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Konsekwencja stanu wojny. 
O fakcie ogłoszonym w prasie 

kowieńskiej aresztowania trzech Po- 

laków na terytorjum republiki kewień- 
_ skiej — mamy kilka warjantów, które 

mas doszły. Wszystkie one mó. 

wią o porwaniu przez Litwinów z 

naszego terytorium p: Jabłońskiego. 

Niewątpliwie władze odpowiednie ze- 

chcą sprawę wyjaśnić i dać. komuni- 

kat oparty na ścisłem stwierdzeniu 
stanu faktycznego. 

Nie można bagatelizować takiego 
incydentu. Nie mamy zamiaru podno- 

sić głosu i apelować do honoru na- 
rodu i honoru państwa. Przyjmujemy 

zgóry, że i Ministerstwo Spraw Zagr. 

i każda inna władza polska natyle 

jest na henor państwa czuła, że prze- 

cież nie pozwoli, żeby z naszego te- 

rytorjum porywano obywatela polskie: 
go, urzędnika polskiego i poiem za- 
stanawiano się, czy go postawić przed 

sąd wojenny, czy też nie. Wierzymy 
głęboko i mocno, że incydent ten, — 

po dokładnem stwierdzeniu jego prze- 
biegu, jego charakteru — zostanie 
załatwieny w sposób zgodny z fa- 

ktem, że Polska jest państwem, jest 

państwem niepodległem i niezałeżnem. 
Ale incydent ten, w związku z 

nadchodzącą wrześniową sesją Ligi 

Narodów, trzeba traktować głębiej. 
Oto jest jeszcze jednem  potwierdze- 
niem, że Litwa Kowieńska uważa się 

dotychczas za pozostającą w stanie 

śwejny z Polską. O tem się powtarza 
na Litwie nieustannie, u nas prawie 

nigdy. Należy więc stwierdzić, że 
Litwa nietylko na papierze, lecz i w 

rzeczywistości prowadzi z nami woje 

nę, skoro pozwala sobie na . gwałty 

pograniczne, : 
Ten stan rzeczy istniał za po- 

przednich rządów, istnieje i teraz. 
Należy go zlikwidować. Jak? O tem 
jest wiele Opinii, wiele zdań w Pol- 

sce.—Lecz właśnie na tym punktie, 
że należy ten absurdalny stan wojny 
zlikwidować, godzą się w Polsce 

wszyscy, ą nie mogą się wszyscy nie 
zgodzić w Eurepie, skoro cała Euro- 

pa jest jak wiadome chronicznie pod 
znakiem propagandy pokoju. 

W ten sposób incydent z Jabłeń- 

i traktować należy jako ostrzeże. 
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nie, jako stwierdzenie tego dokuczli- 
wego, śmiesznego stanu, który się 
wytworzył, gdzie: oto na granicach 
nad |któremi słońce Ligi Narodów 

świaci tak strasznie jasno. ł tutaj 
właśnie «stan wojny», porwanie ludzi, 
formalna, całkowita możność przejścia 
przez granicę z bronią w ręku, bo 
skoro stan wojny istnieje... 

W incydencie z p, Jabłońskim, 

sprawą honoru i godności państwa 
polskiego jest odebranie Litwinom 
kowieńskim osoby p, Jabłońskiego, 
sprawą polityki jest wyciągnięcie kon- 
sekwencji w celu likwidowania tego 
stanu wojny. Mocna sytuacja między” 
narodowa Polski ułatwia to zadanie. 

Cat. 

Pan Minister Zeelens w wywiadzie w 
Kownie oświadczył, że takiej prasie, jak ta 
ze Słowem wileńskim na czele, on ekselen- 

cja łotewska radzi, by zajęła się <swemi 
domowermi sprawami». Nie wiedząc dopra: 
wdy dobrze, jak rozumieć to określenie, 
rozumiemy jedno, że ekselencja jest nieza- 
dowoloną z nas i że chciała nam okazać 

zły humor, nie wysilając się zbytnio na lite- 
rackie złego tego humoru ujęcie. A więc i 

my, dostrajając się do tego humoru i tego 
styłu, odpowiemy po tutejszemu: <ot powie: 
dział, co wiedział», 

|, KEIATNMONNTUENNSITA SANTA 

* Przeciwko połączeniu się Buł. 
garji z Jugosławią. 

SOFJA 18.8, Pat.. Oświadczenie 
Radicza, że król Borys byłby » skłan- 

y zrzec się trenu celem umożiiwie- 
is połączenia się Jugosławji z Buł« 
arją, wywołało tu ogromne niezado- 

wolenie. Oficjalny dziennik Demokra- 
ticzeski Sgewor występuje ostro prze- 
ciw Radiczowi i stwierdza, że ani 

* król Borys, ani nikt z otoczenia jego 
nic podobnego nia powiedział, Twier- 
dzenia Radicza są fantazją, 'jak rów- 
nież wiadomość ©0 spotkaniu króla 
Borysa z królem , Aleksandrem w 
Monachjum. 

Według dalszych wisdomości © okoliczności:ch towzrzyszą 
cych porwaniu, Jabłoński miał ojca zamieszkującego stale w 
Koszedarach po stronie litewskiej. Jabłoński wystarał sę o prze- 
pustkę u władz K. O. P. zezwalsjącą na przebywanie w strefe 
pogranicznej,” celem widzenia sę ojcem. Podobno przepustkę 
otrzymał ojcec jego od wiadz Litewsk ch. Wl-dze litewskie wyd ły 
ojcu t:ką przepustkę natychmiast, wiedząc, że chodzi mu o widze 
nie sę z synem. jednocześnie wydane zostały zarządzenia celem 
porwania młodego Jabłońskiego. EM 

Widzenie sę miało sę odbyć w ten sposób, że Jabłoński steć 
miał przy slupie granicznym Polski, zaś ojcec na terytorjum 
Litwy. Gdy Jabłoński przybył na miejsce umówone i znajdował się 
na terytorjum Poiski, nespodziewanie wyłoniii się żołnierze litew* 
skiej straży granicznej i uprowadzili go pod grcźbą b gnetów. 

Według wiadomości otrzymany:h z Kowna, pewne sfery ko- 
wieńskie przeciwne są stawieniu Jabiońskiego przed sąd wojenny, 
w obawie wywołania konfi:ktu z Po ską 

Międzynarodowa kompromitacja Sowietów. 
Jak rząd SSSR wspomagał Riffenów, 

PARYŻ, 19. Vill. BAT. Matin ogłasza korespondencję wymienioną 

między attache wojskowym sowietów w Paryżu Wołkowem, ambasaderem 

sowieckim w Berlinie Krestinskim i Gallaherem w Londynie. Korespon- 
dencja ta świadczy o współpracy rządu moskiewskiego z 3 międzynaro- 

dówką, współpracy, mającej na celu dezorganizację życia w kolanjach 

francuskich i wywołanie powstania szczepów marokkańskich. 

Dnia 4 stycznia 1927 roku paryska placówka kominternu poleciła 

Gałlaherowi wysłać riftenom na koniec stycznia broń i amunicję, 2500 
karabinów i 1500 strzelb, Gallaher odpowiedział 8 stycznia, że w sprawie 

dostawy tego materjału koniecznem jest zwrócenie się do firmy Dundee, 
a w Sprawie transportu drogą morską do pewnego niemieckiego towarzy- 
stwa okrętowego w Anglji. *W trzy dni później komintern moskiewski 
uchwalił użyczyć poparcia komitetowi pomocy riffenom, tak ażeby  działa- 

nia nieprzyjacisiskie mogły być podjąte z wiosną. 
Dnia 16 stycznia b. r. ambasador Krestinski pisał do Wołkowa, że 

niezbędnem jest wyszukanie dla komitetu pomoty riffenom fachowych о- 

ficerów niemieckich. Dodał przytem, że major Jurgans otrzymał z niemiec- 

kiego sztabu generalnego ważne informacja o Marokko. Dnia 21 stycznia, 
a następnie 29 stycznia Gallaher pisze do Wełkowa, że otrzymał w sty- 
czniu z Arcosu 10 tysięcy pesetów i amunicję. Karabiny maszynowe i re- 

wolwery, używane w armji rosyjskiej, zostały już naładowane na okręty 

W dniu 31 stycznia komintera wystosował z Moskwy do hiszpańskiej 
placówki kominternu w Paryżu długie pismo, wyłuszczając plan operacji 
w Merokku i przygotowujące obalenie obecnego ustroju w Hiszpanii. 

Dnia 18 marca b. r. Wełkow w liście do przedstawiciela sowiecke- 
go w Marokku, Arkassowa, komunikuje mu o specjalnym rozkazie komi- 
tetu rewolucyjnego wzmożenia ruchu powstańczego wśród szczepów . w 
celu osiągnięcia namacalnych wyników, któreby pomogły w  wykonanin 
planu. 

e Az 2: z ° 
O przyjaźń dynastji bałkańskich, 

BIAŁOGRÓD, 19 VIII. PAT. W tutejszych dobrze red bc: ko- 
łach obiega pogłoska, że król Aleksander spotkał się w Monachjum nie tylko 
z królem Borysem, lecz także z księciem Karolem rumuńskim. Król Aleksander 

rosił księcia Karola, ażeby nie wytwarzał trudności dla młodego króla Micha- 
ła i nie przeszkadzał wzmocnieniu stanowiska dynastyj bałkańskich. Mówią 
również © małżeństwie króla Borysa z księżniczką rumuńską llleanu, przez co 
ma być stworzony ścisły związek przyjaźni między dynastjami bałkańskiemi. 
Jednocześnie ma być podjęta próba przywrócenia monarchji w Grecji, ab: 
także król grecki mógł przystąpić do <świętego przymierza» dynastyj bał- 
kańskich. 

Decyzja Sądu najwyższego. ' 
Sąd najwyższy oddalił odwołanie Sacco i Vanzettiego, 

Senator amerykański o sprawie Sacco i Vanzettlego. 
WASZYNGTON. 19Vili. PAT. Pewna amerykanka zwróciła się do 

senatora Boraha, przewodniczącego kotnisji spraw zagranicznych senatu, 
ażeby interwenjował w sprawie Sacco i Wanzettiego ze względu na kon: 
sekwencje, jakie wykonanie nad nimi egzekucji pociągnęłoby w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych. W odpowiedzi na powyższy apeł senator 
Borah oświadczył, że podstawą interwencji w sprawie Sacco i Vanzettiego 
mogłoby być jedynie przekonanie o ich niewinności lub też o niespra- 
wiedliwości wyroku. Kierowanie się względami na stosunki zagraniczne 
sprzeciwiałoby się poczuciu godności narodu amerykańskiego. 

Spotkanie Bratlanu ze Stresemannem.. 
BERLIN, 19.VIII, PAT. Paryski korespondent Taegliche Rundschau 

donosi na podstawie infermacji z Bukaresztu, że rumuński minister finan- 
sów Bratianu. który bawi obecnie w jednej z francuskich miejscowości 
kuracyjnych, zatrzyma się w drodze do jGenewy kilka dni w Paryżu, W 
Genewie ma przyjść do skrtku spotkanie Bratlanu z ministrem Strese- 
mannem. W kołach dobrze poinformowanych sądzą, że rozmowy obu mi- 
nistrów będą miały charakter ogólny. Szczegóły zaś, dotyczące spraw 
spornych między Niemcami a Rumuują, mają być omówione w czasie 
późniejszym w Berlinie albo Bukareszcie, 

Urzędnicysdemonstranci będą ukarani, 
AKWILEA, 19-VIil. PAT. Wielka rada odrzuciła wnioski socjalnych demokratów 

wzywające ją do zajęcia stanowiska w sprawie Sacco i Vanzettiego. Rada uznała, że 
jest to sprawa prywatna, która nie obchodzi wcale władz. Następnie rada postanowiła, 
że urzędnicy publiczni, którzy porzucili pracę celęm wzięcia udziału w demonstracyj- 
nem zgromadzeniu, mają być ukarani. 

LIN CENTAS TEST T TTT AST KTU ARE TNT TINA STI 

Starcie zbrojne z policją w Telszach. 
<Lietuvis> donosi, že 16-g0 b. m. o godz. Н rano, w Telszach doszło do 

bójki między policją i przybyłą z Szawel grupą robotników kolejowych. Potur- 
bowano dwóch policjantów i kilka osób, które stanęły w obronie policji. Ro- 

botnicy, uzbrojeni w noże i kamienie, rzucili się nawet na przybyłych x Do- 
wództwa Miasta żołnierzy. Padło kilka strzałów. W związku z tem aresztowa- 
no 14 robotników. Wdrożono śledztwo. 

Areszty komunistów w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK, 19 VIII. PAT. Wczoraj aresztowano 6 członków komu- 

nistycznej partji Zachodniej Białorusi, którzy od dłuższego czasu przygotowy- 
wali demonstracje komunistyczne na dzień 19 b. m. Dochodzenia ustaliły, że 
aresztowani przygotowywali również zamach zbrojny. Wobec znalezionych 
przy rewizji obciążających materjałów i przyznania się oskarżonych do winy, 
przekazano ich do dyspozycji władz sądowych. 

Niezwykle bezczelny oszust. 
WARSZAWA, .19-VIII. (tel. wł. Stowa). Jeden z brylanciarzy warszawskich dokonał 

udanego «wystąpienia» w Paryżu. Mianowicie udało mu się nawiązać kontakt z dwoma 
ubilerami paryskimi proponując im ki brylantów za sumę dziesięć tysięcy fun“ 
ów szterlingów: Według umowy, mieli się oni spotkać w Gdańsku. Tu sprytny oszust 
ukradł brylanty i zbiegł samochodem do Warszawy. Obecnie prowadzi się śledztwo, 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczegon—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem. 

Redskcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej, Zagraniczńe o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
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Walka z przestępczością. 
Posłowie o bosych nóżkach. 

Jedno z pism krakowskich z du- 
żym tupetem zabrało się do krytyko- 

wania wprowadzonej nowej instytucji 

sędziów śledczych do spraw wyjątko- 

wej wagl. Krakowskie to pismo przy- 
niosło opinię, że instytucja ta „Sprze- 

czna jest z konstytucją”, bo każdy 

według konstytucji podlega „właści- 
wemu sądowi”. Zupełnie błędne i na- 

wet zabawne to rozumowanie zwróci. 

ło tylko uwagę na nową instytucję 

Oczywiście nie gwałci ona w niczem 
zasady „właściwego sądu". Sąd wła: 
ściwy pozostaje, ale tylko śledztwo 

w niektórych sprawach, które tego 

wymagają, — toczy się w zupełnie, 

daleko doskonalszy sposób. Oto do- 
tychczasowy sędzia śledczy obserwo* 

wał swój mały rewir, który mu ogra- 

niczał horyzont. Z chwilą kiedy sę- 

dzia śledczy miał do czynienia z ja- 

kąś przestępczą erganizacją, rozgałę- 

zioną rozpowszechnioną na większym 

terenie, mającą przestępcze związki i 

przestępcze źródła w dalekich od sie- 

bie geograficznych okolicach — sę- 
dzia śledczy walczył z dużemi trud- 

nešciami. Jako przykład zacytujmy 
organizację szpiegewską ościennego 
peństwa i stosunek do niej sędziów 

śledczych Sędzia śledczy, dajmy na 
to Oszmisński mógł natrafić na śłady 
takiej organizacji, ma jednego jej 
członka, lecz jakże utrudnioną była 
jego praca, skoro nie mógł obserwo* 
wać całego terenu kreciej roboty „z 
łotu ptaka”, skoro nie mógł koordy- 
nować pewnych wiadomości, dacho- 
dzących go z różnych stron. Ustano- 

wienie sędziów śledczych do spraw 

wyjątkowej wagi przy sądach apela- 
cyjnych niezwykłe ułatwia wymiar 
sprawiedliwości, pozwalając ujmować 

syntetycznie pewne objawy  prze- 

stępstw, dochodzące do wiadomości 

sędziego. 

