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Bluff pana Rechberga. 
Paryż, 16 sierpnia. 

Nie łuóźmy się ani chwili: Niemcy 
wytężają i wytężać będą nadal całą 
swą siłę celem osłabienia więzów łą- 
czących Francję i Polskę. Urzędewo 
trudno jest im to tzynić, bo intryga 
zbyt grubemi nićmi jest szyta. Dzia- 
łają więć na terenie Francji różni 
„ochotnicy*, a najbardziej ruchliwym 
jest p. Arnold Rechberg, b. adjutant 
Kronprinza, przemysłowiec zaintereso- 
wany w potasie, za młodu rzeźbiarz 
i paryskich salonów bywalec, dziś 
dyplomata-amator, który ubrdał sobie, 
że wróci Niemcom gadaniną i pisani- 
ną to, co Ludendorif stracił na po- 
lach bitew. 

Metoda jego jest bardzo prosta: 
usiłuje brutalnie straszyć opinię fran- 
cuską, że jeśli Francja zaraz się z 
Niemcami nie „sprzymierzy“, jeśli 
zbroić im się z powrotem nie pozwoli, 
jeśli Polska im „kerytarza* nie odda, 
—to Niemcy już niedługo wypowie- 
dzą obu krajom wejuę, „kamienia na 
kamieniu nie pozostawią*. Prawo? 
Sprawiedłiwość dziejowa? Stanowienie 
narodów o sobie? Niemcy sobie «kpią» 
z tego wszystkiege! Oni «wierzą tył- 
ko w siłęa! 

Taką oto milutką propozycję wy- 
sunął p. Rechberg dnia 21 lipca na 
łamach dwu dzienników francuskich: 
paryskiego Avenira, redagowanego 
przez p. Emila Bure, i wychodzącego 
w Nantes Phare de la Loire, dużego 
organu prowincjonalnego, redagowa* 
nego przez p. Maurycego Schwob'a. 
Nie poraz pierwszy zresztą, ale nigdy 
jeszcze p. Rechberg mie przemówił 
tak po... prusku, Widocznie wyprowa« 

komentarze 
obu wyżej wymienienych doskonałych 
francuskich publicystów, którzy listy 
jego zaopatrywali zawsze dostatecz- 
nemi z punktu widzenia sojuszu fran- 
cusko-polskiego zastrzeżeniami. 

Ponieważ jeden z warunków pro» 
pozycji p. Rechberga poświęca najży- 
wotniejsze interesy polskie, przeto ni- 
żej podpisany wystosował do obu 
dzienników, gdzie «grasuje» p. Rech- 
'berg, obszerne”listy wykazujące, dla- 
czego Polska nigdy z «korytarza» nie 
zrezygnuie, ani go na Kłajpedę nie 
«wymieni». Avenir i Phare list ten 
zamieściły .dnia 26 lipca. W dwa dni 
potem zabrał w tej sprawie głos po- 
proszony o to przeze mnie kol. Piotr 
Bernus na łamach Jourmal des Dó- 
bats. Poparł całkowicie moje wywo- 
dy oraz wykpił dosłownie „dyplo- 
mację* p. Rechberga. Ten ostatni 
znany jest ze swej ruchliwości, Cie. 
kawi byliśmy jak nam odpowie, Buić 
i Schwab otrzymali identyczne ce do 
formy listy, w których p. Rechberg 
nie próbował obalać ant jednego me- 
go argumentu: historycznego, ttno- 
graficznego czy ekonomicznego (nie 
mówiąc już o ogólno-ludzkich). Zdo- 
był się jeno na pogróżkę, że jak 
Polska nie odda Niemcom «keryta- 
rza», to... „odbierzemy jej siłą przy 
pierwszej sposobności nietylko Po- 
morze, ale Poznańskie, Siąsk i jeszcze 
inne ziemie” (dosłownie). Redaktoro- 
wie Auvenir'a i Phare'a zakomuniko- 
wali mi list p. Rechberga przed wy- 
drukowaniem, tak że moja odpowiedź 
ukazała się jednocześnie z filipiką 
Niemca (7 cierpnia). List p. Rechber- 
ga do Journal des Dóbats był w for. 
mie nieco zręczniejszy; tu edpowie- 
dział Niemcowi Bernus  kategorycz- 
nem „nie“ na prepozycję «sojuszu», 
a niżej podpisany wyłożył nazajutrz 
(9 sierpnia) polski punkt widzenia. 

Tok rozumowania w mych listach 
jest taki: 

O tem, że Niemcy wierzą tylko 
w siłę świat dobrze wie: dlatego była 
wojna i dlatego Niemcy ją przegrali. 
Jeśli znów siłą spróbują pomniejszać 
wolność i stan posiadania innych— 
znów bądzie wojna europejska, a w 
wojnie tej Polska nie będzie sama. 
Zresztą dzisiejsze pogróżki żp. Rech- 
berga — to zwykła  fanfaronada, bo 
jeśli mała Niemców odważa się otwar- 
cie uznawać pokojowe traktaty, to 
niewiele więcej gotowych jest do woj- 
ny celem ich zmiany. Propozycje «so- 
juszu» są ze strony p. Rechberga na- 
iwnym bardzo manewrem, bo jakież 
zaufanie może budzić sojusznik, któ- 
ry grozi i który powiada, że nie sza- 
nuje niczego prócz siły, Na tej dro- 
dze Niemcy niczego nie uzyskają, a 
do istnienia niepodległej Polski z „ko“ 
rytarzem* muszą Się; przyzwyczaić. 
Im prędzej — tem lepiej. (List ten w 
usigpach przedrukowaly Oeuvre, Pa- 
ris-Mldi, Gazette de Lausanne i Neue 
Ziiricher Zig'). 

Na io odpowiedzis! p. Rechberg 
dwojako: do Journal des Debats na- 
desłał list, z którego Bernus jeden 
tylko wyjątek dziś podaje. Powiada, 
że naród niemiecki jest silny i «do 
wojny gotowy»; jeśli Francja „woli 
go mieć za wroga”—io p. Rechberg 
„tic więcej nie ma do powiedzenia”, 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego 

Šacco i Vallzetti zostali strdceni, 
Szalona fala terroru na całym Świeciea 
BOSTON, 23.8, PAT. Sacco i Vanzetti zostali straceni, 

Na trzy godziny przed śmiercią 
BERLIN, 238. PAT. Według doniesień z Bostonu wczo- 

raj o godz. 20 min. 40 zarządca więzienia w Bostonie za 
wiadomił Sacco, Vanzettiego i Madeirosa, że w ciągu nocy 
będą oni straceni. Vanzetti, który przechadzał się w tej 
chwili po celi, odpowiedział, że trzeba poddać się losowi. 
Sacco napisał list do swego ojca przebywającego we Wło. 
szech. MadeiroS obudzony ze Snu przyjął wiadomość 
obojętnie. 

Jak dokonano kaźni. 
BOSTON, 23.VII1, PAT. Jedyny przedstawiciel prasy, które. 

mu pozwolono asystować przy egzekucji Sacćo i Vanzettiego ko- 
respondent Associadet Bress of America oświadczył, że więzienie 
obsadzore było przez uzbrojoną policję tak wewnątrz jak i 
zewnątrz. Ponadto przed więzieniem poustawiane były karabiny 
maszynowe Przebieg egzekucji był spokojny. Sacco był blady, 
ale zachowywał się spokojnie. Wszedł prosto z błyszczącemi oczy- 
ma Siedząc już na fotelu elektrycznym zawołał po włosku: „Niech 
żyje anarchja', następnie zaś w łamanej angielszczyźnie powiedział: 
„Żegnaj mi żono, żegnaj mi synu, żegnajcie przyjaciele, Później 
zwracając się do obecnych rzekł: „Dobranoc panom, wreszcie 
zawołał: „Żegnaj Matko. 

Vanzetti wszedł do sali śmierci chłodny i spokojny, uŚcisnął 
ręce dwuch strażników więziennych i podszedł sam do fotelu. Tu 
zaczął mówić stwierdzając, że jest niewinny, co przerwał mu kat 
wkładając na głowę hełm z przewodami elektrycznemi, Ostatnie 
jego słowa były: „;Przebaczam niektórym ludziom fo ćo ze mną 
robią w tej chwili< Po egzekucji ciała zostały  przewiezio- 
ne' do sąsiadującej z więzieniem kostnicy, gdzie dokonano sekcji: 

Przed Sacco i Vanzeętim stracony został: portugalczyk Madeii 
ros skazany na Śmierć za zamordowanie kasjera bankowego. 

Pogotowie wojenne w Nowym Jorku. 
NOWY JORK. 23Vili. PAT Wediug otrzymanych przez Reu: 

tera doniesień 6 kompanji piechoty oraz dwie kompanie kulo- 
miotów, to zn. około 900 żołnierzy wraz z oficerami rozmiesz- 
czono na wyspie Gubern:torskiej w porcie nowojorskim. Oddzia- 
ły te są gotowe do natychmiastowego wszółdzisłania z policją o 
ile zajdzie tego potrzeba. W wieiu miastach Stanów Zjednoczo- 
nych garnizony zost:ły połączone linjami te'efonicznemi ze szta- 
bem generalnym policj. W San Francisco aresztowano 127 ma- 
n.festantów. 

Rozruchy w Buenos Aires 
BUENOS AIRES. 23—8. Pat. Tłum manifestował wczoraj przed biu: 

rami jednego z dzienników przeciwko straceniu Sacco i Vanzettiego. Dziś 
po nadejściu wiadomości o ich straceniu tłum zaatakował kamieniami fir- 

my należące do obywateli Stanów Zjednoczonych. Policja nie jest w stanie 

opanować rozruchów. 
Wypadki w Berlinie, 

BERLIN. 23 8. Pat. Wczoraj wieczorem komuniści i organizacje 
radykalno-socjalistyczne urządzili w różnych częściach miasta zebrania pro- 
testujące przeciwko straceniu Sacco i Vanzettiego. Podczas demonstracyj 
doszło do starć między policją a manifestaatami. Dzmonstracje przecią- 
gnęły się do późnej nocy. Podobne zebrania protestacyjne urządzono 
wczoraj wieczorem we Wrocławiu. 

BERLIN, 23 8. Pat. Policja berłińska w dalszym ciągu utrzymuje się 
W pogotowiu alarmowem, wobec wiadomości o straceniu Sacce i Vanzet- 
tiego panuje bowiem w kołach berlińskich obawa, że w ciągu dnia dzisiej- 
szego może dojść do nowych demonstraćyj, a nawet zaburzeń. Do połu- 
dnia panował jednak w okolicy ambasady amerykeńskiej zupełny spokój. 
W czasie wczorajszej demonstracji aresztowano 18 osób, przyczem kilku 
demonstrantów zostało pobitych i poranionych pałkami gumowemi. 

Groźna sytuacja w Genewie 
GENEWA, 23—8. Pat. Wczeraj wieczorem rozpoczęły się manifesta- 

cje przeciwko straceniu Sacco i Vanzettliego. Około godz. 11-ej w smocy 
manifestanci wybili szyby w konsułacie amerykańskim, w amerykańskiem 
biurze podróży, w hotelu amerykańskim Belle Vue oraz wielkiej oszkioe 
nej galerji sekretarjatu Ligi, gdzie zwyczajnie odbywają się / posiedzenia 
Rady. Siły policyjne, skericentrowane dokoła konsulatu, pozbawiają inne 
części miasta ochrony policyjnej. 

BERN, 23 8. Pat. W związku z wypadkami ubiegłej nocy rada związ- 
kowa odbyła dziś posiedzenie nadzwyczajne, na którem postanowiła poro- 
zumieć się natychmiast z władzami: kantonu genewskiego celem  wspól- 
nego wydania zarządzeń niezbędnych dla utrzymania porządku publicz 
nego. Członek rady, kierownik jej departamentu spraw zagranicznych 
Dinicher, wyraził w jej imieniu ubolewanie sekretarzowi generalnemu Ligi 
Naradów i zapewnił go, że uczynione będzie wszystko celem zapewnienia 
należytej ochrony wszelkim instytucjom Ligi Narodów. Również i rada 

Zakończenie na stronie drugiej. 

ODDZIAŁY: 
BARANOWICZE — ai; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
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NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
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Opłata pocztowa niszczona rycozałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwracz. 

„I my też nic—odpowiada Bernus— 
chcemy żyć z naszymi sąsiadami w 
pokoju, ale nie za cenę zniszczenia 
rezultatów wojny; nie damy się oszu- 
kačl“ 

Zaś w swym liście do Phare i 
Aveniru p. Rechberg całkowicie zmie» 
nia temat rozmowy: wykazuje (list je: 
go ukazał się dziś), żę propozycja 
„Sojuszu”, z jaką wystąpił, nie jest 
wcale zwrócona przeciw W. Brytanji, 
Graz dwukrotnie straszy, że w razie 
gdyby w Europie wybuchła nowa 
wojna— „tryumf bolszewizmu jest pe- 
wny, i to wszędzie”, Tu nasz prze- 
ciwnik wpada w potrzask. Sam bo- 
wiem napisał, że jak mie oddamy 
„korytarza", jak Francja nie opuści 
Nadrenji, nie zrezygnuje klauzul о- 
graniczenia niemieckich zbrojeń i t.p. 
—to Niemcy „rozpoczną wojnę". 
Więc albo straszax bolszewizmu jest 
poważny, albo jest tylko strachem na 
wróbie. 

W pierwszym wypadku. Niemcy 
nie będą takie głupie, aby wywsły- 
wać wojnę, która w rezultacie strąei 
je w otchłań bolszewizmu, a zatem 
niema poirzeby nic zmieniać w Euro- 

pie, ani budować sojuszu francusko 
niemieckiego, bo Sowiety same do 
wojny nie doprowadzą. 

W drugim wypadku zmiany „se- 
juszu” są tembardziej niepotrzebne. 

Kilka tygodni temu miełem spo: 
sobność przemawiać w Orleanie na 
dorocznym kongresie kombatantów 
dep. Loiret. W wielkim cyrku zebra- 
ło się pięć tysięcy ludzi, którzy wie- 
dzą co to wojna, ba ją przeszli, Mó- 
wiłem im o potrzebie sojuszu fran: 
cusko-polskiego, a w konieczności 
utrzymania obecnego statutu Europy. 
Burzliwe oklaski były dowodem, że 
nasi koledzy Francuzi myślą tak samo 
jak i my. Powiedział to zresztą do" 
słownie kol. Henryk Pichot, profesor 
gimnazjalny, wielki iawalida i przezes 
Federacji dep. Loiret: 

— Biada tym krajom, wołał, któ- 
rych synowie nie są zawsze gotowi 
stanąć w obronie swej niepodległości. 
Ani Francja, ani Polska do tych kra: 
jów nie nałeżąl 

est to najlepsza odpowiedź dla 
echberga, 

Kazimierz Smogorzewski. 

P. 

GRODNO į — Plac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
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ŚWIR — ul 

W perspektywie tygodnia. 
Stosunki handlowe francusko- 

niemieckie. Układ prowizoryczny han- 

dlowy pomiędzy Francją a Niemcami, 

podpisany 3 sierpnia 1926 r., wygasł 
dnia 30 czerwca 1927. Teraz 17 sierpnia 
został podpisany preliminarz nowego 

układu, który jest jednym z tych krót- 

koterminowych umów, któremi regu- 

luje się stosunki franko-niemieckie w 

zakresie handlu. W obecnym układzie 

Francuzi poczynili więcej ustępstw 

Niemcom, przytem Niemcy intereso- 

wali się specjalnie sprawą handlu 

niemieckiego w kolonjach zamorskich. 
Gazety francuskie konstatują, że Niem- 

cy więcej kupują we Francji, niż Fran- 

cja w Niemczech, — oraz podkreśla- 
ja, że układ handlowy wchodzi na 
drogę wskazaną przez Locarno. 

