrazu, rozżarzonem о- 
strzem harpuna. Scena ukazana jest 
tak realistycznie, cierpienia Barrymo- 
re'a tak głęboko są przezeń odma- 
lowane, że na widowni rezlegają się 
spazinatyczne łkania i krzyki kobiet. 
Histosja kina nie zna podobno rów- 
nie targającej nerwy i genjalnej gry. 

— Kto jest dziś najpiekniej- 
szym mężczyzną w Ameryce? 
Jeszcze za życia Rudolfa Valentino, 
John Barrymore był zdaniem wielu 
najszlachetniejszym okazem rasy an- 
glo-saskieį, i co za tem idzie, naj- 
piękniejszym mężczyzną za oceanem. 

Jahn Mathys, słynna scenarzystka, 
której świat zawdzięcza poznanie Va- 
lentina, rzekła  współpracownikowi 
pisma „The Bioskop”. „Vałentino jest 
piękny, temu nikt nie zaprzeczy, lecz 
jest to piękny chłopiec. Barrymore 
jest żaś najpiękniejszym mężczyzną, 
jakiego znam, i byłby nim w każdym 
zakątku kuli ziemskiej”. 

— lle taśmy pochłania jeden 
film? Zazwyczaj film 10-ciuaktowy 
pochłania zagranicą przeciętnie 8 do 
10-ciu tysięcy metrów z czego 2500 
mtr. wyświetla się na ekranie, reszię 
zaś się odrzuca. Wyjątek stanowią 
filmy monumentalne. „Wielka Para- 
da“ pochlonęla 95000 mtr, taśmy. 
„Koło* (La R ue) również około te- 
go, „Gorączka złota* z Chaplinem 
72 000 mtr. Rekord pobija „Bestja 
Morskas z Barrymorem ze swemi 
105 600 mtr. negatywu, z czego tylko 
3000 przeznaczył reżyser filmu, Mil- 
lara Webb, do wyświetlania, Łatwo 
sobie wyobrazić, iłe żmudnej i go- 
rączkowrj pracy mieści się w pozo- 
stałych 100000 mtr., których nigdy 
już nie ujreą oczy łudzkie, chyba że 
w postaci kałoszy lub opon. 

— Gęstość zaludnienia Mos- 
kwy. Wedlug danych statystycznych, 
g stość zaludaienia Moskwy wynosi 
8630 osób na kilometr kwadratowy. 
Dla orjeniacji przytoczyć wypada gę- 
stość zaludnienia w innych miastach 
europejskich: w Londynie gęstość 
zalud ienia wynosi 3800 osób na 1 
km. kw., w Wiedniu 7,300, w Pary- 
zu 8000 

— Jeszcze jeden sposób przebycia 
Atlantyku. Pan Wiliam Oldham z Warrin- 
gton w hrabstwie Lancashire (Anglja) za- 
m e za wkrólce udać się do Ameryki na 
małej łodzi, wykonanej całkowicie ze stali 
i p siadającej zaledwie 4 metry długości. 
Llipuci tea stateczek, mający kształć najzu- 
pełniej hermetycznie zamkniętego cygara, 
pos wać się będzie po powierzchni wody 
zapomocą Śmig, wprawianych w ruch sy- 
stemem nożnych pedałów, Oczywiście, 
pracowsć one będą tylko w Czasie Ciszy, 
przy odpowiedniem bowiem wietrze kręcić 
się śmigi będą automatycznie, jak skrzydła 
wiatraku Wynalazca zamierza udać się w 
podióż, obliczoną w przybliżeniu na 40 dni, 

z chwilą gdy znajdzie towarzysza wyprawy. 

