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Das Ratsel Litauen, 
Qio zagadka, która spać nie daje 

Niemcom. Wciąż i wciąż piszą odi o 
tem samem, wciąż puszczają próbne 
baloniki, usiłują dogrzebać się do 
jędra zamiarów przyszłych obecnego 
rządu kowieńskiego i wciąż im się to 
nie udaje. Spać nie dają Niemcom 
pogłoski o rzekomych rokowaniach 
polsko-litewskich. Coś tam musi być, 
skero wsyscy o tem mówią,—mimo 
ciągłych zaprzeczeń i urzędowych 
enuncjacji Kowua. Tak myślą №етсу. 

W dn. 23 sierpnia w urzędowej 
„Lietuwie" ukazał się artykuł p. t. 
„W sprawie rokowań  polsko-litew= 
skich”. Organ urzędowy cytuje prze- 
dewszystkiem jeden z artykułów 
„Czasu*, w którym widzi dekonspi- 
rację plarów dyplomacji polskiej na 
Litwę. jakoby: Polsce chodzi po- 
prostu o kolonizację Litwy nadwyżką 
przyrostu naturalnego ludności, Polska 
jest przeludniona, szuka kolonii. W 
takich warunkach rokowania polsko- 
litewskie mie iwają najmniejszej racji 
bytu. „Lietuva* przypomina raz jeszcze 
dwa ustępy z deklaracji Waldemara: 
Sa: Litwa niezależna ze stolicą w 
Wilnie; Litwa nie może wejść w bliż- 
sze stosunki z żadnem z sąsiednich 
wiełkich peństw. Dopóki stanowiska 
tego nie.uzna Polska — konkluduje 
„Lituva“—žadne pertraktacje nawią- 
zane być nie mogą. 

Tymczasem „Rigasche Rundschau" 
z niepokojem cytuje wiadomeść Ko- 
wieńskiej „ldische Stimme", dodając 
od siebie, że pismo to jest zawsze 
bardzo dobrze poinformowane. Cho 
dzi tu © najnewszą sensację, miano- 
wicie о wizytę p. Tcziacziainuie w 
Kewnie. Pan Tcziacziainuie jest atta- 
che poselstwa japońskiego w War- 
szawie i, przyznać należy, dosyć 
niespodziewanie postanowił odwie- 
dzić Kowno. Paco?— Pesłuchajmy co 
pisze „Jdische Stimme". 

— Tcziacziainuie przebył w Kow- 
nie dwa dni. Przyjechał on do Kowna 
z polecenia dyplomatycznego korpuu- 
su w Warszawie, który się bardzo 
stosunkami  litewskiemi  interesuje. 
Dyplomata japoński odwiedził prem- 
jera Waldemarasa, z którym odbył 
dłuższą konferencję, prawdopodobnie 
w Sprawie wileńskiej! 

Ale już «Kónigsberger Hartung: 
sche Zeitung» okazuje wcale niedwu- 
znaczne zaniepokojenie i pisze w 
sprawie wizyty japonskiego dyploma- 
ty o wiele więcej. Według tych in- 
formacji, francusko-angielska dyplo- 
macja, która usilnie stara się pogo- 
dzić Polskę z Litwą „dla swych ce- 
lów*, poważny sukurs otrzymała ze 
strony Japonji O cóż chodzi? — Ja- 
ponję przecie bardzo mało intereso- 
wać mogą stosunki polsko-litewskie i 
wogóle polityczna i ekonomiczna sy 
tuacja tych krajów. Otóż «Zeitung» 
widzi właśnie dlatego wielką akcję 
dyplomatyczną Anglji w kierunku po- 
godzenia Kowna z Warszawą, „Prze- 
cież—pisze gazeta—ani dotychczasa- 
we zabiegi Anglji ani podróż genera- 
ła Le Rend nie mają nic wspólnego 
z troską o spokój Europy wschod- 
niej Tem mniej wciągnięcie w te 
kombinacje Japonji. Świadczą one naj: 
lepiej o tem, że Anglja zupełnie po- 
ważnie zabiera się do planu Russland 
einkreisen. 

Natychmiast występuje pismo z o- 
strzeżeniem pod adresem Litwy, w 

* przypuszczeniu, że rebione są jej jakieś 

propozycje gospodarcze, aby nie dała 
się zwabić temi propozycjami gdyż 
wówczas całkowicie wpadnie w orbi- 
tą wpływów Anglji i Polskis 

W odpowiedzi na ten nerwowy 
ton niepokoju. prasy niemieckiej, 
premjer W/aldemaras wygłasza oświad- 
czenia niejasne i dwuznaczne. Raz 
mówi przedstawicielowi «<Siewodnia», 
że czeka tylko na inicjatywę ze stro- 
ny Polski, te znów ogłaszane są ar- 
tykuły urzędówki w tonie jak przy- 
toczyliśmy powyżej. Mimo wszystko 
nie możemy odmówić temu dyploma- 
cie wielkich zdolności w zupełnem u- 
krywaniu swych planów, lub stwarza- 
niu świetnego złudzenia, że są ene 
ukryte, Możemy nawet powiedzieć, że 
premjer Waldemaras dopiął już cząst- 
ki swego programu politycznego, o 

którym mówił, że wyprowadzi Litwę 
z ciąglej zależności od «wielkich Są- 
siadów». Bo oto poraz pierwszy mo 

że w Berlinie nie są tego pewni, co 
się dzieje w Kawnie. Gdyby tak było 
w istocie, należałoby przyznać, iż 
jest to największa zasługa Waldema- 
rasa wobec Litwy. 

Lecz oto zbliżają się rokowania 
niemiecko-litewskie w sprawie za- 
warcia traktatu handlowego. Traktat 
ten bardzo jest Litwie potrzebny, W 
germanofilskich kołach politycznych 
Kowna uważają go wprost za nieod- 
zowny, konieczny, a niedojście jego 
do skutku uważają niektórzy za rów- 
noznaczne z fiaskiem rządu 17-g0 

z przesyłką pocztową 4 zł. 
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Poiskosłotewska konierencja handlowa. 
RYGA, 26—8. Pat. Na wczorajszem posiedzeniu konferencji handio- 

wej polsko-łotewskiej omawiano sprawę kontyngentów. Punkt ten jest jed- 

nym z najważniejszych. Po jsgo załatwieniu delegacje przystąpią natych= 

miast do opracewania tekstu układu handlowego, który będzie zawierał 

też postanowienia w sprawie wymizny towarów. Natomiast zagadnienia 

tranzytu, komunikacji itp. będą zawarte w osobnych konwencjach. Umowa 

oparta będzie na zasadzie największego uprzywilejowania w związku z 

klauzulą, dotyczącą Rosji sowieckiej i państw Baltyckch. Dzienniki eądzą, 

że opracowanie polsko-łotewskiego układu handlowego nie Mapetka na 

trudności i że układ zóstanie podpisany w najbliższej przyszłości. 

Min. Zeelens o rokowaniach polsko-sowiecm 
kich. 

RYGA, 26-VIII. PAT. W rozmowie z przedstawicielami prasy, minister 

spraw zagranicznych Zeelens na pytanie w sprawie stosunku rządu łotewskie: 

go do rokowań polsko-sowieckich, dał następującą odpowiedź: 2 

Sądząe z ofiejalnych i nieofiejalnych poglosek presy polskieį, istnieje mo- 

żliwość większej aktywności w zagadnieniu uregulowania stosunków polsko- 

sowieckich. Łotwa wita z rzdością dążenie do sktywnej współpracy i rozwoju 

wzajemnych stosunków między wschodnio-europejskiemi państwami, gdyż dzię- 

ki temu nastąpi stabilizacja ogólnego położenia. Zawarcie umowy polsko. sowiec- 

kiej przyniesie nietylko rozwiązanie zagadnień ekonomicznych i politycznych 
pomiędzy zainteresowanemi stronami, ale również ogólny pokój. 

Rozwiązanie parlamentu irlandzkiego, 
DUBLIN. 26.VII1. PAT. Obie izby parlamentu irlandzkiego 

rozwiązane zostały w dn'u dzisejszym. Termin otwarca nowego 

parlamentu nie zoštal jeszcze wyznaczony, wiadomo jednak, że 

pierwsze posiedzenie odbędzie się nie później, jak w dniu 11-go 

października, Zarówno fakt rozwiązania parlamentu, jak termin 

wyborów stanowią niespodziankę tembardziej, że nastąpiła ona po 

decydującem zwycięstwie kandydatów rządu Cosgr«vego w wybo- 

rach uzupełniających w okręgu wyborczym dublińskim i hrabstwie 

dublińsk em. 

Odpowiedź Jouvenela Loebe'mu. 
BERLIN, 26. Vfli, Pat. Błuro Wolfa podaje tekst przemówienia sen, 

de Jouvenela, wygłoszonego na wczorajszem posiedzeniu konferencji ubji 
międzyparlameniarnej w Paryżu, a stanowiącego odpowiedź na przemó- 
wienie prezydenta Reichstagu Lotbego. Między innemi sen. de  Jouvenel 
powiedział: A 

Chcąc peprzeć dzieło pokoju, musimy postawić sprawy natury gos- 
podarczej ponad sprawami terytorjalnemi, w przeciwnym bowiem wypadku 
dojdzie pewnego dnia do konfliktu. Zorganizować musimy solidarny front 
pokoju, jeżeli nie chcemy dopuścić do tego, aby pewnego dnia stanął 
przed nami solidarny front wojny. ‚ : 

Prezydent Loebe zaznaczył, iż odnesi wrażenie, jakgdyby sprawę 
pokoju traktowano z pzwną rezerwą. Jest to następstwem faktu podzie- 
lenia Europy na dwie części. Europa Zachodnia ma terytorjałne status 
quo zagwarantowane przez wielkie mocarstwa. Europa Wschodnia nato- 
miast nie ma jeszcze dotychczas podpisu dwóch wielkich gwarantów, 
a mianowicie Auglji i Włoch. 

Niemcy — podkreślił sev. de Jouvene! — zawarły z Rosją umowę w 
tej szmej chwili, kiedy wstępowały do Ligi Narodów. Artykuł 15 statutu 

Ligi Narodów pozwała Niemcom przeż zgłoszenie swego veta uniemożli- 
wić jednomyślne powzięcie uchwały, koniecznej dla podjącia eweniualnej 

"akcji ze strony Ligi Narodów wrazie, gdyby Sowiety wystąpiły agresywnie 

przeciwko jakiemukolwiek z państw. 
Przemówienie swe zakończył sen. de Jouvene! oświadczeniem, że je- 

żeli się było przez dłuższy czas przeciwnikami, to należy wstępować po. 
woli na drogę przyjaźni, aby nieostrożny pośpiech nie spowodował zer- 
wania. 

Francja pragnie pokoju, ale nie chce swego pekoju oddzielać od 
sprawy pokoju innych narodów. Europa i pokój — to są nasze zasady. 

Wywody sen. de Jouvenela — jak zaznacza biuro Wolffa — zyskały 
wiełki poklask, zwłaszcza na ławach delegacji polskiej. 

60,000 wojsk okupacyjnych w Nadrenii. 
BERL'N, 26,VIII, PAT. „Berliner Tageblatt' donosi z Paryża, 

że porozumienie francusko'angieiskie w sprawie ewakuacji, które 
doszło do skutku, poiega na zmniejszeniu wojsk okupacyjnych 
do liczby liczby 60 tys. Liczba ta ma zawierać zarówno załogę 
francuską, jak angielską i belg jską. 

Rokowania łotewsko-estońskie, 
RYGA, 26 VIII. PAT. W niedzielę przybędzie tu estoński minister spraw 

zagranicznych Ackel dla odbycia konferencji z łotewskim ministrem spraw za- 
granicznych Zeelensem. 

Okropna katastrofa kolejowa. 
CHAMONIX, 26-VIII. PAT. Wczorajsza katastrofa kolejowa pod Chamonix 

nastąpiła w chwili, kiedy pociąg, zjeżdżając po pochyłości, z nieznanej dotych“ 

cząs przyczyny nabrał wielkiego rozpędu. Wiele osób, orjentując się w grożą: 

cem niebespieczeństwie, wyskoczyło z pociągu. 

Ten ostatni pędził coraz to szybciej. Na zakręcie, w pobliżu wiaduktu, 

pierwszy wóz wykoleił się, zrywając i skręcając szyny i runął do wąwozu, przy” 

czem pociągnął za sobą lokomotywę. Według ostatnich wiadomości, liczba 

zabitych wynosi 17 osób. Ranni umieszczeni zostali w hotelach i wiliach Cha- 

monix. 
L] 

Skazanie kapitana „Sachsena“. 
GDANSK, 26.VIl, PAT. Kapitan staiku „Sachsen“ p, Seeck skaza- 

ny został w dniu wczorajszym przez sąd w Wtjherewie za przekroczenie 

ustawy prohibicyjnej ma trzy tygodnie aresztu oraz za niewłaściwe kierowa- 

nie statkiem i wykazanie niechęci ratowania tonących—na 10 tys. grzyw- 

ny. Po rozprawie skazany został zwolniony na skutek zaliczenia aresztu 

śledczego. 
Zaznaczyć należy, że świadkowie z Warszawy i Poznania na rozpra« 

wę nie stawili się. Spór między Żeglugą Polską a właścicielem statku 
„Sachsen* co do suiny należnej za przetrzymanie statku w areszcie roz- 

str; ny zostanie rzez sąd polubowny, na co wszystkie strony się zgo- 
dziły w dniu 20 b. m. 

Jak wiadomo, kapitan statku „Sachsen”* Seeck, będąc w stanie nie- 

„trzeźwym, najechał przed kiłku tygodniami w Gdyni na żaglówkę, wiozą- 

cą 10 nauczycielek polskich. Wskutek zderzenia żaglówka przewróciła się, 
a kapitan statku „Sachsen* odmówił wówczas pomocy tonącym. 

grudnia. Jtóż krążą pogłoski, że te 
dwuznaczne uśmiechy p. Waldema- 
rasa potrzebne mu są w ciężkim 
targu z Niemcami o warunki tego 
traktatu. Jakkolwiek są i tacy, kiórzy 
z przekonaniem twierdzą, iż Walde- 
maras gdzieś w prywatnym noiesiku 

nakreślony już ma plan działania, 
plan głębszy, większy i że czeka 
tylko na szczęśliwe zakończenie refe- 
rendum, ażeby się niemieckiej kura- 
teli pozbyć. 

Dlatego się tak Niemcy niepakojąg 

j Ws aty detailcznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

a towa uiezczona rycozałteni. 
Redakcja rękopisów uiezamówionych nie wraca. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 NIEŚWIEŻ — 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DURSZTY — ul Qen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 

GŁĘBOKIE — ui, Zamkows 80 
GRODNO ; — Piac Baforego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
KIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

POSTAWY — 

ŚWIR — ul 

| Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z 

Zmierzch dyktatora Chin. 
Padczas gdy Europa passjonowała 

się losem dwóch włoskich anarchis- 

tów, którym sąd amerykański miał 

wyrnierzyć podobno zbyt surową ka= 

Auglji ch'ński wolnościowy ruch na- 
rodowy i Rosja bolszewicka. Ale—do 
czasu. Z chwilą gdy Rosja Sowiecka 

zaczęła wywierać niepokojący nacisk 
rę, zeszła z o wiele szerszej widow- 

ni postać, której zdumiewająca karjera 

zdaje się być skończoną. Zdaje sięl... 

Bo nikt ręki w ogień nie włoży, że 

Czang-Kaj-Szek jeszcze kiedy nie wy- 
płynie na horyzont wielkich, między” 
narodowych spraw. 