Irlandja. W Irlandji zaszła 

ogromna ziniana, gdyż stronnictwo 

republikańskie de Valery, wbrew gło- 

sowi samego de Valery zresztą, po- 

stanowiło wziąć udział w pracach 

parlamentu — Daili Eireann'a. Ma to 

wielkie znaczenie dlatego, że wzięcie 

udziału w pracach parlamentarnych 

przez republikanów wywraca odrazu 
obecnie tam sprawujący rządy gabi- 

net p. Cosgrave. Daił Eireann liczy 
153 członków, z tego wypada na par- 

tję rządową 47 mandatów, na nieza- 

leżnych 15, na chłopów 11, na nacjo- 

nalistów 8, na partję pracy 22. Dzi- 

siejszy gabinet opierał się prócz par- 

tji rządowej także na niezależnych i 

chłopach, czyli liczył razem 73 glo- 
sów. Republikanie megą stworzyć 
większość z nacjonalistami i partją 

pracy; razem będą mieli 80 głosów. 

Kombinacja ta o tyle jest ciekawa, 
że nacjonaliści irlaadzcy są w opozy- 

cji do obecnego rządu, lecz nie są 

przeciwni ugodzie z Auglją, partja 
pracy zaś to są przeważnie Anglicy, 

a ewentualnym szefem nowego gabi- 
netu byłby Johnson, Auglik, zajęty 

wyłącznie sprawami społecznemi, któ- 

rego narodowe sprawy irlandzkie nic 

nie interesują. 

Republikanie zaś są, jak wiadomo, 
romantykami całkowitej niepodległo- 

ści Irłandji. W r. 1922 została nada- 
na Irłandji konstytucja, przekształca: 

jąca ten kraj w wolne państwo, zu: 
pelnie samodzielae, z tem jednak, że 

królem Irlandji pozostaje król Anglji, 

Wobec tego de Vałera ze skrajnem 
skrzydłem sinn-fenjanów zdeklarowali 
się jako republikanie, aby zniszczyć 
ten jedyny łącznik, który wiąże Irlan- 

dję z Aaglją. Stronnictwo to, aczkol- 
wiek wybrane do Daił Eireann nie 

zasiadło na jego ławach, gdyż nie 
chciało złożyć przysięgi Jerzemu 

V-emu. wymaganej przez konstytucję: 

Obecnie republikanie oświadczyli, że 
do parlamentu wejdą, królowi przy- 

sięgną, a jednocześnie ogłosili do 

narodu irlandzkiego odezwę, w któ- 
rej oświadczają, że przysięga ta to 

nic nieznacząca formalność, która w 

niczem nie wiąże ich sumienia, a na- 

temiast przysięgają oni dalszą wałkę 

o całkowitą niepodległość Irlandji. 
Z moralnego punktu widzenia ta- 

kie oświadczenie jest nader ciekawe 
i nawet upoważnia rząd, względnie 

księdza, który ma przysięgę przyjmo- 

wać, do odmowy jej przyjęcia. Nie 
można przecież mieć dwoje ust: jedne 

od prawdziwych, drugie od fałszy- 

wych przysiąg. 
Niemieccy komuniści. Jak wia“ 

domo, w Resji walka pomiędzy opo* 
zycją a bolszewikami stojącymi u ste- 
ru skończyła się kompromisem, na 
mocy którego przedstawiciełe opozy- 

cji nie zostali wyrzuceni z partji, co 
jm groziło, wydali manifest, gdzie 

oświadczają, że będą zawsze bronili 

wspólnie «ojczyzny sacjalistycznej», 

lecz... wśród tych „lecz** znajduje się 

także stosunek do komunistów nie- 
mieckich. 

Komuniści niemieccy są najbar: 

dziej liczną ze wszystkich organizacji 
komunistycznych zagranicą, Charakte- 

ryzuje ich jednak brak inteligencji, 
brak inteligentnego kierownictwa. Ko- 
munuista niemiecki to lumpen-proleta- 

rjusz. Trzecia międzynarodówka w 

sposób nielitościwy dla celów poli- 
tycznych SSSR wyzyskiwała komunis- 
tów niemieckich. Kazała im urządzać 
powstania, rewolucje, zupełnie bezna- 
dziejne, jak te w r. 1921 i 1923, 
które się  jaknajgorzej dła « nie 
mieckiego komunizmu kończyły. W 
r. ;1923 wybuch powstania kormu- 
nistycznego był naznaczony przez 
lll międzynarodówkę ma dzień 23 
października, lecz stanęła temu na 
przeszkodzie energiczna działalność 
von Seeckta. Wtedy z Moskwy po- 
sypały się kary na ówczesnych odpo- 
wiedzialnych kierowników  niemiec- 
kiego-komunizmu, zostało wycofane z 
obiegu wielu dotychczasowych prze- 
downików tej partji. Władzę nad ko- 
munisiami niemieckimi biorą do rąk 
najskrajniejsi między innymi Urbans, 
pani Ruth Fiszer, Masłow i inni. 

Lecz po wyborze Hindenburga z 
kolei niełaska Moskwy spada i na to 
towarzystwo. Ambitna jednak Ruih 
Fiszer i jej przyjaciele nie chcieli 
słuchać komendy. Zakładają własne 
ognisko komunizmu, zaczynają wy- 
dawać własne komunistyczne gazety. 
Z tymi więc, z Ruth Fiszer, z Masło« 
wem, Katzem, Korschem i3 innymi 
opozycja sowiecka, Trocki ponownie 
chce nawiązać kontakt, ponownie .ich 
wciągnąć do szeregów ' II! międzyna» 
rodówki. 

Liga Narodów 5 września. 
Dnia (5 września w Genewie bę: 

dzie otwarcie Zgromadzenia Ligi Na- 
rodów. jako wstęp do tej uroczystaś- 
ci odbył sięw Zurichu zjazd mniejsza- 
ści żydowskiej. Długie mowy, gromkie 
frazesy. Walka pomiędzy judaiszysta- 
mi a hebraistami. Uchwalono, by ży: 
dzi całego świata wstępowali i popie” 
rali jaknajenergiczniej stowarzyszenia 
propagujące ideę Ligi Narodów, jak 
to: Ligę Obrony Praw Człowieka, 
Unję Międzypariamentarną, Kongres 
Mniejszościowy, Stowarzyszenia Przy- 
jaciół Ligi etc, 

Dnia 22 sierpnia w Genewie žjazd 
mniejszości narodowych. Żydzi z Zu- 
rychu pojadą do Genewy. 

Liga Narodów będzie w tym roku 
nader interesująca. Oczywiście Zgro- 
madzenie, plenarne posiedzenia tej 
tej instytucji ciekawe są tylko ze 
względu na swój charakter dekera- 

tywny, na rozmaitości typów ete. Lecz 

dnie, w których urzęduje w Genewie 

Zgromadzenie, obrane są przez moż- 

nych władców globu na wyrównanie 

różnic i tarć między państwami, 

względnie na układanie planów przy- 

szłości, planów, które muszą powo- 

dować i tarcia i powstawanie różnie. 

Oczekujemy w tygodalu Zgroma: 
dzenia: 1) ofenzywy niemieckiej prze- 

ciw Polsce, 2) efenzywy dyplomatycz* 
nej angielskiej przeciw Sowietom. 
Polska nie pojedzie do Genewy bez- 

bronna, lecz będzie musiała tam sto- 

czyć bój ciężki, 

Największy nieprzyjaciel Ligi Na- 
rodów paryska Hamanite z okazji 
rychłego zgromadzenia takie wylicza 

kompromitacje instytucji genewskiej: 

1) konflikt grecko-italski, w którym 

Włochy tak tereryzowały Ligę, 2) Ban- 
kructwo sławnego protokułu geaew- 
skiego, 3) Powstrzymanie się Ligi od 

zajęcia się sprawą Egiptu, na skutek 
groźby angielskiej, wtedy rządu Mac 

Donałda, 4) Powstrzymanie się Ligi 

od spraw Marokka i Syrji na skutek 
życzenia rządu francuskiego, 5) Wy» 

cofanie się Hiszpanji ze sprawą Tau. 

geru, 6) Wejście Niemiec do Ligi w 

okolicznościach z duchem statutu 
Ligi niezgodnych, 7) Sprawa albańska, 

załatwiona bez Ligi, poza/jej plecami. 

Plan kompromitacji ebfity. Lecz 

pamiętajmy, jak dotychczas Liga uży- 

wała sobie na polskich sprawach. Za 
wszystkie kompromitacje Ligi па 

wszystkich połach płaciła dotychczas 
Polska, zmuszona ciągle do łatania 

dziurawego autorytetu Ligi. M. 

.Bojówka 
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Sejm i Rząd: 

Wślad za Lwowem. 

WARSZAWA, 23 Vill.(£el. wł. Słowa) 
Jak się dowiadujemy ze sfer rządoe 
wych, zapadła decyzja rozwiązania ca« 
łego szeregu Rad miejskich, a mia: 
nowicie: w Kaliszu, Łomży, Suwał- 
kach, Białymstoku i innych miastach. 
Wybory do Rad rozpisane zostaną na 
zasadzie dekretu Naczelnika Państwa 
z roku 1919 

Lotnicy fińscy w Warszawie. 
WARSZAWA 23.VII1. (żel.wł Słowa) 

Dziś e godz. 245 przybyli do War- 
szawy lotnicy fińscy. Na spotkanie 
gościom wyłeciały trzy samoloty, któ- 
re spotkały gości w pobliżu Małkini 
i razem powróciły do Warszawy. 

Na lotnisku powitał gości zast, 
szefa lotnictwa wojskowego p. Debe 
ran, płk. Suchenek oraz oficerowie 1 
p. lot. W ciągu trzech dni piloci fiń- 
scy zwiedzać będą Warszawę, poczem 
udadzą się do Krakowa. 

U wice premjera Bartla, 

WARSZAWA, 25.VIii.(Żel. wł. Słowa) 
Vice-Premjer Bartel odbyi konferencję 
z Min. Sprawiedliwości Meysztewi= 
czem, poczem przyjął v'če-marszalka 
Sejmu Poniatowskiego i Rektora po- 
litechniki lwowskiej prof, Tokarskiego. 

Plzn prac Min. Rob. Pabl, 
WARSZAWĄ. 23. VIII, (żel. wł, SŁ.) 

Min. Rob. Publicznych opracowała 
plan robót na rok 1028 | 29, który 
przewiduje odbudowę 10 000 zagród 
zniszczonych przy działaniach wojen- 
nych. Koszty te wynosiłyby 17 mil- 
jonów zł. Prócz tego projektowane 
jest przystąpienie do budowy gma- 
chów państwowych (w Warszawie, 
narazie) na sumę 16 miljonów zł. W 
pierwszym rzędzie ;staną gmachy 
Najw. Izby Kontroli Państwa, Tele- 
grafu, Min. Oświaty, Medycyny sądo- 
wej it. d. Prace te dałyby możneść 

ka ajcawi trzech tysięcy robotni- | 
ków. 

W kwestji zwołania Sejmu. 

WARSZAWA, 23.VIII.(żel.wż,Sżwa) 
Petycja o zwołanie Sejmu jeszcze nie 
wpłynęła, tymczasem w kołach poli- 
tycznych rozeszła się wiadomaść, że 
starania ropozycji sejmowej będą 
zwykłem włamywaniem się do drzwi 
otwartych, gdyż Rząd ma zwołać se* 
sję zwykłą Szjmu celem uchwalenia | 
budżetu na rok 1928—29. W tejspra- 
wie ma niebawem udać się Vice. 
Premjer prof. Bartel da Druskienik, 
celem porozumienia się z  Marszał« 
kiem Piłsudskim. 

Samosąd bojówki komunistycz 
nej. 

WARSZAWA, 23 Viil.(żel.wł Słowa) 
komunistyczna dokonała 

krwawego samosądu na osobie Tad. 
Kołtuńskiego na tle jakichś porachun- 
ków lub zdrady, którego około godz. 
10 wieczorem dwaj osebnicy położy- 
li trupem czterma wystrzałami rewole 
werowemi w ciemnej wnęce sieni do- 
mu Nr. 26 przy ul. Lubeckiego. Ran- 
ny brocząc krwią dopełzł do drzwi 
mieszkania, zadzwonił i padł trusem. 

Odbudowa terenów zniszczo- 
nych przez wybuch prochowni. 
WARSZAWA 23.VIIi.(żel.wt. Słowa.) 

Min. Robót Publicznych przesłał» do 
rozpatrzenia na Radzie Ministrów 
wniosek o dodatkowe kredyiy w su- 
mie 900,000 zł. na odbudowę tere" 
nów zniszczenych wskutek wybuchu 
prochowni pod Krakowem. 

Uljanow u min, Knolla. 
WARSZAWA, 23.VII.(Żel.wż Słowa) 

Minister Knoll przyjął dziś na audjene 
cji charge d'affaire sowieckiego Ulja- 
nowa. 
MOFFETERAWEWESYW Z OZZZSTDYO RCW PORE 

Areszty w Berlinie. 
BERLIN, 23.8. Pat. Prezydjum po- 

licji berlińskiej komunikuje, że w 
związku z wczorajszemi aresztowania: 
mi członków partji narodowa-socjal- 
nej (Hitlerowców), której działalność 
jest zabroniena na terenie Berlina, 
policja dokonała dziś w 26 wypade 
kach rewizji u przywódców Hitierow- 
ców oraz w lakalu dawnego sekre- 
tarjatu partyjnego, który obecnie jest 
biurem posłów grusy hitlerowskiej. 
Vf czasie rewizji ekazało się, że gru- 
py rozwiązanej organizacji rozw jają 
w dalszym ciągu па terenie Berli- 
na nielegalną dzialaincść. Materjał 
skonfiskowany przez policją jest 0- 
becnie badany. : 

EKrwawe starcia w Indjach; 

DELHI, 23 VIII. PAT. Pomiędzy 
Hiadusami a Muzułnanami doszła 
do starcia, w czasie którego 16 ście 
esób odniosło rany, w tem Ó-ciu pa- 
liejfantów, 9 Muzułmanów i 1 Hin« 
dus. Aresztowano 8-iu Hindusów. 

 



    

MISJA ZLE ZROZUMIANA. 
Niejednokrotnie podnosiliśmy w 

naszem pismie wzrost uczuć religij- 
nych w naszym kraju i związane z 

tem objawy ruchu wyznaniowego, 

intensywność tych obiawów, świad- 
cząca o zdrowym odruchu ludności 
w kierunku zdobywania niewzruszo- 

nych podstaw i nieprzemijających ce- 

lów w dążeniu do lepszego jutra. 
Jako katolicy podkreślaliśmy zaw 

sze, iż każdy Kościół, głoszący 

istotną w swojem rozumieniu naukę 

boską, stanowi przez sam fakt swe- 

go istnienia 1 działania doskonałą 

przeciwwagę na idące ze Wschodu 
podmuchy,  miszczące u podstaw 

wszelką religję i wszelką wiarę w ja- 

kiskolwiek prawo moralne. 
Z tego punktu widzenia zawsze 

wysoko stawiamy posłannictwo Kościo- 

ła Katolickiego i powołanie odpowied- 

nio wykształconego i moralnie promie- 

nującego duchowieństwa, przed którem 
otwiera się jedno z  najwdzięczniej- 

szych zadań pracy w maszym kraju. 