Е о- о 

  

Miejski Kinematograf 

Kuituralno-Ošwiatowy 

„SalažMiejska (ul. Ostrobratnska 5) 5 

"Dzis będzie wyświetlany 
monvmentaimy film »Ufy> 99 
Film będzie ilustrowamy woka nie przez znaną artysikę operową p. J, Korsak-Targowską 
i artystę rosyjskiej opery (bas-barytona) De-Grasso. Orkiestra pod dyrekcją Kaoel- 
mistrza p. W. O Ostatni seans 
parter — 60 gr., balkon — 3! 

FAUST* 

gr. Początek seansów: w niedzielę i święta od godz. 4-ej, 

"Tramat w 10 akt. Przeróbka wieko e 
pomnego arcydzieła Góthego. ė 

$ o godz. 10'ej wieczór. Ceny bit<i6w: 

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

  

Czas pomyśleć o reklamie!!! 

© miesiącu SIERPNIU 
Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 

na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Garbarska 1, tel. 82. 
  

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 

  

do wynaj 

Biuro Reklamowe STEFANA towzny, 
GRABOWSKIEGO w wilnie"" 

Mechanik | 

POKÓJ 
ia remon- 

arzecze 20, 
2, dowiedzieć się 

od godz. 3—6 w. 

  

  poszukuje pracy, 

Witoldowa 16 m. 2 

Leśnik   

«Unja», 
Ciaytona i Wininie: Ill || * wichterlego. 

e, (fachtle) Młynki: sUae 
оао ge PIARireśś i Mi] k krajowe. 

® 
‚ М t Trieurys ia“ 

POLECA: 

Lygnuni Nagrodzki 
WILNO, Zawalna Ila. 

EEA TTK ITS NES 
25 NAJLEPSTE KSIĄŽKI! 
4 Loga KETRPROSPOCIA 62E2_AREDNWA 19 

        

— Fundacje Rockefellera. Śród 
hugenotów, kiórzy w w. XVil-tym 
ratowali się uciaczką z Francji, znaj- 
dowała się rodzina Rochefeuille, któ- 
ra zamieszkała w Koblencji i zmieni- 
ła nazwisko na Rockefeller. W r. 1720 
jeden z członków tej rodziny, Jan, 
wywędrował do Ameryki i osiadł w 
New Jersey. Był to pradziad John'a 
D. Rockefellera, «króla naflowego», 
najbogatszego dziś obywatela St. 
Zjednoczonych, którego fortunę ece- 
niają na dwa miljardy dolarów. W r. 
1899 «król naftowy» wycofał się zu- 
pełnie z interesów i powierzył ich 
kierownictwo jedynemu synowi, któ- 
rego wychowywał w twardej. szkole 
pracy, w przeciwieństwie do córek, 
otaczanych najwymyślniejszym zbyt- 
kiem, podobnie jak wszystkie córki 
i żony krezusów nowego Świata. 

Rockefeller nietylko wszakże inie- 
resammi, prowadzonemi na olbrzymią 
skalę, i nrzewrotem, jaki za jego 
sprawą dokonał się w eksploatacji 
źródel nefiowych, zdebył sobie nie- 
przemijającą sławę. Nazwisko jego 
upamiętnione będzie nazawsze jako 
twórcy różnych fundacyj filantropij- 
nych i naukowych. A oto z nich naj- 
ważniejsze. 

„Uniwersytet w Chicago*, -który 
założył i zaopairzył dotacją 45 mil. 
dol. „Instytut dla badań medycznych** 
otrzymał 40 mili. dol. Fundacja dla 
„Dobra ludzkości*—182 milj. Fun- 
dacja dla uczczenia pamięci matki, 
im enia „Laury Spehnann-Rockefeller" 
—74 mij. Ogólny „lastytut wychowa: 
nia dla podniesienia poziomu wycho- 
wania w St Zjednoczonych bez róż- 
nicy rasy, płci lubo religji"—129 milj. lub gabinetowy forte- 

wycho- pian . 
D. okazji, 

podniesie- „grodziagł m SA $ składem i jednym 

„Międzynarodowy instytut 
wawczy” założony przez Johna 
Rockefellera, juniora, dla 
nia poziomu wychowania, bez różni- 
cy kraju i bez przepisów co da spo- 
sobu zużycia funduszów — 20 mij. 
dol. — czyli ogółem 490 miij. dot. 
ną cele użyteczności publicznej, 