Czang-Kaj-Szek zwycięski wódz 

armji chińskiej zwanej południową, 

który w iście tryumfalnym pochodzie 
przywiódł ją z Kantonu zž nad 

Jangtsekjangi zdobywca  Szanghału, 
dobrowolnie, po zaznanych w ostate 

nich czasach niepowodzeniach, ustę- 
puje ze swego stanowiska — inaczej 

nie wyrazić się — dyktatora Chin. 
W marcu zdawał się być u szeżytu 

swej karjery. W rękach miał Szang- 

haj, faktyczną centralę życia ekono- 

micznego Chin, punkt ześredkowują- 
cy inieresy takich trzech mocarstw 
iak Stany Zjednoczone, Augija i 

Japonja, jeden z najważniejszych cent- 
rów  „wszechświatowego handlu, 
Gdy sztandar południowej armii, 
chińskiej powionął nad Szanghajem, 
robotnicy Moskwy powitali ten fakt 

iluminacją, poczylując zwycięstwo 

Czang-Kaj-Szeka za tryumf zarazem 
komunistycznej Sprawy.. W miesiąc 

potem, ku zdumieniu tejże Moskwy, 

oświadczył tryumfator, że nic nie chce 
mieć wspólnego z komunizmem Resji 
Sowieckitj.. W Nankinin nastąpił ro- 
złam między armją będącą ekspozy- 

turą chińskiego nacjonalizmu a po» 

pierającym ją dotychczas bolszewize 
mem. Doradca Czang-Kaj-Szeka, rezy- 
dent przy jego armji, Borodin, nieja- 

ko sowiecki ambasador — odjeżdża; 

edjeżdża też bolszewicki generał Ga- 
len, znakomity orzganizaior armji kan= 

teńskiej. Ciang-Kaj-Szek niema juź 

żadnych przy swym boku „doradców* 

i.. aniołów opiekuńczych. Wyeman- 
cypował się kompletnie; pod niczyją 

nie jest już kuratelą, Maże—rcezpocząć 

układy z Angiją, a świat cały oczeku- 

je, że ruszy lada dzień na Pekin. 

Człowiek, który wspiął się tak 
wysoko, co potrafił w  oibrzymich 

Chinach dyktatorską zdobyć władzę, 
nie ma jeszcze czterdziestu lat, 

Przyszedł na świat w  kand- 
lowem mieście Ningpo jako dziec- 
ko ubogiej wdowy. jacyś krewni 

ułatwiają mu z łaski wstąpienie do 

szkoły wojskowej. O własnych siłach 
_ kończy szkołę i wstępuje do akademji 

wojskowej. Traf. opatrznościowy zda- 

rzył, że spotkał się tam i zapoznał i 

zaprzyjeźnił z „ojcem tewolucji chiń- 

skiej” a zarazem „ojcem ruchu naro- 

dowego” z Suujatsenem. Sunjaisen, u- 

derzony niepowszedniemi zdolnościami 

na Kuomintang, usiłując go zbolszewi= 
zować, a z drugiej strony z chwilą 
gdy okoliczneści doradzały rozpo- 

cząć porozumiewanie się z Anglją, 

Czang-Kai-Szek nie zawahał się— 
zerwać z Rosją Sowiecką. 

Ciężki zresztą cios zadany. był An- 

gli w Szanghaju; nie było wskazanem 
dalej iść. Przeciwnie, należało wyzys* 

kać odniesione zwycięstwo i uzyska- 
ną przewagę dla zawarcia z Anglją 

jaknejkorzystniejszych układów. 

loto kiedy faktyczny  dyklator 

Chin, mający wolne ręce po odsepa- 
rowaniu się—nawet wcale brutalnem 

—od dotychczasowego  sojusznika, 

Rosji Sowieckiej, ma rozpocząć ukła- 
dy z Anglją, zaś—jak wszyscy sądzą 

—droga na Pekin stoi przed nim 
otworem, wchodzi w grę czynnik 

dotychczas bierny. Mianowicie: Ja- 

ponja, 
Między Szanghajem, względnie 

Jangtsekjangiem, potężną rzeką, a Ре- 

kinem leży prowincja Szantung. Od 

czasu wielkiej wojny wszechświatowej 

gra Japonja w tej prewincji pierwszą 

rolę, Upatrzyła Szantung sobie па 
przyszły teren swojej ekspansji — 

kolerjalnej. Wiadomo, że ludność 
Japonji dusi się na ciasnych wyspach 

swego państwa. Otóż od roku 1918-g0 
nietykalność Szaniungu jest niewzru- 
szonym dogmatem zewnętrznej poli- 
tyki japońskiej. Jeszcze nie dawniej 
jak w początkach lipca r. b. japoński 

premjer a zarazem minister Spraw 

zagranicznych, niepospelity strategik 

i dyplomata baron Tanaka, wyraził 

się publicznie prawie bez wgródek, 

że Japonja za nic w świecie nie do- 

puści do zakłócenia spokoju w Man- 

džurįį i w Mongolji, biorąc pod 
uwagę zarówno cudzoziemców jak 

samych Chińczyków. Na wszelką w 
Mandżurji iub w Mongolji agresję 
odpewie Japoaja: zbrojną interwencją, 

W Mandžurji i Mongolji bezgraniczne 
przywileje handlowe, a w Szantungu, 
leżącym niejako u progu Mandżutji 

i Mongolji — kelonizacjal Oto pro 
gram japoński. 

Zaledwie przeto ruszyła się armja 

Czany-Kaj-Szeka z nad Jangtseklangu 
na północ, aby przez Szantung do- 

trzeć do Pekinu i dalej, jeśli Bóg pe- 
zwoli, opanować Mandżurję i Mon- 

golję—natychmiast |aponja zagroziła 

uderzeniem od szschodu.: Veto japof“ 
skie powstrzymało dalszy marsz armji 

narodowej Czang-Kaj-Szeka. Sojusz” 
nik Japonji pilnujący północnych pra- 
wincyj Chin, generał Czang-Tso-Lin, 

pokazał zęby. 

Wobec stanowiska zajętego przez 
młodego oficera, powierza mu zteor- Japgnję; wobec zagrożenia, że ż flan- 
ganizowanie armji kantońskiej, pOSY- ky uderzy, jeśli chińska armja naro- 

ła go do Moskwy, zby się tam otarł gowa posunie się na półaoc; wobec 
o świat dyplomatyczny... Tym rzeczy wtrącenia wszystkich zysków, które 
składem znalazł się Czang-Kaj-Szek my dało zdobycie Szanghaju; wobec 
po śmierci Sunjatsena naczele grom, jawnej niemożebności opanowania Pe- 
nego już ruchu nacjonalistycznego i kinų i, co za tem idzie, narzucenia 
w pierwszym szeregu tych, którzy wzięli Chinom jednolitej a mocnej i bez- 
na siebie wielką sprawę—„oswobo* spornej władzy — wieiki Czang-Kaj- 
dzenia Chin“, + Szek kapitulował. 

Jak już na tem miejscu parokrot- Złożył broń. Lecz jego armia nie 

nie a silnie było podkreślane, ruch złożyła jej bynajmniej. Usunięcie się 
rewolutyjny, na czele którego sta! Czang-Kaj-Szeka z widowni niesły- 
Sunjatsen, a po nim jego ukochany chanie skomplikowanej wojny damo- 
uczeń Czang-Kaj-Szek, był wyłącznie wej w Chinach nietziko nie przyczy: 
ruchem narodowym, zmierzającym GO ni się do:wyjaśnienia się sytuacji, lecz 
wywalczenia dla miljonów Chińczy- przeciwnie, jeszcze powiększy chaos i 
ków pełnej swobody, niezalsżneści od może doprowadzić do nowych kom- 
mocarstw obcych, pełni obywatelskich plikacyj. Tymczasem Japonja i Anglia 
praw. W tej walca potrzebny był chiń- odniosły wielki sukses, a ustąpienie 
skim nacjenalistom sprzymierzeniec. Czang-Kai-Szeka uważane jest ро- В 

Był nim komunizm. Wrogiem zaś wszechnie za wypadek ogromnej do- 
wspólnym Rosji Sowieckiej i kruszą- niosłości — nietylko dia Dalekiego 
cych: więzy Chin była Anglja—Angija Wschodu. Jacz 
posiadająca olbrzymie koncesje we 

wszystkich chińskich miastach porto- 

wych, istaą warownią w Honkongu, a 

wspaniały rynek handlowy w Szangha- 
fu, potężne statki wejeune na wodach 

chińskich agkanonierki na Jangtisekjan- 
gu. Tedy szły ręka w rękę przec wko 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
WAĆ ORCPOCÓR EAESLKIENTOWA LĄ 

  

  

      

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

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Pilsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOWA u! Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
prowincji o 25 proc' drożej. Zagrariczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabejowe o 25proc. drożej. Za dostąr Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
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Sejm i Rząd. 
Rokowania o pożyczkę roz. 

poczną się 20 września, 

WARSZAWA.26.Vitt. (żel.wł Słowa) 
Jak się dowiadujemy, wznowienie ra- 
kowań w sprawie pożyczki zagranicze 
nej przewidziane jest na 20 września 
rb. Wszelkie pogłoski o mających się 
w tych dniach rezpocząć pertrakta 
cjach są nieścisłe. 

Wznowienie prac komisji re- 
ewakuacyjnej. 

WARSZAWA, 26-VilL.(żel wł, Słoway 
Jak się dowiadujemy, w końcu wrze« 
śnia rezpocznie ponownie prace ko- 
misja reewakuacyjna poisko-sowiecka, 
mająca na celu wymianę zabytków. 
Prace te zostały przerwane z racji 
opróżnienia stanowiska przewodni: 
czącego kemisji sowieckiej, zajmmo wa* 
nego przez zamordowanego posła 
Wojkowa. Obscnie zaraz po objęciu 
stanowiska przez nowego posła w 
Warszawie, który będzie przewodni- 
czącym komisji sowieckiej, rozpoczną | 
się prace komisji. 

Redukcja urzędników. 
WARSZAWA 26 Viil.(£el.wź Słowa) 

Wszystkie urzędy min. skarbu i mo- 
nopole otrzymały okólnik polecający 
przedstawić wniosek o redukcji per 
sonelu z tem oblic:eniem, aby liczba 
przedstawionych do redukcji nie by- 
ła mniejszą miż 10 proc. ogólnej 
ileści urzędników. 

Okólnik ten wywołał zrozumiałe 
zaniepokojenie wśród niepewnych 
swego jutra urzędników. 

Z procesu gen. Żymierskiego 

WARSZAWA. 26. VIII, (żel. wł. Sžo- 
wa). Dziś od godz. 10 rano do 4 
po pol. przemawiał adw, Szurlej, któ- 
ry domagał sią całkowitego uniewin- 
nienia gen. Żymierskiego powołując 
Się na jego bohaterstwo. Podczas 
przemówienia gen. Żymierski „płakał, 
Jutro repliki stron i ostatnie słowo 
oskarżonego, który zamierza wygła* 
sić dłuższe przemówienie. 

O zwołanie sesji sejmowej 
WARSZAWA 26.VIII.(żel.wł. Słowa) 

Pod petycią do Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej złożyły już podpisy wszyst- 
kie kluby sejmowe prócz klubu  pra- 
cy i stronnictwa chłopskiego. 

Sprawa zwołania Sesji zwyczajnej 
sejmu przez rząd nie jest jeszcze 
zdecydowaną, ale mówi się o tem 
jako czemś pewnem. 

Cholery niema w Rosji. 
WARSZAWA, 26 Viil. (żel,wł Słowa) 

Min. Spraw Zagranicznych otrzymuje 
wiadomości, że w Rosji nie zanotó- 
wano ani jednego wypadku cholery. 

W sprawie opłat za paszporty 
zagraniczne. 

WARSZAWA,26.VH. (Żeł.wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, że Sprawa opłat 
та paszporty zagraniczne pozostaje 
w dalszym ciągu bez zmian. Min, 
Skarbu nie projektuje zmiany opłat, 
a czynniki rządowe uzaleźniają zmia- 
nę systemu opłat od stanu bilansu 
handiowego. 

Inanguracyjne posiedzenie 
Rady spożywców. 

WARSZAWA,26.VIII. (tel.wł Słowa) 
© dniu 14 września rb. odhędzie się 
inauguracyjne posiedzenie Rady spo- 
żywców. Posiedzenie gto zagaić ma 
Min. Kwiatkewski, a porządek dzien- 
ny przewiduje referat n. t. „Przebieg 
akcji rządowej w sprawie fezerw zbo- 
žowych“. 

Sprostowanie, 

WARSZAWA, 26.8. PAT. Wzwiąz- 
ku z artykułem pod tyt. „Zboże dro- 
żeje*, zamieszczonym w Nr. 283 
„Robotnika* z da. 26 b. m., Polska 
Agencja Telegraficzna stwierdza, ' że 
nieprawdą jest, jakoby p. minister 
Niezabytowski dotychczas nie pod- 
pisał rozporządzenia w sprawie usta- 
bowienia ceł wywozowych od żyta 
i mąki żytniej. Natomiast prawdą jest, 
iż rezporządzenie powyższe podpisa- 
ne było przez p. ministra Niezaby- 
towskiego oraz pp. ministrów Cze» 
chowicza i Kwiatkowskiego już w dniu 
22 sierpnia r. b. Dnia 22 b. m. roz- 
orządzenie to przesłane zostało do 

Ministerstwa Sprawiedliwości celem 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Sensacyjna Ucieczka do Ar: | 
gentyny. 

WARSZAWA, 26.Viil. (żel. wł. słowa) 
Sensačję w szerokich sierach żydow- 
skich wywołała wiadomość о uciecz- 
ce zastępcy słymtego cadyka w Ra- 
dzyminie Mendla Norusziejia & ое 
kojówką do Argentyny, Cadyk rzucił 
kiątwę ra swego zastępcę. 

  
 



NA SREBRNYM PTAKU 
(Wrażenia z lotu). 

Godzina siódma i pół rano. Mo- w całą piękność tego aktu, szukać 

SŁO wo 

Prasa niemiecka o kongresie mniejszości 
narodowych, 

BERLIN, 26.VIII PAT. Cała prasa berlińska podaje obszerne sprawo- 
kótowskie pole. Niebo przeczyste, jakichś „górnych* wzruszeń w roman- zdanie z kongresu mniejszości narodowych w Ganewie; Półurzędowa 
bez chmurki, jak spokojne sumienie 
dobrotliwego człowieka. W słońcu, ze 
skrzydłami lekko wzniesionemi, sreb- 
rzy się nasz ptak niebieski gotowy już 
do lotu. Za chwilę startujemy. Pod- 
stawiają nam schodki, któremi dosta- 
jemy się snadnie do kabiny. Jest nas 
czworo: jakiś starszy pan, jakiś młod 
szy pan, mój towarzysz podróży (po- 
co owijać w bawzłnę? Mój rodzony 
mąż) i ja. Siedzenia miękkie, rozłoży- 
ste, jak w rozkosznej limuzynie. Przy- 
'mocowujemy się szerokiemi pasami, 
zapinanemi na łatwo rozpinające się 
klamry. Rozlega się warket propellera, 
"od którego cały aparat zaczyna drżeć, 
łakby dostał ataku złośliwej febry. 
Nagle ruszył z miejsca. Przez długą 
chwilę toczy się w zwarjowanych 
podskokach po równinie moketow- 
skiej. Lecz warkot śmigła zgęszcza się 
naięża, šwidruje coraz zjadliwiej po- 
wietrze. Skrzydła zaczynają chwiejnie 
balansować naprawo i lewo. Jeszcze 
jeden podskok, jeszcze jeden lekki 
leciuchny wstrząs — i oto popłynę: 
liśmy łagodnym, miękkim gościńcem 
powietrza. Co wydawało się przed 
chwilą na ziemi wielkie, ogromne — 
kamienice, hangary, budynki — z kaž- 
dą sekundą maleje, drobnieje, niknie 
wreszcie z oczu. Zato horyzont maje” 
statycznie a dumnie rozszerza swój 

kr: obwodu, rzekłbyś, wyrasta ci 
nagle pod nogami jakaś przergrome 
na, wspaniała, nowa planeta. 