To jest jedna kwestja z zakresu 

wytniaru sprawiedliwości, którą chcie- 

liśmy poruszyć Drugą jest sprawa 

Marjawitów, Gaz. Warsz. Por. dru. 

kowała jakiś list otwarty do ministra 

Masysztowicza o marjawitach, a potem 

sg chwaliła, że na skutek tego listu 

wszczęte zostały dochodzenia w Płoc- 
ku: W istocie obserwacje władz są: 
dowych datują się od dawna. Cały 

materjał oparty o dane objektywns 

i ścisłe zostanie niewątpliwie przed- 

stawiony, Ale prasowo-polityczna kam- 

panja utrudnia, a nie ułatwia tę ro- 
botę. Tak samo utrudnia ją władzom 
sądowym, jak i cała ta donośna, przez 

partyjną tubę wykrzykiwana kampanja 

nie leży w interesie celu, który my ka 

telicy musimy popierać i to nietylko 
jako katolicy, lecz jako obywatele cy- 
wilizowanego państwa, a celem tym 
jest całkowite wytępienie sekty Ma- 
rjawitów. Sekta Marjawitów to mie- 
mieszanina brudnego geszefciarstwa, 
brudnej erotomanji z brudnem wyzy- 
skiwaniem ciemnoty mas, Jeżeli ktoś 
mówi © plamach XX w., o starych, 

niewytartych pajęczynach z ciemno» 
ty, fanatyzmu, ubóstwa duchowego 
wśród włościaństwa—to niewątpliwie 

taką plamą jest właśnie marjawityzm. ; 
Marjawityzm to jakby koltun nagle 
przeniesiony z pamiętników dr. „Fran- 
ka w wiek XX-ty, 

Ale dlatego też tak niesmaczne 
wrażenie robią pistmia, które bronią 
Marjawitów i dlatego całe to hałaśli- 
we, patetyczne hukanie na sprawie* 
dliwość, aby dokonało swego obo- 
wiązku, nie jest na miejscu. Trzeba 
pamiętać, że za «wtajeraniczonymi» 
księżmi  marjawickimi stoją, tysiące 
zbałamuconego, ciemnego, lecz pocz. 
ciwego ludu polskiego. Trzeba wła» 
śnie Odpowiedniej atmosfery, aby 
działając dla dobra tego ludu nie 
przyczynić mu bólu, nie urazić 
jego fanatyzmu, który, wywołany 
przez  aferzystów i skierowany 
w łożysko niegodne — przecież 
sam w sobie opiera Się na emocji 
religijnej. Należy spokojnie i poważnie 
dojść, ile prawdy kryje się 'w oskar- 

„od zegarków? e" 

żeniach rzucanych na rozpustę i pie- 

niężne krętactwa duchowieństwa mar- 

jawickiego — lecz przedwcześnie nie 

należy wzbudzać w Polscz czegoś, 
coby choć w małych rozmiarach 
przypominało wojnę religijną z  tłu- 
metm. Jeśli ingerencja władzy odbęe 
dzie się wśród rozgardjaszu nawoły- 
wań, to może przyjąć niepożądany 
obrót. 

W zystkoto nie pomniejsza na- W 
szej a" ра do gazet, które, jak 
Robotnik, bronią zdecydowanie ducho- 
wieństwa marjawickiego. — Jeśli, po- 
wiedzmy, marjawityzm mógłby mieć 
adwokatów, te należałoby ich szukać 
wśród jakichś mistyków, ceniących 
wszelkie objawy w jakikolwiek spo- 
sób związane z mistyką, nawet tak 
grubo erotyczne, jak sekty Wielko- 
rosyjskie. Nie wiem, czy tacy mistycy 
są w Polsce, lecz rozumiałbym ja- 
kieś „tout comprendre, c* est tout 
pardonner“ wyglaszane z tej strony. 
Ale Robotnikowi należy zwrócić u- 
wagę, że spekulują na ciemności na- 
szego ludu nietylko księża marjawici. 
Te fgury, które kręcą się koło kon- 
sulatu amerykańskiego 1 obiecują 
kmiotkom paszporty w ciągu kilku 
godzin, lub tacy jegomościowie co 
te po jarmarkach sprzedają tomba- 
kowe zegarki, twierdząc że to są zło- 
te „ojca" — to także tacy speku- 
lanci taksamo jak marjawici zwią- 
zani i uzależnieni od ciemnoty na- 
szego ludu. Czemuż więc Robotnik 
nie broni tych od konsulatów i tych 

'A czem wytłómaczyć, że Epoka 
wydrukowała orędzie  „biskupów* 
marjawickich z drobnem powołaniem 
się tylko na własną bestrouność?,, 

Tłómaczenia, warjant pierwszy, 
Epoka, a nie wiem dlaczego wydaje 
Się mi, że tytuł tego plsma brzmiał 
by odpowiedniej jako Epoko, w for- 
mie nijakie, a nie żeńskiej, jest 
pismem nawpół rządowem, nawpół 
Partji Pracy. Zagranicą pisma rządo- 
we często bywają ciekawe, Dzienni- 
karze, którzy tam pracują, nie mogące 
oczywiście pisać nic oryginalnego, 
ani nikomu karczować ścieżek, ani 
wogóle wypowiadać jakichś myśli, 
temniernniej umieją sobie znaleść ab. 
szerne pole do popisu. Wchodzą 
całkowicie w styl, w język, pisują 
artykuły żówietnie opracowane styli- 
stycznie, lub też maestrją pióra wska- 
zują, że można nie wypowiadać żad- 

nej myśli, a jednak być zajmułącym, 
dowcipnym,  finezyjnym i godnym 
czytania. Niektórzy temperują ołówek 
dlatego by nim pisać, a dziennikarze 
z prasy rządowej © , dużej kulturze, 
to jalby temperowanie ołówka nie- 
zwykle cienko, by nim nigdy nie pisać. 

Panowie z Epoki nie mają takich ambicji. 
Ich praca jest nudna. A tu raptem 

list biskupów, ewenement, sensacja, 
Marjawici sami list,przynieśli. Redakcji 
przypomniały się czasy z przed okre- 
su «pisma rządowego». Temperament 
uniósł ku wspomnieniom. List 
umieszczono. 

Tłómaczenia warjant drugi. Znaj- 
dzie on więcej wiary w oczach ende- 

cji Nam się on wydaje nieprawdope- 

podobny. Epoka umieszcza list „bie 
skupów” marjawickich bo, członko- 
włe Klubu Pracy sami powoli stają 
się konwertytami marjawickimi. Rye ło 
zobaczymy ich w nowych szatach, z 
żółtym wyszyciem w okolicy serca i 
w trzewiczkach ma bosych nogach. 
Jak p. peseł Kościałkowski w tym 

stroju mkaże się na ulicach Wilna 
będziemy musieli ge sfotografować, 

> M, 

ASA DTS E TENS TEISIŲ 
Prace w sprawie ustawy upo. 

saženiowej. 
WARSZA WA, 19.Viil.(fel,wł, Słowa) 

Pod przewodnictwem vice Ministra 
Grodyńskiego odbyła się w Ministr. 
Skarbu pierwsza z serji konferencja, 
mająca przygotować i skonkretyzo- 
wać w ramach możności Min. Skarbu 
materjał do nowej ustawy uposaże- 
niowej. 

ul, Ratuszowa I 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — ul *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 „groszy 

Sejm i Rząda 
Wyjaśnienie ministerstwa 

skarbu. 

WARSZAWA 19.Vil PAT. W 
związku z szeregiem  nieścisłych no- 
tatek w prasie codziennej w sprawie 
rzekomego zaginięcia akt;dotyczących 
gwarancji Banku zjednoczonych koo- 
peratyw wobec Protekty i w - sprawie 
zwolnienia dr. iBączkowskiego mini- 
a skarbu wyjaśnia ce mastę- 
puje: 

Pismem z dnia 4 sierpnia rb. woje 
skowy sąd okręgowy zażądał wspom 
nianych akt od ministerstwa skarbu. 

dniu 6 sierpnia br. akta te zosta» 
ły przesłane do sądu z zaznaczeniem, 
że część tychże zaginęła, co ujawnio- 
ne zostało przed kilku tygodniami. 
Jak się w wyniku przeprewadzenego 
dechodzenia okazało, braku akt w 
tej sprawie nie stwierdzono. Wiado- 
mość o zaginięciu tychże spowodo- 
wana została emyłką urzędnika, Ikto- 
ry tymczasowo zastęcował naczelnika 
wydziału bankowego. jednocześnie 

ministerstwo aka wyjaśnia, że 
zwolnienie dr. Bączkowskiego ze sta- 
nowiska naczelnika wydziału banko- 
wego nie pozostaje tw związku ze 
RR rzekomego zaginięcia akt Pro- 
ekty. 

W sprawie ograniczenia ilości 
aplikantów w Warszawie, 
WARSZAWA, 19 VIII.(żel.wł.Słowa) 

W związku 2e sprawą ograniczenia 
liczby aplikantów sądowych i adwo- 
kackich w Warszawie, Izba adwokacka 
zebrała dane statystyczne stwierdza- 
jące, że podczas gdy w Warszawie 
nadmiar sił prawniczych stwarza nie- 
normalną konkurencję, całe okręgi na 
kresach wschodnich cierpią na brak 
w tym względzie. W okręgu łuckim 
na pięć powiatów jest załedwie 38 
adwekatów I 5 aplikantów. 

KET ET OORAZCEH ECTTPOOZZTCKA 

Poseł Rogula w obozie polo. 
nofilskim. 

Krążą pogłoski, że znany działacz 
białoruski, posel na Sejm Rogula, 
oraz senator Nazerewski, zgłosili 
akces do -polonofiiskiej organizacji 
białoruskiej, mianowicie do <Bisloru= 
skiej Rady Narodowej», której preze- 
sem jest dr. Pawiukiewicz. 

Wiadomość ta wywołała prawdzi- 
wą sensację w tutejszych sferach bia« 
łoruskich. 

Przewidywane 'przesilenie w 
Rosji. 

Według wiadomości, jakie otrzy- 
mał „Tygodnik Handlowy*, w końcu 
sierpnia należy spodziewać się w Roe 
sji ciężkiego kryzysu ekonomicznego, 

Mianowicie, ma połowę sierpnia 
przypada termin płatności zobowiązań 
rosyjskich w Anglji, wynoszących kile 
kanaście miljenów funtów sterlingów. 

Wobec zerwania stosunków dy- 
plomatycznych z Lendynem, nie może 
być mowy © prolengacie tego termi- 
nu. Z drugiej strony, wielkie zapasy 
nafty rosyjskiej, które. miały, służyć 
Sowietom na częściowe pokrycie zo« 
bewiązań, pozostały w cysternach, a 
to wobec bojkotu produktów sowiec= 
kich w Anglji. 

Również zawiodły nadzieje na u- 
zyskanie pomocy finansowej Niemiec 
i Włoch. 

Tak więc sytuacja przedstawia się 
dła Sowietów bardzo niepomyślnie i 
w Moskwie obawiają się dalszego, 
silnego spadku czerwonca, 

Sowieckie misje handlowe zagra: 
nicą miały otrzymać polecenie zawie- 
szenia wszelkich zakupów, a prowa- 
dzone rokowania, jak np.z Egiptem, 
o zakup zbioru bawełny (najdroższej 
w świeciel) są bluffem, obliczonym na 
wprowadzenie w błąd opinji euro- 
pejskiej. 

Z sierpniowem przesilaniem finan- 
sowem wiążą się obawy wstrząśnień 
politycznych w Rosji. 

SIEWKIKI 
rzędowe Ventzkiego, rzutowe Eckerta 

1 do nawozów sztucznych: 

Ventzkiego i Westfalja 

    

poleca: 

Lygmmi Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l-a. 

  

         



8 ŁO W O 

ECHA KRAJOWE  Kowieńskie posunięcie ministra Zeelensa. 

  

Co słychać w Białym 
stoku? 

Wybory do Rad Miejskich w Bia- 
lostockiem. 

Wynik dotychczasowych wyborów 

do Rad Miejskich w 39 miastach Wo- 

jewództwa Białostockiego (z wyjątkiem 
miast wydzielonych: Białystek, Ого- 

dno, Łomża i Suwałki, gdzie nowych 
wyborów jeszcze nie było) — przed- 
stawia się następująco: Ilość upra- 
wnionych do głosowania: 74 853. Ilość 
głosujących: 48.554. Rozkład man- 
datów: Bezpartyjai—184, Org, Sjon — 
102, Ch. Dem. — 62, Socjaliści —45, 
Skrajna Lewica — 23, Z. L. N. — 
19 „Bund“ — 18, „Plast“ 18, „Wyz- 
welenie“ — 15, Stronnictwo Chłop: 
skie — 11, Klub Pracy — 3, N.P. 
R. — 2 

Pod względem zawodowym otrzy- 
mali mandaty: Kupcy — 99, Rzemieśl- 

nicy — 72, Urzędnicy — 12, Robo- 

tnicy — 32, wolne zawody—6. Prze. 
mysłowcy — 16, Handłowcy — 7, 
Rolnicy — 131, Duchowni—2, Wła- 

ściciele nieruchomości — 10. Inteli- 
gencja prac. — 55, Bez zajęcia — 2. 

Pod względem narodowościowym: 
Polacy — 270, Żydzi — 204, Biała- 
rusini — 23, inne narodowości — 8. 

(©) 
Wiece protestacyjne w sprawie 

Sacco i Vanzetti. 

W ubiegłym tygodniu odbyły się 
dwa wiece protestacyjne przeciw wy- 
rokowi śmierci wydanemu o sprawie 
Sacco — Vanzetti. Wiece organizo- 
wane były z inicjatywy Związków Za- 
wodowych. Rob. polskich i żydow- 
skich. Zebrani uchwalili rezolucję 
protestującą przeciw skazaniu na 
śmierć. Obecnych było na obu wie- 
cach 600 osób. (c) 

DUKSZTY. 

— Obchód „Cudu nad Wisłą". 
W celu uczczenia rocznicy, t.zw.„Cu- 
du nad Wisłą* odbyła się dnia 14 go 
bm. w ładnie udekorowanej sali do- 
mu ludowego w Duksztach, stara- 
niem i na rzecz Macierzy Szkolnej 
przy poparciu miejscowego  społe- 
czeństwa zabawa, na program której 
złożyło się: przedstawienie amatorskie, 
poprzedzone odczytem prezesa koła 
Mac. Szkol. oraz tańce przy dźwię- 
kach orkiestry symfonicznej. Obficie 
zaopatrzony bufet oraz duża frek- 
wencja amatorów tafica przyniosły 
spory zysk, 

Dem ludowy w Duksztach zaw- 
dzięcza swe urządzenie wraz z przy” 
budówką sceny dochodom z przed- 

stawień amatorskich, inicjowanych |! 
wykonywanych przez grupę miejsco- 
wych obywateli, tudzież wydatnej po- 
mocy urzędu gminnego. Należy też 
podkreślić sprężystą dzialalność orga- 
nizatorską p. prezesa koła M. Szk., 
którego, niestety, za armatorstwo wy: 
głaszania odczytów nie możemy po- 
chwalić, gdyż, jak to estatnio miało 
miejsce, prelegent awansuiąc  poałą 
Stan. Strońskiego na wieszcza naro- 
dowego, zatniast spopularyzowania 
momentów dziejowych 1920 r., dał w 
efekcie przez fałszywe oświetlenie hi- 
storji—(odwaga bowiem ówczesnych 
posłów na Sejm w kierunku odwrot- 
nym od nieprzyjaciela jest powszech- 
nie znaną) jeszcze większe tych mo- 
mentów zaciemnienie, 

m. MOSARZ 
pow. Postawski. 

— Z działalności Rady Opie- 
kuńczej Kresowej. W dniu 14-go 
sierpnia rb. w miejscowym domu 
ludowym Rady Opiekuńczej Kresowej 
w obszernej i pięknie udekorowanej 
sali oraz na technicznie urządzonej sce- 
mie w obecności przeszło 200 osób, 
odbyło się przedstawienie amator- 
skie. 