FORTEPIANY, PIANINA 

  

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

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

i FISHARMONJE | | 48 żonaty, 1 dziec- 
ko, ukończona szkoła 
dla leśniczych, eg- 
zamin pań:twowy. 
28 |. praktyki zawo- 
dowej, referenc,e 

dobre, skromnych wy- 
magań, energiczny i 
sumienny _ poszukujć' 

WSKA 

  

  

1 edakcja 

  

ФФФФ 

  

Gy 66 : „Słowa! | 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 3 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

| Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa į 

  

posady leśniczego z 

r. b. lub wcześniej. 
Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków 

j dla 1. W, do admin. 
<Stowa>.    

  

buchalterji 
    

Nowo-otworzony 

INTERNAT 
dla chłopców w po» 

  

W dniu Tao b. m. został uprow 

którego bęcę scigaż sądownie. 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o 
pod adresem: Kaiwaryjska 1 m. 11. 

(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz 
p'erś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 

Ktoby wiedział, 

bliżu szkół, 10 min, 
drogi. Opieka wyjątko- 
wo solidna. Referencje 
internatu solidne. 

adzony pies, wyżeł 

  

  

SIEWKIKI 
rzędowe Ventzkiego, rzutowe Eckerta 

i do nawozów sztucznych: 

VWentzkiego i Westfaija 

połeca: 

Lyomunt Naorodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

          
  

rum miasia Poz: 
Zgłoszenie sub. J 1. 
do adm. «Słowa». 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn, prof, Sekulowicza, 

aiszawa, Žorawia 42. Kursa wyu- 
Czają listownie: buchalterji, rachunkos 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
2... ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

|  Perlmuttera Ultramarysa 
jest bezwzględnie najlepszą i naj. 
ydniejeih ER do — bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 
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sooonosOuUSOCUGACNELSKDECHYYYOZYNE 

4% Najwięzsza w Warszawie FABRYKA 
RÓŻNYCH KALENDARZY do 
zdzierania odda  przedstawicielstwo. $. 
Łaskawe oferty sub; <Wantad» kie- 

4 rować do Centr. Biura Ogłoszeń 
+ Warszawa, Jusna 17. 
40000900000%000950960000060646905 

PIANINO 
POSZUKUJĘ ładnego 

SKLEPU 
w śródmieściu ze 

po- 
kojem. Pożądane 
hb raj blizko 

sklepu — koje. 
PWiadoność : 

ul. Sadowa 21—3, 

kupić z chcę 
Nowos ul. 

POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

nią poszukuję. Zgło- 

       

  

  
     
    
    

  

    
  

        

    

  

dzie pies ini 
podanie *latórniacy] Adres sa ABER 

UORTÓR 

MEK. D, ZELDOWIGZ 
uży: małyc E 

poszukujemy dla NE, MOCZOPEĆ. | solidnych * SKÓRNE — reflektantów, 
x Mileńskie Biaro pali, od w. 
omisowo-Handlo- 

we. Ad. Mickiewi- DOKTÓR cza 21, tel. 152, | | 8. ZGIdOWICZOWA 
RAA KOBIECE, МЕМЕ. 

i ahor, Otomany, |RYCNE „L 25or || 
r. 12- i od 46 

Materaee, | si.Mickiewieza24 

      

tel. 277.     

  

Łóżka „ Zdr. Nr. 31. 

i inne meble najtaniej Dr. 6. Wolfson 

nabyć można w  Weneryczne, mocz0« 
łciowe i skórne. ul. 