Płyniemy równo, spokojnie, bez 
wstrząśnień i kołysań. I co za dziwne 

|| uczucie: nie czujemy zupełnie ruchu, 
Myślałbyś, jakaś tajemnicza siła za- 
wiesiła nas oto w przestworzach. Tyl- 
ko bezustanne, wnikiłwe, denerwujące 
warczenie śmigła rozprasza złudę ро- 
zornego bezruchu, 

Wszyscy czworo czujemy się do- 
skonałe. Mnie tylko, jako nowicjusz- 
kę w tego rodzaju emocjach, chwyta 
od czasu do czasu  paraliżujący 
skurcz serča, ot, jakby ktoś znagła 
wsunął mi kawa! lodu w klatkę pier- 
siową. Ale jedna powściągliwa re- 
ficksja, jedno determinacyjne „raz ko- 
zie śmierć” robi swoje. Serce zaczy” 
ma bić normalnie i dusza zapada w 
błogostan, w jedyne w swoim rodzaju 
upojenie, niepodobne do żadnego й 
upojeń, przeżywanych na ziemi. Za- 
wieszony w nieobjetej próżni, czło: 
wiek wydaje się sobie to słabszym i 
bezbronniejszym od muchy, to znów 
mecarniejszym od tytanów mitycznych. 
Bo cóż go oto wzniosło pod te szla: 
ki niebieskie, jego, mizernego i słabe- 
go w gwej powłoce cielesnej, jak nie 
ów nieustanny pęo ku wyżynom, jak 
nie owa wiekuista tęsknota ku gwiaze 
dom, która zrodziła idee platońskie, 
piramidy, wieże gotyckie i niebosięż- 
ne, betonowe „sky—scrapers" Nowe- 
go Świata? у 

Z mglistych zadumei o bezsile 
i mocy człowieka wyrwał mnie głos 
mego sąsiada, starszego pana z 
pierwszego rzędu. Podawał mi jakiś 
spory pakiet,  obwiązany starannie 
sznurkiem, prosząc o wyrzucenie go 
przez okno samelctu. Przemkuęło mi 
przez myśl, że to może jakie komuni. 
styczne odczwy, ale przypomnienie, 
że przy startowaniu pan ten nader 
pobożnie przeżegnał się trzy razy, 

sidłe w żółtych okładkachl 
O duszo człowiecza, jakżeś jest 

podniosłą. O dusze człowiecza, jak- 
żeś jest flisterską! 

Znałazłszy się nad górami Święto- 
krzysk'emi, nasz skrzydlaty rumak po- 
czął nerwowo pochylać się na boki, 
zapadać w doły rozrzedzonege p0- 
wietrza, piąć sią na niewidzialne 
wzgórza. Drażniąze to falowanie o- 
słabło znaczne nad łagodnie wyżyn- 
nym terenem Podgórza. Jak okiem 
rzucić rozpościerał się pod nami 
wdzięczny koblerzec niw małopol- 
skich, z zagonami, biegnącemi rów: 
niuteńko, jak wzorzyste pasy na kili- 
mis lowickim. Tu i ówdzie przesu 
nęło się jakieś ludzkie osiedle, wieś, 
miasteczko, z domkami przypomina- 
łącemi małeńkie zabawki dziecięce. 

Według rozkładu jazdy pozostała 
nam do Kr.kowa jeszcze trzy kwad- 
ransę czasu, Jakież przeto było nasze 
zdziwienie i, powiedzmy szczerze, za- 
niepokojenie, gdy aparat z niezmie- 
rzone] wysokości zaczął zniżać się w 
zatrważałjącem tempie ku dołowi? 

— przymusowe lądowanie —|błys- 
męła identyczna myśl w czterech gło- 
wach. 

I znów serce zakołolało silniej. 
Lecz co te? Co to? 
Aparat pochylił się gwałtownie na 

bok, oba skrzydła znalazły „się w 
prostopadłej prawie linji, błysnęła hen, 
w dole, pod naszemi nogami jakaś 
gigantyczna, czerwoma mozaika, zie- 
mia stanęła sziorcem, my zamkuęliś- 
my oczy i... ©, pocieszycielko stra: 
pionych! te Kraków! Z niebywałą gra- 
cją wykonał nasz piękuy ptak. prze- 
śliczny, łukowaty zakręt ku lotnisku 
rakowickiemu. Jeszcze jeden taki sam 
zatrważający, pijany zakręt wprawo—i 
oto łagodnie spływamy wdół. Śmigło 
przestaje warczeć, koła samolotu po- 
tykają się o coś twardego, małą chwi- 
lę podskakujemy rozpaczliwie w na- 
szych siedzeniach, jeszcze kilka su- 
sów po ziemi: przylecieliśmy, 

Młody, o bardzo miłej powierz- 
chowności pilot informuje nas, że ro- 
bihśmy 160 mil na godzinę, wznosząc 
sięna 1700 metrów nad ziemią. Lot, 
zamiast przepisowych dwóch i pół ga= 
dzin, trwał godzinę i 45 minut. 

Pokłeniwszy się majestatowi stą- 
rego, królewskiego grodu, po dwóch 
dniach wracamy tą samą drogą po- 
wietrzną do Warszawy. Tą samą dro- 
ga, lecz przy jakichże zmienionych 
dtkoracjach auryl 

Ptak nasz płynie teraz w morzu 
mgły, jak w ciężkich kłębach dymu. 
Wielkie, posępne chmurzyska suną 
wałem iuż koło maszego samolotu, 
jak pękate cielska olbrzymich  wielo- 

„Deutsche Dipłomaiisch Politische Korrespondenz” ogłasza dzisiaj obszer- 
ny artykuł, stwierdzający, że Fryzi nie są żadną mniejszością i że nie pro- 
wadzą żadnej kampanji, a są tylko objektem gry, prowadzonej przez Pol- 
skę i Czechosłowację przeciwko kongresom mniejsześciowym, a mającej 
na celu odwrócenie uwagi od sprawy mniejszości narodowych w Polsce 
i Czechosłowacji. 

Polska i Czechosłowacja podnoszą tę sprawę dlatego, iż starają się 
wyolbrzymić sprawę mniejszości w Niemczech, używając do tego przed- 
stawicieli mniejszości tego państwa. „Bźrliner Boersen Courrier" zaznacza, 
że wystąpienie przedstawiciela polskiego dr. Kaczmarka wywołało wietkie 
wrażenie, a oczekiwane byłe z napięciem. Niemiecko-narodowa „Dautsche 
Tageszeitung” twierdzi, że rozbicie kongresu było zamierzone przez 
mniejszości polskie, które organizowały całe sprzysigżenie w tym celu. 

Spotkania królów nie było. 
BIALOGROO 26 Vili PAT. Agencja Avala komunikuje, iż upowążniona jest do 

kategorycznego zdementowania wiadomości podanych przez prasę zagraniczną, a doty- 
czących rzekomego spotkania królów jugosłowiańskiego i bułgarskiego. 

Aeropłany angielskie w Pucku. 
GDAŃSK, 26-Vill. PAT. Pisma donoszą, że dnia 24 b. m. o godz. 15 przy: 

były do Pucka hydroplany angielskie <Valkirje>, <Singapoore» i <Southampton>. 
N» cześć gości angieiskich wydany został bankiet przez dowództwo lotnictwa 
morskiego. Samoloty angielskie udają się w dalszą drogę do Gdańska dnia 
27 b. m. 

z ° .. ° + 
Sukcesy północnej armji chińskiej. 

SZANGHAJ 26 Vill PAT. Wczoraj wieczorem wojsko Sun-Czuan-Fenga zajęło 
Tung-Czeu, położone w odiegłości 50 mi! na północny zachód od Szanghaju na północ- 
nym brzegu rzeki Yang-Tse. Dziś otrzymano w Szaughaju wiadumość, że wojska pół: 
nocne przekroczyły rzekę Yang-Tse w dwuch miejscach: koło Lung-Czang, t. zn. na 15 
mil od Nankina w kierunku dolnego biegu Yang-Tse, oraz w drugiem miejscu, w odleż 

głości 10 mil od Nankinu w kierunku górnego biegu rzeki. Prawdonodobnie Sun-Czuan- 
Feng zamierza otoczyć Nankin, ażeby przeszkodzić: wycofaniu się obrońców miasta 
drogą kolejową Szaughaj—Nankin, która ma być przerwana pod Lung-Czanug. 

> 7 ° . ° 
Aresztowania komunistow w pow. Lidzkim, 

ё NOWOGRÓDEK, 26-VIII. PAT. Dziś zostały dokonane na terenie powiatu 
Łidzkiego aresztowania komunistów. Zaaresztowano między innemi sekretarza 
nowo organizującego się komitetu rejonowego komunistycznej partji zachodniej 
Białorusi, Piotra Bilkiewicza. Komitet taki był zlikwidowany przed miesiącem, 
obecnie zaś komuniści przystąpili do zorganizowania nowego komitetu, co zostało 
w zarodku udaremnione. Pozatem zlikwidowano na terenie powiatu Lidzkiego 
dwie jaczejki komunistyczne we wsiach Małysza i Burcicze, dokosywując areszto- 

Eskadra amerykańska w  dzaju „Czeka“. M'gdzy prezesem rady 
Gdańsku. ministrów Bukowiczem a Radiczem 

toczy się gwałtowna polemika pubii- 
GDAŃSK, 26. Vill. PAT. Komi: cystyczna. 

sarz z: a kj STR EEST EKT ORZE FI 
skiej min. Strassburger wydał dzi © y 

© ida prak dla oficerów Na żądanie publiczności 
eskadry amerykańskiej, bawiącej od dziś, w sobotę, 27.go 
wczoraj w Gdańsku, W przyjęciu tem iw niedzielę 28 b. m. 

wzięli udział: wysoki komisarz Ligi 
Narodów p. von Hamel, prezydent w kinie „HELIOS* 

i dróg + i mei denośjtiócsię tia 
rzedstawiciele senatu wolnego mia- й т 
T oraz liczne grono oficerow mary- „Jak powstaje człowiek 
narki polskiej i przedstawicieli pol- (Tajniki powstania ludzkiego) 
skich władz cywilnych. 1. Gdz. leż 

W czasie przyjęcia min. Stras- zgi ia 230 p.p. „non 
i nocny seans o g. 11 m. 15 w nocy. 
Miejsca dla pań oddzielnie, 

dla panów oddzielnie. 

sburger wzniósł toast na cześć mary- 
narki wojennej Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Półaocnej oraz Prezy- 
denta Stanów Zjednoczonych. Na to- 
ast ten dowódca eskadry amerykań- gy EEK NR AR ЕЛ О Н 1 Е i 1Е 2 10 1 A IS 

: isy dzieci Е7а "wyborcza staje się coraz. gwałowniej- BE odka. 01 10 tę KE 
'sza, nietylko między opozycją a rzą- m od 4 do 6 wiecz. 
<lem, lecz również między dwiema pg Egzamina 30 i 31 b. m. 
parijami rządowemi—partją габука!а — № ала я ло на жа ля ля ла ля п к 1а 1 В 2 9 

— 12 w poł., oraz 

skiej kpt. a: „raj aa a 4ro oddz, 3 
toasiem na cze: rezydenta Rzeczy* 

pospolitej, z Szkoła Początkowa a 
2 e - 
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E 

BIALOGROD, 26 8, PAT. Waika Iš UI и 
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wań całego szeregm członków. 

Przed mianowaniem posła sowieckiego w Polsce 
WARSZAWA, 26 Vili. (żel. wł. Słwa), 

wiadujemy się, że kandydatury 
stanowisko posła 

Ze źródła ur.ędowego do- 
Stomoniakowa i Arałowa na 

sowieckiego w Warszawie upadły zupelnie. 
Objęcie funkcji przez nowego posła nastąpi zapewne w pierwszej 
połowie września. 
  

Oszczercze insynuacje bolszewików, 
W numerze 34.m wydanego 

(21 b. m.) umieszc ony został przedruk z „Głosu Białorusa* 
wychodzącego w Rydze, artykuł pod t,tułem: „Moralni 
towarzysza Wojkowa”. 

dzia 

w Mińsku czasopsma <Orka» 
„P.sma 

mordercy 

W artykuie tym podpisanym przez Ignacego Grapa powie- 
ne jest co nestępuje: «moralnych morderców Wojkowa trzeba 

szukać w policji pol tycznej w Warszaw.e, u kom Suchenka i jego 
pomocników Ademow c:a i Pawlukiewicza, których anglicy mogli 
za niewie.ką sumę podkupić dla swojej roboty» 

Tenże Grap tw erdzi dalej, że: «widzieliśmy 
dzącego do p. Suchenka w dn. 24, 26, 29 m.ja 

ie zadługo przed zabójstwem jak również i n 
Pawiukiewicz, którz «obreb ał» 
z Kowerdą». 

(w cudzysłowie) swojs 

Kowerdę, wcho- 
oraz 2 czerwca, 

był w Warszawie 
interesy 

rybów. Smutno jest czegoś na Świe« BIECZ ZIE ZY AA ARTS TIA TEATRAS TSS S PITAITRAIKTŲ 
cie i niemasz wesela i w naszej kabi- 
nie. Prócz nas dwojga, jadę jeszcze 
jakieś dwie niewiasty. Jedna, otyła 
Niemkini, przywdziawszy na się skó- 
rzane Over-alls, usadowiła się chrob* 
rze przy pilacie. Druga, młodsza i 
znacznie ozdobniejsza na obliczu. za- 
łewa się, nie wiedzieć z jakiej przy- 
czyny, gorzkiemi łzami, Ponieważ wi- 
dzieliśmy ją poprzednio na lotnisku 
wesoło rozmawiającą, rzecz jasna, że 
płacze ze strachu. 

Ale bo też i «okręf» nasz słania się, 
rozegnało mcj: paskudne podejrzenia „jak pijany. Silna wichura naruszyla 
Tymczasem drugi, młodszy pan, zay widać harmonję sfer niebieskich. bo 
siadłszy się jak basza w bajecznie co chwila wpadamy w głębokie «stud- 
wygodnym fotelu, pochłaniał ni:». To raptowne, bezwładne opada- 

' majspokojniej jakąś powieść, To nie całego aparatu wdół za każdym 
znów wydało mi się szczytem razem wywołuje nerwowy wstrząs u 
zblazowowania nowoczesnego czło- biednych pasażerów. Oprócz nerwów 
wieka przez cywilizację. Bo jakże: zaatakowany jesti żołądek, który nie- 
przeżywać samemu poemat wzlo- znośną ckliwością reaguje na te epi- 
tu w błękit, i zamiast wczuć się legtyczne ruchy aparaiu. Ż przykrej 

  

JÓZEF KALINOWSKI. ukaz, zwalniający go na własne žąda- 
nie ze służby,, Powstanie uciemiężo- 

(Kapitan inżyn. armji rosyjskiej, wię- 
żień stanu 1 wygnaniec na Syberję, 

nego narodu obejmowało tę gorązą 
duszę w posiadanie. 