Z tego też punktu widzenia pod 
nosiliśmy znaczenie Cerkwi Prawo- 
sławnej dia Państwa u nas, będącej 

znakcmitą przeciwwagą belszewizmo- 

wi, stanowiącej tamę dla wszelkich 

niwelujących prądów, przenikających, 
niestety, do śwładomości ciemnego 

ludu. ' 
© Te dwa, w kraju naszym najlicz= 

niejsze, wyznania powinny zrozumieć 

wspólny cel, przyświećający kościo- 

łom chrześcijańskim: takie przeciw- 

stawienie się doktrynom bolszewic- 

kim i bezwyznaniowym—by w walce 

światopoglądów religijnego i materia- 

listycznego—wzniosła nauka chrześci- 

jańska o Królestwie Bożem na ziemi 

mogła odnieść tryumf zupełny. 
Stale głosząc zasady wolności 

wyznań i niekrępowania sumień w 
głoszeniu religii swej, w zasadzie bę- 

dącej czynnikiem twórczym, nicza- 
leżnie od tych lub innych dogmatów, 
w przeciwieństwie do niszczących te- 

oryj i doktryn materjalistycznych— 
nie przeoczamy możliwości, a nawet 

potrzeby szlachetnego współzawod- 
nictwa, ponadto uznajemy potrzebę 

współzawodnictwa *'w imię tej zasady, 

że religja, którą szczerze przyznaję 

stanowi w mojem przekonaniu jedyną 

prawdę. 
Chodzi jedynie o formę i środki 

uzewnętrzniania się tej szłachetnej 

walki, ale nie trzeba się zastanawiać 
długo, by stwierdzić, że formę tę 

przesądziła istota chrześcijaństwa: 
najpiękniejsza mauka o dążeniu do 

' owego Królestwa Bożego na ziemi 
w harmonji i ładzie dusz i uczyn- 

ków ludzkich, miłości bliżniego, nie- 
czynienia drugiemu tego, co tobie 
niemiłe i t. d. 

Jedność kościołów pod wspólnym 

prymatem, w jednej wierze jest ewym 

ideałem, którego potrzebę odczuwają 

coraz głębiej i coraz szerzej wyznania 

chrześcijańskie. I można twierdzić, że 
ku owemu ideałowi idziemy. Ale idzie- 
my często drogą prowadzącą na bez- 

droża, drogą okólną, w czasie której 

zatraca się właściwy cel i piętrzy się 

jedynie trudności i przeszkody. 

  

5 NA ŁOTWIE, 
у 

Przyjaza do Mitawy—Pod dachem 
starego Zehr'a — lelgava — Kasa. 
ty „Mitawy” głębsze znaczenie-—Kur: 
landja jako teren niemiecko -rosyjsko- 
łotewskiej emulacji—In illo tempore 
—Dowieście lat stosunków polsko- 

kurlandzkich. 

Dorożkarz mitawski zwie się 
do dziś dnia, jak przed pięćdziesięciu 
laty: Fuhrmąnn. Żadna doń inna, 
nowocześn'ejsza nazwa, np. Fiaker, 
nie przystała. Natomiast z dworca 
kolei do miasta jedzie się aleją wca- 
le juź pięknie rozreśniętych lip, tych 
właśnie, co to pięćdziesiąt lat temu 
były tak e małe, jak zwykle bywają 
drzewka świeżo zasadzone. Aleja zaś 
ma oficjalną nazwę Zemgales Pros- 
pskis, co mma znaczyć prospekt Kur. 
landzki. Kurlandji już niema... Jest 
tylko na jej miejscu jedna z czterech 
prowincyj Republiki Łotewskiej: Zem- 
gale. U prespektu zaś Zemgalskiego 
stoi nowy hotel Ryski, którego jako 
żywo nigdy nie było, a który podob 
no coś przez parę lat, do niedawna 
jeszcze, uchodził za pierwszorzędny, 
aż zbankrutował. Stało się, to wów- 
czas, gdy właściciel spostrzegłszy że w 
M:tawie złotej młodzieży, któraby po- 
hulała w restauracjj ze służbą we 
frakach... wcale niema, a i żaden też 
jakoś „jaśnie pan* nie kwapi się za- 
jechać. Zwinięto tedy wszelką para- 
@#; 1 dziś za bufetem bardzo, bardzo 
skromnej jadłodajni siedzi sama pani 
gospodyni a przy stolikach pociąga 
piwko publiczność, której przy—naj- 

Zmuszeni jesteśmy zanotować wła- 
śnie przykłady owych  piętrzonych 
świadomie przez jednostki nieodpo- 
wiedzialne trudności w osiągnięciu 

idealnej jedności myśli i uczuć naj- 

wznioślejszych, bo dotyczących wiary 
i sumienia. 

W ostatnim miesiącu raz poraz 

dobrze układającą się harmonję współ- 

życia wyznań w naszym kraju zamą« 

cił bez potrzeby niemiłemi, a nad 

wyraz szkodliwemi dla kościoła i 

Państwa czynami gwałtu i brutalnej 

przemocy ks. kanonik'Borodzicz, przy- 

były do nas w misjj z San Remo 

wyznaczony przez władzę duchowną 

do powiatu Dziśnieńskiego, nad samą 

granicę polsko-sowiecką, gdzie każdy 

czyn obywatela polskiego, kapłana, 

czy urzędnika urasta de rozmiarów 

symbolu, wskazującego czem jesteśmy 

i zazaaczającego, a przynajmniej mu- 

sżącego zaznaczać, że po naszej stre- 

nie zaczyna się inny Świat, tak różny 

i odmienny od tego, co się dzieje bez 

woli ludności za Dźwiną, na ziemiach 

dziś związku republik sowieckich. 
Nie będziemy powtarzali szczegó" 

łów wyrąbaniaj przez x. Borodzicza 

drzew na cmentarzu wspólnym kato- 

licko-prawosławnym w Leonpolu na 

potrzeby budującego się tam;kościoła 
katolickiego, bo uważamy, że wyrą- 

banie tych drzew stuletnich było jedna- 
kową profanacją cmentarza jak kato- 

lickiego, tak i prawosławnego, było nie- 

dopuszczalnem zakłóceniem spokoju, 
jaki panować powinien na miejscu 

wiecznego spoczynku, na owem miej- 

scu, z którego uawet dziecko o mo- 
ralnem poczuciu nie zerwie gałązki, 

lub pękowia kwiatów, nie zdejmie 

maliny lub poziomki: Nie będziemy 
powtarzali też okoliczneści, towarzy- 
szących czynowi X. Borodzicza, unie- 

możliwiającego ostatnio pochewanie 

zmarłego prawosławnego na wspól- 
nym prawosławno = katolickim cmen- 
tarzu w Leonpolu, bo widzimy w tem 

objaw zupełnego pogwałcenia praw 

zmarłego w przywiązaniu i wierności 

dla swej wiary chrześcijanina, chcą- 
cego być pochowanym w ziemi po- 
święconej, nie w przydrożnym rowie 
bezpańskim. 

Chodzi nam w tej chwili o rzecz 
inną: o podkreślenie nieobliczalności 
szkód i strat, jakie ponosi kościół 
katolicki z powodu bezprawnych dzia* 
łań nieodpowiedzialnej jednostki, o 

podkreślenie niedopuszczalności za- 

sady gwałłu wogóle, w sprawach 
wiary i wyznania przedewszystkiem, 

o pedkreślenie konieczności działań 
prawnych i legalnych, zdolnych jedy- 
nie osiągnąć cel wszelaki, a prze- 
dawszystkiem  najwznioślejszy  mo- 
ralny. 

Nie trzeba zapewne przypominać 
temuż x. Borodziczowi metod brutal- 

nych i gwałtów, dokonywanych przez 

rząd rosyjski na katolikach, a w tej 

liczbie i na osobie x. Borodzicza, 

5 Czy w państwie polskiem chce 
x. Borodzicz znaleźć się w roli ro. 

syjskiego prześladowcy? Czy chce 

mścić się na niewinnych? Czy dąży 
do edegrania roli popa-obrusitiela? 

lepszych chęciach nie mazwać wy- 
tworną. 

— Do Zehra mnie jegomość 
wieźl—rzekłem dorożkarzowi. 

Obejrzał się i rozdziawiłe 
— Może niema już Zehr'a, co? 

> 7 że tam jeszcze hotel w ryn- 
u 

— W rynku jest. A jakżel 
Dorożkarz mitawski słabo rozu- 

mie gdy się doń mówi go niemiecku, 
i odpowiada po rosyjsku tak, że się 
jego znowuż nie bardzo rozumie. 
Rszmowa w tych warunkach staje się 
momentalnie mocno. zawiłą i urywa 
się. A 

Zajeżdżamy przed dobrze znany 
gmach, zawsze w tym samym neokla- 
sycznym stylu. Rusztowań pełno. 
Wielka jakaś, widać, idzie przeróbka. 

Z pod rusztowań wynurzyło się 
na moje spotkanie jakieś przedwojen- 
ne indywiduum w czemś  przypomi: 
nającem surdut liberyjay, co musiał 
być kiedyś granatowym. A co za 
nosi Żaden pomidor mu mie do- 
тбупа. 

Lecz ja stalem wpatrzony we front 
gmachu a potem jąlem spokojnie roz- 
glądać się dookoła... 

Tak,—to ten sam stary Markt. W 
głębi ratusz. W prawo redzaj korde- 
gardy; oto Seestrasse, tylko cukierni 
nańrogu Schreiberstrasse jakoś nie 
widać; a tam w głębi na rogu ta sa- 
ma „czatownia* straży ogniowej i mu- 
si tam być jeszcze sala gdzie się 
gimnastyki odbywały lekcje i gdzie 
stary Wachsmuth, ce baletmistrzem 
był kledyś, sam pokazywał nam jak 
się wykonywa najwdzięczniejsze wy- 
rzucanie nogami i rękami. Tam też 
zaraz teatr był, gdzie przy naftowych 
iampkach i kinkietach artyści ryskiej 

ЗЕ оо 

Początek na stronie pierwszej. 

"kantonu poleciła dwum swym członkom wyrazić sekretarzowi generalnemu 
ubolewanie. 

GENEWA, 23-—-8, Pat. W związku z wczorajszemi manifestacjami, w 
czasie których wybite zostały szyby w wielkiej sali obrad Ligi Narodów, 
sekretarz generalny Ligi interwenjował dziś u władz szwajcarskich, pod 
kreślając nie wystarczającą ochronę eksterytorjalnych terenów i budynków 
Lgi. Dziś popołudniu poraz pierwszy od czasu istnienia Ligi ukazali się 
wewnątrz ogrodzenia otoczającego jej siedzibę umundorowani żandarmi 
Genewscy. 

GENEWA, 23-VIII. PAT. W związku z wczorajszą manifestacją, obywatele pragną- 
cy przyczynić się do utrzymania porządku publicznego, wezwani zostali do wstępowania 
w szeregi straży obywatelskiej. jeden z pułków piechoty otrzymał rozkaz pozostawania 
w pogotowiu. 

Dalsze zamachy bombowe. 
MONTPELLIER. 23 VIII, PAT. Wczoraj o godz. 11 min. 40 

wieczorem przed miejscowym 'komisarjatem policji nastąpi! gwal- 
towny wybuch. Szereg sąsiednich nieruchomości zostało uszko: 
dzonych i jeden z agentów poicji odniósł lekkie rany. O godz. 
4 nad ranem nastąpił drugi wybuch przed pomnikiem Joanny 
d'Arc. Część ogrodzenia pomnika u:egła zniszczeniu. W związku z 
powyższym wybuchem wdrożone zostało dochodzenie. 

CLEVELAND (Ohio) 23V Ii, PAT. Nastąpi! tu wybuch bomby 
przed drzwiami piebanji przy kośceie św. Józefa. Skutkiem wybu- 
chu wypadły szyby w piebanji oraz w jednym z sąsiadujących bu- 
dynków. Pol.cja przypuszcza, że bomba zo:tała podłożona przez 
zwoienników Sacco i Vanzettiego. Ofar w ludziach niema. 

Polsko-sowieckie rokowania. 
BERLIY, 23 VIII, PAT. Teiegraphen Union donosi z Moskwy, 

że poseł polski Patek przyjęty został przez Czczerina na pėltora- 
godzinnej konferencji tego szimego dna, w którym powrócił do 
Moskwy. P. Patek ma! przedstaw.ć Czczerinowi poiske propozy- 
ce do zawarcia paktu gwarancyjnego sowiecko-polsk ego. Pro- 
pozycje te mają być przez Cziczerina zakomunikowane radzie ko: 
m s.rzy ludowych w dniu jutrzejszym Jak twierdzi datej Telegrap 
hen Union, w przyszłym tygodniu spodziewane jest mianowan.e 
nowego posła sowieckiego w Warszawie. 

Rokowania polsko=łotewskie. 
W niedzielę wieczorem przybyli do Rygi eksperci polscy do rokowań 

o traktat handłowy polsko-łotewski, pp. Sygietyński, dyrektor departamentu 

min. przem. i handlu, oraz referent min. skarbu, p. Geppert. W rokowa- 
niach ze strony polskiej wezmą udział: poseł Łukasiewicz, konsul Łapatto 
oraz wymienieni rzeczoznawcy. Ze strony łotewskiej w rokowaniach ucze- 
stniczą: sekretarz generalny M. S. Z. Albat, naczelnik wydziału państw 
bałtyckich Munter i jeden przedstawiciel ministerjum skarbu. Pierwsze 

posiedzenie odbędzie się wę wtorek rano: 

RYGA, 23,Vill, PAT. Dziś o godz. 10 'rano w obecności mi- 
nistra spraw zagranicznych Zeeiensa otwarte zostało pierwsze 
ofcjalne posiedzenie delegacji przygotowującej polsko-łotewski 
traktat handlowy. %czorajsze posedzenie poświęcone było omó- 

wieniu programu pracy. Jednocześnie odbyło się posiedzenie -04 

misji do spraw traktatów gospodarczych sejtnu łotewskiego. 

Przyjęcie tezy angielskiej. 
BERLIN 23-VIII. PAT. Paryski korespondent Taęgliche Rundschau 

donosi powołując się na informacje ze źródeł tmiarodajaych, že rokowa- 
nia między rządem angielskim i francuskim w sprawie zmniejszenia załogi 
okupacyjnej zakończyły się przyjęciem tezy angielskiej. Spodziewać się 
więc należy zdaniem dziennika zmniejszenia załogi okupacyjnej o 12 tysię- 
cy ludzi. ' 

W tęsknocie za stanowiskami, 
BERLIN. 23-VIII. PAT. jak donosi prasa berlińska, szereg wybitnych działaczy 

komunistycznych wykluczonych w swoim czasie z komunistycznej partji Niemiec, wy- 
stosował obecnie obszerne pismo do komitetu wykonawczego Ill międzynarodówki, żą- 
dając przyjęcia ich z powrotem do partji komunistycznej i przyznania dawnych stano- 
wisk partyjnyca. Żądanie to umotywowane jest ostatnim kompromisem wewnątrz rosyj- 
skiej partji komunistycznej. 

O S T T SE A IAA NASA LL S SEAESAS 

Pytania retoryczne w zasadzie, dziw- różne wyznania, łączy je we wspól- 

nie trafnie malują położenie, w jakiem nej służbie jednemu Bóstwu. Tkwi w 

się znalazł x. Borodzicz w państwie tem uniwersalizm chrześcijański, po- 

połskiem. wszechność kościoła. 
W czasach ostatnich dążność do Troskę o rewindykację słusznych 

zlania się kościoła wschodniego z praw kościoła katelickiego niech zo- 
zachodnim odżyła z wiełką siłą. stawi ksiądz Borodzicz swej władzy 

Pisaliśmy tutaj nie tak dawno, że przełeżonej i państwu, w którem 

Kongres mniejszości narodo. 
wych w Genewie. 

BERLIN 23,VII1 PAT. Organ mniej 

szości polskiej w Niemczech Dzien- 
nik Berliński donosi, że w kongresie 
mniejszości narodowych w Ganewie 
biorą udział w imieniu ' mniejszości 

polskiej z Niemiec poseł do Sejmu 
pruskiego Jan Baczewski, kierownik 

związku Polaków w Niemczech dr. 
Jan Kaczmarek oraz przedstawiciel 

mniejszości w polskiej komisji mie- 
szanej Stefaniak. Prezes związku iPa- 
laków w Niemczech hr. Stanisław 
Sierakowski w tym roku nie mógł 
przybyć do Genewy. — Z Czechosło- 
wacji przybył z ramienia maniejszości 
polskiej poseł dr. Wolff oraz z Mos- 
kwy — poseł do sejmu ryskiego p. 
Wilpiszewski. Nie przybyli przedsta: 
wiciele Pelaków z Litwy i Rumunji 
Z dziennikarzy polskich przybyli spe- 
cjalnie na kongres poseł Kozicki z 
Gazety Porannej, p. Paprocki red. 
miesięcznika Sprawy Narodowościo- 
we graz korespondent kilku dziennie į 

ków polskich w Berlinie p. Tadeusz 
Katelbach. 

