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PRENUMERATA E 
Zł.. zagranicę Konta 

  

Były dygnitarz sowiecki o Rosji. 
Aby dobrze zdeć sobie sprawę z 

tego, co się dzieje obecnie w Rosji, 

koniecznem jest przypomnieć niektóre 

fakty z niedalekiej, a tak obfitej w 

wypadki przeszłości. Kiedy po prze” 
wrocie marcowym zaczął się rozwi 

jać ruch bolszewicki, nikt nie zwracał 

na to uwagi. Nic dziwnego, bolsze- 

wizmu prawie nie znano, a więc nie 

doceniano jego sił potencjainych, ani 

w Rosji ani też zagranicą. Gdy wid. 

mo przewrotu bolszewickiego stało 

się faktem, większość społeczeństwa 

spotkała go najzupełniej spokojnie, 

nawet z pewnem moralnem zadowo- 

leniem. Po chwiejnych  neurastenicz- 
nych rządach Kiereńskiego, jedni wi- 
dzieli w nim przyszłą silną władzę, 

nie mając na myśli celów i metod 

bolszewickich, dradzy nie wierząc w 
jego trwałość, przypuszczali, że bę- 

dzie on tylko bodżcem do stworze. 
mia silnej władzy. którą była wtedy 

marzeniem ogėlū. 
Gdybyśmy chcieli przesiudjować 

materjał dotyczący pierwszych walk 

z bolszewizmem, ogarnęłoby nas po- 

prostu zdumienie, gdyż zobaczyliśmy 

z jaką obojętnością szerokich mas 

spotkali się ci wszyscy, którzy od 

pierwszej chwili zrozumieli koniecz* 

ność walki. Obojętność ta panowała 
"nietylko w Rosji, ale i w całej Euro- 
pie. „Bolszewizm nie przetrwa dwóch 

tygodni". «Bez oficerów bolszewicy 
mie stworzą żadnej armji, a. oficero- 

wie carscy nie pójdą do armji czer- 

wonej»—tak twierdziła dalekowidząca 
polityka europejska w 1919 roku, to 

jest w chwili, gdy likwidacja mogła 

być dokonana bez większego wy- 

siłku. 

Sam Lenin nie wierzył wtedy w 
możliwość nie tylko zwycięstwa, ale 

utrzymania się u władzy. Rewolucja 
socjalna, niezbędny warunek trwania 

władzy sowietów, była wówczas od- 
ległem celem. Komuniści właściwie 
chcieli przetrwać dłuższy czas, by po: 

głębić i sprawdzić doświadczenia 
Paryskiej Komuny, i walka miała z 

punktu widzenia Lenina więcej hi- 
storyczne niz praktyczne znaczenie. 

Miał to być tylko przykład dla przy- 

szłych pokoleń proletarjatu. Lenin 

nieraz to podkreślał zupełnie otwar- 

cie na zebraniach W. C. I. K. 
Dopiero potem w roku 1919, kie- 

dy Rosja stworzyła już armię, co 
prawda daleką od doskonałości, na- 
wet z punktu widzenia Sowietów, 
lecz która posiadała dostateczną ilość 
dowódców  zwerbowanych drogą 

przymusu, z kadrów Starej armji ce- 

sarskiej, a z drugiej strony, kiedy 
liczba nowych, nieodpowiednie wy* 

szkolonych, lecz pełnych zapału i 

wiary w=dzieło rewolucji, wypełniła 
szeregi oficerów, bolszewicy zaczęli 

poważnie myślęć o, obronie ustroju 
sowieckiego. Wtedy właśnie Trocki 
powiedział wyraźnie: „sajuznaja kontr- 

rewolucja praziewała mamjent*. I 

istotnie swe zwycięstwo 1918—1919 

roku bolszewicy zawdzięczają nie 

tylko swemu okrucieństwu, żelaznej 
"dyscyplinie, z jaką prowadzili walki, 

ale w znacznej mierze nieudolności 

swych przeciwników, braku ich na- 

leżytej organizacji i jedności. 

Zwycięstwo bolszewików nie na- 
uczyło jednak Europy. Potrzebne były 

nadludzkie wysiłki narodu poiskiego 
aby uratować Polskę od hord bolsze- 
wickich w roku 20:ym. Europa bier- 
nie przyglądała się tej walce, A po 

wojnie z Polską walka z Rosją So: 
wiecką straciła wszelkie pozory po- 
ważnej walki. Zaczęła się hałaśliwa 

kampanja w prasie, ale za kulisami 
ci sami co ją inspirowali Śzukali 
wszelkich sposobów, aby prędzej 

nawiązać dobre stosunki z Rosją So- 
wiecką. Wrangiel i inni zostali prze» 
rzuceni do Francji lub Afryki i armje 

ich skazane na demoralizację i zank 
wartości bojowej. 

Dziś najbardziej aktywna emigracja 
jest zupełnie bezsilns, Walka wew- 

nątrz Rosji została sprowadzona do 

2 Odnoszeniem ao domu iłub z przesyłką pocztową 4 sł, 
czekowe W P. K. 0. Nr. 80259 

minimum, bo przestała być masową, 

walczą bowiem tylko jednostki, 

zmęczone, bez energji i poparcia. 

Walka z Sowietami to wybuchy ha- 

łaśliwej kampanji prasowej o sensa- 

cyjńem zabarwieniu, natomiast mało 

odpowiadającemj istocie stosunków 

wewnętrznych w Rosji. 
A więc śmierć Dzierżyńskiego, 

lub nowa «dyskusja» w łonie partji 
komunistycznej a odrazu czytarmy 

wiadomości, że Rosja się rozpada, 

że dni ostateczne komunizmu już 

nadeszły i t.« p. Gdy w ten sposób 

informuje prasa europejska o wypad- 

kach rosyjskich, tam na Wschodzie 
Sowiety to mało obchodzi, gdyż 

wiedzą, że mogą sobie pozwolić na 
taką rozkosz jak «dyskusja» i mogą 
ją prowadzić śmiało. 