I wnet, z całą rozwagą, z całym 
spokojem, usposobiony sceptycznie 
łecz mężnie, udaje się Kalinowski do 

Leży przed nami obszerna 507 str. Wilna, w krąg wpływów Murawjewa, 
zawierająca książka, pisana po fran- i tam mianowany zostaje szefem 
cusku, przez O. Jana Chrzciciela, Kar- Spraw militarnych rozpaczliwej i bez- 
melitę bosego, wydana w Liege 1923. nadziejnej walki. 
Zawiera ona uiezwykłą zaiste historję Do 13 marca 1864 r. spełnia swe 
niezwykłego człowieka, który żył cią zadanie. Józef Kalinowski jest już, bo 
gle jak święty i winą Polaków jest, że był nim od dziecka, mistykiem, ofia: 
kanonizowany dotąd nie jest. Żywet rą oddającą się Bogu nieustannie za 
Józefa Kalinowskiego ur. 1885 r., sy- winy cudze i szukającą w modlitwie, 

na cenionego i wzorowego dyrektora rozmyślaniach i dobrych uczynkach 
Insty'utu szlacheckiego w Wilnie An- drogi do zbawienia. Rzec można, iż 
drzeja i jósefiny Połońskiej, pasierba wszystkie niezwykłe wypadki, ruchli- 
Zofji Putikamerówny, córki Maryli we, trudne i wyczerpujące życie, jakie 
Wereszczakówny, nadającej życiu ro- było jego udziałem, przeplywalo po 
dziny, złożonej z 9-ga dzieci, kieru- wierzchu, niczem fale mniej lub wię” 
nek wysokiej, egzaltowanej a silnej cej wzburzonego oceanu, nienarusza- 
religijności, żywot tem jest zewnętrz- jąc cudownych pereł coraz większej 
mie i wewnętrznie jednym z najcie- doskonałości chrześcijańskiej, jakie się 
kawszych siudjów psychologii danej w głębinach jego duszy tworzyły, ku 
epoki oraz rejonów mistycyzmu zbio- chwale Bożej i zbudowaniu bliźnich. 
rowego. Już jako dziecko, jako uczeń, odzna- 

Zewnętrznie, życie tego syna szla- Cza się niezwykłą miłością wszystkich 
checkiego, wychowanego wytwornie, ludzi, z którymi się styka. Czyni zaw- 
pięknego, robiącego świetną karjerę SZE i wszędzie dobrze, jak brat miło- 
od Instytutu zacząwszy, jest szeregiem Sierny na błędy i cierpienia bližaich. 
niezwykłych zmian. Po szkole agro- _ Glęboką też jest i gorliwą jego 
nomicznej w Hary-Horkach, Peter- pobożność. Obcowanie z Bogiem, to 
sburg i wojskowa Akademja inżynie- niepojęte dla profanów szczęście dusz 
ryjna, gdzie pozestaje jako prcfeser mistycznych, jest od wczesnej młodo- 
matematyki; potem prace techniczne ści jego udziałem. W „stolicy carów, 
w Kursku przy budowie kolei, potem wśród pokus i roskoszy tego świata, 
w fortecy Brześcia litewskiego, gdzie ten piękny, idący ku zaszczytom 
zostaje kapitanem głównego sztabu. świetnej karjery oficer, klęczy u stóp 
Świetne horyzonty otwierały się na Ołtarzy i zagłębia się w naukę ko- 
służbie moskiewskiej temu ślicznemu, Ścioła, studjując różnice i stosunek 
zdolnemu oficerowi, Jedaak w 1863r. katolicyzmu i schizmy w przeczuciu 
3 maja car Aleksander Il podpisuje dalszych losów. Powiedzmy odrazu. 

pedagog, przeor Karmelitów bosych). 

sytuacji ratują człowieka grube, papie- 
rowz torebki, dyskretnie umieszczo- 
ne w bocznej Ścianie kabiny. 

Tym razem jednak, mimo idealnie 
sprzyjających ku temu okoliczności, 
żadne z nas nie zapadło na morską 
chorobę. 

Wskutek mgły, deszczu i wichury 
samołot trzymał Się blisko ziemi, aie 
wznosząc się wyżej ponad 500 met- 
rów: 4 

Żałobny baldachim chmur pełznie 
tak nisko, że raz wraz zatapiamy się 
w lotnem morzu mglistych oparów. 
Żałosny warkot śmigła, przeszywający 
głucho podniebną ciszę, gwałtowna 
chybotliwość skrzydeł aparatu czynią 
wrażenie, że jesteśmy na morzu: w 
okręcie. To też z oddalonych wspom- 
nień napływają echa sześć lat temu 
w podróży z Japonji do Sin-Francis- 
co w taki sam dzień posępny i mato- 
wy od mgieł, tax samo niezmordo- 

Do życia klasztornego, do całkowite- 
go oddania się Bagu i oderwania od 
świata, który ga zawsze męczył i mare 
twił, przygotowywał się O. Józef Ka- 
linowski przez 20 lat prób niezmier- 
nie ciężkich, To życie 
pełne zasług, utkane jest dobremi 
uczynkami, bezgranicznem poświęce- 
niem, miłością bližaich bez różnicy 
wyznania, cierpliwością w cierpieniach, 
najpiękniejszemi uczuciami dia Boga, 
ojczyzny i rodziny. Czytając dzieje 
tego świętego żywota, nie opuszcza 
myśl, że niezwykłem szczęściem jest, 
mitno bolów życia, tak i tyle czuć, 
co ów błogosławiony, 
Rok 63, widok umęczenia kraju, wię- 
zień pełnych ofiar Murawjewa, egze- 
kucje Sierakowskiage, Dalewskiego, 
Zdanowicza i Konstantego Kalinow- 
skiego, wszystko to działa coraz sil- 
niej w kierunku religijnym na przy: 
otowaną do przyjęcia łaski duszę 
Ózefa. Za namową siostry i maco« 

chy, dwóch anielskich postaci, jakich 
za owych czasów egzaltacji i mę- 
czeństwa dużo było wśród Polek, li- 
tewskich zwłaszcza, Józef Kalinowski 
przystępuje do sakramentów, które 
przyjmuje z rąk ostatniego Lazarysty 
w Litwie, czcigodnego ka. Eymonta. 
Macocha zresztą uważała młodego 
pasierba oddawna za wybrańca Bo- 
ga. Ponury przebieg dramatu pow- 
staniowego zbliża się do epilogu 
walk czynnych. Ostatniemi epizoda- 
mi są aresztowania Giejsztora, O- 
skierki i Józefa Kalinowskiego, który, 
po egzekucji Konstantego, pozostał 
sam w Wilnie, na ruinach Rządu na- 
rodowego, tak jak w Warszawie 
Traugutt, do którego miał wiele po: 
dobieństwa, obaj bowiem wyrośli na 
tem samem podłożu religijności i 

„w świecie”, 

wanie pracował propeller okrętu i tak 
samo przeszywało powietrze porvki- 
wanie svreny, gdy nasz potężny „Gre- 
at Northern“ idrzal się po grožaie 
spiętrzonych górach wodnych roze 
wścieczonego Oceanu Spokojnego. 

Jednak jak wtedy, tak i teraz ge- 
njusz człowiska przeciwstawił się hac- 
do a zwycięsko napadowi furji nie- 
okiełznanego żywiołu. Po dwugodzine 

nych zapasach że wzburzonemi falami 
powietrza aparat zniżył nagle lot. Pod 
nami buchnęło, zakotłowało raptem 
jeszcze gęściejsze kłębowisko mgły. 
rzekłbyś — niewidzialny krater zaczął 
wywalać ze swej szerokicj gardzieli 
chmury dymu, i z tego oceanu mgły 
wyłaniać się poczęły strzeliste wieże 
warszawskich świątyń. Chwila jeszcze 
i oto pod gumowemi kołami samoło- 
tu zadudniała ziemia. 

„litewskiej* (ówczesnej) miłości 
Polski. ! 

WW Warszawie powstanie zakoń- 
czone znaną kaznią 4 sierpnia na 
stokach cytadeli, gdzie wraz z Trau- 
guttem swym wodzem, umierają na 
stryczku R. Kraj:wski, R. Żuliński, J. 
Toczyski i J. Jezioraūski. 

W Wilnie niema juž kogo are- 
Bztowač, wszyscy majlžej nawet po- 
deirzani za kratami. Wsz”stkie chyba 
nazwiska ziemiaństwa, drobnej szlach- 
ty i mieszczaństwa wileńskiego tam 
odczytać można. Całe miasto żyje 
tylko tem, co się u Dominikanów 
dzieje. Potęga duchowa tych więź- 
niów wzrasta w stosunku do ich 
cierpień i miłości, którą - wzbudzają, 
nawet u wregów. Z celi więzienia 
pisze Kalinowski list do Murawjewa 
O przyczynach powstania, starająe się 
zwrócić go na drogę tolerancji, W 
odpowiedzi potwór półaocny skazuje 
go na Śmierć. Jednak czy to starania 
rodziny, czy myśl, że robić z tego 
świętobliwego człowieka męczennika 
byłoby niepraktyczną propagandą, do- 
syć że zamieniają karę śmierci na 10 
lat ciężkich robót, 

Dnia 29 czerwca r. 1864 w dzień 
św. Piotra 1 Pawła liczny konwój 
skazanych w otoczeniu kozaków 
przechodził przez Wilno. „Niezmie- 
rzone tłumy* pisze Kalinowski w 
swych wspomnieniach „tłoczyły się w 
oknach, na balkonach i na ulicach. 
Konni kozacy  odpychali jkaźd'go, 
kto się chciał zbliżyć, było to jak u- 
roczysty pogrzeb, A ileż podobnych 
pochodów poprzedziło mas об po- 
czątku powstania! Były wśród nas o: 
soby wszelkich kondycji: ziemianie, 
doktorzy, przedsiębiorcy, rzemieślni- 
cy, chłopi, mężatki i panay, jak po- 

dla 
# 2 

j demokratyczną. Przywódca demo- 
kratów Dawidowicz oświadczył, że 
wybory usuną prezesa rady ministrów, 
zać prezes rady ministrów-iż partja 
demokratyczna się rozpadnie. Partja 
'Radicza zorganizowała pewnego ге- 

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

  

        

TWARDNIENIE 
NASKURKA 

GŁÓWNY SKŁAD NA POLSKĘ 

D? ELEMER FUCHS ,WaRszawa, OeRopowa 1. 
Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCHi PERFUMERJACH 

ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 
Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŚŁOŃ” 3 

top płynęło to na Daleki Wschód, 
aden ksiądz nam nie towarzyszył i 

zgroza przejmowała na myśl pozo: 
stania bez żadnej pociechy „religijnej. 
Zasiedliśmy w wagonach, gdzie nas 
stłoczono jednych na drugich. G4y 
pociąg ruszył, zarzucono go kwiata- 
mi jakby grobowiec na cmentarzu. 

Zaczynają się dla Kaliaowskiego 
lata Sybiru... Białego Sybiru, drugiej, 
mistycznej niejako Ojczyzny naszyc 
ojców i dziadów, ziemi łez i tęsknot 
śmiertelnych. 

Kolejno Perm, gdzie spotyka się 
ze swym bratem Gabrysiem, również 
skazanym -na wygnanie,  Tobolsk, 
Tomsk, Krasnojarsk, Irkuck, są miej. 
scem zamieszkania przyszłego Karme- 
lity, który, rzcz można, od tej epeki 
składa potrójne śluby zakonne i nie 
sprzeniewierza się im ani ma chwilę. 
Q sobie, o swych wygodach o ciągle 
słabem zdrowiu zapomina zupełnie; 
pieniądze rozdaje stale, całe jego 
władze umysłowe skierowane są ku 
ulżeniu doli towarzyszów,a przedziw- 
ne związki dozgonnej przyjaźni za- 
wiązują się tam i pomagają do wy- 
trwania. Prócz brata napotyka teraz 
Kalinowski siostrzeńca swej ukocha- 
nej macochy, Jana Rychiewicza, któ- 
rego syna, urodzonego w dzień wy» 
ruszenia ojca na Sybir, trzymał do 
chrztu. Prócz niego Oskierko, /Giej- 
sztor, Laudyn, Mitkiewicz i wieray 
towarzysz od Wilna Korzon tworzą 
związek przyjaźaj i duchowej jed- 
ności. Radzą sobie jak mogą, Kalinow- 
ski zarabia przewaźnie lekcjami i wnet 
sława jego jako pedagoga rozchodzi się 
wśród wygnańców, do których przy- 
jechały żony z dziećmi, i pomiędzy 
miejscową ludnością powierzającą 
mu chętnie młodzież. I zawsze: mo-   

Suletra Chilijsk 

STANIAŁA 
i znajduje się w sprzedaży w |Syndykatach Rolniczych, 

Stowarzyszeniach Rolniczo-Handlowych oraz w Składach 

Nawozów Sztucznych. 
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dlitwa i dobre uczynki. Lata 1865 — 
68 zastają go w ubogiem i małem 
miasteczku Usole, a raczej na wyspie 
rzeki Angary, przy.zatrudsieniu czy- 
szczenia kotłów w  warzelni soli 
w kajdanach na nogach. Starostą 
skazanych jest pełen taktu, dobroci i 
rozumu Alexander Oskierko. Przyja- 
cielem — opiekunem wątłego zawsze 
Kalinowskiego, Feliks  Zienkowicz. 
Kilku księży dzieli te katusze: kano- 
nik Kaczanowski, ks. Rogoziński, dzje- 
kan Stulgiński ze Żmujdzi, ks, Syr- 
wid z Litwy, 70 letni starzec, ks. Ja- 
siewicz. W r. 1866 w Irkucku ks. 
Szwermicki blogosławi związek mał- 
żeński A. Oskierki i panny Grabow- 
skiej, jednej z tych odważnych, peł- 
nych poświęcenia dziewcząt nasżych, 
które pośpieszyły na daleką północ, 
by słodzić chwile skazańcom. 

przystanią i egniskiem domowem. 
Autor książki o Kalinowskich po- 

daje list czcigodnego Pp. Aleksandra 
Oskierki, pisany w 1908 z Narowli, 
Towarzysz cierpień Kalinowskiego - 
opisuje nam dokładnie warunki ka- 
torgi, niezbyt ciężkiej fizycznie, lecz 
jakże niezmiernie uciążliwej saeralnie, 
Zz poczuciem niewoli, tęsknotą do 
kraju i rodziny, i ciasuotą mieszka- 
nia, Kolonja usolska skladała się z 
500 osób. Listy z ojczyzny szły ty- 
godniami, wszystka korespondencja 
była cenzurowana. Kalinowski, pisze 
Oskierka, z natury agceta i umysł 
kontemplacyjay, starał się jeszcza 
umattwiać i tutaj, pracował nad du- 
szami rodaków, zwłaszcza młodzieży 
z bezgranicznem oddaniem się i po- 
święceniem, dzielił się wszystkiem co 
mosiadał z ciągłą własną krzywdą 
Pokora jego przytem i skromność 

Dom - 
Oskierków staje się dla wszystkich
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODKRICH,. 

O wyłączenie z pod 
parcelacji terenów pod 
sztuczne gospodarstwa 

rybne. 
W ostatnich czasach coraz czę- 

ściej słyszymy głosy ostrzegawcze, że 
w Polsce w krótkim czasie chleba za» 
braknąć może, że nie „będziemy mieli 
dostatecznej ilości zboża nie tylko na 
eksport, lecz co gorsza nawet na wy- 
żywienie własnej ludności i wojska w 
czasie pokoju, tembardziej na wypa- 
dek wejny. 