BERLIN, 23. VIII. Pat. Deutsche 
Allgemeine Zeitung donosi 3 
пему, że w czasie pierwszego posie- 
dzenia kongresu mniejszości naroda- 
wych wygłosił dłuższe przemówienie 

w imieniu Polaków i serbo-lužyczan 
z Niemiec dr. Kaczmarek, który 
oświadczył kategorycznie, że wobec 
tego iż pełożenie mniejszości w po- 
szczególnych państwach pod wzglę: 
dem gospodarczym i kulturalnym jest 
całkowicie różne, nie może być mowy 
o uregulowaniu kwestji mniejszościo- 
wej we wszystkich państwach na za- , 
sadzie jakiegoś jednego ogólnikowe- 
go szablonu. Położenie poszczegól- 
nych mniejszości musi być regulowa- 
ne w sposób odrębny, w porczumie- 
niu z daną mniejszością. 

Administracja «Słowa» poleca zreduko* 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych środków do 
życia, Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dia <Zredukowanego pracownike> . 
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PORADNIA 
Polskego Zrzeszenia 
Lekarzy Specjalistów 

Wilno, Garbarska 3, tel. 658. 
powrócili z urlopów i przyjmują 

codziennie 
> Dr A. Erdmanowa g. 4 m. 30—6 pp. 
Dr J. JANUWICZ  g. 4 m. 30—6 pp. 

| Dr L, SUŁKOWSKI g. 5 — —7 pp. 
(Prześwietlanie Rentgenowskie), 

© NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
ŁADAĆ GEIR PROSPOCTÓKI WARSZ RREDYTUNA LS 

9929992299 

20 godz, 1130 w NOCY,Ś 
Ф Dziś i codziennie będzie demon- $ 

strowany w kinie «Helios» tylko dla 
4% dorosłych pierwszy specjalny film, 
<Q przedstawiający przebieg rozwinigeia A) 

„a się życia ludzkiego od zapłodnienia T. 
© do porodu p.t. <JAK PÓWSTAJE $> 
© CZĘOWIEK> (Tajniki powstania życia $$ 

iudzkiego). Miejsca i wejście dla pań 74 
© oddzielnie i dla panów oddzielnie. 
© Bilety sprzedaje się tylko osobom i 

ponad lat 8. Uprasza się Sz. Publicz* 94 
5 o wcześniejsze nabywanie bile 

ku. Ws na wszystkie miejsca © 
© 1 50 ge W 

tów wstępu, celem uniknięcia natło- 
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Konkordat Litwy z Watykanem. 
BERLIN, 23.VII, PAT. Jak donosi Vorwaerts litewski Prezy- 

. 
+ 
4 

i 

do unji tych kościołów trzeba dążyć 

siłą moralnego promieniowania, siłą 

natchnień religijnych. Wszelki gwałt, 
wszelki czyn bezprawia na innem wy- 

znaniu opóźnia chwilę unji kościoła 

wschodniego z zachodnim, tak zu- 

pełnie, jak wszelki meżliwy koniakt 

kościół katolicki jest naczelnem wy- 

znaniem, uznanem przez Konstytucję. 

Krajowi naszemu zaś niech zaeszczę- 

dzi walk wyznaniowych i czynów 
bezprawia. Bv jednę i drugie szkodzą 
kościołowi i gaństwu, a za Dźwiną 

wywołują zrozumiałe zadowelenie. 

dent Mn strów Woldemaras, który, przybędzie na jeseni do Rzy- 
mu celem zawarcia konkordatu ze Stolicą Apostolską, przy tej 
sposobności ma uznać formalnie :postanowiena Konkord:tu 
między Watykanem a Po'ską, w myśl których okręg wileński o:na- 
czony został, jako oddzielna djecczja. Jak wiadomo przecwko 
tym postanowieniom Konkordatu rząd litewski w swoim czasie 
protestował. 

Ludność Białorusi Sow. 
"Sfatystyka o składzie narodowościowym ludności sow; 

Białorusi. 
Z Mińska donoszą: Centralny Urząd Statystyczny sowieckiej Białorusi zakończy 

pracę nad obliczaniem składu narodowościowego sów. Białorusi. Rezultaty tej pracy 
PE a się. jak następuje: Ogólna liczba ludności sowieckiej Białorusi wynosi 
4,983,168 osób. Lilczba kobiet jest o 103 t = większa niź liczba męžczyzn. Biatorusi- 
ni stanowią 80,62 procent fudności, Żydzi 8,17 proc., Rosjanie 7,7 proc., Polacy 1,96 
proc, 

Władze kowieńskie wydadzą. Jabłońskiego. 
Powrót starosty Łukaszewicza z pogranicza litewskięgo. 

Sprawą przytrzymanych w dniu 14 bm. przez władze litewskie urzędnika 
Okr, Dyr. Robót Publicznych Jabłońskiego i rządcy msj. Korwie Piotrowskiego 
zajęły się władze wojewódzkie w Wilnie eneryicznie. 

W poniedziałek starosta pow. Wil. Trockiego p. M, Łukasżewicz udał 
się na miejsce celem przeprowadzenia dochodzenia i porozumienia się fz wła- 
dzami ltewskiemi w sprawie wydania przytrzymanych. Panu Łukaszewiczowi 
towafzyszyli komendant pol. pow. podk. Dubowski oraz komendant komp. KOP 
por. Gorczyca. 

Po przybyciu o godz. 14 na granicę p. Łukaszewicz polecił posterunko- 
wemu straży litewskiej powiadomi swoje władze o przybyciu komisji pole 
skiej. Po pewnym czasie nadszedł p. o. kom. rejonu lejt. Gergelman wyrażając 
ubolewanie, że z powodu braku auta nacz. powiatu nie mógł przybyć osobiście. 

Na miejscu ustalone zostało, że Jabłoński i Piotrowski rzeczywiście po- 
rwani zostsli w pobliżu zaść, Owsiejciszki i odesłani do m. Jewje. 

Lejt. Gergelman podkreślił z naciskiem, że władze litewskie uważają przy- 
trzymanych jeko obywateli litewskich. Podobno są oni poszukiwani jako prze- 
stępcy polit;czni, a jeden z nich mianowicie Jabłoński był już raz skazany na 
karę śmierci, jednak zdołał ujść. Podobno jednak Litwini zasadniczo skłonni 

przyjazny, wszełki akt tolerancji i u- 

szanowania cudzych przekenań zbliża 
Lybicz. 

trupy wygrywali ongi tak pięknie, tak 
pięknie to „Zbójców”, to „Don Kar- 
losa*, to „Kabale und Liebe“ jeżeli 
nie „Minnę von Barnhelm*, lub coś 
jeszcze bardziej klasycznego... 

Hotel zaś, w którym stanąłem — 
to jakby sama Mitawa: w symbolu 
łub paraboli. 

To było właśnie przed wie'u, wie- 
lu laty Zehr'a Grand Hotel de Cour- 

gdy imne"nastały czasy i zasnąć za- 
częła „stolica Kurlandji*, przekształ- 
cana zawamiętale i brutalnie na gz: 
biernskij gorod, wywieszono na fron- 
cie podupadającego „Zehr'a* szyld 
zgoduy z przepisami policyjnemi: 
Kurljandskaja ĘGostinn ca. Pod tą 
flagą całkiem fuż inny miał charakter 
stary, zasłużony Zehr, Nie do twarzy 
mu byłe z coraz marniejszą publiką, 

  

Gimnazjum w Mitawie wedłag zdjęcia fotograficznego z 1877 r. 

lande, arcydystyngowany, majestatycz- z gośćmi, jakich nigdy jego sale ipo- 
ny, najarystokratyczniejszy. Tu stawa- koje nie widziały. Ajiści oto przyszły 
ła kwaterą elita „towarzystwa“; tu jeszcze inne, jeszcze nowsze czasy. 
odbywały się najwystawniejsze bale Starego Żchr'a przemianowano na 
publiczne, uczty familijne, zjazdy zie- Kurzemes Viesnica.. Zawsze to ten 
miańskie. „Grand Hotel de Courlan- sam Hotel Kurlandzki, bo nazwij da- 
de" wył jakby ekspezyturą wielkopań- ny kraj tak lub owak, on zawsze 
skich tradycyj kurlandzkich. Potem, tym samym krajem pozostanie — tyl- 

są ku wydaniu aresztowanych. Dotychczas wszakże żadne dyrektywy z Kowna 
nie nadeszły. Po otrzymaniu takowych, jsk zapewnił lejtenant Gergelman, na- 
tychmiast powiadomione zostaną władze KOP celem zawiadomienia wiadz 
wojewódzkich. 

ko gdzie się podziała pełna błasku i 
powagi grandezza Grand Hatelu de 
Courłande? A choćby tylko wiekuiste 
«razdolje» i „wiesielje“ Kurljandskoj 
Gostinnicy? 

Po Markcie (Rynku) snuje się pa- 
ra osób i jeden jakiś cyklista; mimo 
zawsze monumentalnych, choć drew 
nianych, stopni ganku Zehr'a z rzad- 
ka przesunie się przechodzień. Cisza; 
pustka; w skwarze południa stoi opo- 
dal autobus pasażerski mający odje- 
chać do Rygi; drzemie w nim para 
osób czekających na odjazd może już 
z godzinę. 

Po ścianach domów w dali maja 
czają napisy: teja (herbata), kafeja 
(kawa)... kafejnica—kawiarnia. A oto 
i dwujęzyczna: Pirts Bania. lm bliżej 
Rygi tem gęściej po ulicach napisów 
rosyjskich, tem gorętszą staje się u- 
przejmość dla wschodnich sąsiadów. 

Po przez bezład i ruinację, wapna 
i deski, drabiny i kubły jakiegeś sza- 
lonego remontu dostajemy się na 
pierwsze piętro. 

Te same szerokie, wygodne kury- 
tarze... Ale pokoje — jakże okrutnie 
powojenne! Jast wys paradniejszy. 
Frontowy © dwóch oknach z łóżkiem 
na którem, jak objaśnia szwajcar z 
pomidorowym nosem... Bismarck 
spal. To teź łóżko bez miłosierdzia 
rozklekotane. Nie dziw. Żelazny kan- 
clerz, jak wiademo, kolosainej był 
tuszy. Cena? Ośm łatów, Hm... <Czy 
nie macie czegoś tańszego»? 

Na dole restauracyjka, czysta, ge- 
miitlich, lecz niedaleko odbiegająca 
od sali bufetowej 3-<ciej klasy na dwor- 
eu kolejowym. Wciąż tylko piwo prze- 
wyborne, ryskie Kyramela (Gwiazdy 
„Waldschlósschen* i „Stritzky“ w 
zawierusze wojennej pogasły).Ciemne 

  

piwo Kymmela nie ustęnuje mona- 
chijskismu Ló wenbiau. * K a 
<bretzlem» zakąsywać nie trzeba. Wy- 
starczy rachunek. Jajecznica, kawałek 
chleba razowego, kawałek masła, dwie 
buteleczki piwa — 2 łaty i 6 santy- 
mów plus 25 santymów «na czaj», 
Cztery złote — nawet z czetnś. 

Stary szwajcar w liberyjnym sur- 
ducie, co był niegdyś granatowy, wy= 
siaduje godzinami całemi na wysokim 
ganku, oparty łokciami o balustradę, 
patrząc przed siebie w pusty Rynek. 
Zagadujemy go wychodząc na miasto. 

‚ — Fuadamentalny remont... Po- 
większacie hotel, co? 
: Pomidorowy nos nabiera koloru 
indyczych korali. 

— Ро_шіе\‹паа? Oszaleliby chy- 
bal Przeciwnie. Trzeba panu wiedzieć, 
że caly ten gmach kupili niedawno 
dwaj zawodowi wekslarze, co doro- bili się wcale pleknych groszy. Prze- 
rabiają teraz całe pierwsze piętro na 
własny bank. Pokojów gościnnych 
zostanie zaledwie kilka, Czy nie do- 
a ox za wiele... 

tarv machnął ręką j zasępił się. 
— Da lieber Gotśl—dodal Was 

ist aus Mitau geworden?..* Ein;Dorf. 
Pan widzi przecie co się z Mitawą 
stało. To przecie— wioska. 

A no,—Jelgzva/ 
Spełaione „marzenia ojców j dzia- 

dów*. Przywrócona (1) praodwieczna 
ludowa nazwa. 

Czyliż jednak tylko sformalności 
stałe się zadość? Nietylko. Z nazwą 
Mitau, jeż chyba wystarczające sta- 
rožytną *), związane są prastare j do- 

4) Kreyžaci landmeister dla Inflant 
Konrad von Mandern, wzniósł w toku: 1265 twierdzę czyli, jak wówczas mówiono <dom» 
nazwany Mitawa, Mitau, nad rzeką Aa, Zdo_ 
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SŁOWO 

KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODAHICH, 

Wywóz papierówki 
: z wojew. Wileńskiego i Nowo-gródzkiego w r. 1926. 

Eksport zagranicę papierówki z 

wojew. Wileńskiego i Nowogródzkie- 
go w roku 1926, obliczony na pod- 

stawie «Rocznika Statystycznego prze- 
wozu towarów na polskich kolejach 

*państwowych» (Warszawa, 1927, Cz: 

Jl), wynosił ogółem 527.272 tonn. 

Poniższe duże tabels obrazują eks- 
port pod względem udziału w nim 

poszczególnych stacyj nadania i kie- 

runków przeznaczenia. 

  

  

  

1. Eksport pap'erówki z w-wa Wileńskiego (zagranicę): 

£ rus; Е 

Stacja nadania Wsehod Niemcy Łotwa Austrja Razem 

nie 

Wilejka 12149 19012 13 — 31174 
asi 17089 3603 — — 296032 

„ Paraijanėw 9528 7566 — = 1 
Olechnowicze 551 10759 — = DS 
Krzywicze 12741 2285 — — 152 
N. Wilejka 10967 1238 — — 12205 

Łyntupy 1637 8261 272 — 10170 
Jaszuny 4574 5177 36 — 9787 
Usza 4857 4730 15 50 9652 
Podświije 5067 4482 е = 9540 
Gudogaj 3810 4815 45 — 70 
Wilno 4319 4071 — — 8390 

Kiena 4002 3455 328 — 7785 

Šakų аЕНЕ ) оь оее аЕ udziszki 515 — — 
a Święciany 1976 4066 219 — 6261 
Soly 2766 3433 = = 6199 
Oszmiana 292: 3200 -— — 6121 
Podbrodzie 2198 3560 126 = 5884 
Bezdany 4948 315 166 = 5429 
Gieładnia 1629 3597 — — 5226 
Ignalino 3695 629 — 4324 
owodruck 3711 360 — — 4071 

Zajesie 2916 928 — = 3844 
Stasiły 2404 1355 — == 3759 
Landwarów 2906 702 — — 3608 
Ki6lewszCzyzna 553 2630 — R 3183 

Motodeczno 145 2331 — — 3076 
Olkieniki 1369 1151 — — 2520 
Ziabki 362 1191 — = 2153 
Dukszty 708 709 — — 1417 
Głębokie 576 586 — = 1162 
Smorgonie 70 45 206 = 321 
Postawy 150 — — a 150 

142308-| 114626 1426 50 258410 

2. Eksport paperówki z w wa Nowogródzkiego (zagranicę!: 
  

  

            
Prusy ” 

Stacja nadania Wschod Niemcy Łotwa Austrja Razem 
nie 

iszki 48035 9130 211 — 57376 
Niges 19494 4196 — ЕЕ 24290 
Stołpce 14080 8257 — — 22337 
Stonim 14807 5729 136 s 20672 
Bieniakonie 11675 5710 — — 17385 
Lešna 16792 226 — — 17018 
Domauowo 10945 2836 — — 13781 
Połoczany 7826 5532 — — 13358 
Nowojelnia 6894 5927 — — 12821 
Lachowicze 5568 6784 = — 12352 
Skrzybowce 6351 1633 — — 7984 
Gawja 5302 2354 36 — 7152 
Mołczadź 1 4449 3130 — — 7519 

ч ВЕ ойе| опа е jowicze e = 
Bady: 2446 2038 = 4484 
Bastuny 1193 3017 — — 4210 
Bohdanów 1442 2132 191 — 3765 
Lida 2474 125 — — 2703 
Różanka 1862 631 — — 2493 

Żerebiłó wka 1294 292 — — 1586 
eziernica 1185 120 На = 1305 

Hiórodźki 523 253 — 20 196 

Razem 190559 77490 574 20 | 268643 
—а 

Ogółem więc wywóz papierowk; 
w roku ubiegłym z obydwu woje. 
wództw wynosił: 527053 tonn, a włącza- 

jąc wywóz do portu Gdańsk (z Wilej: 

ki—204 į z Parafjanowa—15 tonn) — 
527272 tonn,—czyli tylko o 164945 

tonn mniej, nż wynosił w roku 

1925 wywóz papierówki z całego 
Państwa. 