Przedstawienie wypadłe nadzwy- 
czaj udatnio i z przyjemnością dało 
się zauważyć, iż jak pomiędzy gra- 
jącymi tak i widzami, pomimo iż jak 
jedni tak i drudzy pochodzili z róż- 
nych klas społecznych, panowała miła 
harmonja. 

Po ukończonem przedstawieniu 
przy dźwiękach własnej smyczkowej 
orkiestry w nadzwyczaj towarzyskiej 
atmosferze odbyła się również zaba: 
wa taneczna, która przeciągnęła się 
aż do 4-ej rana. 

Z przyjemnością zauważyłem, jakie 
doniosłe znaczenie ma wyżej wspom- 
miana placówka na dalekich Kresach 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jej to sta- 
raniem jest zorganizowanie, straży og“ 
niowej, przyczynienię się do powsta- 
nie mleczarni spółdzielczej i zorgani- 
zowania kółka rolniczego wespół z 
Wileńskiem Towarzystwem Rolniczem 
założenie bibijoteki | czytelni przy 
domu ludowym, oraz przysposobienie 
wojskowe pod kierownictwem stałego 
Instruktora. 

Wogóle, jak widać ze wszystkiego, 
pobudzenie tutejszego życia kultural- 
nego zawdzięcza się przeważnie Ra- 
dzie Opiekuńczej Kresowej. Jedyną 
wadą, którą dało się zauważyć, jest 
to pewien dysonans i dysharmonja 
pómiędzy niektórymi przywódcami 
miejscowych erganizacji. Jest jednak 
nadzieja, że dobro ogółu stanie na 
pierwszem miejscu i pokona wszelkie 
urazy osobiste. Obecny. 
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Migawki litewskie. 
СО$ # UWERTURY. 

Smutne czasy przežywamy—l we- 
sołe zarazem. 

Tańczy się aa cmentarzach, a la- 

mentuje się: aa wzsełu— 

Śmiech wtóruje lamentowi, a jęk 
przedrzeźna u: = 

Zgrzytliwy leit—metyw życiał.. 

Preżliova rządzi światem.  Robie- 

nie na złość — najmodniejsza 

dziś „polityka”. 
Na złość idealiście być cynikieml 
Na złość uczciwości być złodziejem! 
Na złość idei pokoju awantury 

wywoływać! 
Na złość miłości nienawidzieć! 
Na.złość sztuce idjotyzmy, andro- 

ny paplać! 
Na złość wregowi biczować sa- 

mege siebie, aby się martwiła 
psiajuchal 

Na złość sąsiadewi fulrzaną, ezap- 
kę nosić w 40:stopniewy upał! 

Na złość idei braterstwa narodów b) 
urządzać menażerję narodów 

Europy! 
Robienie na złość stało sią ma- 

niactwem ogólnem, powszech- 
nem. Przekora—jedyną racją 
stanu! 

Niech się bawią ludziska. 
Nie przeszkadzajmy im roskosz- 

nie grzeszyć, aby w samą po- 
rę odczuwali potrzebę kary i 
cierpienia! 

NIECO UCZCIWOŚCI. 

Moi dosyć inteligentni rodacy, wy* 
chowawcy młodego pokolenia, naj- 

Saletra Chilijska 
STANIAŁA 

i znajduje się w sprzedaży w Syndykatach Rolniczych» 

Stowarzyszeniach Rolniczo-Handlowych oraz w Składach 

Nawozów Sztucznych. 
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więcej boją się polonizacji. i diatego 
odgradzają się stanem wojennym od 
kaj; 

aczego jednak boją... się tylko 
polonizacji? Dlaczego A nią boją 

ermanizacji, rusyfikacji, łotwizacji? 
laczego zdradzają słabość ducha— 

niewiarę we własną potegę narodową, 
w Odporność rasową? Czy chcą, aby 
Litwę umieszczeno w oranżerji—pod 
szklanym dachem? Czy chcą, aby 
Połska przysięgła, że Litwy polonizo- 
wać nie będzie? Byłoby największym: 
wasz dla Litwy, gdyby. tak'się 
stało*.. 

Życie narodów—to współdziałanie 
i współzawodnictwo, Konkurencja—ry- 
walizacja z Polską właśnie: dobroczyn- 
nie podziałałaby na twórczość nare- 
du litewskiego! Dziś literatura i sztu- 
ką narodowa Litwy bez konkurencji 
i dlatego szybkiem tempem nie roz- 
wija się... W walce bezpośredniej har- 
tuje się duch narodu. 

Zresztą masy ludu litewskiego nie 
mają tej obawy. Lud jest pewny sie- 

ie. 
Największy strach przed Polską 

mają (risum teneatis!) tylko zteofici (prze 
ważnie mówią po polsku, po litewsku 
„tlie mają czasu* się nauczyć). Rodo- 
wity Litwin jest dobroduszny, jowiałny, 
pełen tolerancji. On mocno siedzi na 
swej ziemi i wie, że nikt go nie ru- 
E jeżeli on sam nie zechce, Uparty 
jest. 

— Strachem żyją tylko neofici, kar- 
jerowicze! 

1 słusznie. 

NIECO -.POLITYCZNOŚCI. 
Wielkie mocarstwa mają wielki 

Min. Zeelens przemawia do 
prasy. 

W czwartek o g. 8 rano p. mini- 
ster Zeelens w obecności szefa wy- 
działu bałtyckiego łotewskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych p. Mun- 
tersa i posła łotewskiego w Litwie 
p. Bałodisa przyjął u siebie przedsta: 
ai prasy miejszowej i zagranicz- 
nej. 

„Rewizyta i kwestje drob- 
niejsze *, 

Na wstępie p. minister oświadczył, 
że celem przyjazdu jego do Kowna 
jest złożenie rewizyty  liiewskiemu 
Prezesowi Ministrów i Ministrowi 
Spraw Zagranicznych prof. Woldema- 
rasowi, który odwiedził go podczas 
pobytu swego w Rydze na pogrzebie 
prezydenta Łotwy p. Czakste. Niewąt- 
pliwie przy obecnej sposobności zo- 
staną poruszone niektóre kwestje, do- 
tyczące stosunków litewsko-łotewskich, 
aw pierwszym rzędzie sprawy zawar- 
cia konwencji arbitrażowej i układu 
handlowego pomiędzy państwami. 
Naturalnie, ze względu na jednodnio- 
wy tylko pobyt p. ministra w Kownie, 
sprawa ta będzie omówiona tylko w 
głównych zarysach. 

Pozatem będą poruszone kwestje 
drobniejsze, jak konwencja o rybe- 
łóstwie w nadgranicznych rzekach, 
sprawa ostatecznego uregulowania 
granicy i t. p. Zamierzanem jest rów- 
nież wysunięcie projektu ułatwień 
tranzytowych przez oba państwa; m. 
in. proponowanem jest, żeby na gra- 
nicy litewsko-łotewskiej rewizja baga- 
żu i dokumentów była dokonywana 
tylko jeden raz, wspólnie przez urzęd- 
ników ebu państw. W końcu, dążąc 
do ściślejszego zbliżenia, Łotwa ma 
ząproponować w myśl uchwał ostat- 
niego kongresu litewsko-lotewskiego 
całkowite zniesienie wiz w komunika- 
cji między obu państwami. Łotwa nie 
widzi obecnie żadnych ku temu 
przeszkód i gotowa jest uczynić to 
natychmiast, 

Blok trzech państw battyc- 
kich. 

Przechodząc do kwestiji bloku bał- 
tyckiego, p. Zeelens zaznaczył, że dla 
nikogo nie jest tajemnicą jego stano- 
wisko w tej sprawie. Jeszcze będąc 
przywódcą opozycji, p. Zeelens był 
stanowczym zwolennikiem ścisłego 
związku trzech małych państw bal 
tyckich: Litwy, Estonji i Łotwy. uwa* 
żając go za jedyną realną możliwość, 
a nawet za konieczność polityczną. 
Pomiędzy Łotwą i Estonją pierwszym 
krokiem w tym kierunku było zawar- 
cie układu o unji celnej. Łotwa ge- | 
towa jest dążyć również do zawarcia 
związku celnego z Litwą. P. minister 
uważa zbliżenie gospodarcze za pod- 
stawę do związku pelitycznego. Prze- 
szkód ku temu niema obecnie żad- 
nych. 

Kwestja drogi Libawo-Romeń: 
skiej nie interesuje p. ministra, 

Zapytany. w kwestji, otwarcia linji 
kolejowej Łibawa—Romny — p. mi- 
nister odpowiedział, że Libawa żyje 
nadzieją otwarcia tej linii, czy jednak 
da to realne korzyści, należy wątpić, 
gdyż wobec tego, że kolej ta prze- 
chodzi obecnie przez kilka państw, 
tranzyt tą drogą byłby bardzo utrud- 
niony. 

Zbliżenie do bolszewików 
przedewszystkiem. 

ę "W odpowiedzi na pytanie o sto- 
sunkach łotewsko-sowieckich p. Zee- 
lens oświadczył, że stosunki te są do- 
bre. Zadaniens małych państw bałłyc- 

grzech na sumieniu, często prowa: 
dząc w Litwie grę nieczystą. Ofiarą 
tej gry padł Galwanowski, stał się 
Szleżewicz. Lloyd:Gzorge, zdaje sie, 
zdemoralizował dypłomację wielkich 
mocarstw: do tego stopnia, że dyplo- 
maci nie wiedzą, co czynią, podsta. 
wiając sobie nawzajem nogę tam na 
wet, gdzie nie trzebal.. Jeżeli Litwie 
przestała imponować wielkość wiel- 
kich, mie dziw... Wygrywać Litwę 
przeciwka Polsce i odwrotnie (nb. prze- 
cież Francja kwestję Wilna rozmyśnie 
zabagniłal)—to gra nie rozumna, je 
żeli nie szalona. Ofiarą tej gry swego 
czasu padła Grecja... 

Oficjalnie Litwa broni śwojej wła- 
snej, litewskiej orjentacjh  (enuncjacje 
Woldemara). Nieoficjalnie—skrycie wal- 

- czą dwie orientacje: na Niemcy i na Pol- 
skę. Pierwsza orjentacja, niestety, ma 
więcej zwolenników jawnych, bardzo 
czynnych. 

Druga orjentacja bojaźliwa, prawie 
nieczynna. Oczywiście dotyczy to in- 
teligencji. Masy ludowe są przejęte 
troską o byt materjalny i ceraz więk- 
szy manifestują wstręt do polityki i 
polityków. Znaczna część nawet wy- 
borów do Sejmu nie życzy sobie... 

Orjentacja na Rosję sowiecką 
wielce niepopularna po przewrocie 17 
grudnia 1926 r. 

Pelska dla Litwy—politycznie spra- 
wę traktując—jesi złem najmniejszem. 
W polityce wybierać dziś można właś- 
nie tylko najmniejsze zło. Czy złem 
najmniejszem będą Niemcy, jak chcą 
germanofile, to wielkie ryzyko... 

Los państw baltyckich może na- 
gle rozstrzygnąć „Locarno wschodnie”, 

kich, zdaniem p. ministra, jest dążenie 
do przyjaznego współżycia z wielkim 
sąsiadem wschodnim. Szczególnie 
Łotwa, posiadająca 3 porty na morzu 
Bałtyckiem (Ryga, Libawa, Windawa) 
powinna dążyć do bliskich stosun- 
ków z Rosją i umożliwić jej dostęp 
do morza dla celów gospodarczych. 
Podstawą do zbliżenia gospodarcze- 
go między Łotwą i Rosją jest zawar- 
ty 2 czerwca na 5 lat układ skono- 
miczny. Co do traktatu o uieagresji, 
to zasadnicze porozumienie w tej 
sprawie nastąpiło jeszcze 9 czerwca. 
Łotwa jednak zamierza zawrzeć jed- 
nocześnie układ o pokojowem zalat- 
wieniu konfliktów, mogących wynik- 
nąć pomiędzy temi państwami, Litwa 

i Niemcy, zawierając z ZSSR układy 
o nienapadaniu, pozostawiły kwestję 
tą otwartą. W sprawie tej Rosja za- 
sadniczo zgadza się na komisję roz- 
jemczą z neutralnym prezesem, Do 
tychczas nie nastąpiło jeszcze poro- 
zumienie co do sposobu obioru pre- 
zesa komisji, Uchwały komisji mają 
nosić charakter doradczy, 

Większość w sejmie zapew- 
niona — to grant| 

Zagadnięty co do protestów orga- 
nizacji gespodarczych przeciwko ukła: 
dowi ekonomicznemu z Rosją, p. mi- 
nister potwierdził, że rzeczywiśc,, 
pewne organizacje zajęły w tej Spr. 

We środę 17 b. m. o g. 3 м. 52 pociągiem pośpiesznym 
z Rygi przybył do Kowna łotewski minister spraw zagranicznych 
p. F. Zeiens w towarzystwie kierownika wydzału baltyckiego 
łotewskiego ministerstwa spraw zagrancznych p. V. Muntersa 
i dotychczasowego posła litewskiego w Łotwie p. J. Auks:tolisa. 

Na dworcu spotkali gościa Prezes Ministrów t£ Minister Spraw 
Zagranicznych p. A.,Wo!'demaras. pomocnik Sekretarza $General- 
nego M. S. Z. p. D. Zaunius, nowomanowany poseł litewski w 
Łotwie p. Bizzuskas, poseł łotewski w Litwie p. A. Bałodis z per- 
soneiem poselstwa, pulk Skorupskis. Naczelnik m. Kowna 1 
powiatu p. C:aplikas, urzędnik M. $, Z. do szczególnych zleceń 
p. Bławieszczunas oraz grupa dziennikarzy. 

Na dworcu ustaw ono wartę honorową 2 p p. z orkiestrą 
Z dworca p. minister Zeełens udałsę do Hotelu L'tewskiego. 

Owacje dla Zeelensa w Kownie. 
O godz. 5 m. 30 gość złożył wizytę Prezesowi Ministrów prot. Woldemarasowi 

w gmachu Gabinetu Ministrów i zastępcy generalnego sekretarza dr. Zauniusowi w gma- 
chu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 

Wieczorem gość brał udział w uroczystości opuszczania sztandaru w Muzeum Wo- 
jennem. W ogrodzie muzealnym yrzywitali gościa Minister Obrony Krajowej pułk, Dau- 
kantas, Naczelny Dowódca gen. Żukauskas 1 gen. Naglewiczus i oprowadzając zatem 
go po Muzeum udzielali mu wyjaścień. Przy opuszczaniu sztandaru p. Zeelens złożył 
wieniec na pomniku dla poległych i wygłosił mowę w tonie serdecznym. Następnie 
orkiestra odegrała hymn łotewski i litewski. 

W ciągu całego wieczora orkiestra w ogródku Muzeum Wojennego wygrywała 
łotewskie AEJOOJE narodowe. Po uroczystości Prezes Ministrów i Minister Spraw Za- 
ga proł. Woldemaras wydał na cześć gościa raut w gmachu Gabinetu Mini- 
strów. 

We czwartek o godz. 10 p. Zeelens zwiedził galerję Czurlanisa, zaś o godz. 12 
wyjechał do Birsztąn. Gošcia odprowadzili do Birsztan prof. Woldemaras z żoną, łótew- 
ski poseł w Litwie p. Bałodis, zastępca generalnego sekretarza dr, Zaunius, p. Aukszto- 
lis, Bizauskas i inni wyżsi urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Wieczorem o godz. 8 nadzwyczajny poseł łotewski i pełnomocny minister p. Ba- 
łodis wydał raut. 

Nocnym pociągiem gość powrócił do Rygi. 

OBRADY ZEELENSA Z MIN. WOLDE- . 
MARASEM. 

Jednocześnie pom'ędzy min. Zeelensem i premjerem Wolde- 
marasem odbyły się narady w doniosłych sprawach politycznych. 
baraż r trzymana jest w tajemnicy. Urzędowy komunikat 
ogłos O: 

W naradach ze strony Litwy brali udział Prezes Ministrów 
i Minister Spraw Zagranicznycii prof. A. Woldemaras, zastępca 
„rona sekretarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych dr. 
aunius, nowomianowany poseł w Łotwie Bizauskas': i dotych- 

czasowy. poseł J. Auksztolis, ze strony Łotwy — Minister Spraw 
Zagranicznych F. Zeelens, poseł w Kownie A. Balods i kierownik 
wydziału dla państw bałtyckich łotewskiego m-stwa spraw Zagra- 
nicznych W. Munters. ‘ 

Prasa niemiecka o podróży p. Zeelensa do 
Kowna. 