Głosy w tej sprawie zabierają do: 
brzy znawcy naszych stosunków  го!- 
nych, ludzie rozumni, a co wažniej- 
$za, poważnie i uczciwie myślący, któ- 
rych o jakiekolwiek osobiste tenden- 
cje w związku z wykonaniem ustawy 
© reformie rolnej bynejmniej posą- 
dzać nie można. Wszyscy wskazują 
dednogłośnie na 'niebiezpieczeństwe, 
jakie w najbliższym czasie spotkać 
nas może i niezawodnie spotka, o ile 
przez swą lekkomyślność,  krótko- 
wzroczność madal w niszczycielskiera 
zaślepienłu trwać zamierzamy. — U- 
stawa o wykonaniu reformy rolnej w 
Polsce została uchwalona w czasie 
4ajbardziej nieodpowiednim, opiera 
Się przeto w niektórych swych szcze- 
gółach ma całkiem fałszywych i źle 
przemyślanych podstawach, co gor- 

„Sza ma liczbach daleke nierealnych, 
+ adbiegajacych ed życia współczesne- 
go. — Główny cel refermy rolnej — 
komasacja łącznie z upełnorolnieniem 
nie daje się praktycznie osiągnąć dla 
tego, że upełnorolnienie obliczone zo- 
stało prowizorycznie, a powstałych tą 
drogą nowych samodzielnych gospo- 
darstw rolnych nie zabezpiecza się 
zupełnie ed ich natychmiastowego 

„ dalszego wolnego podziału — wsku- 
tek czego gospodarstwa te ulegają 
ma nowo jeszcze dalej idącemu roz- 
drobnieniu.—Lecz wieleż innych bolą- 
czek posiada nasza ustawa o refor- 
mie rolnej, na które należy również 
zwrócić uwagę. — Posiadamy znacz- 
ne tereny, nadające się doskonałe do 
założenia sztucznych _ gospodarstw 
rybnych. Tereny te w znikomej swej 
ilości odpowiadają istotnemu swemu 
„przeznaczeniu, reszta znajduje się w 
dalszym ciągu w oegromnem zapusz- 
czeniu i zaniedbaniu, czekając na lep- 
sze czasy, — Główną przyczyną stag- 
nacji tej tak ważnej gałęzi rolnictwa 
jest brak na ten cel długoterminowe- 
go i taniego kredytu. Tereny stawo- 
we, znajdujące się w posiadaniu jzd- 
nego właścicieła mogą w ten sposób 
nie wy zyskane leżeć długie, długie je- 
szcze hez bezpośredniej dła nich 
szko... ielką natomiast szkodą 
dla spo: siwa irozwoju rolnictwa. 
Od czasu uu czasu przypomni kice 
kolwiek, iż jest w posiadaniu całego 
szeregu bogactw naturalnych w po- 
staci rozległych terenów stawowych i 
nad tem przejdzie zaów do porząd- 
ku dzieanego. Akcja, zmierzająza do 
zakładania stawów sztucznych, zaczę- 
ła u nas w czasach ostatnich nabie- 
rać większego niż dotychczas zrozu- 
mienia, zyskiwać coraz to większą 
ilość zwolenników 0 czem może 

+. świadczyć fakt, że niektóre biura 

A 

meljoracyjne, jak też i niektórzy po- 
szczególni technicy Są w  posia- 
daniu gotowych planów niwelacyj- 
mych terenów zdatnych do założenia 
sztucznych gospodarstw rybnych. 
Nieco jednak odmiennie przedstawia 
się sprawa tych terenów znajdujących 
się w majątkach parcelowanych, gdzie 
parcelacji ulegają również tereny © 
całkiem jnnem przeznaczeniu, gdyż 

była tak wielka, że wprost nie znosił 
pochwał czy uznania. Między Bogiem 
i sobą nie chciał widzieć nikogo, czy- 
w jego były równie ciche, jak pię- 

e 

It. 
Jeśli było kiedy społeczeństwo 

zbliżone do pierwotnych gmin chrze- 
ścijańskich, to chyba gromada ludzi 
w Usole. Gdy się czyta taki opis 
Bożego Narodzenia lub innych świąt 
spędzanych razem, w 200 wsób, w 
kazamatach przystrojonych zielenią, 
ma braterskich ucztach i rozmowach, 
z zachowaniem wszelkich tradycji kra- 
jowych, maa się wizję jakiegoś ducho- 
wego Edenu, zamieszkałego przez 
istoty wybrane i świecące jasnem pło- 
mieniem ofiary na ciemnym horyzon: 
cie ludzkości. 

Wśród tych „katorżników* prze- 
suwają się anielskie istotnie postacie 
tych dzielnych i słodkich kobiet, któ- 
te porzucały wszelkie wygody i roz- 
rywki, by tworzyć dla wygnańców 
ognisko domowe. Było ich ze czter- 
dzięści, . Baińska,  Wielhorska, 
Krasicka, Potocka. Siesicka i wiele 
ky, ośmiu doktorów, i kilkunastu 
sięży, 

śród duchowieństwa rej wodził, 
słynny później w Krakowie, ojciec 
Wacław Kapucyn (Edward Nowa- 
kowski), świętobiiwością swoją i słe- 
dyczą jednający wszystkich, ale w 
Kalinowskim, mimo iż nie wspominał 
nawe! o nurlującem go powolaniu, 
wszyscy przeczuwali świętego. 

Od roku 1868 amnesija przenosi 
większą część skazanych «o Irkucka 
i gmina Usoiska się rozpada. Opie- 
kunem i nierozdzielnym towarzyszem 
Kalinowskiego zostaje Zienkowicz, 

„sokošci zi. 5.000 (p. 

reforma rolna eszczędza tylko gospe- 
darstwa*stawowe już przedtem  zało- 
żone. W ten sposób rezparcelowano 
już znaczne tereny stawowe stracone 
skutkiem tej parcelacji dla celów 
sztucznego rybactwa, gdyż w praktyce 
założenie sztucznych „rybników*. па 
terenach * stawowych należących do 
kilku drobnych właścicieli relnych, 
staje się w naszych warunkach wprost 
niemožliwem. 

Zdaniem naszem koniecznem jest 
wyłączenie omawianych terenów z 
pod parcelacji rolnej, w celu stwe- 
rzenia z mich przyszłych samedziel- 
nych gospodarstw stawowych, które 
mogłyby przejść ewentualnie w dro- 
dze kupna na własność zawodowych 
rybaków „bzzwodnych* chcących mieć 
swój własny warsztat pracy — a ta- 
kich rybaków już dzisiaj mamy pod- 
dostatkiem. Być może, że tworzenie 
sztucznych „rybników*, wyodrębnia- 
nych z parcelowanych majątków rol- 
nych przyjęte zostanie przez niektó- 
rych, jako zamach ma reformę rolną, 
jako coś niezgodnego z ustawą © 
wykonanie tej reformy, przez innych 
jako coś stokroć okropniejszego, — 
tem niemniej należy na tem miejscu 
z całym naciskiem zwrócić uwagę, że 
zaoszczędzenie przyszłych „rybników 
od zbędnej ich parcelacji, wbrew о- 
pinji przysięgłych obrońców reformy 
rolnej — przyczyni się właśnie do 
podniesienia produkcji wiejskiej, zwięk- 
szając podaż na rynku wewnętrznym, 
a być może i zagranicznym — przed. 
miotu powszechnego użycia. Zaoszczę- 
dzenie przyszłych „rybaików* sztucz- 
nych może mieć w najbliższym cza- 
sie również wielkie znaczenie w sen- 
sie gospodarczym. — Mamy w spu- 
ściznie pozostałą szachownicę rolną, 
skutki której do dziś dnia odczuwa- 
my. Nie twórzmy sami nowych  sza- 
chownic wodnych przez ich nieracjo- 
nalny podział, gdyż skutki tego oka- 
żą się prędko. — Powinniśmy do- 
brze sobie uświadomić, iż parcelacja 
przyszłych „rybników* sztucznych do 
niczego dobrego nie doprowadzi i że 
Polscę w przyszłości nie tylko chleba 
zabraknąć może. 

A Kozłowski. 

INFORMACJE. 
Spółdzielnie Iniarskie. 

Po uzyskaniu poparcia ze strony mini- 
stra przemysła i handlu towarzystwo prze- 
mysła lnianego przystąpłło do zakładania 
we wszystkich dzielnicach Rzeczypospolitej 
spółdzielni przerabiających len. 

Inicjatywa ta zmierza do tego, ażeby 
wywozić z Polski zamiast 15 tysięcy tonn 
słomy inianej 300 tysięcy tonn rocznie. 

W pierwszym rzędzie powstaje w woje- 
wództwie nowogtódzkiem sześć spółdziel si, 
trzy zaś w powiecie biłgorajskim. 

Zostały już sprowadzone ze Sztokhol- 
mu maszyny, dające 250 procent więcej wy- 
borowego towaru, aniżeli przeróbka prymi- 
tywna, jaga stosowana jest u nas dotychczas 
ną wsi. 

Jak słychać, sprawą wzmożonego eks- 
portu słomy Inianej zainteresowali się im- 
porterzy zagraniczni, którzy gotowi są finan- 
sować wywóz, jakoteż niekióre placówki 
przeróbcze. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

— Sprzedaż komisowa wyrobów mo: 
nopolowych. Dyrekcja Państwowego Mo- 
nopolu Spirytusowego podała do wiadomo- 
ści, że udziela prywatnym koncesjonowanym 
sprzedawcom detalicznym prawa sprzedaży 
komisowej wyrobów spirytusowych do wy: 

(pięć tysięcy). 
Jako zabezpieczenie przyjmowane są 

państwowe papiery wartościowe, monety 
złote i gwarancje bankowe, uznane przez 
D.P.M.S. za dostateczne. 

Bliższych informacji w sprawie detali- 
cznej sprzedaży komisowej wyrobów P.M $. 
udziela Oddział Dyrekcji Państwowego Mo- 
nopolu Spirytusowego w Wilnie, ul. Pit- 
sudskiego Nr 2, tel. 8-08, 

czuwający nad zdrowiem i finansami 
ziomaka, wiecznie troszczącego się o 
wszystkich prócz o siebie. 

Aż do 1872 r. przebywa Kalinow- 
ski w Irkucku, zajęty jak zwykle pra- 
cą pedagogiczną, wspomaganiem bied- 
nych i chorych i coraz większej od- 
dany pobożności, postom i umartwie- 
niom. Żył w świecie jak zakonnik, 
pełen prostoty, cichy i wciąż nieustau- 
nie na służbie Bożej. Towarzyszy 
prof. Dybowskiemu i Godlewskiemu 
w ich wyprawach naukowych, _wciąt 
kształcąc umysł i powiększając 
zasób wiadomości, by ich innym udzie- 
lać, Gorliwie też studjuje sam grekę 
iłacinę oraz dzieje kościała katolickie- 
go. Przeniesiony do Permu, pozosta- 
wiając żal ogólny za sobą, spotyka 
tam nowych towarzyszy Zygmunta 
Czechowicza, Maurycego  Mierzejew- 
skiego z Wileńszczyzny i biskupa Ży» 
tomierza, J. E. Borowsk'ego. Kalinow- 
skl coraz więcej trzyma się towarzy- 
stwa księży, Keściół i jego obrządki 
stają się tłem jego życia, pozatem 
naucza i koi cierpienia otoćzenia. 

Wreszcie dzięki staraniom Oskierki 
i Giejsztora, którzy są już w Warsza- 
wie, pezwolenem jest Kalinowskiemu 
udać się do Studzięnek w Nowogródz: 
kiem, posiadłości Wiktorów Kalinow- 
skich, a później wnet do Hrozowa, 
gdzie rodzice i rodzeństwo z szaloną 
radością i uniesieniem witają go po 

— (n) Ceny w Wilnie x dnia 26 
sierpnia r. b. я 

Ziemiopłody: żyto loco Wilno 37—38 zł. 
za 100 klg., owies zeszłorocznego zbioru 43 
—45, tegor. zbioru 39—40, jęczmień browa- 
rowy 38—40, na kaszę 36—38, otręby żytnie 
25—26, pszenne 26—27, ziemniaki 10.00— 
11.00, sioma żytnia 6—7, siano 7 — 8. Ten- 
dencja zniżkowa, Dowóz powoli zwięk: 
sza się. 

Mąka krajowa 50 proc. 85 (w hurole), 
95 (w detalu) gr. za 1 kg, 60 proc. 75—85, 
żytnia 50 proc. 65 — 70, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 45—50, kartotiana 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 g za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—05, perłowa 80—95, pgozak 
50—60, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 250 — 270 gr. та 1 L 
cielęce 200—2%0, baranie 200 — 240 wie- 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynką świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, II gat. 380 — 400, szmajec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

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

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

kurczęta 100—123, 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—1i40, cebula młoda 5—10 (pęcz). 
marchew młoda 10—15 (oęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 dzie- 
siątek, groch 30-45 gr. za 1 kg., fasola 45— 
60 gr. za 1 kg., szparagi 180—200. kalafiory 
15—50 gr, za główkę, kapusta świeża 25 — 
30 za I kg., pomidory 40 — 80 za 1 kg, 

Jagody: czarne jagody 60 — 70, agrest 
80 — ©), 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 
> kostka 170 (w hurcie), 175 (w de- 

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

та 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), śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, sniętć 220—250, 
sandacze (brak), sumy  200—250, ac 
120—150, jazie žywe 350—400, šnieto — 
aa (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 sierpnia 1657 +. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kapn 

Dolary 8,91 8.93 8,89 
Belgja 124,52 12483 124,21 
Folandja 358,40 359,30 357,50 

Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 881 
Paryż 35,07 35,16 34,91 
Praga 26,51 26,57 26 45 
Szwajcarja 172,48 172,91 172 05 
Wiedeń 126,05 126,36 125,74 
Włochy 48,75 48,87 48,63 

Papiery Procentows. 
Dolarówka 59 — 58,75 
poż. kolejowa 102,75 
5 konwers. kolejowa 59 
5 pioc. konwersyjna poż. 62. 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
4 1 5 proc. ziemskie 57— 
8.proc. ziems. 77,— 
8 proc. warsz. 75,-— 
8 proc. dylarowa 92, 
8 proc. łódzkie 67. 
8 proc. piotrkowskie 69, 
5 proc. piotrkowskie 49. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 26 sierpnia 1927 r. 

Złoto. 

Ruble 4,741/, 4,731/ą 

Listy zastawne. 
Wil. B. Ziemsk. zł, 100 —51.50, 51,20 

Róbcie w domu wina z jabłek, 
jagód, żyta i t. p. Broszury, przepisy 
szczegółowe, droźdże różnych aa: 
ków, prasy oraz przybory potrzebne 
znsjdziecie w firmie Zygmunt Na- 
grodzki w Wilnie, ul. Zawalna 11-a. 

  

   
   

          

_ Karol Kalinowski, brat Józefa, oże- 
niony z Martyną, a po owdewieniu 
z siostrą jej,Sabiną Mierzejewską, trzy+ 
mal Hrozow w dzieržawie, mieszkając 
w Hrozówku, oddając piękny pałac w 
Hrozowie na rezydencję rodzicom. 
Tak więc mieli złudzenie, że ziemie 
te, dziedzictwo polskiej rodziny, jesz- 
cze są w ich rękach. 

Na łonie rodziny, rodaków i od- 
zyskanej Ojczyzny przebywa Kali- 
nowski niedługo, musi bowiem wrócić 
na czas jakiś do Rosji, mianowicie 
do Smoleńska. Żyje już zupełnie jak 
zakonnik i coraz głębiej, coraz żarli- 
wiej przeorywa w sobie wszelkie świec- 
kie uczucia, idąc po drodze dosko- 
nałości. Jeszcze raz w roku 1874 od- 
wiedza rodzinę, spędza z nią święta 
Wielkiejnocy, poczem żegna wszyst- 
kich, nie wiedząc, iż nie zobaczy ich 
już więcej w życiu doczesnem. 

Po krótkim pobycie w Warszawie 
i odwiedzeniu Częstochowy, przeby- 
waniu z przyjaciółmi, przyjmuje z 
wahaniem i nieufnością we własne siły, 
ale widząc w tem rozkaz opatrzności, 
miejsce kierownika, opiekuna j tewa- 
rzysza 16 letniego ks. Augusta Czsr. 
toryskiego, syna ks. Władysława z 
Sieniawy i Marji Amparo, infantki 
hiszpańskiej. Młodzieniec ten, dotknię- 
ty, jak i matka, suchotami, miał go- 
27 roku świętobliwege życia w świecie 
wstąpić do Salezjanów i umrzeć in 

ŁO W O 

  

Mieczysław 

Nabożeństwo żałobne odbędzie 

Benisławski 
ur. w Uzułmujży na Inflantach w 1862 roku, 

zmarł do krótkich i ciężkich cierpieniach dnia 25 sierpnia ©. b. 
się w kościele Św. Jerzego, dokąd 

zwłoki zmarłego zostały poprzedniego dnia przeniesione, w sobotę o godz. 
10-teį zrana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

SYN i RODZINA. 

  

WŁADYSŁAW 
Doktór medycyny, jeden z założycieli 

Lekarzy Polaków w Wilnie. 