Tu musimy zwrócić uwagę па ву- 

stematyczny wzrost wywozu zagranicę 

papierówki. 

Do obliczonej na podstawie „Ro- 

cznika* ilości eksportowanej zagrani- 

cę papierówki musimy dodać wywóz 

poza granice wojew. Wileńskiego i 
Nowogródzkiego do innych woje- 
wództw. Wywóz ten, również według 
„Rocznika*, wynosi dla w-wa Wileń: 
skiego 5182 Ююпп, dla w-wa Nowo: 
gródzkiego — 6883 tonn, czyli razem 
dla obu województw wywóz zagra: 
nicę i do innych województw na rok 
1026 określa się w ilości 539334 tonu. 

Cyfrę tę możemy śmiało zaokrąglić 

do 540000 tonn, bowiem znaczną 

pozycję w „Roczniku* stanowią wo: 
bec przyjętej minimalnej relacji 100 
tonn, tak zwana rubryka stacyj „pozo- 

stałych" lub „różnych*, które odno- 
śnie do papierówki przyjąć należy, że 
nie są położone w obrębie rozważa- 

nych województw, — t. j. innemi 

słowy rubryka ta wskazuje na konie- 

czność zaokrąglenia wywozu in plus. 
Za ostatnie 9 miesięcy 1924 r. 

ogólny wywóz papierówki z obu wo- 
jewództw wynosił 136847 tonn (w tem 

z w.wa Wileńskiego — 77501 tona 

{ # муа Nowogródzkiego — 59346), 

W roku 1925 tenże wywóz wyno- 

sit z w-wa Wileńskiego — 145765 

tonn, z w-wa Nowogródzkiego 141345 
tonn. Ponieważ eksport ż całej Poi- 
ski w r. 1925 wynosił 692217 tonn, 

oznaczało to, że udział w-w Wilef- 

skiego i Nowogródzkiego w ekspor- 
cie papierówki sięga okołe 39 proc. 
(dla roku 1925). 

W roku ubiegłym eksport papie- 
rówki z Polski wzrósł do 1.113 976 
tonn, nie licząc tu 295 tonn ekspe- 
djowanych do portu Gdańska. 

Zestawiając powyższe cyfry musi- 
my stwierdzić, że: 

1) eksport papierówki z terenu 
w-w Wileńskiego i Nowogródzkiego 
w roku 1925 w stosunku do roku 
1924 wzrósł ca o 50 proć. 

2) eksport papierówki z tegoż te- 
renu w reku 1926 w stosunku do 
roku 1925 wzrósł o przeszło 80 proc. 

3) przy 1.114271 tonn eksportu 
papierówki z całej Polski w r. 1926, 
udział w-w Wileńskiego i Newogródz- 
kiego w tym eksporcie wyraża się 
liczbę stosunkową ca 47 proc. 

Z powyższego widzimy, że eks- 
port papierówki z w-wa Wileńskiego 
i Nowogródzkiego za ostatnie 3 lata 
stale wzrasta w śposb zatrwažający 
tak stosunkowo, jak w ilościach real- 
nych Z. Hartung, 

INFORMACJE. 
O przedłużenie stosowania 
taryty ulgowej dla drzewa ce. 

1oluzowego. 
Ze względu na to, że w roku bie- 

żącym wiosna była spóźniena, co 
wywołała zwłokę z rozpoczęciem ro- 
bót, związanych z ekploatacją papie- 
rówki (drzewa. celulozowego), jak 
również z jej wywozem do stacyj 
załadowczych, że ponadto stały krak 
wagonów, podawanych pomimo znacz- 
nego zapotrzebowania w minimałnych 
ilościach, przewieka dostawy i opóź: 
nia normalne terminy ukończenia u- 
mów, Rada naczelna związków drzew 
nych zwróciła się do Ministerium Ko- 
munikacji z prośbą przesunięcia ter- 
minu stosowania iaryfy wyjątkowej 
„F“ dla drzewa celulozowego i pa 
pierówki od dnia 30-go września rb. 
do dnia 31 go grudnia rb. ek 

o 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— (t) Zniesienie dodatku za 
używanie wagonów krytych. Wo- 
bec nagromadzenia znacznej ilości 
wogonów krytych, zapotrzebowanie 

na które jest nieznaczne, Ministerstwo 
Komunikacji zniosło obowiązującą 
dotąd 5 proc. zwyżkę za używanie 
tych wagonów. Zarządzenie to przy- 
jęte zostało z zadowoleniem przez 
przemysł leśny, gdyż obscnie można 
będzie wysyłać krótkie drzewe wa- 
gonami krytemi. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 23 
sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 39—40 zł. '. 
za 100 klg.. owies 39—40, jęczmień browa: 
rowy 43—44, na kaszę 38—39, otręby żytnie 
26—27, pszenne 27—28, ziemnlaki 10.00— 
11.00, słoma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ze 
względu na intensywne prace w polu, do- 
stawa ziarna nie jest dostateczna. Skąpe do- 
stawy ziarna wywierają ujemny wpływ na 
kształtowanie się cen mąki, której na rynku 
niema również w dostatecznej ilości. 

Mąka krajowa 50 proc. 85 (w hurcie), 
95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 75—85, 
żytnia 50 proc. 65 — 70, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 45—50, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 68—70, 60 proc. 
stołowy 58—60, razowy 45—50 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
prasau 85—95, spo 80—95, pęczak 
0—60,jaglana 70— 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—220, baranie 200 — 240 wie. 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4,50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, *sadło 400—450. 8 

Nabiał; mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 100— 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
lone 500 — 550, sojone 400 —- 450, desero: 
we 550—600. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20.00—2200, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 15—18 gr. za 1 kg., 
cebula 120—i40, cebuja młoda 5—10 (pęcz). 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. га 1 dzie- 
siątek, groch 30-45 gr, za 1 kg., fasola 45— 
60 gr. za 1 kg. szparagi 183—200. kalafiory 
15—50 gr. za główkę, kapusta świeża 25 — 
30 za l kg., pomidory 1,20—1.50 za 1 kg, 
m czarne jagody 60 — 70, agrest 

80 — 90, maliny 170—180 za 1 kg., wiśnie 
120 — 130, porzeczki 70 — 80. poziomki 
170 — 180, 

Owoce. Jabłka 60—100, gruszki 70 — 
120 _śliwki 150 -200. 

Cukier: kryształ 145 (w hurcie), 150 (w 
au), kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

lu), 
Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 

za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, Śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śmięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsaczx żywe 320—350, snięte 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, mietuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 

220, atynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—90. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
23 sierpnia 1937 » 

Dewizy i walnty: 
Trans. Sprz.  Kupn 

Dolary - 8,91 8,93 8,85 
Belgja 124,52 12483 124,21 
Holandja 358,55 359.45 357,65 
Londyn 43,49 43,60 43,:8 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,07 35,15 34,98 
Praga 26,51 26,57 2645 
Szwajcarja 172,48 172,91 172 05 
Wiedeń 126,00 126,31 125,69 
Włochy 48,50 48,92 48,68 

Pzpłacs Procentowa 
Dolarówka 58,75 — — 
Pożyczka dolarowa 83.00 82,50. 
10 proc. Kolejowa 102,50 103.— 
5 proc. konwersyjna poż. 62. 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92— 
4 i pół proc. ziemskie 57,75. 57,25 
4 proc. ziemskie 50 
8 proc. warsz. 75, — 75,25 
8 proc. ziems, 77,50 
8 proc. dolarowa 92, 
konwers. kolejowa 61. 
8 pr. obi. komun. B.ku Gosp. Kraj 92, 
8 proc. miasta Lodzi 65,50 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 23 sierpnia 1927 r. 
Złoto. 

Ruble 4,73 471 
Listy zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zł. 100— 51.50 

KEONIKA 

    

  

ŠRODA 

DĄ Dziś Wsch, sł. o gi 4 m, 33 

Bałtromieja Zach. sł. o g.18 m. 44 
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Ludwika 
  

Spostrzeżens mieteoroloficzne Zakład 
Meteorologii U. S. B. 

1 Anis 23 —VIII. 1027 s. 

Cišntania į 
średale i 159 

Temperatura 1 
średnia / +21°С 

Opad za do: | 
bę w mt. / 

Wiatr V Potudniowo-Zachodni, 
przeważający / 

U wa gił: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1-169C 
Maximum za dobę --240C i 
Tendencja baromeiryczna spadek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— (t) Słażbowy wyjazd p. na- 

czeln ką Kirtklisa. W dniu wczo- 
rajlszym nacz. wydz: bezpieczeństwa 
Urzędu Wojewódzkiego p. S. Kirtik= 
lis wyjechał słułbowo do Mołodecz- 
ma. Wyjazd ten ma na celu załatwie- 
nie szeregu Spraw związanych z wy- 
borami do Rad gmlnnych oraz przy- 
sposobieniem wojskowem. 

— (o Dyrektor oddziału wi- 
ieńskego Powszechnego Zakładu 
Ubezpiec:eń Wzajemnych p. Raczkie- 
wicz otrzymał urlop wypoczynkowy. 
Zastępuje go p. Dorożyński. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Zniesienie powinności 

podwodowej. W roku bieżącym 
ws wszystkich gminach pow. Wileń- 
sko Trockiego tak zwana powinność 
podwodowa została zniesiona mrzez 
wprowadzenie poczt konnych. Część 
gmin zakupiła własne tabory. | 

— Obława na wiik! w Glincisz- 
kach. W ubiegłą niedzielę odbyła się 
w Gilinciszkach wł. p. Jeleńskich du- 
ża obława na wilki. Znając iście sta- 
rovolską gościnność gospodarzy na 
ławy te pośpieszyli okoliczni ziemia- 
nie, p. o. Starosty p. Łukaszewicz, 
komendant Dubowski oraz kilku ofi- 
cerów KOP. W rezultacie zabito sie- 
dem sztuk szkodników. Po obławie 
goście podejnowani byli przez p. Je 
leń skich. 

— (x) Organizacja nowego sej- 
miku pow. Wil-Trockiego. Wo- 
bec nowej kadencji se|mk pow. 
Wil.-Trockiego zamierza, zależnie od 
uprzedniego zezwolenia władz Woje- 
wódzkich, zwołać na dzień 10 wrześ- 
nia r.b. pierwsze organizacyjne posie: 
dzenie członków sejmiku. 
Na posiedzeniu dokonany będzie wy- 
bór członków Wydziału i poszcze- 
g>lnych komisji sejmikowych. 

Nawy skład sejmiku stanowić bę- 
dzie 34 członków, czyli po 2 z każ- 
dej gminy. MIEJSKA 

(x) Udzielen'e pożyczki inwe- 
stycyjnej m. Wiłnu. W dniu wczo- 
rajszym prezydent m. Wilna p. Fole- 
jewski powrócił z Warszawy i objął 
urzędowanie. 

Jak wiadomo pobyt (p. prezydenta 
w Warszawie był ściśle związany ze 
sprawą uzyskania z Banku Gospodar- 
stwa Krajowego długoterminowej po- 
życzki dła m, Wilna na roboty inwe- 
Stycyjne, w celu zatrudnienia bezro- 
botnych, oraz na sporządzenie projek» 
tu budowy nowej gazowni miejskiej. 

Dzięki staraniom p, prezydenta 
Magistrat m. Wilna otrzyma pożycz- 
kę w sumie 420000 zł. w złocie, co 
stanowi 767.000 zł. obiegowych, w 
8 proc. obligacjach na przeciąg lat 
20-stu. 

Po załatwieniu wszysikich potrzeb- 
nych formalności, co ma nastąpić w 
najbliższym czasie, pożyczka ta bę: 
dzie natychmiast zrealizowaną, Ka- 
rzystając z pobytu w Warszawie a. 
prezyd. Folejewski w towarzystwie 
v.-prezyd. Czyża (który w padróży 
służbowej do Sosnowca i Katowic 
zatrzymał się w Warszawie) zwiedził 
Magistrat m. st. Warszawy, w celu 
zapozuania się z prowadzeniem bu. 
halterjj w samorządzie Warszawskim, 

Pozatem p. prezydent zwiedził 
również rzeźnię miejską, zbudowaną 
w r. 1926 według najnowszego sy- 
stemu, kiszkarnię, chlodnię i instytu- 
cję miejską „Ogródek Zdrowia“, sia- 
nowiący puukt dokarmiania biednych: 
dzieci. 

Nadmienić należy, iż p. prezydent 
Folejewski po złożeniu wizyty prezy- 
dentowi i v.-prezydentowi m, st, War- 
szawy był podejmowany przez Magi- 
strat m. Warszawy śniadaniem. 

— (x) Przyjazd v. prezydenta 
m. st, Warszawy do Wilna. W nie- 
dzielę, dnia 28 bm. przybywa do Wil- 
na v. prezydent m. st. Warszawy p. 
Boguski, w celu zapoznania się z 
gospodarką miejską w Wilnie. 

— (r) Nowy system pracy w 
oddzia'e sekwestracyjnym Magi- 
stratu. Ostatnio w oddziale sekwe- 
stracyjnym Magistratu zostały wpro- 
wadzone zasądnicze zmiany w orga- 
nizacji pracy. 2 
Przedewszystkiem zostali ustanės 

wieni komisarze sekwestracyjni z któ. 
rych każdy kieruje pracą pewnej 
liczby sekwestratorów, za których 
jednocześnie ponosi odpowiedzialność 
przed Magjsiratem. 

Żądanie sekwestratora dotyczące 
zapłaty sumy padatkowej należnej 
Magistratowi, można  spełaić bądź 
przez natychmiastową wplatę żądanej 
sumy na ręce sekwestratora zgłasza” 
jącego się do płatnika podatku, bądź 
też przez wpłacenie sumy podatko- 
wej w Magistracie. W tym ostatnim 
jednak wypadku należy należność 
podatkową wnieść na ręce właściwe« 
go komisarza szkwestracyjtiego. 

Komisarze sekwestracyjai muszą 
codziennie odbierać szczegółowe 
sprawozdania od podlegających ich 
władzy sekwestratorów. 

Wszystkie sumy pieniężne zainka- 
sowane przez komłsarzów sekwestra- 
cyjnych oraz przez sekwestratorėw 
muszą być przez nich najdalej nastę- 
pnego dnia po otrzymaniu takowych 
wnoszorie do kasy Magistrackiej. 

— (x) Zarządzenie w sprawie 
remontów frontonów domów.Komi- 
sarz Rządu na m, Wilno zwrócił się 
w dniu wczorajszym do Prezydenta 
m. Wilna z prośbą o wydanie zarzą: 
dzenia właścicielom nieruchomości by 
wszystkie frontony domów, które od 
dłuższego czasu nie były remontowa 
ne i świecą zniszczeniem, zostały w 
jaknajbliższym czasie odpowiednio 
odrestaurowane. 