Dziennik katolickiego ceutrum „Germania* zamieszcza w wydaniu z 
dn. 12 sierpnia artykuł w sprawie bloku państw bałtyckich z okazji po- 
dróży łotewskiego ministra spraw zagranicznych p. Żeciensa do Kowna. 

Autor artykułu stwierdza: Chodzi tu o próbę Łotwy przegrupowania 
sił w państwach bałtyckich w kierunku utworzenia bloku Łotwy, Estonji 
i Litwy. 

Co do Estonii, to pozyskanie jej dla bloku. mimo unji celnej i trak- 
tadu handlowego Estonji z Łotwą, nastręczy szereg trudności, gdyż szcze- 
gólnie ostatnio łączą Talin z Warszawą dobre stosunki. 

Jeszcze trudniej przyjdzie Łotwie pozyskać do bloku. Litwę, wobec 
jakoby rychło aktualnego polsko-litewskiego porozumienia. Autor artykułu 
zapewnia, że właśnie ta trudność skłoalła p. Zeelensa do odwie- 
dzenia Kowna, aby,uprzedzić Folskę i jaknajrychiej zawrzeć z 
Litwą porozumienie. 

„Lietuva“ o moście Bałtyckim. 
Półurzędowa „Ljetuva*, komentując pobyt ministra Zeełensa w Kow- 

nie, pisze, iż do tej pory przeważała na Łotwie orjentacja polska. Minister 
Zeelens zapoczątkował inną orjentację. Zaczyna on realizować ideę 
Związku państw bałtyckien—czyli współaracy małych państw bałtyckich, 
opartej na ścisłym związku. Wedłag Zeelensa, państwa baltyckie po- 
winny stać się mostem między Wschodem a Zachodem. Życie po- 
kazuje, że kierunek tej polityki jest aż nadto słuszny i żę w najbliższej 
przyszlęści nieuniknione jest utworzenie Locarna Wschodu. 

które może dojść do skutku. Przecią- 
ganie struny zwłaszcza ze strony 4.0- 
twy, która nie chce ugody polsko-li- 
tewskiej, może tylko oe kry- 
zys. Może nastąpi dział «sfer 
wpływów» przez układy w Moskwie 
albo Berlinie. Handel zamienny może 
się stać faktem. Dyplomacja litewska 
może przegapić moment. 

Trzy spekulacje germanofilskich 
wsk. <td już bankrutują. Spekulacja 
na bliską katastrofę państwa polskie- 
go skutkiem anarchji Spekulacja na 
to, że sama Wileńszczyzna ciążyć 
pocznie do Kowna. Spekulacja na 
bliską wejnę Polski z Niemcami i So- 
wietami... Ostanie sią co? Chyba spe- 
kulacja na cudl.,. 

Nacjonaliści niemieccy sierdzą się 
na mnie bardzo za to, że ja — syn 
Litwy — nie życzę sobie, aby Litwa 
była sprzedana Polsce wzamian za 
korytarz pomorski. Urągają mnie za 
to, że ja chcę, aby Litwa bez makle- 
rów berlińskich sama, dobrowolnie, z 
korzyścią*dla swoich interesów poro- 
zumiała się z Polską, mie płacąc od- 
czępnege albo faktoraego. Do tego 
stopnia się rozgniewali, że od rządu 
litewskiego domagają się, by zamknął 
mi gębę. Nożyce się odezwały bardzo PO! 
niedyplomatycznie. Nikt tak nie gar- 
dzi Litwą, Jak Prušacy, a jednak jun- 
krzy pruscy chcą szachrować Litwąj.. 

W sprawie mawiązania bezpošred- 
nich stosuaków ekonomiczno-komu- 
nikacyjnych z Litwą, mojem zdaniem, 
inicjatywę ma Polska. Moment bar- 
dzo dobry. с a 

Coś z literatury i sztuki. 
W literaturze litewskiej największe 

  

taienty (Krewe-Mickiewicz, Putinas, 
Vajczinnas, Sruoga,  Kirsza) przejęte 
84 iroską o ideę, o charakter narodo- 
wej literatury i sztuki litewssiej. Szcze” 
gólnie Krewe-Mickiewicz, najlepszy 
prozaik, neoromantyk... Zresztą lite- 
ratura litewska przeżywa taki sam 
ciężki kryzys, jak i w Polsce. Wy- 
dawcy nie mają pieniędzy j bez po- 
mocy rządu żadna poważniejsza ksiąt- 
ka nie może się ukazać. Czytełników 
coraz mniej... Literacj, o ile nie mają 
rządowej posady, klepią biedę.,.. Zna- 
miennem w literaturze litewskiej jest 
to, że język literacki wydoskonałono 
chlubnie dla autorów... Szkoda tylke, 
że między dziennikarstwem a literatu* 
rą piękną niemą granicy wyraźnej. 
„Ten sam styl, ta sama składnia. 

Najnowsze kierunki literackie (Bin- 
kis, Tyslawa, Petienas, Szemerys, 
Rimydis) cieszą się uznaniem wśród 
młodzieży. 

Starsza generacja (Majronis, Tu- 
mas, Gustajtis, Gira) nie. rezygnuje 
z zasług, i wpływów па spoleczen- 
stwo, poszukując w przeszłości boha- 
terskiej idei dla teraźniejszości. 

Proceniowo (w budżecie) rząd li- 
tewski na sztukę asygnuje więcej, niż 

lski. Lecz w. Polsce społeczeństwo 
popiera sztukę, a w Litwie to popar- 
cie minimalne. Na barkach rządu: li- 
tewskiego leży cały ciężar wydatków 
na sztukę. 

Rząd utrzymuje: 1) Dwie szkoły 
muzyczne w Kownie i Kłajnedzie, do- 
brze  zorganižowane; 2) Galerję im. 
Czurlonisa (zaczątek Muzeum naro- 
dowego) pod kierownictwem p. Go- 
łowni; 3) Szkęłę Sztuk Pięknych, za: 

wie stanowisko nietyle może nieprzy- 
chylne ile sceptyczne, uważając Rosję 
za niepewnego kontrahenta. Szereg 
natomiast organizacji gospodarczych, 
jak stowarzyszenia fabrykantów i in- 
ne, gorąco popiera układ. W sejmie 
większość, potrzebna dla ratyfikacji 
traktatu, jest zapewniona. Sprawa ta 
wejdzie najprawdopodobniej pod ob- 
rady podczas madzwyczajneją sesji, 
zwołanie której projektowane jest na 
15 września. 

Noch einmal związek trzech. 
Wracając do kwestji utworzenia 

związku trzech państw bałtyckich, p. 
Zeciens zauważył, że nie może ona 
zaszkodzić stosunkom Łotwy z Polską 
i innymi sąsiadami, Związek ma na 
celu stabilizację stosunków i zbliżenie 
gospodarcze między państwami Eu- 
ropy wschodniej 
dążące do utrwalenia pokoju w Eu- 
me nie mogą nie przykłasnąć jego 
idei. 

Sprawa wileńska i 
z Polską. 

Sprawa wileńska, zdaniem p. mi- 
nistra, jest kwestją państwa litewskie 
go, Zasadniczo Łotwa popiera ideę 
samostanojenia narodów. W jaki spo- 
sób zasady te zastosować w danej 
sprawie — trudno powiedzieć, 

Pytany przez naszego *współpra- 
cownika w sprawie stosunków 10- 
tewsko-polskich p. minister oświad- 
czył, że stosunki między temi państ- 
wami są zupełnie przyjazne. Na za- 
wadzie ku dalszemu zbliżeniu stoi 
cały szereg nierozstrzygniętych do- 
tychczas spraw, jak sprawa bezpo- 
średniej komunikacji i t. p. Jest na- 
dzieja, że trudności te będą po- 
myślnie usunięte. Wielkim krokiem 
ku zbliżeniu polsko-łotewskiemu bę- 
dzie zawarcie układu handlowego. 
Rokowania w tej sprawie są na do- 
brej drodze i wkrótce już: zapewne 
no uwieńczone pomyślaym  skut- 

em. 

Polemika ze „Słowemć. 
W końcu pan minister zwrócił 

uwagę na nieprzychylne artykuły 
„Stowa“ w sprawie jego podróży do 
Kowna. Z tego powodu oświadczył, 
jak zauważa opłacane przez poselstwo 
niemieckie „Echo* „korotko i jasno“, 

stosunki 

' 

i dlatege państwa, , 

że prasie polskiejna czełe z wileńskiem, 
„Slowem“ rekomenduje zająć się le- 
piej swemi sprawami domowemi za- 
= podróżami ministrów łotew- 
skich. 

- Powrót min. Niezabytow= 
skiego. 

WARSZAWA, 19.8. PAT. Dnia 176i 
18 b. m..minister rolnictwa Niezaby- 
towski bawił na Śląsku Cieszyńskim 
i dokonał tam inspekcji szeregu pod- 
ległych mu urzędów, Dziś powrócił 
minister rolnictwa do Warszawy i 
objął urzędowanie. 

Marszałek Piłsudski przyjął w 
Druskienikach Ministra Knolla. 

WARSZAWA 19.VIII.(żel.wł. Słowa) 
Pełniący obowiązki Min. Spraw Za- 
granicznych Min. Knoli powrócił już 
z Druskienik, gdzie złożył Marszałko- 
wi Piłsudskiemu raport z całokształ- 
tu spraw Ministerstwa, a przedewszyste 
kiem omawiana była szczegółowo 
sprawa polityki wobec sowietów, 

  

Róbcie w domu wina z jabłek, 
jagód, żyta i £ p. Broszury, przepisy 
szczegółowe, droźdże różnych gatun* 
ków, prasy Oraz przybory potrzebne 
Znajdziecie w firmie Zygmunt Na- 

odzki w Wilnie, ul. Zawalna 11-a. 

   

    

     

łążoną staraniem i wysiłkiem  Wiero- 
żyńskiego, wychowańca krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych; 4) Teatr 
(opera i dramat), Operą swoją naród 
litewski naprawdę może się go- 
chiucić. Takiego śpiewaka-artysty, jak 
Cyprjan Piotrowski, Litwie  poza- 
zdrościć może nawet Pelska... Inni 
śpiewacy (Sodejka—batyton, Ratkow=" 
ski—tenor,  Grigajtiene — sopran, 
Dwarionajte—sopraa) nie należą do 
przeciętnych. Zasługi 7allat-Kietpsza, 
dyrygenta, dla. Opery są nieocenione. 

„ , Dramat litewski, jak zresztą wszę* 
dzie „w Europie, przeżywa "ciężkie 
chwile bynajmniej nie tylko z winy 
Dyrekcji. Publiczność mało uczęszcza 
na przedstawienia, — Szuka tańszych 
przyjemności, — Lecz praca nie idzie 
ma marne. Wyrabiają się siły aktor: 
skie. Rodzi się potrzeba rodzimej 
sztuki scenicznej. 3 

Z pośród artystów — plastyków 
„€uropejczykami* są  Kałpokas i 
Warnas, : R ; 

Z pośród architektów — artystów 
wyróżnia się Dubieniecki. Z pośród 
teatrologów—Sutkus, Bicziunas, Sru- 
oga, Wėjezuinas, L. Gira, 

Oprócz rządowego Teatru drama: 
tycznego, jest jeszcze teatr dla żołni 
rzy pod kierunkiem Brazulewjcza. 

Oprócz litewskich, czynne są  te- 
atry: żydowski i polski. * 

Kencerty symfoniczne nie cieszą 
się ani uznaniem, ani powodzeniem. 

SYLWETKI. 

* Prezydent Antoni Smetona — 
poniękąd mote być wzorem nowo- 
czesnego Litwina — inteligenta. Nie 
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KRONIKA 
SOBOTA spodarstwa Krajowego na roboty in 

westycyjne, w celu zatrudnienia bez- 
20 osi: robotnych m. Wilna. 

      

Wsch, sl. 0 g. 4 m. 23 

  
Bernarda. Zach. sł. o g.18 m, 57 W tym celu też prezydent m. 

jutro Wilaa p. Folejewski udał się w dniu 
Joanny. wczgrajszym do Warszawy dla po: 
  

Spostrzeżena meteorologiczne Zakład Czynienia u odnośnych władz pew- 

SŁOWO 

Zbrojny napad na policję w środmieściu. 
Nocy ubiegłej kilkunastu poli- czyńca począł strzelać z rewolweru, 

cjantów umundurowanych oraz wy- Zanim zaskoczeni tym funkcjonarju- 
wiadowcy urzędu śledczego otrzymali 
rozkaz przeprowadzenia obławy w 
ogrodach miejskich, gdzienocują bez- 
domni złodzieje i ukrywający się de- 
zerterzy. Kiedy obława obięła park 
sportowy im. gen. Żeligowskiego, 
znajdujący się tam, a nie szukający 

sze mogli spostrzedz się, tajemniczy 
napastnik zbiegł przez Wilenkę na 
górę. Peszukiwania nie dały rezultatu 
pomyślnego. Niewątpliwie strzelający 
był poważnym przestępcą, gdyż uję- 
cie go przez policję go tych strzałach 
pociągnęłoby za sobą stawienie przed 

  

Koło Filistrów Polonji w Wilnie i Konwent 

Polonja zawiadamiają, że dnia 18 sierpnia b. r. w 
jak widać styczności z policją zło- Sąd doraźny. 4) Kielcach zmarł Wojewoda Kielecki, Filister Polonji Metecrologii U, S. B. nych starań co do powyższego. 

z dnia 19—VIII. 1927 r. — (60) Z posiedzenia komitetu a | 10 rozbudowy m. Wilna. Na wczo- 
z: rajszem posiedzeniu Komitetu rozbu- 

Temperatura V] go dowy m. Wilna zostaly pewzigte na- średnia > «mice uchwały: 
ad xa. dóć : 1) Zwrócić się do władz odnoś- 

e w mma, | Opada niema, „nych z prośbą o udzielenie na miasto 
ii Wilno kredytów budowlanych, które wać ) Wschodni. dotychczas nie zostały załatwiene na 

wniosek komitetu rozbudowy, na 
ogólną sumę przeszło 2.000.000 zł. 

2) Zwrócić się da władz odnoś- 
nych z prośbą o udzielenie 250.000 
zł. na drobne pożyczki budowlane 
przy kosztorysie de 20000 zł. 

3) Zwrócić się do Banku Gospo- 
darstwa Krajowego o skreślenie nie- 
wykorzystanych pożyczek w sumie 
około 300 000 zł. 

Następnie Komitet przyznał 4 no- 
we pożyczki na budowę w sumie 
około 120.000 zł. 

Kolonii „Zgoda* w Werkach po- 
większono pożyczkę do 14500 zł. 

Uwagi: Pół-pochmurno. 
Minimum za dobę -1-130C 
Maximum za dobę -|-210C ZO, 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

TAEGECE 

KOŚCIELNA. 
— Pielgrzymka do Kalwarii. 

Centrala Chrześc. Zw. Zaw. wzywa 
wszystkich członków poszczególnych 
związków do wziącia udziału tak, jak 
i w poprzednich latach, we wspólnej 
pielgrzymce do Kalwarii. 

Zbiórka Związków ze sztandarami 
w dn. 21 b. m. © godz. 6:e| rano 
przy kość. Św. Bartłomieja (ul. Zarze- 

na domek. 
cze 13), skąd i spe) pa , Wczorajsze posiedzenie odbylo 
WOW EA Ка PORA. GO się w składzie starego komitetu pod skiego wyruszy pielgrzymka. 

URZĘDOWA, 
— (r) Nowe prawo o zmianie 

wyznania. Dotychczas nie zostały w 
Polsce uregulowane przez właściwe 
prawodawstwo  kwestje dotyczące 
zmiany religji. 