  

ZAHORSKI 
i wieloletni członek Stowarzyszenia 
Zmarł dnia 24 sierpnia 1927 r. 

Cześć Jego Pamięci. 
Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie. 

  

SOBOTA 

(DT ов 
P. Relikw. 

jutro 

Augustyna 

Wsch, sł. o gi 4 m. 38 

Zach. sł. o g.18 m, 38 

  

Spostrzeżena meteorologiczne Zakłąć 
Mateoroiogii U. 5. В, 
x dnie 26—VIII. 1027 r. 

Ciśnienie | 
średnie | > 

Temperatura Е, 
‘ге‹!:іц } > 

Opad za do» | 
bę w mim, f AL 

Wiate Е Y Południowo-Zachodni 
przeważsjący 

U w m g i: Pochmurno w nocy ulewa 
Minimum za dobę -1-160C 
Maximum za dobę —-200C ‹ 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia 

liuks 

— (i) Arcybiskup prawosław- 
ny Teodozjusz wrócił do Wilna. 
W dniu wczorajszym powrócił da 
Wilna Arcybiskup prawosławny Teo- 
dozjusz, który w przeciągu sześciu 
tygodni zastępował bawiącego zagra* 
nicą Głowę kościoła prawosławnega 
w Polsce, Metropolitę Dyonizjusza: 

URZĘDOWA. 
— (i) Zm'any personalne w po 

licji wileńskiej, Dowiadujemy się o 
pewnych zmiadach personalnych, ja- 
kie zarządzone zostały na terenie m. 
Wilna wśród oficerów policji. 

Piąty komisarjat po wyjeżdżają” 
cym do Płocka podk, Eljaszewiczu 
objął Hołówko, komendantem zaś re- 
zerwy na miejsce p. H łówko miano- 
wany jest asp. W. Bobiiło, dotychcza- 
sowy komendant oddziału konnege. 
Jako zasiępca p. Bibiłło naznaczony 
został kierownik kemisarjatu w NWi- 
lejce asp. Antonowicz. Jednocześnie z 
tem dowiagujemy się, że ze względów 
oszczędnościowych stanowisko kier. 
komisarjatu w N.-Wilejce ma być ob- 
sadzone przez przodownika. Zarzą- 
dzenie te wydaje się dziwne, gdyż 
gaża żonatego przadownika nie jest 
mniejsza od pobarów aspiranta—ka- 
wałera, a teren m. N.Wilejka, jako 
podmiejski i grupułący różnego ro- 
dzeju elementy, stanowczo wymaga 
oficera na stanowisku kierowniczem. 

MIEJSKA. 
— (x) Abonenci, którzy nie chcą 

się włączać. W dniu wczorajszym 

"KRONIKA 
siedzenie członków Rady Technicznej, 
pod przewodnictwem v.-prezydenta p. 
Czyża. 

Na posiedzeniu tem między inne- 
mi ustalono, iż ostatnio na kreńcach 
uiicy Legjonowej Magistrat przepro 
wadził światło elektryczne, lecz nie- 
stety mieszkańcy tej dzielniey nie 
chcą z niego korzystać, co powoduje 
pewne straty dla miasta, 

Pozatem Rada Techniczna posta- 
nowiła ustawić przy ulicach 3 Maja 
j W. Pohulance, koto „Reduty* słu- 
py telegraficzne żelaznej konstrukcji, 
przy których zbudowane będą kioski 
do sprzedaży gazei i papierosów. 

— (x) Egzamina kwalifikacyj- 
ne dla urzędników miejskich. 
Nowy Magistrat m. Wilna zamierza 
urządzić dla urzędników egzamina t. 
zw. kwalifikacyjne. W pierwszym rzę- 
dzie egzamninowi, który się odbędzie 
we wrześniu r. b., podlegać będą 
pracownicy wydziału finansowego. 

Egzamina wspomniane odbywać 
się będą przed specjalną komisją, 
złożoną z przedstawicieli: Izby Skar- 
bowej, profesury U. S. B, i admini- 
stracji państw. i dotyczyć będą zna- 
jomości skarbowości ustaw podatko- 
wych i t. p. Dla innych wydziałów 
Magistratu egzamina odbędą się w 
terminach późniejszych. 

— (x; Nieprawdziwa wiądo- 
mość. We wczorajszym numerze jed- 
nego z pism wileńskich zamieszczona 
notatkę, że redukcji uiegnie przeszło 
100 urzędników, co wywołało wśród 
urzędników miejskich wprost 
konsternację, Ze źródła miarodajnego 
jednak dowiadujemy się, że wiado- 
mość powyższa nie ma żadnych pod- 
staw. Magistrat zamierza coprawda 
przeprowadzić  pewfie przesunięcia 
urzędników w wydziałach i w końcu, 
o ile się okaże koniecznem, zreduko- 
wać pewną ilość sił zbytecznych, ale 
w żadnym razie nie taką ilość, jaką 
podaje owe pismo, 

— (x) Nowy szef sekcji zdro- 
wia Magistratu. W daniu wczeraj- 
Szyma p. dr. Maleszewskt przyjął od 
b. kierownika p. Łokuciewskiego 
sekcję zdrowia przy Magistracie m. 
Wilna i objął w tymże dniu urzędo- 
wanie. 

— (x) Osada wiejska dla ro: 
dziny ś, p. K. Wimbora. Według 
ostatniego obliczenia komitet woje- 
wódzki funduszu uczczenia b. Коп ' 

Pogrzeb Ś.p. d-ra Zaa 
horskiego. 

Na cmentarzu Bernardyńskim, na 
Zarzeczu, gdzie leżą pogrzebani wiel- 
ki botanik Jundziłł, historyk Aleksau- 
der Zdanowicz, malarze Szemesz i 
Kanut Rusiecki, prałat Herburt, histo- 
ryk zawołany i nauczyciel  Mickiewie 
cza, profesor wymowy i poezji Leon 
Borowski i tylu, tylu innych zaslužo- 
nych na różnych polach naszych wi- 
leńskich współobywateli, złożyliśmy w 
mogiłę zwłoki jednego z najszlachet* 
niejszych, najgoręcej Ojczyznę i Wil- 
no kochających i najpracowitszych 
ludzi, jacy kiedy tu žyli. Pogrzeba 
liśmy ś.p. Władysława Zahorskiego. 
Obok żony, tak bardzo kochanej, 
której zgon w 1916-tym był dla nie- 
go niego niemal że śmiertelnym cio- 
sem,—złożyliśmy go w wileńskiej zie- 
mi... pod wileńskiem niebem... 

U Dominikanów uroczystą mszę 
żałobną adprawił ksiądz Kulesza wo 
bec katefalku tonącego w kwiatach i 
wieńcach. Obecne na nabożeństwie 
było cale „stare Wilno“ na czele z 
siwemi głowami prezesa Macierzy d-ra 
Witolda Węsławskiego i dra Czar- 
nowskiego prezesa Związku Lekarzy 
Połskich w Wilnie. Ukląkł też przy 
celebransie »rzed trumną ksiądz pra- 
„łat prepozyt Jan Hanusowicz reprezen- 
tujący podczas nieobecności w Wilnie 
arcybiskupa i biskupów najwyższą 
tułejszą władzę duszpasterską, 

Przed  konduktem  kawalerowie 
Odrodzenia Polski nieśli na szkarłat- 
nej poduszce krzyż komandorski nie- 
boszczyka orderu Polonia Restituta, 
Dużo, bardzo dużo osób szło za 
trumną aż na cmentarz. 

Na cmentarzu wobec otwartej mo- 
giły przemówił w imieniu uniwersyte- 
tu Stefana Batorego dziekan wydzia- 
łu prawa prof. dr, Waśkowski, na- 
stępnie głos zabrał serdeczny zmarłe- 
go przyjaciel dr. Ludwik Czarkowski 
kreśiąc obraz życia Ś. p. Zzhorskiego 
tak pełaego ofiarnego i niewyczerpa- 
nego trudu dła każdej sprawy  паго- 
dowej, przypominając nam iście świet- 
laną postać tak niepospolicie rzadką 
na targowisku ludzkiem. Mówił dr. 
Czarkowski nietylko w imieniu To- 
warzystwa Przyjaciół Nauk 1 Towa« 
rzystwa Lekarskiego; mówił w imie- 
ni całego polskiego społeczeństwa; 
żegnał w imieniu Poqtki jednego z 
najlepszych i najdostojniejszych jej 
synów. ы 

Pod krzyżem wysekim spiętrzyły 
się na mogile wieńce i wstęgi. W 
cmentarną ciszę i słoneczność przed- 
jesienną wzruszone głosy odśpiewały 
«Anioł Pański» — podczas gdy duch, 
jak kryształ czysty, z nad mogiły w 
kwiatach i wstęgach unosił się w 
światłość wiekulsią. Ё 
ESTA TTT SET ATI STN 

mierza Wimbera, prezesem którego 
jest p. Wojewoda, zebrał dotąd 
21500 zł, 

Komitet ten na ostatniem swem 
posiedzeniu postanowił nabyć dia ro- 
dziny zmarłego osadę wiejską w dro- 
dze kuana w Karaciszkach, pow. 

Wil. Trockiego. W związku z powyż- 
szem udaje się w dniu dzisiejszym 
da Karaciszek specjalna komisja w 
składzie: vwsprezydenia m. Wilna p. 
Czyża, p. Arsenjusza Pimonewa, inż. 
Szpira i Abramowicza, w celu ustais- 
nia jakości i wartości pornienionej 
osady, : 

— (x) Adres pamiątkowy dla b. 
prezydenta m. Wilna p. Witolda 
Bankowsklego. W dniu wczorajszym 
o godz. 3 роро!. odb;ło się w sali 
posiedzeń Rady miejskiej uroczyste 
pożegnanie b. prezydenta m. Wilna 
p. Witolda Bańkowskiego, zorganizo- 
wane przez pracowników miejskich. 

Po kilku serdecznych przemówie- 
odbyło się w Magistracie drugie po- Sarza Rządu uagm. Wilno ś, p. Kazį. Miach wygłoszonych przez pracowni- 

  

zdala od gwaru Świata oddane do- 
brym uczynkom niewiasty, ks. d'Orie- 
ans, drugą żonę ks, Władysława, ks. 
Zuzannę Chimay, żonę ks, Marcelego, 
ks. Mercelinę maikę jego, i hr. lzę 
Działyńską z Czartoryskich. Życie 
tych księżniczek spokrewnionych z 
królami było ciche, dalekie od świata 
zabaw, ponęt i wesołości. Pobożne 
praktyki, rozmowy z księżmi, radości 
i troskł rodzinne, zajmowanie się 
biednymi, zakonami, misjami i t. p. 
były to ich stałe i mieodmienne za- 
įgcia: w tem gronie znaleźli miejsce 
w drugiem i trzeciem pokoleniu jene- 
rałowa Zamojska z córką i synem i 
Potocka z „Rymanowa”, których czy” 
ny należą już do współczesności. 

Niezwykła te postacie, niezwykłe 
grono ludzi, nawpół w niebie żyją- 
cych! Atmosfera duchowa jedyna na 
świecie, najwyższa egzaltacja patryo- 
tyczna na podstawie głębokich, czyn: 
nych cnót chrześcijańskich, jakiejś 
dutmnej pokory, rezygnacji wobec 
ciosów i religijnej radości w cierpie- 
niach, obracanych na dobro bliźniego, 
czy to jako instytucje oświatowe w 
rodzaju szkoły Hotelu Lambert, czy 
dobroczynne lub ściśle religijne, 

Przez cztery lata, z nadzwyczaj- 
nem poświęceniem, miłością i odda- 
niem się otacza J. Kalinowski naj- 
czulszą opieką mlodą, suchotniczą 
latorośl książęcego domu. Między 10 latach wygnania. Rezydencja Hro- odor sancti fątispo kilkunastu latach meniorem i uczniem istnieje przecież zowska, własność engiś Mierzejew- 

skich, z przymusowej sprzedaży, 
powodu należenia Walentego Mierz 
jewskiego do powsiania, przeszła w 
ręce ks. Wiłigensztejna syna Radzi- 
wiłlówny, dziedziczki elbrzymich dóbr 
ks. Dominika, wodza w armji Napo- 
Ieona, 

z 
Obecnie 
miodego 

gorliwej pracy dla zakonu. 
proces beatyfikacyjny tego 

©- kapłana jest już zaczęty, Taki czło- się do zakonu. 
wiek jak Kalinowski odpowiedni jest 
do nastroju tej rodziny książęcej, li- 
czącej już zakonnicę, karmelitankę bo 
są siostrę Marję-Ksawerę Czartoryską 
z domu Grocholską i świętobliwe, 

najzupełniejsza harmonja, obaj, życiem 
pełiem wyrzeczeń się, przygotowują 

Otoczenie ciche, 
skromas życie, prawie klasztorne, prake 
tyki religijas, trochę nauki, oto codzien- 
ne zajęcia obu w Sieniawie, w Paryżu, 
w otoczeniu starych emigrantów—£eme- 
tytów, dożywających w Hotelu Lam- 

bert lat tęsknoty i trosk o losy kraju. 
Życie tam zacichło, schowało się w 
mistyczną głąb dusz, niema już przy- 
jęć z czasów ks. Adama, obie panie 
domu, Iza Działyńska i Małgorzata 
d'Orłeans Czartoryska, wiodą życie 
klasztorne niemal. Stan zdrowia mło- 
dego księcia każe jeździć z nim do 
Mentony, mieszkać w Neuilly, w Mi- 
lanie, w Davos, podróżować po Wło- 
szęch, przebywać latem w Sieniawie 
łub nad morzem. |. Kalinowski, czując 
coraz gwałłowniejszy apel ku życiu 
kiasztornemu, pierwszy raz w tej epo- 
ce ujawnia jakiś duchowy niepokój, 
niepewność i nieufność w swe siły. 
Prosi w listach do rodziny © modły 
dla siebie, słucha pilnie co mu hr. 
Iza Dzialyńska opowiada o życiu 
Karmelitów i o skargach matki Marji- 
Xawery nad upadkiem zakonu w Ma: 
łopolsce. 

Wreszcie postanowienie dojczało. 
Żegna rodzinę Czartoryskich i pierw- 
sze zobowiązania wypowiada w r. 
1878 w Gratzu, gdzie przebywa no- 
wiejat, potem jest w Raab na WĘ- 
grzech, wreszcie, przez 20 lat przeszło 
staje się duszą i odnowicielem zako* 
nu Karmelitów bosych w Krakowie 
i okolicy, Od r. 1883 stoi na czele 
Karmelu polskiego i z niezmordowa- 
ną pracowitością działa ku pomnoże- 
niu jego chwały i rozwoju, co czyni 
przez pokorę i chęć  pomoženia 
współbraciom, gdyż cały jego instynkt 
pociąga go ku samotności i kontem- 
płacji. Poleca zakonnicom spisywanie 
dziejów Karmelu w M ńszczyźnie, w 
Wilnie, w Litwie w ogóle, lub żywot 
bł. Matki Marcheckiej karmelitanki, 
wciąż zajęty jest utrzymywaniem 
zakonu w wysokim nastroju  religij- 
nym i ciągłych ofiarach, zwłaszcza na 

р ЕНЕ 

intencję nawrócenia schizmatyków. 
Wreszcie w r. 1907 zasnął po 

długich cierpieniach w Panu, w 
Klasztorze Wadowickim, a zwłoki je- 
go zostały przewiezione do Czerny 
poi Krakowem. 

Oto w krótkości treść wyczerpu- 
pująco i sumiennie napisanej bibijo- 
grafji Kalinowskiego. Książka zawiera 
duże szczegółów zajmujących o lu- 
dziach i czasach przed i po powsta» 
niu 63 r., podanych  bezstronnie, 
Autor zapatruje się co prawda tylko 
z punkiu widzenia rezwoju Kościoła 
Katolickiego na stosunki Polski z 
Rosją i przypisuje . naszej ojczyźnie 
rolę apostoła Wschodu i Katolicyzmu, 
co, jak wietmy, jest do dziś dnia ideą: 
najwyższych _ dostojników Kościoła 
Katolickiego. i było ideą przewodnią 
modlitw i ofiar O. Kalinowskiego. 