Domu Handlowym Wileūska 7, tel. 1067 

H. Sikorski i $-ka porze 
ul. Zawalna Nr 30. W. Smiałowskż 

  

  

poz rzyjmuje od godz. 9 Mieszkanie | io to. Mickiewicza 
z wygodami, 46 m. 6. 

elektrycznością, W! Z. P. Nr 63. 
rankai 
wynajgcia 

wileńskie * Biuro Lekarz-Dentysta 
Komisowo-Handio- MARYA 
we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152, Ożyńska-Śmolska 

» _ Choroby jamy ustne. 
Mieszkanie |od i = 

aż) i „ wanie z jez bóltte- 
l wtdośiaj Fo Porcelanowe i złote 

fszukiwane  natych- korony, Sztuczne zęby. 
miast w rejonie ul, Wojskowym, urzędni- 
Mickiewicza i Ludwi. kom cacy nad. 

M. Pohulanki Wydz. Zdr, Nr 3 sarskiej, 
oraz p'zyległych. 

Orzes:kowej 11 m. 25.     

Przyjm 
Mieszkania а ok zk 

riienkę z utrzymaniem 
2 pokojowego z kuch jup kz Pianino na 

  

szenia do administr. Zakretosa 11—10.3 
«Słowa». 

5 

POTRZĖBNY 
wykwalifikowany 

dozorca na wyjazd 
do robót wodnych, 
nf. csob Ście — piś. 
miennie, ul, Mickie- 
wicza 4 m. 4, 10—2 Į 

WETERYNARYJNĄ 
KSIĄŽKĘ 

Haubnera, kupię na- 
tychmiast T. R. 

Dowiedz. w administr 
<Słowa», 

Nr 65 TE 
przez P. K. U. Wilejka,. 
na imię Aleksandra 
Korefiko rocznik 1883,. 

unieważnia się. 

Ža i ksią Łecz- 
wojskową ; 

spoza 1808, 
wyd. przez P. K. U.. 
Wilno, na imię Jana. 

Dubiokiego, 
unieważnia się. 

  

EDGER WOLLES 

"° Złowieszcza postać. 
ja? — zdziwiła się Elza. 
— Dziwnę to miasto jest gniaz- 

dem plotek. Pani pewnie słyszała 
urywki piolex i intryg tamtejszych? 

— Nie. Dostajemy stamtąd listy 
od naszych przedstawicieli, prócz ko- 
respondencji z nimi, nie misłam афе 
nej stycznośći z Szanghajem, nie do- 
szły mnie żadne plotki. Ale o kim? 
— odważyła się zapytać. 

— Głównie o minie. 
Elza była zainirygowana. Jakiego 

rodzaju plotki mogły zadrasnąć am- 
bicję tego, pozbawionego ludzkich 
uczuć, człowieka. Musiała jednak 
kryć sig w nim jakaś ludzka słaba 
strona. у 

— Dziwne miasto — Szanghaj. 
Czy wie pani, dlaczego bandyci za- 
trzymali blękitny pociąg? Pewnie pani 
nie wie? 

Elzie majaczyły po głowie jakieś 

historje o bandyckim napadzie na 

pociąg, o tem, że ograbieni zostali 

pasażerowie i wzięci do niewoli, a 
potem wypuszczeni za okupem, teraz 
pożałowała, że nie zwróciła więcej u- 
wagi na tę wzmiankę w gazecie. 

Jeśli liczyła na to, że jej opowie 
coś, to myliła się bardzo. 

— W Szanghaju można zebrać 
olbrzymie pieniądze uczciwemi spo- 

sobami i Innemi, głównie temi innemi, 
— mówił Emery. 

Podczas gdy pracowita paluszki 
Elzy biegały po klawiszach maszyny, 
głowa jej zajęta była pytaniem: jaki 
sposób zdobywania pieniędzy odpo- 
wiadał najwięcej złowieszczemu człe- 
wiekowi? Zdecydowała wreszcie, że 
nie był on zapewne wybredny w wy- 
borze drogi wiodącej do zdobycia 
majątku, skoro, zdawało się, był io 
jedyny cel w jego życiu. 