Dotychczasowe prawodawstwo w 
tej dziedzinie jest różne dla każdego 
z byłych zaborów, wskutek czego 
często zdarzały się wypadki, że to co 
było prawidłowe i legalne w jednej 
dzielnicy Polski było uważane za nie- 

' dłegalne w innej dzielnicy. 
Wobec takiego stanu rzeczy Mi- 

misterstwo Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. 
opracowało projekt prawa o zmianie 
religji, który jest fteż obecnie rozwa- 
żany przez poszczególne zainiereso- 
wane ministerstwa. 

— (o) W sprawie kaucji od 
pracowników W związku z wej- 
ściem w życie rozporządzenia o kau- 
cjach, pobieranych przez  pracodaw- 
„ców od pracowników, przypominamy, 
że żadan pracodawca nie ma prawa 

' pobierać kaucji od przyjmowanych 
pracowników, może natomiast doma- 
gać się przedstawienia mu kwiłu o 
złożonej kaucji w sądzie okręgowym 
w żądanej wysokości. Wymaganie i 
przyjmowanie kaucji przez _pracodaw= 
ców traktowane jest z tego względu 
jako przekroczenie karalne. 

Przypomnienie to jest na czasie, 
albowiem zachodzą wypadki ignoro- 
wania powyższego rozporządzenia. 

MIEJSKA. 

— (0) Z posiedzenia radziec- 
kiej komisji regulaminowej. Na 
posiedzeniu radzieckiej komisji regu- 
daminowej, edbytem w dniu 18 sierp: 
nia, został szczegółowo omówiony i 
przyjęty opracowany przez Magistrat 
regulamin dla komisyj radzieckich. 
Regulamin ten: zawiera przepisy, do- 
tyczące (trybu postępowania oraz 
kompetencji komisyj radzieckich i 
będzie przedłożony mna zatwierdzenie 
Rady miejskiej. > 

— (x! Zatwierdzenie uchwały 
R. M. w sprawie pożyczki na ro: 
boty inwestyc. Magistrat m. Wilna 
został w dniu wczorajszym powiado- 
miony, iż p. Wojewoda zatwierdził 
ostatnio uchwały Rady Miejskiej z 
dnia 11 b. m. w sprawie zaciągnięcia 
przez miasto długoterminowej pożycz- 
ki w sumie 767.000 ..zł. z Banku Go- 

przewodnictwem  wice-prezydenta p. 
W. Czyża. Byłe to ostatnie posie- 
dzenie. Jak się dowiadujemy, w skład 
nowego komitetu wejdą ze składu 
poprzedniego p.p. inż. D. Moksie- 
wicz i p. Ł. Kruk, 

— (x) Remont gmachu teatru 
przy ul. W. Pohulanka. Wobec 
zbliżejącego -się zimowego .sezonu..te- 
atralnegę Magistrat m. Wilna zamie- 
rza w najbliższych dniach rozpocząć 
remont gmachu teatru przy ul. W. 
Pohulanka, 

Jak juž donosilišmy, gmach ten 
został w ostatnim czasie przez b. 
prywatnych właścicieli przekazany 
Magistratowi m. Wilna na własność 
z zastrzeżeniem, iż w gmachu tym 
będą się odbywać przedstawienia i 
imprezy czysto polskie. 

—x) Nowy Magistrat rozstrzy- 
ga kwestje fachowo. Na wniosek 
wice-prezydenta m. Wilna p. Czyža 
przy sekcji technicznej Magistratu 
powstała t. zw. rada sekcji technicz- 
nej Magistratu w składzie v.-prezyd. 
p. Czyża, jako przewodniczącego i 
poszczególnych kierowników wszyst- 
kich wydziałów, wchodzących w skład 
sekcji technicznej. 

Rada ta, której posiedzenia odby« 
wać się będą raz tygedniowo we 
czwartek, ma charakter ciała dorad- 
czego we wszystkich sprawach, wcho- 
dzących w zakres działalności sekcji 
technicznej Magistratu. m. Wilna. 

Podkreślić należy, iż stworzenie 
tej rady jest, uznania godne, gdyż 
nad sprawami, wymagającemi facho- 
wej wiedzy, będą  rozważali ludzie 
do tego powołani, nie zaś jak dotąd 
było, komisje, członkowie których 
byli la' kami. 

— (x) Teatr Polski prosi Ma- 
gistrat 0 subwencie. W dniu 
wczorajszym zwróciła się do. Ma- 
gistratu dyrekcja teatru Polskiego: z 
prośbą © udzielenie  pomienionej 
instytucji przez miasto jednorazowej 

ach w ze 10.000 zł., oraz 
stałych  miesięcznyc| zapomóg ipo 
3.000 zł, "R 

Wobec tego jednak, iż Magistrat 
udziela dotąd stałej subwencji -„Re- 
ducie“ oraz nie ma odpowiednich 
sum w budżecie ną wspomniane cele 
przewidziwanych, przeto postanowiana 
sprawę powyższą narazie odroczyć 
do czasu przybycia do Wilna dyrek- 
tora „Reduty* p. Osterwy. 

} 
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— () Jakie typy automobili do zasiłków przez bezrobotnych pra: 
mogą kursować jako auto-doroż- cowników umysłowych, którzy na mo- 
ki. W myśl porozumienia Qkr. Dy- cy rozporząuzenia Min. Pracy i Op. 
rekcji Robót Publ. z Urzędem Komi- Społecznej z dnia 15 czerwca rb., za» 
sarza Rządu. na m. Wilno poczyna- wieszającego moc prawną przepisu 
jąc od dn. 1-go września jedynie ma- art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. 
szyny typu łaudelet będą mogły uzy- © zabezpieczeniu na wypadek bezro- 
skać zezwolenie na kursowanie po bocia, mają prawo obecnie do otrzy- 
mieście jako auto-dorožki. Dotych- mania zasiłków ustawowych. 
czas komisja rejestrująca zezwalałą Pracownicy ci winni udowodnić, 
na kurscwanie i maszynom o typie że conajmniej przez 20 tygodni po 1 
torpedo lecz wywołane to było ko- października 1924 r. pozostawali w 
niecznością stworzenia ruchu samo- stosunku najmu pracy w  przedsię- 
chodowego. Obecnie w stosunkach biostwach i zakładach pracy, wymie- 
tych przeprowadzona zostanie syste- nionych w art. 1 powyższej ustawy, 
matycznie sanacja. oraz złożyć wymagane dokumenty. 

— (x) Oszczędnościowe lampy Bezrobotni pracownicy umysłowi, 
łukowe na ulicach Wilna. Magi- którzy korzystają z zapomóg z pań- 
strat m, Wilna mając na względzie stwowej akcji doraźnej, a odpowiada: 
cele oszczędnościowe przystępuje w ją wyżej wymienionym warunkom, 
tych dwiach do założenia w m, Wil- winni również do dnia 31 sierpnia 
nie t. zw. lamp łukowych, które to rb. zgłosić swe prawa do zasiłków z 
zostały ostatnio przez wydział tech- akcji ustawowej, gdyż po dniu tym 
niczny Magistratu wypróbowaae. W zapomogi z państwowej akcji pomocy 
myśl poczynionych ostatnio badań doraźnej będą im wstrzymane. 
praktycznych nowe lampy łukowe są ROŻNE. 
przedewszystkiem daleko praktyczniej- — Nocne seanse w kinemato- 
sze i zużywają przy znacznie lepszem grafie „Helios“, W najbliższych 
świetle raniej energii elektrycznej, a Gniach będzie Wilno miała możność mianowicie dotychczas używane lam zobaczenia ciekawego filmu z  tajni- 
py żarowe o sile 1800 świec spotrze- ków powstania życia ludzkiego p. t. bowaly rocznie na 2328 zł. 08 gr. я a $ у Е „Jak powstaje człowiek*, Drażliwy ten energii, czyli na każdą świecę przypa- film, przedstawiający nadzwyczaj cie- 
dało _1.zl. 20 gr. rocznie. „g kawy i zagadkowy proces ad zapłod- 

Nowe zaś lampy łukowe ©! SilE nienia de porodu, 6 którym już sze- 2200 świec zużywają rocznie „Na roko rozpisywała się prasa polska; 1266 zł. 67 gr. onergji, czyli na 1 @ { й ; й emonstrowany być może tylko jeden świecę przypada 51 gr. rocznie, i da- gaz dziennie w nocy o godz. 11.30 
Ją światło biało-żółte. i dostępnym będzie dla pań od lat 

— (t) Finlandczycy w Wilnie. 18 j dla panów od lat 20. Bliższe W dniu wczorajszym bawiła w Wil- szczegóły wkrótce.w reklamach. 
nie wycieczka krajoznawcza finlaud- — Stróże stróżują własną kasę, 
czyków. Goście zwiedzili zabytki'hi- ogólnem zebraniu członków związku 
storyczne miasta oraz okolice bliższe. zawodowego  dozorców domowych 

KOLEJOWA. A, zaa pod sąd b. prezesa 
— Dyrekcja K. P. zawiadamia, ZYiazku Zwierelło, vice-prezesa Oraz 

aż > wprowadzeniem: ru- skarbnika, którzy dokonali defraudacji 
chu jednotorowego na szlaku Wilno- i przywłaszczyli związkowe pieniądze, 
Landwarów, z powodu odbudewy tuz 
nelu, poczynając od dn. 20 sierpnia 
aż do odwołania poc. Nr. 712 komu- 
nikacji Wiłno- Warszawa będzie od- 
jeżdżał z Wilna z opóźuieniem o 35 
min, t. į. o g. 19 m. 35 zamiast o 
becnej g. 10 m. 00; poc. Nr. 714 ko- 
munikacji Zemgale-Wilno-Warszawa 
będzie odjezdżał z Wilna. z e©aóżnie- 
niem o 10 min., t. j. o godz. 8 m. 30 
zamiast obecnej g. 8 m. 20, i poc. 
lokalny Nr. 1759 Rudziszki+Wilno z 
Landwarowa będzie edjeżdżał z opóź- 
nieniem o 26 min., t į. o g. 20 min. 
12 zamiast obecnej g. 10 min. 46 i 
będzie przyjeżdżał do .Wiina o g. 20 
m. 40 zamiast obecnej g. 20 min, 15, 

POCZTOWA, 

— (x) Organizowanie poczto- 
wych pośrednictw. W związku z 
ostainiem rozporządzeniem Mio. 
Poczt i Telegr. w sprawie uruchomie- 
nia tt zw. pośrednictw pocztowych 
Wil. Dyrekcja Poczt i Telegr. poczy- 
niła ostatnio starania w celu otwarcia 
placówek pocztowych w tych miejsco- 
wościach, które dotąd nie posiadały 
tych instytucji, a w których zorgani- 
zewanie pośrednictw pocztowych jest 
możliwe. s 

PRACA I OPEIKA SPOŁECZNA. 
— (o) W sprawie zaslików dla 

bezrobotnych pracowników u- 
mysłowych, Dnia 31 sierpnia rb. u 
pływa termin zgłoszenia swych pray 

EEEE SI STI III 

spotkałem w Litwie drugiego takiego wiek. jest potrzebny Litwie, której in- 
Litwina, któryby tak górną, choć bo- teligencja, niestety, rozmiłowała się w 
lesną, troską o Litwę żyłl.. Z przeko- bankiecikach ji luksusie... Charakter 
nań jesto konserwatystą—tradycjonali- to bezwzględny, za krzywdy mściwy... 
stą... jest głębokim znawcą  filozofji Lecz umie być iśwspaniałomyślnym... 
greckiej (jest docentem na Uniw. li* Ambicją jego jest polityczne $usamo- 
tewskim) i w życiu usiłuje realizować dzielnienie Litwy drogą pracy od 

„ideały mędrców Grecji. Słąd częste podstaw. Zamierza przeprowadzić re 
” konflikty z rzeczywistością. Styl jego formy we wszystkich dziedzinach ży- 
licznych artykułów niezwykle uroczy-: cia... Jest nieodłącznym przyjacielem 
sty—powiedziałbym—nieco pastorski, prezyd. Smetony... Jego germanofilizm 
jest głębokim znawcą języka :litew- należy przyjmować z zastrzeżeniem. 
skiego i w kwestjach językowych Daukantas, szef sztabu armji li- 
często zabierał głos... Natura jego tewskiej, ulubieniec oficerów. Jest w 
jest dramatyczna. — Wielka wrażliwość nim coś ze św. Franciszka i coś z 
i'uczciwość walczy, w nim z rozu- Moltkego: — Cichy, skromny, nie: 
mem praktycznym. Stąd częstokrotna pokaźay, zda się, bojaźliwy, przeczu- 
chwiejność jego charaktetu—niezdecy- lony. Pe jędnej rozmowie z nim, nikt 
dowanie.. W każdym bądź razie lep- by nie przypuszczał, że ten człowiek: 
szego Prezydenta państwa naród nie jednak kieruje losem Litwy i posiada 
znajdzie. Armja litewska uwielbia go. wielką cnotę i wielkie wpływy. 
Większość nawet tych, którzy go po- Umie milczeć. Jest zawsze w, obejściu 
litycznie zwalczają, mają „dlań sza- wytworny, niezwykle kulturalny. Umie 

4. cunek... sobie zjednywać ludzi... Premjer Wolį 
J Premjer Woldemaras — intelle- demaras wiele mu zawdzięcza. 

ktualista najczystszej wody. Pracow- „Ks. Michał Krupowicz, jeden 
mik, jakich w Litwie zaprawdę mało. z filarów stronnictwa chedecji. Cha- 
ja przynajmniej nigdy nie widziałem rakter fanatyka, skłonny dordespo- 
go niezapracowanym. Rozmawiał ze tyzmu i okrucieństwa. Ustawę o re- 

! 

"mną zawsze pracując <przy' biur- formie rolnej umiał wyzyskać w tym 
| 4ku.. Nie lubi pustych  roz- celu, aby zniszczyć szlachtę nie tyle 

mów. Nie lubi tracić polską, ile litewską. „l tego dekonal. 
czasu na banalności, na rauty,na flir- jest odpowiedzialny przed narodem 

nia-z Polską. — Czy zmienił swoje 
stanowisko, nie wiadomo. — Bądźłco 
bądź. jest to silna o potężnej woli nawe 
indywidualność, Demagog pierwszej ratowskiego, n 
kłasy. Najgroźaiejszy konkurent Wol- nisław Nietyksza (šp.) i Stan. Nawrocki najwi 
demarasa. — Niektórzy nazywają go (& 
„katolickim bolszewikiem*. Czy słusz- 
nie? Okaże się wkrótce. 

Michał Rómer — Polak, ostat: 
ni z mohikanów stronnictwa „krajaw- 
ców* (w Wilaie takim jest Ludwik 
Abramowicz), autor dzieła o ruchu 
narodowo-litewskim p. t, „Litwa*, 
profesor Uniwers. litews. obecnie Rek= 
tor tegoż Uniwersytetu. Jest to jedy- 
ny Polak, który cieszy się nie tylko 
zaufaniem rządu, lecz 
narodzie litewskiz, — Charakter jede 
nolity, mocny, zdecydowany, jasny i 

niezwykie szłachetny. Ma wielki wpływ 
na inteligencję litewską, szczególnie 
wśród prawników (jest członkiem 
Najwyższege Trybunału). Do poiity- 
ki czynnej nie miesza się, 

Michal Biržyszka, b. Rektor 
Uniwers., Dyrektor najlepszego 
nazjum, nie odegrał tej roli w 
nie, o jakiej, zapewne, marzył, jego 
misja ściśle z Wilnem związana, Jest 

d 
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— Gminy žydowskie wyznaniowe. 
Žydowskie gminy wyznaniowe na terenie 
Wileńszczyzny utworzone b lą w Wilnie, 
Qlkienikach, N. Wilejce, Brasławiu, Drui, 
Widzach, Dokszycach, Dziśnie, Głębokiem, 
Łuskąch, Plissie, Mołodecznie, Radoszkowi- 
czacb, Rakowie, Holszanach, Oszmianie, Smor- 
goniach, Duniłowiczach, Postawach, Hoducisz- 

kach, Ignalinie: Podbrodziu, Święcianach, 
wirze, Dołhinowie, Ilji, Wilejce, N. Tro- 
ke sia K a - ornianach. 

owyższe gminy wyznaniowe żydow- 
skie będą korzystały z pełnej autonomji 
wyznaniowej. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Liitnia>). <Pa- 

pa> — lekka komedja Caillaveta i Plersa, 
na której codziennie Teatr jest przepełniony, 
ze względów technicznych, graną będzie 
eszcze tylko parę dni, <Papa» doznaje 
wprost entuzjastycznego przyjęcia 

— Popołudniówka niedzielna, <Cno- 
ta pana Tosia»—żart sceniczny Dunin Mar- 
kodinis, grany będzie jutro w niedzielę 0 g. 

m. 30 pp.“ 
Widowisko to nie jest odpowiedniem 

dla E ai 
о— Najbližaza premjera. W šrodę wcho- 

dzi' na repertuar Teatru Polskiego słoneczna, 
pełna subtelnego dowcipu i poezji lekka ko- 
medja Nicodemi'ego p. t. 
to ostatnia nowość repertuaru teatrów fran- 
cuskich i wžoskich. Polsce wystawia ją 
pierwszy Teatr Polski w Wilnie. 