— () Nowe autodorožki i au. 
tobus dla komunikacji zam'eį- 
sk'ej, W dniu wczoralszym komisja 
techniczna Oxr. Dyr. Robót Pubiicz- 
nych badała kilka nowych aut prze« 
znaczenych dla kursowanią vo mie- 
Ście jako autobusy i aulodorożki. 
Wśród nadesłanych aut widzieliśmy 
autobus przeznaczony dla kursowa- 
nia na linjach zamiejskich, na co 
wskazuje specjałnc urządzenie dla ba: 
gažu na dachu karosecji. 

Prócz jednej nowej maszyny typu 
<Chevrolette» pozostałe są to stare 
maszyny ©dremontowane i odmalg= 
wane. 

  

stojne, pełae błasku i chwały trady- 
cje, mitawskie tradycje, kurlandzkie 
tradycje. Czyliż to nie ze stołeczrej 
swojej Mitawy słał flotę kurlandzką na 
dalekie lądy zamorskie kercog 'Jakób 
Kurlandzki. Nie kurlandzki to sztan- 
dar państwowy z czarnym rakiem na 

czerwonem polu powiewał na skoloni- 
zowanej przebogatej wyspie Tobago 
wśród rożańca Małych Antylów u 

południewo-amerykańskich wybrzeży? 
Któż to, jeśli nie kurlandzkiej, ściślej 
mitawskiej wysokiej inteligencji kwiat, 
od zarania XVill-go stulecia, pozosta- 
wał w ścisłych stosunkach z elitą 
europejskiej inteligencji? A podczas 
Wielkiej Rewolucji gdzież szukała 
schronienia największych imion szlach- 
ta francuska jeżeli nie po kurlandz: 
kich dworach wiejskich, pod skrzy- 
dłami hercogów  kurlandzkich, w mi- 
tawskich pałacach? A i później jesz- 
cze... ma Świat cały promieniała jako 
ognisko kuliury i nauki—Mitawa. 

Wraz z szacowną, opromienioną 
blaskiem nazwą skasowano i mitaw- 
skie tradycje. Przynajmniej usiłowano 
je skasować, jakby się ich wstydzono, 
jakby się ich wypierano... 

. Można przemianowywać, choćby 
nawet raz drugi i trzeci, miasta, któ: 
re wysokich tradycyj zgoła nie mają. 
Stwarza się przez to tylko na czas 
pewien gmatwaninę. Ale taką Mitawę! 
Jakže ją tak „od reki“ chcieė wykaso- 
wać nawet w pamięci ludzkiej! 

To czemuż i dla Rygi nie odgrze 
bać jakicįš nazwy... jeszcze starszej, 
bywał Mitawę Olgierd, kruszył jej mury z 
ciosanego kamienia i palił potężne ostroko- 
ły Kiejstut. Do powstania Mitawy, czy te- 
rcźniejszej Jelgawy, Łotyszć ręki nie przy- 
łożyli. Nie ich jest dziełem. Nazwa Jeigawa 
faktu tego nie przekreśli. 

a nieskazitelnie—etnograficznej? 

* 
P:zez dzieslątki lat — mniej więcej 

do roku 1880-go — była Kurlandja 
(Kurland) jak prowincją wielkiego, 
niemieckiego Vaterland'u, jakby jaka 
in partibus infidelium Szwabja lub 
Prusy, Rheinland... 

Kraj był durch and durch niemiec- 
ki; niemiecki język panewał w urzę- 

dzie, szkole i kościele. Wśród ludu 

szemrał gdzieś tam język łotewski, ale 
nikt na to nie zważał i z tem się nie 

liezyt. Lud nazywał stolicę Kurlandji, 
Mitawę, całkiem opacznie i „egzotycz- 

nie" Jelgava — i byo to bardzo 
śmieszne. Kraj opłacał Państwu Ro- 

syjskieriu niejako haracz w postaci 

mnóstwa najprzedniejszych i nieskazi- 
telnie lojalnych działaczy politycznych, 

luminarzy biurokracji, ministrów, ge- 
nerałów, których czysto niemieckie, w 

ogromnej 'wiekszości arystokratyczne 

nazwiska jaśniały jak gwiazdy na fire 

mamencie panowania wszystkich 
trzech Aleksandrów i obu Mikołajów 
— i wskroś niemiecka Kurlandja sie- 
działa pod skrzydłami potężnej Rosji 
jak u Pana Boga za piecem. 1 było 
tak dobrze, tak przytulnie, tak spo- 
kojnie.. że Gotteslindchen "zwano 
kraik w pełnem slowa znaczeniu „bo- 
jaźni Bożej” a ze wszechstronnej 
swojej kultury słynący na całą Euro- 
pę. Wielkiej carskiej Rosji nietylko 
nie przynosił wstydu, że gniazdem 
jest inorodców, niewiele sobie robią: 
cych nawet... z gubernatora, lecz 
przeciwnie przynosił chlubę. Podob- 
nie jak nawskroś niemiecki uniwersy- 
tet w Darpacie i nawskroś niemiecka 
politechnika w Rydze budziły 
szczery respekt zagranicy dla szkol. 

nictwa w Rosji, w krainie wszelkich 
możliwości, tak słynęło szeroko na- 
wskroś niemieckie gimnazjum w Mi: 
tawie, dawna Academja Petrina, no- 
szące kolejno nazwę Gymnasium а* 
cademicum i Gymnasium illustre, co 
w 1875:tym roku obchodziło uroczy- 
ście siulecie swego istnienia, Admini- 
strowana była Kurlandja samorządnie 
wzorowo, wysoko stała ogólna go" 
spodarka a osobliwie rolna. Niemiec- 
ka Kurlandja wraz z sąsiednią, nie- 
mniej niemiecką „gubernią Lifiandzką” 
była istnym klejnotem w koronie ro- 
syjskich imperatorów, a imperjum ro- 
syjskiego najbardziej europejską czą- 
stką — okazową. 

Niemcy kurlandcy mają w archi 
wach swego Ritterhausu głęboko ta- 
lerancyjne dekrety i deklaracje rosyj- 
skich imperatorów a przed oczami 
teraźniejszość nie odbiegającą ani na 
włos ed sędziwych już tradycyj byli pe- 
wni, że sfałtus quo trwać będzie i 
trwać ad infinitum Jeśliby zaś przyjść 
kiedy miało do wojenaej zawieruchy, 
no to... te przecie wystarczy Państwu 
Niemieckiemu, potężnemu  Vaterlan- 
dowi Bismarcka i Moltke'go tylko 
"sięgnąć ręką po Gotfeslindchen ba, 
po wszystkie Nadbaltyckie prowincje 
Rosji. Wiara w to, że pierwej czy 
później Liflandja, Kurlandja, a może 
i Estlandja muszą przecie połączyć 
się z wielką, potężną Germanją byla 
wśród społeczeństwa  Baltenlandu 
niemal powszechną, znajdując podat- 
ny grunt dla siebie nawet wśród ło- 
tewskiego ludu, pomimo pojawiania 
się już pierwszych przebłysków ło- 
tewskiego narodowego romantyzmu. 
W tej wierze wychowywało się mła- 
dzież po gimnazjach niemieckich w 
Rydze, w Mitawie, w Libawie, Parna- 

wie, Goldyndze, w Tukumie — wszę- 
dzie w Balfenlandzie. Rosja to oj- 
czyzna niejako „państwowa”, ojczyz- 
na „w ściślejszem rozumieniu”, jak 
nieprzymierzając padół ziemski dla 
człowieka, a ojczyzna <w Sszerszem 
rczumieniu» to ta... nad Renem, Me- 
nem i Dunajem, co jest jakby Kró- 
lestwem Niebieskiem, do którego i- 
dzie, iść musi dusza ludzka przez 
ziemski padół..*) 

Około jednak roku 1880-go idyila 
baltenlaudzka zaczęła snowe  przybie- 
rać kolory. Rusyfikacyjny prąd w 
carskiej polityce wewnętrznej zaczął 
coraz natarczywiej .podmywać idylicz- 
ne wybrzeża—państewka w państwie. 
Rząd rosyjski przeszedłszy z jednej 
strony do agresywnej rusyfikacji kra- 
ju, zaczął z drugiej strony — wygry- 
wać łotewski lud przeciwko opornym 
niemieckim „panom*. Niemieccy „pa- 
nowie* dawno już mieli się na bacz- 
ności. Bez mała na dziesięć już lat 

lej Politycy niemieccy jeszcze w 1918- 
tym usiłowali wciągnąć E:tonję do Balten- 
landu, Dobili się nawet wspólnej delegacji 

wszystkich trzech prowincyj nadbaltyckich, 
która w 19184ym woziła do Berlina petycję 
o połączeniu u.ją pers nalną z państwem 
Hohenzollernów zariós no L'tiandji 1 Kurlan- 
dji jak Estlandji. Estoficzycy wszelako w 
ostatniej chwili wycofali się z gry i zapro- 
jektowany w 1918 tym <Baltenland», wcielo- 
ny do Niemiec, miał obejmować tylko po- 
wiaty Ryski, Wolmarski, Wendeński, Walk- 
ski, Dynaburski, Rzeżycki, Lucyński oraz 
FA. jeŚii się nie mylę, powiatów gubernji 
skowskiej, Koncepcja bslteniandzka rozbiła 

się. Urseczywistniła ją tylko Stolica Apostol- 
ska wskrzeszejąc (nic oczyw:ście niemająca 
wspólnego z JA) djecezję ryską, daw: 
ną inilancką, | rozciągają: władzę biskupią 
księdza Edwarda O'Rourse (najdoskonatszego 
Polaka z ziemiańskich zamożnych sfer lu- 
flant. Polskich) na guberuje Kuriandzeą, Lif- 
landzką i Estlandzką. 

liflandzkie przedtem  kurlandzkie i 
społeczeństwo niemieckie rzuciło się 
samo podnosić lud łotewski na coraz 
wyższy szczebel kultury narodowej, 
pragnąc w ten sposób zaasekurować 
kraj od zrusyfikowania go. Niech 
łepiej będzie łotewski, niżby mi:ł być 
rosvjskiml Między rokiem 1875 a 
1880 tym było wśród niemieckiego 
społeczeństwa Baltenlandu istną mo- 
dą zakładanie łotewskich przenajroz- 
maitszych związków, kółek i spółek, 
łotewskich bbljatek i czasopism i 
szkół, urządzanie odczytów łotewskich 
i przedstawień teatralnych... słowem, 
budzenie łotewskiego narodowego 
poczucia i uświadomienia. 

Antydotum okazało się za słabem 
wobec sił i środków, któremi rozpo- 
rządzał rząd. Zanim zdążono posta- 
wić na nogi łotewskość w kraju, już 
rząd przeprowadził jegó rusyfikację, 
głęboko sięgającą w urzędy, w Są- 
downictwo, w szkołę. A prowodyra- 
wie łotewskiego, risorgimento nie 
omieszkali, rozumie się, skwapliwie 
obrócić polityczną akcję Niemców— 
na swoją korzyść. Kraj zaczął pod 
rosyjskim urzędem i rosyjską szkołą— 
łotwić się. Łotewskość zaczęła w nim 
brać górę w miarę tracenia gruntu 
przez niemieckość. 

Tym rzeczy składem zajrzawszy 
w roku 1903:cim do Mitawy po 
opuszczeniu jej przed 28 laty jaka 
miasta nawskraś niemieckiego, mu. 
siałem stwierdzić jej daleko już po- 
sunięte złotwienie. 

„Po: dwudziestu ośmiu latach — 
pisałem * wówczas **)—zastałem nad 
  

**) Cz. Jankowski: <Na marginesie litera- 
tury». Szkice i wrażenia. Kraków 1906. Str. 
207 — 271. (<Souvenir de Mita u»). 

spodziewanie mało zmian w wyglą- 
dzie miasta. Rzuciło mi się tylko w 
oczy przy pierwszym kroku, nadzwy- 
czajne, wielkie — złotwienie Mitawy. 
To nie Mitawa już, to Jelgawa, jak 
brzmi nazwa miasta lotewskal Ро- 
cząwszy od źrój języcznych napisów 
na większości szyldów, w językach: 
rosyjskim, niemieckim i jakby obo- 
wiązkowo: łotewskim, a kończąc na 
wspaniałym łotewskim  Vereim'ie, 
czysto łotewskim, cieszącym się wglę* 
dami, a niemal protekcją władz, któ- 
remu na rezydencję oddano najwięk= 
Szy park mitawski „Villa Medem*— 
na każdym kroku natknąć się na 
egromne postępy łotewskiego zalewu. 
Czytał kto przed dwudziestu jeszcze 
laty kartę w oknie z drukowanym 
napisem jednym, jedynym: „Sche ir 
dsihwoklis isihrejams"? Znaczyć ma: 
Hier ist eine Wohnung zu vermieten, 
Ale wciąż jeszcze niemieckie: ład, 
czystość, porządek stanowią wybitną 
cechę Mitawy, Czyściutkie «jak szkło» 
Szyby wciąż świecą się w oknach, 
jakże charakterystycznych, išcie ho- 
lenderskich domów niedużych na 
drewnianych,  olejnó _ malowanych 
podwalinach, z wierzchnią częścią z 
1 zw. muru pruskiego, z otynkowa* 
nym gruzem iub cegłami między 
drewnianem, na krzyż, belkowaniem*. 

A dziś, a teraz—po pięćdziesięciu 
równo latach? 

Znów cofaijmy się, jeśli woła, 0 
krok, © dobrych kilka krokó w wstecz, 
aby szerzej ogarnąć wzrokiem  pano- 
ramę teraźniejszej Įalgavv, ieraźaiej: 
szej etnograficznej i narodowej stolicy 
Łotwy suwerennej. 

(D C N) 

Cz Jankowski.



— O regulację przedm'eść m. stawienie się w Dziekanacie Wvdzia- 
Wilna. Związek właścicieli drobnych lu Lekarskiego w dn. 1.X 1927 r. w 
nieruchomości w Wilnie zwrócił się którym to dniu będzie ogłoszony ter- 
w dniu wczorajszym do Magistratu min wstępnego egzaminu psychotech - 
z prośbą o doprowadzenie wszystkich nicznego. 
przedmieść m. Wilna, a w szczegól- SZKOLNA. 
ności ulicy Subocz do należytego po- i 
rządku, jak jezdni tak i chodników. „  Fgzamlna wstępne w Pań- 
Podkreślić należy, iż właściciele nie. StWowem Seminarjum Nauczycielskim 

w Trokach na kurs wstępny (dla 
chłopców) i na kurs pierwszy (dla 

prości przy ul. Subocz zwraca- 
i się już kilkakrotnie d i 

e Arena 200 ZWIAZEK Z dziewczynek) odbędą się dnia 29-go 
sierpnia rb., o godz. 11-ej. 

prośbą o poczynienie odnośnych sta- 

POCZTOWA, 
rań, co do powyższego w Magi: 

— (0) Protestowanie weksli 

stracię, : 
— (x) Mag'str:t popiera finan" 

przez urzędy i agencje poczto- 
we. Z dniem 1 wrzešn a r. b. wcho- 

sowo komitet uczczenia ś. p- 
Jana Kasprowicza. Magistrat m. 

dzi w życie rozporządzenie z dnia 18 
maja 1927 r. o protestowaniu weksli 

Wilna wyasygnował ostatnie . 200 zł. 
na rzecz Komitetu uczczenia ś. p* 

przez urzędy i agencje pocztowe, O- 
płaty za sporządzenie protestu przez 

jana Kasprowicza, Komitet ten, jak 

urząd pocztowy są następujące: jeżeli 

już podawaliśmy, zamierza wystawić 
grobowiec z kaplicą, w celu umiesz= 
czenia w nim sarkof*gu poety na kwota, ulegzjąca zaprotestowaniu nie 
Horendzie w Zakopanem. przekracza 100 zł. — 2 zł, od 100 

WOJSKOWA. do 250 zł. — 2 zł 50 gr, od 250 
— (o) W sprawie zasiłków dla do 300 zł. — 3 zł. 10 gr., od 300 

rezerwistów. Jak nas informują, za- do 400 zł. — 4 zł. 60 gr, od 400 
siłki dla rodzin rezerwistów, powo- da 500 zł — 5 zł. 60 gr, od 500 
łanych na ćwiczenia w roku 1927, do 600 zł. — 6 zł 10 gr, ой 600 
przysługują żonom rezerwistów, dzie- do 1000 zł. — 8 zł. 10 gr. Do tego 
ciem, nieletnim braciom i siostrom dolicza się podatek komunalny w wy* 
oraz rodzinom, o ile ci pozostają na Sokości pół proc. kwotv wekslowej, 
utrzymaniu rezerwistów. Zasiłki jed- ulegającej zaprotestowaniu. 
nakże otrzymują rodziny tylko tych 
rezerwistów, którzy pac i eee RÓŻNE. 
ćwiczeń pozostawiają je bez środków — (0 Nowa: placówka blalo- 

ruska. W dniu wczorajszym władze 
utrzymania. Nie mają natomiast prawa 

wojewódzkie zarejestrowały  nowoor- 
do korzystania z zasiłków rodziny 
tych rezerwistów, które mogą w czasie R Kao) 

ganizującą się instytucję społeczną, a 
mianowicie „Stowarzyszenie Intaligen- 

ich nieobecności prowadzić samodziel- 
i i t dlowe, bę: 90. \ nie przedsiębiorstwa handlowe, bę cji Białoruskiej. 