Nie wiem czy książka ta wyszia 
również i w polskim tekscie, — Осгу- 
wiście jest to nader wskazane, traktu- 
je bowiem nie tylko o Karmelu i po- 
wcełaniu O. Józefa, ale o ogólnym 
nastroju społeczeństwa naszego, ogar- 
niętego w owej epoce egzaltacją re- 
ligijną i patryotyczną takiej intensyw- 
ności, że dzięki miej, dzięki tej 
atmosferze wysokiego  uduchowienia 
całego grona ludzi, oddziaływających 
na otoczenie, społeczeństwo polskie 
zdołało przetrzymać  hańbiące lata 
niewsli. Dziwnemu ulega się wraże- 
niu czytając e tych ludziach, tak in- 
nych od współczesnych... Niejednega 
mogą Mauczyć przykładem swoim, 
nawet w tak zmienionej epoce. 

Hel. Вэтег.



Szczegėlv zuchwałego napadu, 
W sprawie napadu rabunkowego 

dokenanego onegdaj na trakeie pod 
Święcianami przez trzech zamaskowa- 
nych bandytów dowładujemy się nie- 
których szczegółów. 

Furmanka, na którą dokonano na- 
padu, jechało pięć osób: Mendel i 
Lula Fajgel, Samue) Liberman, Sonia 
Girdel i Alfons Zwieruk. Bandyćj, 
zdradzający cały czas silne zdener- 
wewanie i ogłądający się ustawicznie 
ma wszystkie strony, czterema strzała» 
mi ranili ciężke Libermana i Zwieru- 

Wysiedlenie b. redaktora ,„,Wileńskiego Utra". 
W dniu wczorajszym pisząc o wrę' 

czeniu nakazu „opuszczenia granic 
Polski b. atamanowi oddziełu party- 
zanckiego  Dziergacz-Adamowiczowi, 
nadmieniliśmy o wersjach, w myśl 
których identyczny nakaz miał być 
doręczony jeszcze kilku osobem. Do- 

PST TEKSTAI EST ITK SIEISETSEESSS 10 
ków, wręczono p. Bzńkowskiemu śli- 
cznie przez firmę Filipskiego w Wil- 
nie, wykonany według rysunku prof. 
malarza p. Kondrołowa, adres pa- 
miątkowy o następującej treści: 

„Czcigodny Panie Prezydenciel W 
rozumieniu dokonanego przez C'ebie 
dla dobra miasta trudu, w uznaniu 
nieskazitelnege ducha obywatelskiego, 
w poczuciu wdzięczności za sumien- 
ne rządy nad nami, składamy Ci rze- 
telny gospodarzu miasta, sprawiedli- 
wy zwierzchniku, niestrudzony oraczu 
zagonu ojczystego. świadectwo głębo- 
kiej czci i serdecznej pamięci". 

Poczem odbyła w salonach restau- 
racji Gtorg'a wspólna biesiada. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Zar:ąd Kasy Chorych miasta 
Wilna na posiedzeniu w dniu 22:go 
bm. załatwił m, in. następujące sprae 
wy: przyjął do wiadomości Sprawo- 
zdanie Przewodniczącego Zarządu z 
delegacji do Warszawy w sprawie zae 
ciągnięcia pożyczki w Banku Gospo- 
darstwa Krajowego na cele inwesty- 
cyjne; ustosunkował się do podania 
Naczelnego Lekarza d-ra Maleszew= 
skiego w sprawie udzielenia mu urłopu 
1-rocznego, (w związku z wybramiem 
go na ławnika Magistratu) i przyjęcia 
w charakterze lekarza atńsbulutoryjne- 
go; wysłuchał pisma d-ra Brokowskie 
go o rezygnacji jego ze stanowiska 
Przewodniczącego Rady Kasy Cho- 
rych i uchwalił treść ich podać do 
wiadomości Rady; uchwalił wezwać 
Oddział Wileński Banku Bolskiego do 

SŁ 

komirskiego. W programie: Czaj 
<Rococo> warjacje na wiolonczelę x tow. 

i orkiestry oraz wiele innych utworów solo- 
ka, poczem zbiegli z łupem, na który wych i na orkiestrę. Dyr. A. Rubinsztejn. 
złożyły się: portfel skórzany, książecz- Nadmienia się jednocześnie, że p. 
ka wojskowa na imię Fajgla, SZCZ0- komirski jest znanym kapelmistrzem, który 
teczka do zębów, reg nowy gate OR pole. sm: na koncertach 
nitur granatowy, biała sukienka Graz W€ WworSš, oi " — siejszy występ tanecz i 
paczka z towarem wartości okolo 600 Kofłeńfewskikk W ai Polsk m Dzić 
zł. Śledztwo prowadzone przez miej: o godz. 5-ej pp. i jutro o godz. 12 m. 30 
scowe władze nie dały dctychczas pp. wystąpią w Teatrze Polskim wybitne 
pomyślnych rezultatów. W dniu tancerki siostry Korzeniewskie. W interpre- 

> ь tacji tych utalentowanych artystek ujrzym 
wczorajszym na miejsce zbrodni udał szereg nowych siegióunych Gócję dbali. 
się zastępca naczelnika urzędu śŚled- wanych do muzyki: Griega, Gounoda, Gol- 
czego podk. Glińskiz wywiadowcą. da, Moszkowskiego, Meisela, Macka, Rach- 

maninowa, Rubinsztejna, Ipolitowa-Iwanowa, 
Wagnera i inn. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. 
Wysiępy s'óstr Korzeniewskich wywcła- 

ły wielkie zainteresowanie. Kasa czynna 11— 
9 w. w ciągu całego dnia. 

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

meteorologiczny, komunikaty «PAT», nad 
program. 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo: 
giczny, nad program, 
15.20—16.35 Przerwa. 
16.35—17.00. Odczyt p. t.: «Boczna an- 

tena». (0 najnowszych zdarzeniach w nauce 
i technice), wyoł. dr. Bruno Winawer. 

1750—18.00. Nadprogram, komunikaty. 
19.00—19.15 Komunikaty <PAT>. 
18.50—19.15, Radjotechnika», wygł. p. 

WŁ. S'ępowski 

wiadujemy się, żew dniu dzisiejszym 
wręczono nakaz opuszczenie granie b. 
redaktorowi cedzisunego pisma ro 
syjskiego «Wileńiskie Utro» p. Roma- 
szowowi. Do dnia 30 bm. musi on о- 
puścić terytorium polskie, 

— Jakie straty wyrządziła... i 
jakich nie wyrządziła wczorajsza 
nocna burza. Burza, jaka szalała nad 
Wiinzm w ubiegły czwariek, prawdo- 
Po: z racji obfitości wody jaka 
spłynęła na ziemię, spowodowała na 5 10.35. Rozmait 
der pomyšine warunki dla wylęgania  103:-2000 Odeeyt pt: <Co robi To- 
sią kaczek—co prawda dziennikarskich. warzystwo Eugeniczne> z działu «Higjena> 
Czytelnik przeglądając gazety nie mógł wygł. dr. Henryk Szczodrowski. | 
wyjść z podziwu, że przy takiej ilości SSE a ać zoniezy lin 
piorunów, które za cel swój obrały Szwajcarskiej». ao ka BE” 
Wilno, jego dom został cały. Potoki 22.00. I alkis policji, 
a. w zwały chodniki, wywracały NE OD A CZASU, 

przechedniów, a w cukierniach pow- L adad, Tania a o iia dos 

Sil om Teen ės Jo ia ke awa ia 

WYPADKI I KRADZIEŻE. przedstawia się w nieco odmmiennem 
świetle. Wprawdzie na zaułku Żołe A 
nierskim piorun wybił szybę i trafił — (t) Obława na kłusowników 
w zegar—(zegar ten znajduje się e- wodnych. Webec stwierdzenia coraz 

becnie w kaucelarji straży ogniowej). Częściej powtarzających się wypadków 
Dowiadujemy, się iż skutkiem burzy, łowienia ryb w Wilji przy. pomocy 

szalejącej nad Wilnem w nocy z dnia barbarzyńskiego sposobu & z. ostką, 
25 па 20 b. m. również i Magistrat władze policyjne zarządziły zorgani- 
poniósł pewne straty a mianowicie: Zowanie obławy na amatorów nocnę- 

pobite zostały 300 lamp elektrycznych, go, a niedozwolonego tym systemem 
umieszczonych w poszczególnych połowu. . 

dzielnicach miaste; zalane wodą zo. _ РеНсйа rzeczna zrobiła obławę w 
stały rowy kanalizacyjne przy ul. Mo- okolicy Werek i przyłapała trzy oso- 
„stowej i św. Stefańskiej. Woda pod- by. Amatorzy barbarzyńskiego syste- 
myła jezdnie przy ul. Letniej i Wio- mu połowu ryb pociągnięci zostaną 
sennej, naprawa których wyniesie d odpowiecziałlności sądowej. 
około 800 e Ale za to kapliczka a KIE z 
przy kościele św. Piotra i Pawła, PT. Przy rolegu uc Jagle 1е 
lampa na elektrowni oraz latarnie na e a rige zy e 
moście antokolskim stoją całe i nie- 
naruszone. Od uderzenia pioruna aresztowano, skradziony zaś taksometr zwió- 
spaliła slę stodoła w zaścianku Pod- COMO poszkodowanemu. 

s — Tragiczny upadek z rusztowania. 
kopcewo o 4 klm. od Wilna položo- wy m. Garafcnówo RA Dziśnieńskiego, pod- 

komunikat 
ko- 

złożenia do dnia 1 września rb. wy- nego. Czas pracy przy remoncie kościoła spsdł z 
kazów pracowników Banku w celu _ Jak widziray, burza poczyniła dość rusztowania, ponosząc Śmierć na miejscu, 
ubezpieczenia ich w Kasie; wysłuchał znaczne straty, skąd się jednak I5-letni pca aś. "lanoof Wotóż Rea 
komunikatu Dyrektora z wykonania „Dziennikowi* i „Kurjerowi Wilef- rpotel Polonja) znajomy jego alis Kuala 
uchwał i w sprawie wynajęcia lokaiu 
dła rozszerztmia przychedni K. Ch: 
na Śnipiszkach, Pozatem załatwił sze- 
reg spraw drobnych ©  charakterzg 
administracyjnym. 

— () Streįk w piekarni Gor- 
dona zlikwidowany. Dzięki inier- 
weęncji Inspektora Pracy istniejący od 
kilku dni w piekarni Gordona (Wileń- 
ska 11) sirejk roboiników został zii- 
kwidowany. jak wiadomo, strejk ten 
powstał va tle usunięcia jednego ż 
robotników, co wydało się kolegom 
jege niesprawiedliwem, 

RÓŻNE 
— Gość amerykański w Wil- 

nie. Dn. 7 września przybywa do 
Wilna prezes amerykańskiej lzby 
handłowejw Nowym Jorku, Lord. 
Gość amerykański interesuje się prze- 
dewszystkiem nawiązaniem bezpośred- 
niego kontaktu z przemysłem drzew- 
nym w Wilnie, * 

— (I) Pociąg osobowy przybył 
z opóźnieniem. W dniu wczorajszym 
pociąg osobowy, przybywałący nor- 
malnie do Wilaa z Warszawy o g. 
19,30, przybył z opóźnieniem o go» 
dzinę i dziesięć minut, co wywołane 
zostało koniecznością przepuszczenia 
pociągu na jednej ze Stacyj. 

  

EDGAR WOLLES 

= łowieszcza postać, 
ROZDZIAŁ XIX, 

Major Emery śledzi. 

Elza otworzyła drzwi, by wpuścić 
do pokoju majora. Emery miał na 
sobie strój wieczorowy. Spojrzał ko- 
iejno na obecnych i Eiza dostrzegła 
lekki uśmiech pogardliwy ma jego 
ustach; fala nienawiści do tego czło- 

“ wieka zalała jej serce. 
— Pani jednak trafła do firmy 

Stanford, panno Marlow? —rzekł Eme- 
ry.— A wie pani, że ja prawie uwie- 

rzyłem, gdy pani powiedziała, że ni- 

gdy nie słyszała o tej ruchliwej iasty- 
tucji! 

Galia stał przez chwilę oszoło- 
miony, erzypomniały mu się obawy 
Tarna, Tak, ten człowiek mógł być 
Soioką! 

— Przyprowadziłem tutaj p. Mar- 
jow, aby razem z а zabrać stąd 

pewne pieniądze, które były własno- 

- ścią jej wuja—odęzwał się w końcu 
Ralf, patrząc przybyszowi prosto w 
oczy,—Aie spóźniłem się widocznie: 
Ktoś był już tutaj przedemną, 

Emery spojrzał na otwarty safes, 
potem wzrok jego znów zatrzymał się 
па młodej dziewczynie. Na twarzy jej 
malowało się głębokie zdziwienie. 

— Pieniądze? —rzekła.—Nie mówi- 
łeś mi nic o pieniądzach. 

skiemu* wzięło tej nocy na primaa- ki (hotel Europa) skradł 100 zł. gotówką. 
prilisowe ay, trudno odgadnąć. WE AA lek i 

— -- Walne zebranie Chrześc. „ — Dziwne zacho diu skowego s:pitaia. Dn. 26 bm czas pra- Zw. Zaw. Murarzy i Betoniarzy. gy tad zadna o ają rzy ке 
W niedzielę 28 b. m. © godz. 12 m. moncie szpitala wojskowego na Antokolu, 
30 w lokalu Centrali Chrześc. Zw. Griegois Zacharewicz (św. Jakóbska 16) i 
Zaw. (ulica Świętojańska 3) odbędzia Pole Soma aaa 18). dali 
się walne zebranie Chrześc. Zw. Zaw. go szpiłala św. Jakóba 5 S 
Murarzy i Betoniarzy, Między innemi Jak nas informują, lekarze szpilala woj- 
na porządku dmia zebrania jest spra- skowego nie udzielili poszkodowanym pierw- 
wa wyboru Zarządu i Komisji Rewi- 52*i pomocy. 
zyjnej. Że względu па doniosłość 
spraw ebecność wszystkich członków 
jest niezbędna, 

Wył. Walerjana Samowicza i Marjana Kowalskiego oraz 

Sprawcę kradzieży Piotra Bielifiskiego 8 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). «<Ma- 

Jefistwo> — słoneczna komedja Niccode- 
mi'ego, przyjęta entuzjastycznie na premje» 
rze przez publiczność oraz krytykę, ze wzglę: 
du na wyjazd grających w niej artystów, 
mimo rzetelnego powodzenia, jakie zdobyła, 
grana będzie jeszcze tylko palę razy. 

— <Aszantka» — Wł Perzyńskiego. 
Najbliższą premjerą w Teatrze Polskim bę- 
dzie świeina komedja 
SE z S. Perzanowsią w roli tytu- 
owej. 

— jJutrzejsza popołudniówka. Jutro 
w niedzielę o g. 4-ej m, 30 pp. po cenach 
najniższych (od 15 gr.) grana będzie kome- 
dja Caillayeta i Fiersa <Papa>. 

— Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród 
po-Bernardyński), Dziś 27 sierpnia rb. o g. 
8 wiecz, Wielki Koncert W.O. S. z udziałem 
znakomitego wiolonczełisty Kazimierza Wił- 

Challam zmieszał sig na chwilę! 
— Były tu nietylko papiery ważne, 

lecz i pieniądze, —tłomaczył się. Cha- 
dzi o to, że wszystko to zginęło. Mo- 
że major Emery mógłby nam wytlu- 
maczyć, w jaki sposób te się stało? 

— Zapewne Tarn sam je wyjął = 
odpowiedział spokojnie zagadnięty. 
Któż miał większe prawa ku temu? 