— Program audycji warszawskiej. gow, r, 1927. 

Same tytuły prać X. Charszew= 
sklego wskazują że autor sprawę ka- 

gospodarczy i meteo- tolicyzmu zna gruntownie i traktuje ją 
bardzo poważnie, o ile więc Ro 

16.35—17.00. Odczyt pt. <Powstanie wę. Pragną być uświadomionymi, mają о- 
gierskie» - opos święta iodoweta bowiązek poprzeć pisarz swego obo: 
węgierskiego) wygł. mrof. Wł. Dzwonko- zu przez czytanie jego utworów. .„Du- Sądu obywatelskiego 
wski. 

12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 
meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. ё 

1500. Komunikat. 
rologiczny, nad program, 

15.20—16 35. Przerwa. 

17.00—17.15. Nad program i komunikaty. 
17.15. Koncert popołudniowy: Wyko- 

omp). 

18.35—18.50. Komunikaty <PAT». 
18 50—19.15. Odczyt pt. Radjokronika Prawi 

wygł. dr M. Stępowski. 
19.15—19.35. Rozmaitości; 
19.35—20.00. Odczyt pt, «Nasze dni 

zdrowia» wygł. dr. Czesław Wroczyński z 
działu <Hygjens>. 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15. Koncert wieczorny, w przerwie 

biuletyn <Messager Polonais» w języku fran- 
cuskim. Transmisja z Doliny Szwajcarskiej. 
= Orkiestra pod dyr. AL Siel- Dewizy i waluty: 
skiegu, 

i uznaniem w Miecz. Salecki (śpiew) i M. Robakowa (ak.). 
M. Bojar-Przemieniecka (Śpiew), 

Ignacy Manfeuiifl. 
  

Don Inigo w Wilnie. 
Tydzień 

Wilnie X kanonik Ignacy Charszew- 
ski, pisarz katolicki, znany pod naz- 
wą Don Inigo. Nasze społeczeństwo 
przy sposobności nadawanej ma zwy- 
czaj zaznaczać swoje przekonania ka- 
tolickie. Naležy to do koniecznych 
objawów marodowych. Myliłby się 
jednak bardzo ten, ktoby tym zapew- 
nieniom wierzył bez zastrzeżeń; prze” 
dewszystkiem bowiem my nie znamy 
katolicyzmu, 
ludzie wielkiego wykształcenia i dob- 
rej woli, rozprawiając 
kościele katolickim, popełniają błędy 
zasadniczo sprzeczne z prawdami i z 
duchem wiary katolickiej. Zmysłu 
katolickiego 
kich rzeczy nie czytamy. 
tolickich nawet z imienia nie zna- 
my. 

herezji, 

którzy go 
czernią. Gdy jednak odrzucimy te 
postrachy i podłostki i zajrzymy do 
pism X. Charszewskiego, znajdziemy 
w nich wiele 
w swej treści i bardzo europejskiego 
w formie literackiej. Oprócz tysie- 
cy ulotnych artykułów, sprawozdań, 
oszacowań 
conych po wszystkich prawie wydaw 

Wspomniany X, Ignacy Charszew- 
ski od r. 1897 pracuje na niwie piś- 
miennictwa katolickiego. Człowiek to 
wielkiej nauki i głębokiej kultury; po- 
nieważ jedńak pisze przeważnie w 
obronie wiary przeciw bezbożności, 

niedouctwu i 
więc ma wiełu wrogów i niechętnych, 

O sąd obywatelski. 
W . sprawie Sawiczą odpowiada 

wczoraj Kurjer Wileński w sposób 
nieprzyzwoity, pełny zaczepek oso- 
bistych. W tej odpowiedzi (walczy o 
lepsze niszdarność argumentacji z aro- 
gancją i demagogją. A przecież w tej 
sprawie właśnie my z taką łatwością 
możemy być demagogami i choćby 
codzień pisać: „Kurjer Wileński jako 
organ byłych ochranników rosyjskich". 
Nie robimy oczywiście tego, — prze- 
ciwnie, chcemy całą sprawę użyć nie 
dła celów partyjnych, lecz dla istot. 
nego przewietrzenia opinii wileńskiej 
i dlatego chcemy ją oddać pod sąd 
obywatelski, : 4 

1) Kurjer Wileński obok niesły- 
chanie areganckich dowcipów pisze 
dosłownie: „wyroki, wydane na p. Sa» 
„Wicza, są naogół nieuprawomocnie- 
„Me, a jeżeli są iane, to w sensie 
„oczyszczającym go z zarzutów. 

Otóż to jest kłamstwo. Wyrok 
sądu pokoju, stwierdzający pracę Sa- 
wicza w «ochranie» został uprawomoce 
niony. Wyrok komisji rozjemczej po- 
między Magistratem a jego pracowni- 
kami, stwierdzający przekupstwa po- 

pełniane przez Sawicza, został урга- 
womscniony. i 

W sobrónie Sawicza, w którą ane 
gażuje się Kurjer Wileński, nie należy 
się uciekać do kłamstwa, ' 

2) Pisze Kurjer Wileński, że ja 
rozmawiałem z Sawiczem na ul. Ko- 
narskiego 42 i że ma na to pismien- 
ne dowody. To jest: kłamstwo. Kta 
pisał wam te piśmienne dowody? Może 
sam Sawicz? Ani razu podczas akcji 

temu bawił przełotnie w 

wskutek tego nawet 

lub pisząc o 

nie posiadamy. Katolic- 
isarzy ka- 

zaprzaństwu, 

zapoznają, ośmieszają i 

chleba bardzo zdrowego 

i korespondencji rozrzu- 

nictwach polskich, widzimy dwadzieś- Wyborczej, ani na ul. Konarskiego, 
cia piwo jw yo z dari "ją z Sawiczem nie roze 

1. «Odrodzenie»—r. 1807. 
2 «Odrodzenie religijne w nauce, 

literaturze i 
3. «Album uroczystości 

kich» —r. 1900. 
4, «Ślepi wodzowie»—r. 1901. 
5. <O rozumnej gorliwości kapłań- 

skiej» —r. 1903. 
6. «Duchowieństwo a prasa»—r. 

1903. 
7, «Dwa 

1906. 

—r. 1007. 
0. «W palącej sprawie młodzieży 

szkolnej w Krółestwiee—r. 1907. 
10. wę podróż do Ciemno- 

rodu» —r. ‚ 
# 11. «Bóg przed sądem świata wo- Karį. 
bec gruzów Messyny»—r. 1909. 

12. «Palić, czy grzebać?» —r 1909. 
<Moderniści, 13. 

8. «Dialog o tolerancji religijaej» i 

Ciekawą jest natomiast sama kon- 
cepcja tego kłamstwa. Mnie ma kom- 

promitować rozmowa z Sawiczem, -*a 
10:kę nić kompromituje to, że Sawicz 
stale popierał tę listę; a Kurį. Wil. 
nie ma kompromitować to, że się za 
Sawiczem ujmuje tak serdecznie. Na- 
leży tu także zaznaczyc, że Bezpartyj- 
nemu a Z istotnie chodziło o а »—r, Pozyskanie dła* swej akcji . głosów kazania polityczne» —r drobnych dzierżawców, ale ži S indo Bezpartyjny Komitet przeprowadził 
Jedynego * w Radzie Miejskiej przede 
stawiciela przėdmiešė,ito jest p. Jakėb- 
czyka (ale nie Sawicza). 

Chciałbym tę całą sprawę „ oddać 
pod sąd obywatelski. Niech Redakcja 

Ul. odpowie publicznie, czy 
poda prywatnie mi do wiadomości, 
że są na to zgadza, niech poprosi ze 
swej strony dwóch arbitrów, ja po- 

w życiu» —r. 1890. 
katolic= 

modernizanci, 
antymodernišci — nasi i ebcy»—r. PTOSZĘ także dwóch niech ci panowie 
1910 

—r. 1013. 
14. «Dialogi filozoficzno religijne» 

” obiorą superarbitra i niech sąd.. oby- 
watėlski da odpowiedž na trzy pyta- 
nia: 1) czy stanowisko Słowa w sprae 

15. „Święty Antoni Cudotwórca* Wie Sawicza jest zgódne z dobrze 
<Maleństwo». Jest (wierszami) r. 1918. 

16, „Polska 
szatanem” r. 

17. „Najazd sekciarstwa ma Pol- 
RADJO. ską“—r. 1923, * ‚ 

18,19,20. 

pojętym obowiązkiem obywatelskim, 
2) czy stanowisko Kaurjera Wileń: 
skiego w sprawie Sawicza jest zgod- 
ne z dobrze” pojętym obowiązkiem 
obywatelskim, 3) czy Kurjer Wileński 
skłamał czy nie skłamał, pisząc o 
nieuprawomocnionych wyrókach i o 
rozmowie mojej z Sawiczem.—Oczy- 
wiście zapis na sąd obywatelski mo- 
że być inaczej zredagowany cała pra- 
wda niech wyglądnie dopiero z wy- 
roku sądu obywatelskiego. 

Kurį. Wil, może moją propozycję 
przyjąć lub od- 

między Bogiem a 
1922. 

„Z bojów o Żeromskie- 

sze chorują—pisał Ludwik Veuilląt— rzucić. Może napisać, że dotychczas 
i to na chorobę straszliwą, którą jest nie było zwyczaju sporów pomiędzy 

y: Orkiestra P. R. pod dyr. L. Dwo- lęk prawdy”. 
oraz Al. Junowicz (flet), Bro- tego, 

GIEŁDA WARSZAWSKA: 
19 sierpnia 1827 1. 

00. Komunikat lotniczo metorologicz- Dolary. 
ny, sygnał czasu, komunikaty policji, komu- Holandja 
nikaty <PAT>, nad program. Londyn 

Nowy-York 
WYPADKI i KRADZIEZE. po 

— Nieudany skok z okna. Onegdaj 
w nocy ujęto na gorącym uczynku dwóch 
złodziei mieszkaniowych uprawiających swój 
proceder drogą przedostawania się przez 

im- otwarte okna. Jeden z nich okazat się odda- 
ow. wna poszukiwanym St 

St. Putro, karany kilkakrotnie za 
Siemaszko, drugi 

tego ro- 
zaju sprawki. Siemaszko przed dwoma ty- niani okradł w podobny sposób miesz- 

za mało brutalny, aby mógł jakąś kanie Bruka; Antokoiska 130, lece umieję. 
wažną rolę polityczną w Kownie о- 
degrać.. Jako pedagog jest znakomi- 
ty ijest ulubieńcem młodzieży. — 

tnie ukrywając się zdołał ujść sprawiedii- 
wości. Wspólnikiem jogo wówczas był uję- 
ty odrazu Franc. Łukjanin — też znana oso- 
bistość. 

za ztujnowanie kultury rolnej i go- Błąd zrobiono, że wypuszezono go „, Dzięki temu przypadkowi właścicielka 
spodarstwa, ongi wzorowo prowa- z Wilna w r. 1922, W Wilnie on mieszkania p. Szymanowska odzyskała skrą- 
dzenego... Ambicje ma wielkie — ta- byłby najpotrzebniejszym. Zarówno e ago 34 MOR dla o. 16 bi“ 
kie, że nawet jego współwyznawcy dla Litwinów, jak i dla Polaków. Że góstawiono do Wilna « Ostrowia wojewódz- Sam żyje niezwykle skromnie. Za te boją się go. W warunkach sprzyjają- jest bardzo rozżalony do Polski, mie: twa Poznańskiego Stefsnję Naskrętównę, 

jest nielubiany, — Nie urządza wy- cych nie zawaha się siggnąč po dy- można się dziwić. Lecz w iem jego 
stawnych przyjęć, Otoczenie zmusza ktaturę... Jako minister rolnictwa był rozżałeniu niema żadnej nienawiści... 
do oszezędności. Taki właśnie czło ' najzacieklejszym wrogiem parezumie- J. A. Herbaczewski. 

ty polityczne. — W rozmowie jest ści- 
sły, arbitralny, suchy, ironiczny, tzę- 
sto zjadliwy (zależnie od osoby). 
Oszczędny jest /aż+ do  s<ąpstwa. 

kradzieży biżuterji na szkodę Racnela Soło- 
mojca (Fabryczna 28) wartości 850 zł. 

Szwajcarja 
Wiedeń 
Włochy 

Papiery Procentowe. 

Dolarówka 59,75 — 60. 
5 proc. konwersyjna poż. 6: 
Pożyczka dolarowa 82,50. 1 
10 proc. Kolejowa 102,50 103.— 
8 proc. konwers. 99.50 
8 proc. listy Banku Oosp, Kraj. 92.— 
5 proc. konwers. kolejowa 61. 

ipół proc. ziemskie 57,50. 57,25 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia I9 sierpnia 1927 r. 

Listy zastawne. 

Wił. B. Ziemsk. zł. 100— 52 80 51,60 

4 

która w czerwcu b.r. będąc boną dokonała Rubie 4,76 4,72 

B.nk Poiski 

Odważnym nazywamy dziennikami załatwiać w ten sposób. 
kto prawdę mówi innym, ale Być może. Proponuję sąd obywatel- 
ększego męstwa potrzeba na to, Ski, . bo jestem pewny swego gruntu, 

żeby sobie samemu wyspiewać całą ‹ 
dę. Być może w tem i sekret; że Stanowiska, które zająłem, 

nie lubimy czytać rzeczy, które praw- Jestem nie wystąpić ze skargą przed 

bo jestem pewny słuszności swego 
Gotów 

aj d 24 sąd:koronay, jeśli się Kurį. Wa, Ę kładną nam przed oczy. - zgodzi na sąd obywatelski. з X, Michał Rutkowski, „Jeżeli jednak Kurj. Wil. nie zgo- NZWARTZKSNNZNTANENZNNI PRZRNZZNKSRONKNWYOA (| ga obywatelski, to za- 
strzegam, że w dalszą polemikę z pa- 
nami, którzy pisują takim stylem jak wczoraj, a nie chcą prawdziwości swych 
słów poddać opinji sądu obywatel- Tranz. Sprz. — Кпро skiego, wdawać się ni: ę nie będę. W prze” S 2 se konaniu, że miałem od * pier yecąj 43,485 43,60 43:37 chwili podjęcia sprawy Sawicza rację 8,93 805 891 kompletną, Gczekuję odpowiedzi od 2084 P ze Kurjera Wileńskiego, 

17248 17291 17205 - Stan, Mackiewicz. 
126,00 12631 125,69  MEZNENAZZEZZNWWWNNOWZWZZWAWSZ 48,815 4900 4875 Masowy kolportaż bibuły ko. 

munistycznej, 

W hoc na.17 b. m. agenci so- 
wieccy rozrzuciii w Mołodecznje znacze 
ną ilość odezw komunistycznych, Wy- 
danych w językach: polskim, rosyj- 
skim, białoruskim i żydowskim. Tre- 
ścią tych odezw było omówienie o- 
statnich wyborów samorządowych, 
przeprowadzonych w województwach 
kresowych oraz zatarg angielsko-s0- 
wiecki. 