— (t) Zebranie organizacyjne 
dące sa utrzymania rezerwisty 
i jego rodziny. į : ; 

Składanie podań o zasiłek do Ma. KOm'tetu przyjęcia wyc eczk T-wa 
„Le sam s de la Pologne". W dniu 
25 bm.o godz. 6 wieczorem w małej 

gistratu m. Wilna (referat wejskowy) 
jest narazie bezcelowe, ponieważ Ko- 49. * 
misarjat rządu przygotowuje specjalne Sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
blankiety, które dawane będą ubiega- kiego odbędzie się zebranie celem 
jącym się o zasiłek do wypełnienia. Omówienia szczegółów pobytu i ukon- 
Termin zgłaszania się zainteresowa- Stytuowania Komitetu przyjęcia wy: 
nych do referatu wojskowego Magi- Cieczki z Francji, zorganizowanej przez 
stratu m. Wilna w celu wypełnienia T-we „Les amis de Ia Pologne" į 
blankietów zasiłkowych obwieszczony Składającej się z kilkunastu wybitniej- 
zostanie już w dniach najbliższych.  Szych przedstawicieli zarówno Cen- 

— Fałszywy alarm narobił trali tego T-wa w Paryżu, jak też i { 
strachu władzom K.O.P. Wczoraj szeregu prowincjonalnych jego kół. 
rano dowództwo 6 brygady K.O.P, _ Wszystkie osoby, pragnące. wziąć 
zaalarmowane zostało, że samolot czynny Udział w przyjęciu wycieczki 
11 p. lotniczego pełniący służbę nad w Wilnie lub też w jego najbliższych 
terenem 21 baonu K.O.P. począł na- okolicach, proszone są o przybycie 

gle opuszczać się i zaikł, Zachodzila na wspomniane zebranie, 

obawa, że samolot ten spadł i to w — Polskie ręce plantować Бе- 
dodatku na terytorjum litewskie, Za- dą kawę w Ameryce Poł. W 

rządzono poszukiwania ma terenie pierwszych dniach września Państwo- 
objętym przez KOP. Ostatecznie wy- wy Urząd Pośrednictwa Pracy rozpo- 

jaśniło się, że alarm ten był fałszywy €zyna rejestrację bezrobotnych, którzy 

wy, gdyż pilot zniżył lot. za . las, a zgłoszą chęć wyemigrowania do Po- 

następnie odleciał dalej inną drogą, łudn. Ameryki na plantacje kawy. 

wracając na swoje lotnisko. (t) ‚ — ©О Olechnowiczu. W spra- 
— Najwyższe uznanie dla b, wie literata białoruskiego Olechnewi: 

dowódcy 6 p. p. Leg. Dowództwo cza, o którym drukowaliśmy w so: 
I dyw zji legjonowej wydało rozkaz, botnim Nr. Słowa, zwrócone sę do 
w którym wyraża się najwyższe uz- Naś z prośbą o zaznaczenie, że szpie- 
nanie dla dowódcy 6 p. p. Leg. płk. giem bolszewickim Olechnowicz nie 
Kozickiego za jego pracę: Rozkaz ten był. 
ma być udczytany we wszystkich od- TEATR i MUZYKA, 
działach, a wywołany został odwóła- 
niem płk. Kozickiego na stanowiska REA EE. JP m 
dow. piechoty dywizyjnej 8 dyw. pierwszy wystawia najnowszą komedię Nic- 

piechoty. codemi'ego <Malefistwo>, v której prasa za- 
— (x) Dodatkowe komisje po' graniczną wyraża się niezmiernie pochlebnie, 

borowe. Począwszy od dnia 5 wrze- <Maleństwo> wyposażone jest w sceny 
śnia r, b. i co następne dwa tygod- nader zajmujące i niebanalną iakturę, poza- 

> i e -„, tem sentyment szcżery jest przeplatany hu- 
nie czyli 19IX, 3.X i t. d. odbędą SIĘ morem. Komedję cechuje mistrzowska znajo- 
przy ul. Bazyłjańskiej Nr. 2 dodatko- mość teatru. 3 
we komisje poborowe dła poboro- Rolę tytułową w «Majefstwies kreuje 

wych roczników 1904, 1905, 1906 i Ginie przed wyjazdem na stale: do Po 
starszych, oraz dla tych, którzy dO- znania. 
tąd z jakichkelwiek bądź przyczyn nie — Popołudniówka niedzielna. Mimo 

Sy godnego dnia, pierwsza w sezonie popo- stawili się do poboru. kuddiówia niedzielna była E enelii S 
AKADEMICKA. dowodzi, że publiczność żądna jest taniej 

rozrywki (ceny biletów od 15 groszy). 
— W sprawie przyjęć na Wy- W nadchodzącą niedzielę również 

dział Lekarski Uniwersztetu Ste- cenach od 15 groszy grana będzie 
fana Batorego w roku bieżącym. komedja Caillaveta i Flersa «Papas. : 2 в — Dwa wyst temeczne sióste Ko- 
Dziekanat Wydziału Lekarskiego Po- rzeniewskich. W wdbotę najbliższą o g. 
daje do wiadomości,,że podania © przy- 12 m. 30 pp. odbędą się dwa występy ta- 
jęcie na | kurs roku akademickiego EA s 
1927—1028 będą przyjmowane od "ych artystek w zakresie plastyki i tańca. 3 W interpretacji sióstr Korzeniewskich 
dnia 1.IX do 30.IX 1927 r, włącznie. uyzym$ 24E08E oc produkcji tanecz- 

po 
lekka 

Wagnera, Rubinsztejna, Golda, Moszkow- 
skiego i Rachmaninowa, 

Ceny miejsc od 30 gr, 

RADJO. 

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

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo: 
rojogiczny, nad program. 

15.20—1630 Przerwa. 
16.30—17.00. Program dla dzieci: «Miś 

i Misia» w wyk. py. B. Hertza i W. Tatar- 
kiewicz. 

17,00—17,15. Nadprogram, komunikaty. 
17.15—18.55. Koncert popołudniowy. 
18.35—18.50. Komunikaty «<PAT>. 
18.50—19.15, Odczyt pt. <Szwajcarja — 

Jej przeszłość i teraźniejszość», prof, Wł. 
zwonkowski. 3 

19.:5—10,35. Rozmaitošci. 
1935—20,C0. Odozyt pt.: «<Obowiaski sa- 

morządów w stosunku do rolnictwa» z działu 
«Rolnictwo», wygł. dyr. St. Miklasżewski. 

20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20 15—20.30. Koncert wieczorny. Trans« 

misja z Krakowa. W. przerwie biuletyn 
<Messager Polonais» 

„2200. Komunikaty policji, komunikat 
lotniczo metorologiczny, sygnał czasu, Ко- 
munikaty «PAT», nad program. 

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

WYPADKI I KRADZIEZE. 

— Podejrzany strzela do policjanta. 
Na stao. Mołodeczno posterunkowy  usiło- 
wał wylegitymowĘć podejrzanego osobnika, 
który nagle rzucił się do ucieczki, 

W pościgu posterunkowy oddał 2 strzały, 
s SAO uciekając odstrzeliwał się i 
zbiegł. 

— Samobójstwo prostytutki. W nocy 
na 23 bm. około domu Nr 12 przy ul. Ta- 
tarskiej w celu pozbawienia się życia otruła 
się esencją octową prostytutka Tamara Jokaj- 
tis. Desperatkę dostawiono do szpitala Św. 
Jakóba. 

— Skok z Zielonego mostu. Dn. 22 
bm. okożo Zielonego mostu rzucił się do 
rzeki Wilji kolejarz Michał Talewicz. Despe- 
rata z wody wyratował Kazimierz Zienkie- 

Ofiary. 
— Bezimiennie na rodzinę zredukowa» | 

nego pracownika zł, 15. 
— A,H. dla najbiedniejszych zł, 10. 

+>OGPECPOROOOPYRLŁOCOPPS: 

4 Szkolne książki į 
) WSZYSTKICH WYDAWCÓW 4 
) dla szkół wszystkich typów dostarcza 4 

$ M. ARCST | 
į Warszawa, Nowy Šwiat 35. 

ё o so 

Ogloszenie przetargu. 
Starostwo Święciańskie — Inżynier Po- 

wistu ogłasza niniejszern przetarg na roboty 
remontowe budynków państwowego Semi- 
narjum Nauczycielskiego w Święcianach, 
który odbędzie się w dniu 1-go września 
1927 roku o godz. 1l-ej przedpoł. w kance- 
larji Urzędu Inżyniera Powiatowego, przy 
ul. 3go maja Nr 12 w Święcianach. 

artnki I kosztorysy do przejrzenia w 
Urzędzie Inżyniera Powiatu codziennie od 
godz. 1l:ej do 13-tej. 

Oferty składać naleźy do Urzędu Inży= 
niera Powiatu Šwieclaūskiego do godziny 
10 min. 30 dnia 1 IX 1927 roku. 

Słarostwo Święciańskie — Inżynier Po. 
wiatu zastrzega sobie prawo wyboru ofe- 
renta azależniając to od fachowych i finan- 
sowych zdolności przedsiębiorstwa oraz 
prawa zredukowania ilości robót lub nawet 
zupełnego ich zaniechania. 

(—) ERWIN ARNDT . 
Inżynier Powiatu za starostę, 

    

   

     

  

   
b 

й 

  

1238 VI. 

OBWIESZCZENIE, 
Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie 

Chasieh Smajkiewicz na zasadzie art. 1027 
i 1030 UPC, tudzież $ 33 Instrukcji o przy- 
mus. Ściąganiu państ. 
dnia 17 V 1926 roku (Dz. Urz. Min. Skarbu 
Nr 15) podsje do wiadomości ogólnej, iż w 
dniu 30 sierpnia 1927 roku o godz. 11-ej 
rano w lokalu Państwowej Wytwórni Wó» 
dek Nr 6 przy ul. Ponarskłej Nr 63 w 
Wilnie odbędzie się sprzedaż z licytacji 
niżej wymienionych ruchomości należącyc 
do byłej Fabryki Wódek T-wa Poznańskie- 
go celem pokrycia zaległości podatkowych: 
kasa ogniotrwała, maszyna do pisania i 
urządzenie fabryki wódek oszacowanych na 
sumę 5229 złotych. 

Aukcjonista Wil. lzby Skarbowej 
(—) Chasień Smajkiewicz. 

1239 VI, 

  

w języku francuskim. - 

podatków i opłat z * 

SŁOWO 3 

  

© Miejski Kinematograt Da ca 
Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

wyświetlany film „Życie za zycie 
Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę 1 święta od godz. 4-ej, 
godz. 5'ej, w inne dnie od godz. Ó-ej. Ostatni seans o godz. 

j biletów: parter — 60 gr., balkon 30 gr. Anons: «SYN SZEIKAs, 

dyrekcją 

10-ej 

66 dramat w 8 akt. Orkiestra pod e 
Kapelmistrza p. w. 

w soboty od e 
wieczór. Ceny s 

  

  
  

DC 

"TWARDNIENIE 
NASKORKA 

POCENIE uzy 

GŁÓWNY SKŁAD NA POLSKĘ 

D% ELEMER FUCHS ,WaRszawa, OeRopowa1. | 
Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCHi PERFUMERJACH | 

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 

Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ” 
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Mieszkań 
dużych i małych 
poszukujemy dla 

solidnych 
reflextantów, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we. Ad. Mickiewi-   
Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
nią poszukuję. Zgło- 

admipistr. szenia do 
«Słowa». 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 

  

dla leśniczych, 
zamin   

$ boże do siewu jesiennego $ 
) Pszenicę Wysokolitewską 8 

Żyto Bieniakońskieg & 
Dańkowskie 

    

   

Komornik przy 

Wilnie, PRZY 

      
2 Szampańskie - 2 
3 b Wysokolitewskie ‹ 

Wierzbieńskie , odbędzie się 

Obwieszczenie. 
Sądzie Okręgowym 

w Wilnie, Franciszek Legiecki, w m. 
ULICY JAKOBA 

JASIŃSKIEGO Nr 1 m. 3 zamieszka- 
ły, zgodnie z art 1030 UPC podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 
31 sierpnia 1927 r. o godz. 10-tej rano 
w Wilnie przy ul. Ponarskiej Nr 75, 

sprzedaż z licytacji 
należącego do M. Szapiro i E. Pinskie- 
ra majątku ruchomego, składającego 

oszacowanego na 

| A leca: $ а ‹ 

% Wileński Syndykat Rolniczy. ę stinię 1.000 złotych. 
) Zawalna 9, Tel. 323. 1240 Vi Komornik (—) F. Legiecki. 

dowej, referencje 
dobre, skromnych wy- 
magań, energiczny i 
sumienny poszukuje 
posady leśniczego z 
dsiem 1 października 
r. b. lub wcześniej. 
Łaskawe zgłoszenia z 
podaniem warunków 
dia 1. W, do admin. 
<Stowa>. 

  

Przyjmę 
uczniów i uczenice na 

| mieszkanie, cało dzien- 
  

  

Rejestr Kiandlocy. 
Do Rejestru Handlowego Działu B Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. 
Wpis dodatkowy w dniu 11 sierpnia 1927 r. 

337 11 B. «Przemysł Leśny Inżynier Stanisław 38- 
czykowski i Marek Sadowski spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzialnością». Wobec przejścia firmy: «Przemysł ieśny— 
inżynier Stanisław Sęczykowski i Marek Sadowski—spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością» na firmę jednoosobową: <Ma- 
rek Sadowski—przemysł leśny», pomieniona firma została 
przeniesioną pod_Nr. 6758 Działu A. <Marek Sadowskt—prze- 
mysł leśny». Prowadzenie przemysłu leśnego j handlu materja- 
łem drzewnym. Siedziba: Wilno, ul. Piłsudskiego 13. Rozpo- 
częcie działalności 21 lipca 1927 roku. Właścicielem jest Sa- 
dowski Marek, zam. w Wilnie, przy ul. Piłsudskiego 13—5. 
Na mocy aktów, zeznanych przed Józefem Płatakisem, zastęp: 
cą Seweryna Bohuszewicza,. Notarjusza w Wilnie z dn. 21 lip- 
Ca r.b. za Nr. 4673 i z dn. 2 sierpnia r.b. za Nr. 4850 Stani- 
sław Sęczykowski zbył swój udział na rzecz pozostałego spól- 
nika Marka Sadowskiego i wybył ze spółki, 1220—VI 

308. Il B. «Stefanja J:sieńską i S-ka, spółka z ogra- 
niczoną odpowiedzialnością»>. Na mocy aktu zeznanego 
przed Józefem Siewiorkiem, Notarjuszem w Wilnie z dn. 
5 lipca 1927 roku za Nr. 3054 Ksawery Ambraszko zbył swe 
udzi'ły na rzecz Wandy Bukowskiej. Jedynym zarządcą spółki 
jest Stanisław Bukowski. Prawo podpisywania w imieniu 
spółki pod stemplem firmowym we wszystkich wypadkach i 
sprawach bez żadnego wyjątku należy tylko do Stanisława 
Bukowskiego. 1221 

Dział A w dniu 12 sierpnia 1927 r. 