Od paru tygodni Emery wprowa" 
dzał system oszczędności w swem 
biurze. Zaczął od zredukowania kil- 
ku urzędników. Pewnego dnia do- 
strzegł, że Elza wróciła z dolnego 
piętre, gdzie pracowali zarządzający 
poszczególnych oddziałów, silnie 
wzburzona, zaczerwieniona i z gnie- 
wem w oczach. Emery zjawił się na- 
tychmiast w gabinecie jednego z za- 
rządców i rzekł: 

— Pan chiał pocałować tę dziew- 
czynę? ‚ 

— Jeżeli ona to panu powiedziała 
— to skłamałal, — zaczął bronić się. 

— Ja to mówię, — rzekł twardo 
złowieszczy major. — Proszę odebrać 
pensję do dzisiejszego dnia i odejść! 

Incydent ten stał się powodem 
długiej korespondencji z adwokatami, 
Gdy pewnego razu Elza odpisywała 
na jeden z tych listów, ośmieliła się 
powiedzieć: 

— Pan Staal od dziesiaciu lat pra 

cuje w tej firmie, jest żonaty, ma ro- 
dzinę. Czy nie jest pan zbyt suro- 
wym dia niego? 

Kilka sekund patrzał na nią swe- 
mi stalowemi oczyma i rzekł: 

— Nie potrzebuję radl 
Elza rozgniewała się i miała o- 

chotę cisnąć w niego książką. 
Emery nie radził się w  niczena 

Tarna. Stary dziwak był tak przygnę- 
biony, że nawet nie zwracał uwagi na 
tę charakterystyczną zmianę w sto- 
sunku szefa do niego. 

Eiza spotkała się z opiekunem, 
gdy wychodził na drugie Śniadanie. 
Tarn bardzo rzadko wychodził z biu- 
ra przed wieczorem, to też o mało co 
nie zapytała go, dokąd idzie. 

Elza zdecydowała opuścić f rmę 
Emery, przy pierwszej sposobności. 

Emery tak bardza działał jej na 
nerwy, że już nie chciała go widzieć. 

Maurycy Tarn byłby szezęšliwy, 
gdyby mógł również powziąć sta- 
newczy plan, ale w głowie jego był 
chaos nie do opisania. Teraz dążył 
w kierunku Have-strect, gdyż Ralf 
Chaliam zaprosił go na śniadanie. 

— Rozmawiałem ze „wszystkimi, 
— rzekł Ralf, gdy Tarn usiadł przy 
stole. — Zgodzili się, że najlepiej bę- 
dzie, gdy pan wyjedzie, Emery, zdaje 
się, zburzy część naszej organizacji. 

Tarn nie mógł jeść, gardło miał 
ściśnięte, nie mógł nic przełknąć. 

— Już zburzył, — jęknął starzec. 

— Ani jedna uncja nie może być 
przesłaną za pośrednictwem „Emery 
and Emery”. Żałuję, że rozpeczyna- 
łem tę grę. 

Patrz, oto co znalazłem dziś rano: 
Wsunął drżącą rękę do kieszeni, 

wyjął list i podał przez stół dokto- 
rowi* 

List był napisany na grubym pa- 
pierze pismem wyraźnie zmienionem, 
treść jego była następująca: 

„Wchodzicie nam w drogę i, dzię- 
ki waszej niezręcznej dzłałalności, ро- 
licja zdwoiła czujność. Gotowi jesteś- 
my wręczyć wam 100 000 funtów, je= 
šli wydacie nam waszych przedstawi- 
cieli i złikwidujecie organizacją. Jeżeli 
mie zgodzicie się na tę propozycję, to 
znajdziemy inny sposób pozbycia się 
was“. 