Złoto. 

Akcje 
zł. 100. — 140, 
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SŁO Wo 

. o stręczyło najleps. Zwiefi '$ dramat w 10 akt. Przeróbka wieko- qłp, Ostatni mohikanin ban ŻE SWIATA, sbadonił ty R CD bakterje żyjąca © Miejski Kinematograt — || noze dia Un. wi AUST ie | ada cod Ф. 
dy „bruderterajn“laresz. — Człowiek o 1.000u twarzy. Dyrektor Chemicznego Laboratorjum Film będzie llustrowany woka nie przes znaną artystkę operową p. J. Korsak-Targowską GD 

Słynny tragik amerykański, Barrymo- 
re nie zna trudności charakteryzacy|- 
e ak pea jest 

ym względem za niedoścignio- 
złodziejskiej operującej pod nazwą = wzór przez swych kolegów, Bedi „bruderferaja* rozpoznawane były przez Lon Chaney'a, Pa'rati on prze- przez sąd okręgowy w Wilnie, między kształcić się z pięknego mężczyzny innymi oskarżonymi o udział w ban- w potwornego garbusa, jak w obra* dzie znalazł sięi Henochka Kilański, zie „Dr. Jeckyll and Mister Hyde“, notoryczny złodziej. Sąd uniewinnił lub ze smukłego zdobywcy serc w go wraz z kilkoma innymi, a w kilka obląkanego starca jak w filmie „Beau a. a" PRZ p Brummel“, Czuje on też specjalną 

o tem, że anskl zmienił pred d - wa i za. "a, tj. o 1 L 1 
szustem sprzedającym szkielka jako Podobnie przekształca się Barrymo- brylanty. Fach ten widać nie był do- re w „Bestji Morskiej" z tdsebieśiń „ statecznie intratnym, skoro Kilański zwinności, młodzieńczej siły i cudo- zmienił go, zostając innego rodzaju wnej piękności w straszliwego kapi- specjalistą. tana o sępim dziobie i ponuro pło- Nowa specjalność polegałana tem, nących oczach. 
że zgłaszał się on do okradzionych i Genjalny aktor powiada „Znam powołując się mir, jakim rzekome wszystkie tricki charzkteryzacji, lecz cieszy się wśród rzesz złodziejskich, (o jeszcze nie wszystko. Aktor nigdy proponował pośrednictwo w sprawie nie osiągnie właściwego rezultatu, je- wykupienia skradzionych rzeczy. W  śli nie potrafi głęboko wżyć się w = sposób cały szereg osób okra- odtwarzaną postać. Co de mnie, to zionych uprzednio złożyło daninę po pewnych scenach „Bestji Mor pomysłowemu oszustewi. Znamy os- skiej" długi czas pozostawałem pod tatni wypadek, kiedy okradziony na wpływem depresji i ciężkiego nastro- łetnisku kupiec Bruk zapłacił Kilań- ju. Były vne dla mnie wielkiem przej- seno sześćset b vr złotych i ściem moralnem=, imo to rzeczy nie odzyskał. — Człowiek, którego chc'ano Urząd Ś edezy zarządził obserwa- kupić za A kolonji Podczas cję nad Kilanskim: i. onegdaj wpadł występów gościnnych Barrymore'a na on w nastawione sieci Obecnie sie- scenach londyńskich, które były sen- dzi w więzieniu na Łukiszkach i ocze- sacją długich miesięcy, książę Walji kuje ua sprawę sądową. Tym razem wyraził chęć poznania genjalnego fra- wyrok będzie skazujący i przedstawi- gika i spędzenia z nim wieczorw, W cieistwo «bruderfeteinu» w więzieniu czasie kolacji wyniknął spór na iemat zyskało stałego członka. (t) pea sztuki teatralnej j filmowej. 

arrymore twierdził, że każda z nich 
KRONIKA MiEJSCOWA. działa jednakowo potężnie, chociaż 

dż (n) „Ceny w Wilnie z dnia 19 > Banio Roa środków, i, by nia r. b. : owieść swych słów zaimprowizował % RA żyta loco Wilno 39—40 zł. scenę Z nio oraz i pendant g. owies 43—45, PoE browa: в в rowy 48—50, na kaszę 45—47, otręby żytnie SCENĘ Z  „Bestji Morskiej“. Ksią2g 26—27, pszenne 27—28, ziemniaki 10.00— Walii siedział milcząc, głęboko wstrzą- 
1.00, słoma żytnia RZY: siano 7 — 8. Ten- śnięty. Po ukończonej scenie rzekł Z EE] Mas TA "2962, do znakomitego aktora: „Panie Bar“ 
jęczmienia. - * rymere, Augija chętnie zapłaciłaby 

Mąka krajowa 50 proc. 85 (w hurole), za Pana jedną ze swych afrykańskich 
95 (r detalu) gr. 21 kg, 60 proc. 75—85, kolonij. „Sir — odrzekł Barrymore — sa AK | wianki ao 60 m Ameryka jest zbyt biedna, by odprze- 60-70, jenna 0-65. NP dać mnie za taką cenę”, 

e low 68 W osa nedózy py nę. z w » proc. Poszukiwania bakterji w grobie 

i ę., krajowa 115212 I or iea ab mu badanis, w związku z istniejące rzecierana 85—05, perłowa 80—95, pęcząk Mi rzekomo w grobie Tutenkhamena 
„Jagiana 10-86, bakterjami obudziły ogólne zaintere- s Legg a p gr. 2 1 KE sowanie. Domniemane tajemne | sily rzowe 320—350, schab 350—380, boczek Starożytnych Egipcjan przykuwały u- 50 380, szynka świeża 350—380, wędzona wagę we wszystkich stuleciach i nie. L, i ma w ki nic dziwnego, że z cza- ; e — sem ustaliło się wierzenie, że grob A c aaa 40 ga aleC wieprzowy Faraonów -mają moc rzucania R Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- telnej klątwy na każdego człowieka, 

tana 180--200, twaróg 100>— 120 za 1 kg., który śmiał zakłócić spokój zmarłych pat bwsrogowy A 180, masło pieso- królów. Klątwa taka przybierała rze- a 08 m 89% ćeselo: komo postać straszliwej choroby, Jaja: 170190 za 1 dziestątek. . z o zarażają i zabijają 
rób: kury 3,00 — zł zi kę, i ię- 

kuriais ias Lao sz > za — k m Z s erającego się w zamknię. 

10.00— 12.00, indyki żywe 26.00-22.00, bile „Czy mikroby mogłyby przetrwać RAIECO zł, za sake; piano tych Jak ać może 
arzywa: kartofle 15—18 gr, za 1 kg., Зус!е nana jest owieczność sej z Span ada —10 (pęcz). żółwi, które żyć mogą lata Matuzalo- ze ace) S pietruszka. wę į slyszelišmy o odwiecznych drze: Ą | , młode 5—10, ‚ bruklew 20-25, ogėrki 10—15 gr. za 1 dzie. Wach, które stały przeszło tysiąc lat, 

siątek, groch 30-45 gr. za 1 kg., fasola 45— Są tacy, którzy wierzą, że ziarna 
w grobach farao- 

60 gr. za 1 kg, szparagi 180—200. kalafioi szenię lecióśje 

15—50 gr. za główkę, kapusta świeża 25 -— Pane acy ZMALCZIONE 

towany. 
Swego czasu, kiedy sprawki ban- 

PE i nów zasadzono i doprowadzons do 30. од '„':‚"е';'‚'_?;"‚’д}і‘}ю'і‘:„::} 2. kiełkowania. Ale niestety jest to tyi- dy 60—70, agrest 80—90, maliny 170—180 ke legenda. Gdy czyniono daświad- za 1 kg. wiśnie 120—130, porzeczki 70—80. czenia z pszenicą znalezion. 
„wiśnie ‚ ni ą prz PD: 45:(w kucie), 150 ( murejach, nadzieja, że ziarna te klel. 

5 w kowąć będą, zawiodła mr] kostka 170 (w hurcie), 175 (w de». Żywotność bakterji jest bard й е est bardzo Ryby: liny żywe 380400, śnięte 250-280 odporna. Niektóre z tych  mikrosko= za l kg., szczupaki żywe 300—350, śnięte pijanych ciałek, wielkości fednej dwu- SPOD DL M0 a dziestu-pięc'u-tysięcznej cala mogą 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze przetrwać długie lata. Przetrzymają żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— nawet okres dłuższego got i 220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, więc jest forma A wa >, SZ gumy, 2090-2502 mistuzY trynė zda się bez końca. 220, stynka (brak) płocie 8 drob- _ Odkrycie, że grób Tutenkhamena ne 40—80. nie był otwierany przez ;3000 lat, na. 

Elia 186-160 gr. kg. Tutenkhamena. Parę miesięcy te- d 

w Egipcie p. Lucas za zezwoleniem 
władz, Lorda Carnarwon i p. Cartera 
wszedł do grobowca natychmiast po 
jego otwarciu i przy pomacy steryli- 
zowanych pędzli wytarł podłogę, ścia- 
ny i stojące po kątach przedmioty w 
komnacie gdzie przez tysiące lat nie 
stąpała noga ludzka. Pędzle te zapie- 
czętowano i wysłano do Anglji i tu 
w drodze badań bakterjologicznych 
szukano śladów mikrobów. Chciano 
stwierdzić, czy istnieją w grobowcu 
żywe mikroby lub zarodki grzyba, z 
którego powstaje pleśń. Badania wy- 
kazały, że istniejąca bezwątpienia 
przy zapieczętowaniu grobowca bak» 
terje i zarodki nie przetrzymały tysiąc- 
letniego zamknięcia. Co było przy- czyną śmierci tych organizmów? Oto 
brak wilgoci. Początkowo wilgoć mo- 
została pe oddechu i wypocinach ro- 

botników, parująca ze świeżo malo- 
wanych i murowanych ściaa pozwa- 
lała istnieć mikrobom, które rozpo- 
częły już nawet zniszczenie 
rozmaitych tkanin jak to wi 
dzimy na brunatnych pocho- 
dzących z pleśni plamach i dziurach 
płótna, znalezionego w grobowcu. 
Z chwilą, gdy zabrakło wilgoci ustał 
i rozkład, spowodowany przez bakte- 
rje i tej okoliczności zawdzięczamy 
zachowanie w całości wielkiej liczby 
przedmiotów, zamkniętych w grobie, 
Jasno więc teraz dowiedziono, że 
grób Tuienkhamena nie _ zawierał 
w sobie żadnych żywych mikrobów, 
a tem samem mury jego nie kryły w 
sobie żadnej tajemnej klątwy. 

— Prochy zmarłej w paczce 
pocztowej. Podczas kontroli na 
poczcie głównej w Warszawie |przez 
urząd celny jeden z urzędników cel- 
nych w dniu wczorajszym natknął się 
na niezwykłą paczkę, która go zain- 
trygowała. Po otworzeniu opakowania, 
na biaszanem zalutowanem pudełku 
widniał napis: „Popioły zmarłej w dniu 
19 meja r. b. w Nėw-Yorku Marli 
Ułasińskiej". Paczka tą adresowana 
była do Franciszka Staszewskiego, 
zamieszkałego w Zakroczymiu, przy 
ulicy Gdańskiej Nr. 14. Niezwykłą 
przesyłką zainteresował się urząd celny, 
przesyłając ją do 10-g0 komisarjaiu, 

o którego należy teren poczty głów- 

"Z SĄDÓW. 
Sprawa pojedynku w sądzie Ape: 

lacyjnym. 
W r. 1925 w cukiemi Sztrajla miało 

miejsce zajście między p. Konradem Lands: 
bergiem i Franciszkiem hr, Hutten-Czapskim, 
w czasie którego p. Landsberg znieważył 
czynnie hr, Hutten Czapskiego. 

W następstwie tego zajścia odbył się 
po kilku dniach na Pośpieszce. pojedynek, 
który się zakończył bezkrwawo. 

W sprawie tej odnośne włddze wdroży- 
ły w swoim czasie śledztwo i w rezujtacie 
obie strony postawiono w stan oskarżenia. 

Do sprawy powołano w charakterze 
świadka jednego z sekundantów w osobie 
adwokata Miedzianowskiego. 

Sąd okręzowy po przeprowadzeniu 
przewodu sądowego skazał obu podsąd- 
nych po 2 tygodni twierdzy, z zawieszeniem 
kary na 2 lata. 

Lecz oskarżyciel pprok. Kowerski zało- 
żył przeciw temu wyrokowi protest, uwa- 
żając że Sąd Ozręgowy uchybił 19 art. U. 
P. K. niedopuszczającemu zawieszenia kary 
twierdzy. 

Na skutek tego protestu, Sąd Apelacyj, 
ny w składzie: przewodniczący sędzia Stul- 
giński i sędziów Songajłły i Ejdrygiewicza 
w dniu wczorajszym po rozpatrzeniu spra- 
wy i wysłuchanu wniosku podprok. 
Rauzego, zatwierdził wyrok | instancji co 
do wysokości kary, zaś uchylił brzmienie 
pierwszego wyroku co do zawieszenia. 

SPORT. 
Dzisiejsze zawody piłkarskie. 

W dniu dzisiejszym o godz. 4.30 na bo- 
jsku Makkabi rozegrany będzie mecz piłki 
nożnej pomiędzy teamem AZS — Pogoń a 
drużyną Makkabi. . 

Jurro tamże Makkabi gra z Pogonią. Ja- 
ko NZ wystąpią drugie drużyny tych 

lubów, 

z Kulturalno-Oświatowy 
2“ SalagMiejska (nl, Ostrobramska 5) mistrza p. ZDJ Ostatni seans 

parter — 60 gr., balkon 3! 

i artystę c” opery (bas-barytona) De-Orasso. Orkiestra pod dyrekcją Kapel: ® o godz. 10:ej wieczór. Ceny  biiziów: 

  

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

„POGISK” 
EZONU 4937 

gr. Początek zmie ać w niedzielę I święta od godz. 4-ej, ė 
). - 3 

- Piacėwka Polska 
Meblowa 

S. MAKOWSKI 
Zawalna 15. 

NA RATY 
Posiada salon maho- 
niówy—690 zł., salon 
dębowy—415 zł., łóż- 
ka—40 zł. Przyjmuje 

zamówienia. Salom 
czeczotkowy—1.000 zł., 
kredensy, szaty, ma- 
terace i t. d. Przyjmuje 
do sprzedania meble. 

Leśnik 
1, 48 żonaty, 1 dziec- 
ko, ukończoca szkoła ; 
dla eg- 
zamin państwowy. 
8 |. praktyki zawo- 
dowej, referencje 

dobre, skromnych wy 
magań, energiczny i 
sumienny poszukuje 
pcsady |eśniczego z 
deiem 1 października 
r. b. lub  wcześniej.. 

  

   leśniczych, 

  

  

  

Czas pomyśleć o reklamie!!! 
Biuro Reklamowe STEFANA 

Į | $IERPNI GRABOWSKIEGO w Viinle 
U m 28 (Ci Garbarska 1, tel. 82. 

Ogłoszenia i różne reklamy do wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty na Żądanie, wysyła natychmiast. 

  

Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków” 
dia l. W. do admin. 
<Słowa». 

. a 
Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
nią poszukuję. Zgło- 
szenia do administr, 

  an 

PIANINO 
  

<Słowa>. 
lub gabinetowy forte- 

WETERYNARYJNĄ giez, wi ""Rowo- 
KSIĄŻKĘ Brock 7 m. 3, 

  

  

Haubnera, kupię na- 
tychmiast r“ R. Rodzina polska. 