6759 I. A. <Girszowicz Liba» w Lidzie, ul. Suwalska 44, 
piwiarnia. Firma istnieje od 1926 roku. Właścici:Ika Girszowicz 
Liba, zam. tamże. 1222—VI 

6760. 1. A. «Karo! Jan» w Lipniszkach, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy, galanterji, scór i manufaktury oraz wyrobów 
żelaznych i tytuniowych. Firma istnieje od 1927 roku. Właści- 
ciel Karol Jen, zam. tamże. 1223—V1 

6761 1. A. <Pieniążek Władysław» w Różance, pow. 
Lidzkim, sklep wędlin. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Pieniążek Władysław. zam. w maj. Różance gm. tejże. pow. 
Lidzkim. 1224—VI 

6762 1. A. <Światoj Owejra> w Lidzie, ul. 3 Maja 30, 
sklep drobnych towarów, Firma istnieje od 1921 roku. Właści- 
cielka Swiatoj Dwejra, zam. tamże. 1225—VI 

  

  

6763 1. «Kijenia Jan» w Dokudowie, pow. Lidzkim, drobna 
sprzedaż towarów galanteryjnych kolonjslaych, oraz wyrobów 
tytuniowych. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Kijenia 
Jan, zam. tamże, 1226—VI 

6164 1. A. <Zelikowski Azrjel» w Ostrynie, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy. Firma istnieje od A = CH 

—VI 

Rodzina polska 
(bvła ziemiafx ka) 

przzjmie 2 uczenice 
lub 2 uczni na stancję 
z utrzymaniem. Opie- 
ka troskliwa. Wszelkie 
wygody. Ul. . Wiłko- 
mierska 3 m. 26 (prze- 
ciw kościoła Św. 

Rafała). 

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. Ogłądać 
lub listownie stac. i 
poczta Gudogaj, mt, 

Anielin Zapolski, 

MŁYNEK 
do KAWY 

z motorem elektrycz- 
nym na prąd stały, 
DO SPRZEDANIA 

w_ sklepie 
A. JANUSZEWICZA 

ul. Zamkowa 20-a. 

Mechanik 
poszukuje pracy, 

Witoldowa 16 m. 2: 

POKÓJ 
dia uczennicy przy 
rodzinie z całkowitem 
utrzymaniem i opieką, 
na życzenie pianino 1 

pomoc w nalice, 
ulica Pańska 7—6. 

  

    

  
  

Mieszkanie 
1.mio pokojowe 

z wygodami, 
elektrycznością, 

słoneczne do 
wynajęcia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Hand[o- 
we Ad. Mickiewi- 

ne utrzymanie opieka, 
Wiadomość Niemiecka 

Nr. 1—33. 

W obywatelskiej 
rodzinie uczące si 
panierki mogą nić 
mieszkanie z  utrzy- 
maniem, opieką i z 
francuską konwersacją, 

Tatarska 17 m. 3. 

Garaż 
do wynajęcia centrum 
Wiadomość Niemiecka 

Nr. 1—33. 

Truskawki 
flance do sprzedania, 
ul. Mickiewicza 22—5, 

w godz, 9—2. 

Ochmistrzyni 
praktyczna, pracowita, 
uczciwa, samodzielna 

poszukuje pracy. 
Szkapierną 58—6. 

  

LDOWTÓR ł 

0, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ- 
NE, MOCZOPLC“ 

SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE:« 
RYCZNE 1 šhor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277. 

w. Zdr. Nr. 31, 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, _ moCzO- 
płciowe i skórne. ul. 
Wileńska 7, tel. 1067 

  

  

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć zi fachowe Коге- 

prof 
Waiszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 

kupieckiej, 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® 

cza 21, tel. 152, 

  

1 dziec- 
ko, ukończooa szkoła 

eg- 
państwowy. 

28 I. praktyki zawo- 

Sekułowicza, 

korespondencji 

R
A
M
6
E
2
e
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Y
0
2
9
6
4
0
5
 

K
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BIEGŁA 
MASZYNISTKA. 
stenograika,  oznaj- 
miona kompletnie z 
biurowością, b. pra- 
cowniczka iirmy 
<Standard—Nobei> w 
Warszawie. poszukuje 

posady. wiadectwa 
p” а- 
skawe otert 
<Zdolna> w a" 

«Słowa». | 

Internat 
dla uczni, Opieka za* 
pewniona. Korepetycje 
na miejscu. Uniwer- 

svtecka 4 m. 6. 
więtorzecka, 

  

  

Uwadze 
rodzicow! 

Przyjmuję na tok 
szkolny  uczenice z. 
młodszych i starszych 
klas, utrzymanie 
bardzo dobre, troskli-- 
wa opieka zapżwniona. 
Na miejscu nauczy” 
cielka rodowita  fran- 
cnuska, pianino, zależe- 
nie od umowy może 
być też pomoc w nau-- 
kach, cena dostępna, 
centrumm miasta, Wilno, 
ul. Śniadeckich d. 3, 
m. 17, Hoppenowa. 
Dowiedzieć się od g. 9 
do 11 i od 2 do 5 tej, 

Na bežący 
rok szkolny, przyjmuję 
panienki na mieszka- 

nie z całkowitem 
utrzymaniem i troskli= 
wą sumienną opieką: 
Konwersacja fran: 

cuska, P 6, 
m. 1. 

Staneja | 
dia uczniów lub p 
uczenic, znakomite | 
odżywianie, opieka ! 
rodzicielska, pomoc |! 
w nauce, pianino, f: 
konwersacja  fran= |. 
cuska, o 

wygody 
(Śródmieście), 

Gimnazjalna 6—16, & 

"Mieszkania 
słonecznego z wanną 
etc. szukam i odstąpię 
po cenie kosztu 1—2 
pokoje osobie solidnej. 
Studnicki, Archiwum 

   

Państwowe tel. 12—96 . 

    

Meble 
solidne 

i najtaniej nabyć 

można w 

Domu Handlowym 

H. Sikorski i S-ka 
ul. Zawalna Nr 30. 

  

Dwa duże 
pokoje umeblowane z 
używalnością kuchni 

do wynajęcia, 
Mostowa 9 — 23, 

Kandydaci są proszeni © osobiste nych dostosowanych do muzyki Griegz, Zelikowski Azrjel, zam. tamże. cza 21, tel. 152, > W! Z. P. Nr 63. 

  

EDGAR WOLLES < Nie wiem nic o jego prywat- AZ — rzekł Emery. | 
nem życiu. ly dowiedziałem się o tem, co tu- 

eT ŁOWIESZCZA postać. — Pan był jego przyłacielem. taj się stało, pomyślałem, że mógł- 
Emery kiwnął głową przecząco. bym może być pani w czem pomoc- 

S \ 3 = Nie, rzekł zimne. — Nie nym. Kto jest z panią na górze? 
Nieznajomy był człowiekiem wyso- podobał mi się i nie ufałem mu, Czy  — Ralf Challam. Był on przyjacie» 

kim, szczupłym, nieco zgarbionym, mogę widzieć pannę Marlow? lem mego opiekuna i moim. 
bylo w nim coś wojskowego. Opa» | Skąd pan wie, że p. Merlaw — Doktor Challam? Pokiwał gło- 
lona cera świadczyła o tem, że nie- jest tutaj? — oczy inspektora wpiły wą i dodał niespodziewanie: 
dawne przybyć musiał z gorących sig w twarz Emery. — Może potrzebuje pani pieniędzy? 
krajów. Nagle błyskawiczna myśl го2- — — Przecież ona tu mieszka? Do- _ Spojrzała na niego ze zdziwieniem. 
jaśniła mózg Beckersona. Zbliżył się prawdy, panie Beckerson, — tak,tak, _ — Nie, dziękuję panu. Bardzo 
do nieznajomego: : znam pańskie nazwisko, — niema w wdzięczna jestem panu za chęć do- 

— Czy pan jest majorem Emery? tem nic podejrzanego. pomoženia mi.., 
— zapytał. — Poproszę tutaj p. Marlow, — — Wujowi pani należy się jeszcze 

| =» Tak jest, — brzmiała odpo- odrzekł spokojnie, opanowułąc po- coś nieceś, a i pani mógłbym dać 
wiedź, — Podobno Tarn został za- dejrzenia, które go ogarniały. — Nic, zaliczkę. Proszę, niech pani nie spóźni 

mordowany? w'tem dziwnego, że chcę wybadać Się jutro dn biura. Oczekuję dużej 
Inspektor spojrzał nań badawczo. wszystkich ludzi, mających jakieś sto- poczty i będę miał wiele pracy. 
— Skąd pan wie o tem? zapytał sunki ze zmarłym. Panna Marlow po- — Dobranoci 

podejrzliwie. — Czy pan jest jego trzebna mi będzie do dalszego śŚle- _ Patrzała za nim zdziwionemi oczy- 
przyjaciejem? dztwa, proszę więć jej nie zabierać ma, była oszolomiona jego oboję- 

— Jestem jego szefem, — odrzekł stąd. Znajdowała się ona w pokoju tnością. Obchodziło go jedynie to, 
Emery. — Raczej byłem nim, Co zaś podczas gdy popełniono. zbrodnię. żeby się nie spóźaiła do biura! Ogar- 
dotyczy drugiego pytania, te przecież Emery schylił głowę, nie wy- mął ją gniew, mimowoli szepnęła: 
wszysty w tym tłumie wiedzą, że dawał się wcale zdziwionym tem, co zwierzęl ) 
popełnione tu zostało morderstwo. mówił inspektor. Chwilę później ro- Powróciła. do Ralfa wzburzona, 
Wiem, że dom ten należy do Maury- zległy się lekkie kroki na schodach / — Czego chciał Emery? — zapytał 
cego Tarra. Dwie osoby mogły tu- į Emery ujrzał Elzę. doktór. 
taj paść ofiarą mordercy, przypusz: — Słyszałem, że pani miała dużo Wzuszyła ramionami: 
czam, że raczej Tarn... rzykrości? — Ole zrozumiałam, chciał upew» 

— Proszę wejść... — rzekł inspek- W głosie jego nie było śladu nić się, czy nie spóźnię się jutro da 
tor, wprewadzając go do domu. współczucia; dziewczyna zanważyłato biura, gdyż będzie miał dużo pracyl 

— Może zechce pan poinforme- i zdziwiła się dlaczego fatygował się — Uprzejmy jegomość! — rzekł 
wać mnie o stosunkach Tarna, — i przychodził, by tak sucho stwier- drwiąco Chailam —Zapewne złożył ci 
zwrócił się Beckerson do majora. — dzić fakt niezbity. kondelencję. 
Czy miał on wrogów? — Przechodziłem tędy zupełnie — Nie, nie powiedział ani jednego 

Wydawca Siaataław Siaskiowicz Redaktor wzj Gsosiiw Karwownk. JOdpowiedzialny za ogłoszenia 

serdeczniejszego słowa. To prawdzi- 
we zwierzę... 

Teraz, gdy nerwowe podniecenie 
znikło, była bliską płaczu, pragnęła 
być jaknajdalej od tego, przykrytego 
białem prześcieradłem, trupa, od tego 
tragicznego domu, męczyła ją nawet 
obecność Ralfa. „Proszę się nie spóź« 
nić do biura* — dźwięczało w jej 
uszach. Ten człowiek nie miał serca, 
nie znał ludzkich uczuć. Pójście do 
biura, w tych warunkach, wydawało 
się jej niemożliwością. A przecież zra- 
biła @а tego człowieka tak wielel 
Chciała mu wyznać, co dla niego 
uczyniła, jak skłamała, stając się przez 
to nieledwie wspólniczką zbrodni, po- 
wodowana chęcią osłonięcia jego oso- 
by przed policją. Nie odważyła się 
jednak wyznać mu tego. Powinien był 
się domyśleć. 

Na schodach rozległy się kroki. 
Węszli policjanci. Nagle we drzwiach 
ukazał: się Beckerson-z nowiutkim 
szarym kapeluszem filicowym w ręku. 

— Czy pani poznaje to?—zapytał. 
—Znałazłem w gabinecie pani wuła. 
Czy nosił on kiedy taki kapelusz? 

— Nie, nigdy nie nosił tego 
dzaju kapeluszy. 

Beckerson oglącał kapelusz. Po 
chodził on z firmy bardza znanej i 
cieszącej się wielką klijentelą. Jednak 
była to poważna posziaka; jeśli istot- 
nie kapelusz ten należał do mordercy 
—hińczyka. 

— Czy człowiek, 

Zenon Ławińsk 

ro- 

który wszedł 

z latarką, nie wyrzekł ani słówa, pani 
jest tego pewną?: 

— Nie mowił nic. 
— | pani nie widziała go? 
— Nie... 
— Przecież światło mogło się od- 

bić? —nastawał inspektor.—Nis można 
oświecić latarką elektryczną powierzch- 
nię błyszczącą jakiegoś przedmiotu, 
by światło nie odbiło sięi nie oświe- 
ciło tego, kto trzyma latarkę. 

Elza pokiwała głową przecząco. 
— Nie widziałam nikogo. Widzia: 

łam tylko światło przez jedną se- 
kundę. 

Dlaczego robiła to? Dlaczego? — 
zapytywala sama siebie. Kłanistwem 
osłaniała mordercę Maurycego Tarna. 
Kłamała, by uchronie okrutnego, 217 
go człowieka przed karzącą sprawied- 
liwością. Własne szaleństwo przeraża« 
lo ją. Widziała ona bowiem człowie- 
ka, który wśród ciemności dokonał 
morderstwa; przypuszczenie Beckersg- 
na było słuszne, światło edbiło się 
od gazety... Człowiekiem tym był 
Feng-Cho! 

ROZDZIAE XVII, 

„Proszę się nie spóźnić”. 

Elza spędziła noc bezsenną w wy- 
godnem łóżku w jednym Zz najwy- 
twarniejszych hoteli londyńskich. Za- 
ledwie sen ją zmorzył, jak budziła 
się z przerażeniem, wpatrując się w 
ciemności, szukając uśmiechniętej zło- 

wrogo twarzy chińczyka. 
Feng-Cho był to Emery, czyny” 

ich wypływały z jednej woli, odpo- 
wiedziałność ciężyła na nich obu. 
Dziewczyna zdecydowała wyznać całą 
prawdę inspektorowi i nigdy już nie 
ujrzeć ponutego biura spółki „Emery 
and Emery", 

W pokoju stało małe biurko. Elza 
usiadła przy niem i zabrała się do 
pisania: 

<Dregi panie majorze, po okrope 
nem tem zajściu, nie czuję się na 
siłach powrócić do biura. Przykro mi, 
jeśli moje usunięcie się od pracy 
sprawi panu kłopot, ale pewna jestem, 
że pan zrozumie». 

Nic on nie zrozumie] Będzie bar- 
dzo niezadowolony, uśmiechnie się ze 
wstrętnym gryrnasem i może poda ją 
do sądu za zerwania umowy. 

Przeczytała swój 
brwi rozerwała papier na drobne ka- 
wałki. List wydał się jej zbyt poufały 
lecz drugi, który zaczęła od słów: 
„Szanowny panie”, nie podobał się 
jej również. 

O ósmej Ełza była fuż ubrana. 
Kilkakrotnie zaczynała list do Emery, 
lecz nie mogła się zdecydować na 
napisania go; gdy wybiło już pół do 
dziewiątej, dziewczyna zerwała się; 
nagle, włożyła kapelusz i wyszła. 
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list i marszcząc 

 