Znów spojrzał na Ełzę, która za- 
rumieniła się pod jego wzrekiem. 

— Radziłbym pani nie mięszać się 
do tych spraw, zwrócił się do niej 
imajor—Są sprawy, do których nia 
powiuny się mięszać małe dziew 
czynki. 
, Jego ton lekceważący niecierpliwił 
ją. Cała drżąca z gniewu, spierunowa= 
ła go wzrokiem. 

— Pan wie bardzo dużo o firmie 
Stanford, majorze Emery, rzekł Ralf 
z trudnością opanowując swój gniew. 
—-Sądzę, że Soioka nie zawahałby się 
przed kradzieżą! 

— Niech pan sobie myśli, co mu 
się podoba,—edparł Emery, poczem 
zwracając się do Elzy, rzekł: —A teraz, 
uważam, że najlepiej pani uczyni wra- 
cając do hotelu. 

Nie mogła już dłużej panować 
nad sobą. 

— Zachowanie pańskie i dyktator- 
ski ten jest nieznośny. Nie ma pan 
prawa rozkazywać mi, ani też radzić. 
Proszę mie nazywać mnie „małą 
dziewczynką”, bo taka poufałość gnie” 
wa mnie. Jesteśmy w biurze mego 

Wł. Perzyńskiego s===== 

  

  

  

niu tego przedsiębiorstwa de dzisiej- 

szego dnia, jednak teraz czuję Się 
uprawnioną do proszenia pana © opu: 
szczenie tego lokalu. 

Emery wzruszył ramionami i wy- 

szedł na kurytarz. Za nim wysunął się 

Ralf, zamykając za sobą drzwi. 
— Panie Emery, musimy pomó- 

wić o tej sprawie. Jak widzę, nie mo- 
żemy obaj pomieścić się w Anglji. 
Czuję się w ebowiązku uprzedzić pa- 
na, že jeśli jedna z organizacyj bę- 

dzie musiała zginąć, to w każdym 
razie nie nasza. W sałesię przed pa- 
ru dniami były znaczne pieniądze. 

Pan wie wszystko. W jaki sposób 
mógł pan się dostać tutaj? 

— To znaczy, że ja ukradłem pie- 
niądze? 

W szarych oczach  przemkaął 
drwiący uśmiech. 

Dam panu radę, którą już sły» 
szał pański zmarły wspólnik. Nie za- 
czepiajcie Soioki, jest to niebezgieczny 
człowiek. 

To mówiąc, Emery odwrócił się i 
skierował się ku wyjściu. 

Ralf wrócił do Elzy blady z 
gniewu. 

— Poszedł już? — zapytała. 
Próbował odpowiedzieć, iecz gniew 

go dusił. 
— Ach więę fo taki jest ten Eme- 

ry|-mrukną!  wreszcie.— Zapamiętam 
to bydlę! 

— Czemu nie wspom'nałeś mi o 

O w O 

PROTOKÓŁ 
Spotkania Zastępców honorowych p. Bolestawa Wścieklicy pp. 

p. Bolesła* 

wa Wita Święcickiego. pp. Piotra Łazarewicza I Antoniego Żo- 
chowskiego w dniu 25 sierpnia 1927 roku w Wilnie przy ul. 

Wielkiej 24 m. 1 o godz. 16-tej m. 45. 

Zastępcy p. Święcickiego, powołując się na rozmowę, jaka misła miejsco w dniu 
19 sierpnia "1927 roku KomielSy mim a zastępcami honorowymi p. Wścieklicy, przy po- 

nownem wszczęciu kroków postępowania honorowego, w której ich mocodawca eświad- 

czył, iż uważa p. Wścieklicę za osobę, z którą w żadnym razie nie może prowadzić 

pertraktacji honorowych, złożyli w jego imieniu oświadczenie, stanowiące załącznik ni- 

niejszego. $ 

' Zastępcy p. Wścieklicy przyjęli oświsdczenie p. Święcickiego, złożone przez ich 

zastępców, do wiadomości i wniosków żadnych nie wysunęli. 
Na tem zebranie zakończono i protokół podpisano. | 
Do protokółu dołączony jest 1 załącznik <oświadczeni 

25-VIII. 1927 r.» 
(—) Antoni Žochowski 
(-) P. Łazarewicz 

a p. W.-Święcickiego z dnia 

(—) W. Samowicz 
(-) M. Kowalski 

Oświadczenie. 
Niniejszem upowsżniam WParów Antoniego Žochowskiego i Piotra Łazarewicza 

do słożenia w mojem imieniu zastępcom honorowym p. Bolesława Wścieklicy WP. 

Walerianowi Samowiczowi i Marjanowi Kowalskiemu oświadczenia w sensie nastę- 

Pal Potwieniznjąc stenowisko p. Bolesława Wita Święcickiego, zajęte wobec WPa: 

nów jako zastępców honorowych p. Bolesława Wścieklicy—na zasadzie art. 89. Kodeksu 

Honorowego Ė ie uznajemy dotychczasowego sposobu załatwiania sprawy 

Aa Ee ików i oświadczamy w imienłu tnocodawcy, co następuje: j sw edni i ošwi й Ё 
oraz Czynności swych pop! sdycjelspr iwa: 

Mocodawca zarówno ze względu na respektowane powszechnie tr; s 

a Aria antes formalne odmawia na zasadzie art. 8 K. H. Boziewicza dania 

z 
d 
a 

r. b. w lokalu redakcji <Kutjera Wileńskiego». 

mleczarnia i 

dres w adm, <Słowa» 
z 

  

  

OK 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu'* 
czają listownie: buchałterji, rachunkc ч 
wości _ kupieckiej, maski Nandi 4 
handlowej, stenografji, nauki handlt - 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
1 ŻĄDRJCIE PROSPEKTÓW 

POOL R+4++4+4+1 

$ Szholne Książki zz; 
WSZYSTK CH WYDA * CÓW 

, dla szkół wszystkich typów dostarcz.£ 

M. ARCT "eryk 
* „ег( 

) Warszawa, Е 

6
4
4
9
0
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Nowy Świat * 4 * 

1090000090000000<4 LARY 
ча : zacyjny 

DORTÓR pskiego 
pi 

0. ZELDOWibie Ri 
chor WENERYGÓ% Prz 
NE, MOCZOPłErykań: 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-5 Masow 

  Do sprzedania 

jadłodajnia 
e sprzedażą piwa w 
obrym punkcie tanio 

  
  

do 19. Mickiew'it 

1 honorowej p. Wścieklicy, motywując to: ŠE i DOKTOR 
m a dain tenai zatargu (dnia 31 maja 1927 r.] obražony p. Wścieklica dał Zgubiono $1 Id i BERL 

szereg powodów, do wniosków dia strony przeciwnej, iż sprawę usiływał tendencyjnie AAS SER p R i 8 OW CZQinoszą 

odciągnąć w stan zadawnienia, : ` д"і"э“‘е:;‘ 2 Lai KOBIECE, WEŃrE w 
b) P. Wścieklica uniemożliwił wezwanie przez Sąd Honorowy (w wypadku zais- M al iai RYCZNE i eliszczyly 

tnienia art. 73 K. H. Boziewicza) świadków ze strony pierwszych b. zastępców P Świę: a D na R 2 DROG MOCZyk SĄ: 

cickiego pp. Stefana Gackiego i Kazimierza Volacsgo DE I z A > Up: sa an > 712: od jżnie 2 

i i i U ro: rz 4 e 

poz honorowych, gdzie w drugim wypadku A M EE ŽŽ . da redakcji «Słowa. | Mickiewicz my Ra 
W/ międzyczasie p. Wświeklica został czynnie żnieważony przez p. Kazimierza — ——— 7 hdi, fat 

aido 2 AE w prasie i nie otrzymał satysfakcji honorowej z art. 74, p. 4, k I - . dės. Nr is 

cza, , 
A GP; Wódiegiica złamał w sprawie z p. Wojcickim art. 25 Kodeksu Honorowego Miesz UN i M. 6. Eolfgh nad 

Boziewicza, wskużek czego wniesiona została przeciwko niemu skarga karna z art. 533 słonecznego z wanną Senelė L-Zonym 

Kodeksu Karnego obowiązującego na b. terenie zaboru rosyjskiego — które to fakty etc. szukam i odstąpię si U end pi 

zostały opublikowane w prasie, stawiając p. Wściekilcę w Świetle człowieka absolutnie po cenie kosztu 1—2 Wiieńska 7, tel. IBOdobi 
niezdolnego do otrzymywania satysfakcji w drodze honorowej, co zresztą uzasadnia pokoje osobie solidnej. ska T, tel. p 

dobitnie art. S$ my — punkty 6, 15, 16 ! pierwsze słowa punkiu 21 oraz punkt 23 1 25 Studnicki, — Archiwura 23 ną 

tegoż artykułu 8-go K, H. Boxie wicza. ° ‚ z Państwowe tel. 12—96 w ciąg 

e) Mocodawca nasz wobec powyższego nie może bez ujmy dla swego honoru Akuszerka kadzies 

wdawać się w pertraktacje honorowe z p. Wšcieklicą, tembardziej, że w ROI Czasie ы w. Smiałow: * 

wymierzył sobie doraśnie czynrą satystakcję na p» b. Wścieklicy — w dniu maja Mechunik przyjmuje od gużr 2 

dmowę tę w imieniu uaszego mocodawcy p. Bolesława Wita Święcickiego 

a Nes ędnie uzasadnioną, pozostawiając oczywiście prawo obrażonemu 

p. Bolesławowi Wścieklicy dochodzenia swej krzywdy na drodze wyłącznie sądowej, do 

czego dsł w międzyczasie precedens w innym zatargu, gdyż nawet „możliwie wynika- 

jący jednostronny Sąd Honorowy att. 166 i 167 K. Fi. Boziewicza nie może mieć ab- 

solutnie w następstwie tego zastosowania, z powodn jawnych i powszechnie znanych 

zarzutów niehonorowości p. B. Wścieklicy nie tylko w stosunku do naszego mocodaw- 

ych osób, o czem zie decydował Sąd Karny, a nawet podcbno Sąd 

    

    
  

  

Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 

  

46 m. BRUN 
W: Z: P. Nr, Panu 

wa ad 
DIA UCZENŁescze 
pełne  utrzymstzzyjjj, | 

poszukuje pracy, 

Witoldowa 16 m. 2- 

  

cy, lecz i inm Ё Е ы > da" . Zgło- i ił 

Glywzili, Licz sa p. Wódka zreał (ke Kuros Wileński» | Słowo» — 2 3, oj widmie. Pao? Ula, jet Ania iępnia 2 (—) Bolesław Wit Święcicki. <Słowa». konueršacja ta ne * 
Wilno dnia 25 sierpnia 1927 A. D. = Е \‹-.2:'1‘} е!‘до‹›‘ s 2 С 

p 60 5POVROONRY: Placówka Polska P Krupowies. '2ęsie1 

Redak Słowa”; |ssxówiu | „аоч TOKI lo sprzedania. й 

eda cja 99 i Szalom 18 | Zavaiia 84 ms, 2 mechaniknych a 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego £ | posiada salony ta- do pracy na wosaa w” 

Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji nio, przyjmuje M'eszkania sa u: wietejsce 2 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. zamówienia s х ;›'шуігпиіешу ša odn c 

3 Laskawo zaofiarowania prosimy nadsylaė do adm, «Stowa 4| — NA RATY — | IZypokojowe =. WY- Ados w adm, «3109 I 2 
S ю 2 38 lat pracy. godami i  elektrycz- i 

+ "= - ‹ i ——— nošcią SĄ jeSZCZE do ———> E zn 
WE z: 0 Pi a 1 
owska Nr 51, za Zie- ! PRZETARG. Meble Pizza * Pianinocee 

spytać dozorcę. L= 
žortepi ч— 

D. K. P. w Poznaniu zwraca uwagę na mający ® — ;&‚:іё. ан DOZN 

się odbyć w dniu 13 IX 1927 r. przetarg publiczny $0 | n? Uczącą się wynagrodzenie. nę 

na dostawę około 4.500 m3 kloców sosnowych 8 młodzież Szpitalna 7 = w ! 
: у в “| (a pobližu Zawai Cztonl 

(okrąglaków). ‚ i najtaniej nabyć przygatijć - dutells | la Pol 

Szczegóły mrzetargu ogłoszona w Manifosze oce gentna rodzina, na —. Wyc 

Polsk m Nr 192 24 Vill i Egoce Nr 230 23 Vili r. b. ои УНОа mieszkanie z wszel: ska | 

Prezes Dyrekcji Kolei Państwowych. H. Sikorski i S-ka 
ul. Zawalna Nr 30. 

  

  

          

   
  

  

  

kiemi wygodami i 
całodziennem utrzy+ 
maniem. Troskliwa 
opieka zapewniona 

i iortepjan na 

Przyjmę,» 
na mieszkanie, miŚci poi 

         

  

   

  

  

  

  

  

— Ależ oczywiście były tu pienią- Nerwy jego były tak naciągnięte, że 
dzel—krzyknął niecierpliwie—chciałem . nie mógł się opanować. 
ci zrebić niespodziankę. Było mnó- Elza milczała przez całę drogę do 
stwo pieniędzy, wiem to od samego domu. Z uczuciem ulgi pożegnała 
Tarna. się z Raliem przy bramie. Ona także 

Znów zaczął oglądać wnętrze safe- pragnęła samotności. 
su i znajdujące się w mim papiery. Chalłam, podchodząc do domu, 
Nagłe krzyknął. ominął dwuch ludzi, na których nie 

— Co się stało? zwrócił uwagi. W chwili, gdy włożył 
— Nic,—odrzek!, chowając do klucz do zamku, tknięty nagłem prze- 

kieszeni kartkę, znałezioną w głębi czuciem odwrócił się. Cios, wymie- 

safesu. rzeny w jego głowę, ominął go. Szyb- 
£— Zdawało mi się, że znalazłem kiem uderzem zbił z nóg jednego z 

coś ważnego. przeciwników, lecz drugi skoczył w 
Spiesznie opuścił biuro, wypycha: bok. Błysnęła stal i Ralf poczuł ostre 

jąc gwałtem prawie swą towarzyszką ukłucie nęża. [ 
za drzwi. — To za Soiokę|—żasyczał nie- 

— Ralfie, co miałeś na myśli, mó- znajomy. 
Chatlam wyjął rewolwer. Za chwilę 

wrogowie jego mknęli wzdłuż ulicy... 
Ralf przez chwilę trzymał jeszcze re- 
welwer skierewany ku nim, lecz zro- 
zumiawszy, że wystrzał wywałałby 
zbyt wielkie zatmięszanie, / schował 
broń do kieszeni, 

Ralf biady i drżacy wszedł do 
swego gabinetu. Soioka atakował po- 
raz drugi! 

ROZDZIAŁ XX. 

Rozmowa z Tepperwillem. 

Następnego dnia Chałłam wcze- 
stym rankiem zjawił sig w banku 
Stebbinga i po długiem oczekiweniu 
został wprowadzony do gabinetu Tep- 

wiąę, że nie możecie pomieścić się w 
Angli? I co oznaczały twe słowa o 
pieniądzach, czyżbyś posądzał majora 
Emery e kradzież—zapytała Elza, 

Prześladowałą ją mtyśl, że pizaią- 
dze te należały może do Emery, że 
były ukradzione i stąd wypływała za; 
inieresowanie jego temi sprawami, 
Czyżby Tarn popełnił poważne na- 
dużycia w powierzonem sobie przed- 
siębiorstwie? Serce jej biło niespokoj- 
nie, gdyby się jej podejrzenia miały 
sprawdzićl.. 

— Czy pieniądze te pechodziły z 
kradzieży? Czy pan Tarn... 
at Na miłość Boską, nie pytaj o 

ni 
Ralf pragnął jaknajprędzej zostać 

- . 2 у trzymaniem | Wycie: 
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