List podpisany był literą „S*. 
Ralf z uśmiechem oddał list. 
— jsśli oni obliczają tę Sprawę na 

100.000 funtów, to mas może опа 
kosztować miljom. Jak ty myślisz, 
czomu ten list de ciebie skierowali? 
Wiedzą oni, że z całej organizacji ty 
jeden przestraszyłeś się: Kiedy przy- 
szedł ten list? 

— Znalazłem go na swem biurku 
dziś rano w biurze. Widocznie nikt 
nie wie skąd się on tam wziął... 

Emery mógłby bodaj wyjaśnić 
to, — sucho przerwał Ralf, — Przy- 
szedł pewnie wcześniej od ciebie? 

Tarn kiwnął. głową. ы 

— Ja odeidę, rozdzielimy pienią- 
dze: jest ich dosyć byśmy obaj mogii 
być bogaci, — mówił Tarn. 

— Pan je ma u siebie? 
— Машга!ме! Gdybym usluchal 

twej rady i złożył pieniądze w banku 
Stebbinga,gdybyśmy przyszli teraz pe 
nie, moglibyśmy tam spotkać czeka- 
iący:h na nas panów ze Scotland 
Yard. Pieniądze są nietknięte, — przy 
tych słowach po raz pierwszy dnia 
tego głos jego zabrzmiał wesoło, — 
w końcu tygednia podzielimy się. 
Kupiłem już bilet. 

— Dziwny z ciebie człowiek! — 
rzekł Ralf również rozweselony. Wy- 
rzekasz się całego majątku. Ale uwa- 
żam, że postępujesz rozsądnie. 

Wstał ed stołu i zapalił cygaro. 
— Pojedziesz sam oczywiście? 
Tara zaczął kręcić się na krześle. 
— Myślę, że tak — mruknął — 

ale to do ciebie nie należy. 
— Owszem, bardzo mnie to inte- 

resuje. Tłomaczyłem ci już, że Elza 
jest mi niezbędna. Ty masz więcej 
rozumu, ale ona jest elegancka i 
sprytna, po krótkiej nauce zastąpi cie- 
bie doskonale. Wyjeżdżaj, odetch- 
niesz, gdy będziesz na statku. A jeśli 
twe plany matrymonialne są poważ- 
ne, to znajdziesz w Południowej A- 
meryce mnóstwe pieknych dziewcząt, 
które z radością wyjdą za takiego 
bogacza. Szczerze mówiąc będzie to 
twoje szczęście, jeśli uda ci się umk- 

nąć żywcem. 
— Co chcesz przez to powie” 

dzieć? — zaniepokoił się Tarn. 
— To, że Soioka nie traci czasu, 

pasaz więc pośpieszyć się z wyjaz= 
em. 

ROZDZIAE XIV. 

Szyfrowana depesza, 

_ Cały dzień przesiedział Tarn przy” 
biurku z rękami wsuniętemi ;w kie- 
szenie, ze spuszczoną głową i zam- 
kniętemi oczyma. Osrzeżenie Chałła- 
ma dźwięczało mu w uszach bez. 
przerwy. Miał 56 lat, a życie i wole 
ność były mu niezmiernie drogie. 

Nagle w chwili, gdy mózg jego 
Oplątały ponure myśli, stało się coś 
co miało pociągnąć za sobą kata- 
strofę, 

— Depesza, Sir — rzekł aa 
nik — zdaje się, że szyfrowana, 

— Co? | 
Penuro spojrzał na leżący przed: 

nim papier. Nieuważnie -odczytał pod- 
pis, nagle o małe co nie krzyknął. 

Depeszę wysyłał pewien kupigc- 
japoński, z którym miał doczynienja 
w imieniu swego przestępuzgo sy 
dykatu. Soioka dowiedział się o tem 
i źródło dostawy została zamknięte. 
Lecz oto w depeszy Tarn wyczytaż 
nazwisko пар!запе po angielsku. 
Śpiesznie odnalazł klucz do tego szyf-- 
ru i zaczął odczytywać depeszę, 
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gubioną książecz- | 
kę _ wojskową. 
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