Dowiedz. w administr (była ziemiańska) 4 

<Słowa». rzyjmie 2 uczenice 
ub 2 uczni na stancję:   Uroczyste zamknięcie W dniu Tazo b. m. został uprow adzony pies, wyżeł | z utrzymaniem. Opie- 

  

    

   

nter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz troskliwa. elkie 

obozu instruktorskie- s biała, Saizoh przed Subysierz od przywłaszcsyciela, sake R” kod 
którego bętę scigał sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies | mierska 3 m. 26 (prze- 

go W. E został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj ciw kościoła Św: 
ё pod adresem: Kalwaryjska 1 m 11. Rafała). 

W dniu veersjaoa. “a > ы 

uroczyste zamknięcie obozu jnstru- S060004+04494 -> : W obywat gl ski 8 

ktorskiega dla nauczycieli szkół pow- R d R S! 66 
szechnych, członków stowarzyszeń * e a c a CE) owa a m A 
P. W. i klubów sportowych  woje- : © tnie SJ: 
wództw Wileńskiego i Poleskiego, zor- poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego © m amem, opieką i Z 

ganizowanego i prowadzonego przez 
ośredek W. F. Wilno. 

Prace obozu trwały przez sześć 
tygodni, a liczba uczęstników byla 

  

średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterfi 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego I litewskiego. 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 

  

    
, francuską konwersacją, 

Tatarska 17 m. 3. 

Staneja 
dla uczniów lub 

  

„4
 

  55. Wczoraj na zakofczenie kisrownik 
obozu p. kpt. Kawalec zarządził zor- 
ganizewanie lekcji pokazowej gimna- 
styki, poczem odbyły się gry rucho- 
wg i zabawy. Przed wieczorem  roz- 
dane zostały nagrody, a wspólną ko- 
lacją spożytą pod odkrytem niebem, 
zakończono dzień. 

Dziś wszyscy uczęstnicy z p. kpt. 
Kawalcem na czele udają się do Gro- 
dna, aby wziąć udział w zawodach 
wszystkich obozów, Jakie odbyły się 
na terenie OK III. Ćwiczenia obozu, 
prowadzone przez por. por, Herhol 
da, Lubicz'Nycza, Peczka i Szofenka, 
wykazały, że wśród uczęstników znaje 
duje się kiłka przyszłych gwiazd spor- 

TANI MIESIĄC 
Wielka wyprzedaż Obić (Tapet) tylko 

5 1 WRZEŚNIA. 
Kto chce odnowić tanio swoje 
mieszkanie, niech korzysta z okazji 

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

Hagiawy K. Rymkiewicz 
Wilno, ul Ad. Mickiewicza 9. 

  

  

NAUCZYCIEL—ka 
języka HISZPAŃ. Poszukuje się 

sundheita w głmnazjum Gurewiczów- 
nv Makowa 3, od 11 de 2 codziennie 
  

    

      
      
    

    
      

       

  

LOKTOR towyčh. Daskonale wyniki pływackie Akusżerka 
ujawniły się podczas zawodów. Na OR rs 0 ZELDOWIGZ 
ogół większość uczęstników. ukcń- do 19. Mickiewicza | chor-WENERYCZ- 
czyła prace z wynikiem b. dobrym 46 m. 6. | NE, MOCZOPŁC. 
lub dobrym, co świadczy o zapale W: Z. P. Nr 63. SKÓRNE 
i zrozumieniu potrzeby sportu, a więc Nd otwótzowy od 10-1, od 5-3 w, 
pracy wytężonej na tem polu. INTERNAT DOKTÓR 

W trakcie prac obozu odwiedził а сморсбы w po- $ Zeldowiczow. 
go specjalny wysłannik Ministerstwa pij sekół, "10 nin. „LB ULE błiżu szkół, 

drogi. Opieka wyjątko- 
wo solidna. Referencje 

KOBIECE, WENE. Oświaty płk. Sikerski. ME | Mie 
Nowowyszkolone kadry instrukto- 

       

i M rów siać będą na prowincji świade- ARA A 25 ja Hy 
mość potrzeby usportowienia dora- "© „gyża.. | ulMiekiewicza24 
stającej generacji. „T. tel. a н 
se BRWOZUPREKOOSREKACKKADZENEKU i . Nr. # 

"А.‹;:піпівіпсіц «Słowa» poleca zreduko* p okoju g 

Reis wyk dr. 6. Wolfson 
nje kawale 
ka wyksztalčeniem“ WENeryczne, 
Zgłoszenia do 2dm- 
«Słowa» dia B. A, 

wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, Parrzonęco 
rodziną. Nie posiada żadnych środsów do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 'Цейзка 7, tei. 1067 «Słowa» dla <Zredukowanego pracownike>. 

SKIEGO, oferty skierować do p. Ge- | 

    

  

mocz0- 
ciowe i skórne. uj. Orzes:kowej 11 m. 25, Koreńko rocznik 1883, 

LETNISKO 
od 15 sierpnia 3 po- 
koje z kuchnią, Można 
każdy pokój oddzielnie, 
miejscowość sucha, 
ładna, las sosnowy, 
rzeka. Od Wilna 1 g. 
20 m. koleją, od stac. 
kol. 3 klm, Oglądaė 
lub UE stac. i 
poczta Gudogaj, mt. 

Anielin. Zapoiski, 

uczenic, znakomite 
odżywianie, opieka 
rodzicielska, pomoc 
w nauce, pianino, 
konwersacja iran- 
cuska, wszelkie 

wygody 
(śródmieście), 

Gimnazjalna 6—16. 
m m rocz 

Pokó 
frontowy, duży, ume- 
blowany, elektrycz= 

  
    

' MŁYN EK ność , balkon, dg KI 

do KAWY” “ia dia 3". 
z motorem elektrycz-   

  

  

  

    

nym na prąd stały, 
o SPRZEDANIA 

w sklepie n en 
A. JANUSZEWICZA 

mł. Zamkowa 20a. dla uczni, Opieka 22 
pewniona. Korepetycje: 
na miejscu. Uniwer- 

sytecka 4 m. 6. 
el tn Świętorzecka, 5 

poszukuje pracy, POK OJ 
Witoldowa 16 m. 2* go wynajęcia remon- 

RZ ać 20, 
4 m. 2, dowiedzieč si Mieszkanie ”xd'godz 5-6 w” * 

6—5 pokoi ze wszel- 
kemi wygodami po- 
Szukiwane  natyca- 

miast w rejonie ul. kę 
Mickiewicza i Ludwi: Nr 65 Wea 
sarskiej, M. Pobulanki przez P. K. U. Wilejka, 

oraz przyległych. ma imię Aleksandra 

    

gubioną książecz= 
wojskową: 

uniewatnia się, 
  

  

EDGAR WOLLES Rat jt Mpa Gayrpego więzienia, 
pokazał je Elzie. 

05 Złowieszcza postać. — Budynek ten budzi we mnie 
przerażenie — rzekła dziewczyna od- 

Wreszcie Tarn zrozumiał co sią Wracając się. 
stało. Dzięki pomyłce, depesza, prze» — Ręczę, że to samo uczucie ma 
znaczona dla głównego agenta Soioki, Maurycy, —zauważył niezręcznie Ralf. 
została zaadresowana do niego, Od. — Ега zatrzymała się i spojrzała nań 
krycie to wstrząsnęło nim... Wyraźnie badawczo. 
napisane n=zwiskol Oio miał rywala — Co się dzieje z moim opieku- 
w swem ręku, Śerce jego napełniła nem?,—zapytała.—Czy popełnił jakąś 
dzika radość, jakiej już od wielu lat zbrodnią? Czy wiesz jaką? 
nie zaznał. у Ralf roześmiał się i zmienił temat 

Siedział rozparty w fotelu, dysząc rozmowy, Doktór nie lubił dużo cho- 
ciężko, z twarzą purpurową. W tym dzić, to też z uczuciem ulgi ujrzał 
stanie znalazła go Elza, gdy weszła, dom Elzy, ‚ 
by powiedzieć mu, że zapewnie wie.  — Będziesz nocowała dzisiaj u 
czoru nie spędzi w domu. Nie odpo- Lu, obiecałaś jej to wczoraj, Czy uprze- 
wiedział jej ani słowa; widząc jego dziłaś Tarna? : 
rozgorączkowaną twarz, Elza zdecy- Elza nie wiedziała, czy Tarn zro- 
dowała, że był pijany, zutmiał jej słowa, gdy oświadczyła mu 

Los Soioki zależał od niegol Oni swój zatmiar, prócz tego dziwny strach 
ośmielają się grozić jemu—Tarnowi? ją ogarniał, na myśl o tej wizycie. 
Zapłaci im za tol — Nie jestem pewna, czy pan 

"s Tarn zrozumiał mnie. 
. — Czyż jesteś obowiązana mówić Powracając dnia tego wieczorem mu o swych projektach? — spokojnie 

do domu, Elza mijała Chipside, gdy zauważył Ralf. — Maurycy gniewa się 
dostrzegła znajomą sylwetkę. na mnie za coś i pewien jesiem, że 

— Ralfieł—zawołała. Co robisz w gdy się dowie dokąd się - wybierasz, 
tej dzielnicy? Nie mogę sobie wyo- będzie ci się sprzeciwiał, : 
brazić ciebie w City, — Więc cóż mam mu powiedzieć? 

— Musiałam się zobaczyć tutaj z —pytała zdziwionia Elza. — Przecież jednyra panem odrzekł Ralf, krocząc nie mogę kłamać? 
przy niej.—Czy wolisz arystokratyczne — Powiędz, że chcesz spędzić 
auto, = demokratyczny autobus? resztę tygodnia u przyjaciółki. Mam — Wolę dla higjeny przejść się wrażenie, że nie zapyta o jej imię. 
piechotą. Młodej dziewczynie nie podobała 

7 Wydanca Biacisław kaskiewioz Redaktor w:/.Czebiaw Karaouuk 

się ta propozycja, 
na nią. 

— Ja ci dopomogę, — dodał Ralf 
wesoło, zmieniając pierwotny zamiar 
rozstania się z Elzą przed bramą, — 
pójdę z tobą. 

Tarna jednak nie zastali w domu. 
Ralf został w jadalni, ona zaś u- 

dała się do swego pokoju, by spa- 
kować niezbędne rzeczy, Zwątpienie 
ogarnęło ją znowu. Pani Ludwika 
Challam nie podobała się jej, pocie- 
szala się jednak myślą, że przy bliž- 
szem poznaniu może dużo zyskać. 
Przytem wyjazd jej z domu pana Tar- 
na był konieczny. Młoda dziewczyna 
czuła instynktownie zbliżający się kry- 
zys w życiu opiekuna, niepokojącą 
zagadką był dla niej dalszy jego los. 

Pakowanie się zajęło więcej czasu, 
niż przypuszczała, gdyż nagle nowa 
myśl zupełnie, jej zdaniem, niestosow= 
na, pochłonęła jej uwagę. Czy Paweł 
Emery uzna jej postępsk za rozsąd- 
ny. Czyż nie było to śmieszne! Ro- 
ześmiała się głośno i zabrala się do 
przerwanej pracy. Gdyż zeszła na dół, 
zastała Ralfa zagłębionego w wygod- 
nym fotelu przy oknie, przyglądają: 
cego się dzieciom, bawiącym gsię w 
ogrodzie. 

' — Te małe  djabliki '/ hałaśliwe 
muszą działać na nerwy Maurycemu, 
co on robi wieczerem? Pije pewnie? 

Elza kiwnęła głową. Rozmowa o 
opiekunie była jej przykrą. 

— Niestety nie zmienia swych 
przyzwyczajeńl | 

lecz  przystała 

„nawet 

1Oapowieūziainy ZA Ožk mania Benona Lawiśski, 

— Jest on staly, pod tym wzglą- nych pobudek: oto nie powiedziala 
dem. Mógłbym ci opisać plan jrgo nic Ralfowi. nie chcąc oskarżać Paw 
dnia. Czy nęka kę dziewiątą ła Emery! 

pija cztery kieliszki likieru, po czem * 
udaje się” do gabinetu, by pochłaaiść ROZDZIAŁ XV. 
silniejszy alkchel. 

Elza westchneła, Ktoś nieznany w pokoju. 
— Nie zawsze był takim. Przez _ Inspektor  Beckerson skończył 

właśnie pisać długi raport. Spojrzał 
na zegarek, dochodziła dziewiąta, w 
tej chwili dano mu zaać o wizycie 

ostatnie lata nabrał tego nałogu. 
—Dziwny z niego człowiek. Chciał- 

bym, żeby wyjechał do Południowej 
ki. Ralfa Chaliama. 

AH Czy ze mną?—uśmiechnęła się — Doktór Challam?—zdziwił się 
dziewczyna. inspektor —Prosić. 

Rał żywo zaprzeczył: 
— Skądże znowu! Nie pozwolę 

mu zabrać ciebie. 
Elza natychmiast zmieniła temat 

rozmowy. 
Rałf nie doczekał się Tarna i wy- 

szedł sam, nie mogąc namówć Elzy, 
by nie czekała powrotu opiekuna. 

— Nie mogę, — odmówiła sta- 
nowczo, — byłoby nieładnie z mej 
strony, gdybym opuściła go bez u: 
przedzenia. Muszę widzięć się z nim 
i rozmówić. 
й "— Cóż za lojalność!— zażartował 

alf. 
Ełzie nie podobał się jego ton. 
Po wyjściu doktora, uświadomiła 

sobie ten fakt, że mimo możności i 
chęci, jakieś niezrozumiałe 

względy nie pozwoliły jej opowiedzieć 
o wizycie nocnej Feng-Cho. Zdzimio- 
na była bardzo. W chwili, gdy we — Tak, przyjeźniliśmy się dawniej, 
drzwiach zgrzytnął klucz Tarna, w teraz nasze stosunki oziębiły się— 
mózgu jej błysnęła świadomość włas- informował Ralf. 

Przywitali się, jak starzy zna- 
jomi. 

— Nie widzieliśmy się sto lat, 
doktorze, —zawołał serdecznie, znów 
spoglądając na zegar. —Żałuję bardzo, 
że nie mam czasu porozmawiać z 
panem, ale o dziewiątej mam ważną 
sprawę.. Czy miał pan do mnie jaki 
imieres?- 

— Jeżeli pan uważa, że szajka 
handlarzy kokainą jest warta uwa- 
gi, to... 

Inspektor zaświstał. у 
— Handlarze КоКа!та! » Слу pan 

wie coś o nich? 
— Nie wiele wprawdzie, ale do- 

myślam się duży rzeczy, Sądzę, że i 
pan ma różne domysły, 

Inspektor nie odpawiedział. 
— Pan jest — przyjacielem pana 

Tarna, nieprawdaż? 

— Co się z nim dzieje? 
Ralf wzruszył ramionami. 
— Nie wiem, doprawdy. Pije du= 

20. Czemu pan pyta o niego? 
Inspektor zamyślił się. 
— Gdyż muszę widzieć sią z nim 

o dziewiątej. Prosił mnis do siebie, 
mówiąc, żę ma mi coś ważnego de 2 
powiedzenia. Dal mi do zrozumienia, 
źe chce złożyć ważne zeznanie. Czy 
sądzi pan, że był pijany? 

Ralf uchylił się ed odpowiedzi, 
— Jakiego rodzaju ma być to 

zeznanie? 

Inspektor wzruszył ramionami. 
— Nie wiem. Czy pan go leczy? 
— Trochę, lecz nie mogę chwalić 

się zdolnościami medycznemi. Czy 
nie będzie pan miał nic przeciw temu,. 
że pójdę z panem do niego? 

Inspektor znów  spójrzał na ze- 
garek. 

— Nie, może pan mi towarzyszyć, 
chociaż, jeśli to jest zamiar poważny, 
to wątpię, czy zechce mówić przy 
paau. . 

— Wyjdę wówczas. 
W tej chwili telefon 

Beckerson zdjął słuchawkę. 
— Hallo? 

zadzwonił. 

Na twarzy inspektora ukazał się > 
wyraz zdumienia. 

— To właśnie: nasz wspólny przy= 
jaciel, — rzekł do Ralfa, zasłaniając: 
ręką słuchawkę. 

Drukarnia «Wyd.wniectwo Wileńskiee Kwaszelna 23, 
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