Chciałbym po pierwsze, przyponi- 

nieć, że obecnie tocząca się w łonie 

partji komunistycznej «dyskusja», nie 
jest bynajmniej czemś nowem. Już w 

początkach 1918 roku, ogromna część 

partji z Bucharinem na czele, nie 

tylko słówem ale i czynem walczyła 

przeciw zawarciu paktu z Niemcami 

w Brześciu, Całe gubernie potępiały 

politykę centralnego komitetu, a całe 
pułku, dywizje prowadziły prowoka- 

cyjną wojnę na własną odpowiedzial- 

ność aby przeszkodzić pertraktacjom- 

Trockiego. W roku 1920 kiedy Lienin 

rzucił hasło nowej polityki ekono- 

micznej (N.E.P.) wszyscy prawie bez 
wyjątku komuniści byli wrogo uspo- 
sobieni do zmiany kursu sabotując 
zarządzenia nie mniej zajadle niż w 
pierwszych latach urzędnicy carscy 

Sabotowali zarządzenia Sowietów. 

Z kolei w roku 1921 powstaje 

zacięta walka z t.zw. „roboczej opo- 

zycji* na czele z członkiem central- 

nego kómitetu Szlapnikowa, leaderem 
ruchu kobiecego, ówczesnym sekre- 

tarzem kominternu A. Kolłątajową i 

Miasnikowym, który reprezentował 

masy górników Uralskich, W roku 
1923 na widowni ukazuje się Trocki, 
popierany przez członków centralnego 

komitetu. Radka, Smirnowa i Piata- 

kowa. Rzucają oni hasło demokra- 

tyzmu wewnątrz partj) Tiocki ma 

za sobą armję a cała niemal pzrtja 

zmęczona wojskową dyscypliną par- 
tyjną, pragnie uig. 

Sam Lenin był w opozycji pod 

koniec 1921 roku na jednej z konfe- 

rencji, nazwał całą politykę ekono- 

miczną pierwszych łat — błędem — 

wtedy. kiedy większość C. K. nie 
chciała uznać swej winy i usprawiedli- 

wiala ją koniecznošciami, 

lież to innych kwestji, czy to w 

łonie C. K. czy w szerszych masach 

partyjnych spotykało się 2 krytyką, 

jawnym sprzeciwem lub wręcz walką. 
Wystarczy tylko przypomnieć kwestje 

CZEKA. Analizując te wszystkie ob 
jawy, bezstronnie trzeba stwierdzić 
że przy każdej dyskusji namiętności 

obu stron rozpalały się do maximum, 

przeciwników С. K. nazywano zdraj- 
cami, podnoszono niebezpieczeństwo 

na jakie jest narażona rewolucja. W 
obozie przeciwnym cieszono się z 
tego, snuto rozmaite horoskopy w 

różowych barwach.. gdy — dyskusją 
skończyła się i Rosja Sowiecka, nie 
tylko trwała ale wychodziła z tych 
wewnętrznch tarć jakby odmłodzona 
i pewna o Swoje jutro. 

Zresztą czego właściwie chcemy? 
Może żądamy zwycięstwa Zinowjewa? 

tj. walki z N.E. P-em. większej 
aktywności trzeciej międzynarodówki 

i bliskiej wojny? Czy też wolimy 

zwycięstwa obecnego oficjalnego 

kursu polityki sowieckiej, t. j. inten- 

sywniejszej współpracy z Europą i 

tem samem pewnej pacyfikacji? Jeżeli 
przypuszczamy, 26 zwycięży ktoś 

trzeci—grubo się mylimy, gdy widmo 

bowiem tego trzeciego zjawi się na 

horyzoncie, tarcia wewnętrzne i spory 

w Rosji ustaną 

Cały ten ruch, który w Rosji e- 
becnie obserwujemy, tę dyssusję i-nie- 

porozumienia, jest zjawiskiem perjo- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
W sprzeuaży Getalicznej cera pojedynczego n-ru 15 groszy, 

| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

KONTR-REWOLUCJA W GRECJI. 
a DA, ME lęgi Neue E rėja Presse donosi z Sofji na 

: jącym sie z mate. podstawie wiadomości z pogranicza bulgarsko greckiego, jako- 

„ach pan ki po: by w Grecji miała wybuchnąć kontr-rewolucja. Od polndnia až 
J SEN P > > ti do godz. 7ej wieczorem słychać było podobno w Salonikach a 

trzebie nowego oczyszczenia part), następnie w Seres i Drama strzały karabinowe. Obiegają po: 
co nie jest dziwne, gdyż jedna z głoski, źe flota rządowa ostrzeliwała Saloniki, gdzie podobno 
najliczniejszych partji związana że- koncentrują się kontr rewolucjoniści. 

lazną dyscypliną musi się fertnento: WIEDEŃ, 27 VIII. Pat. Neues Wiener Tapeblatt donosi z Aten, 
61 -ulebzć ieacii źe garnizony prowincjonalne domagają się usunięcia z armji 

o aaa... j wszystkich tych osób, które ponoszą odpowiedzialność za obec- 
Śmierć Dzierżyńskiego w stosunku ną sytuację polityczną w krzju. Wedle informacji dzienników, 

do całości jest tylko zbiegiem oko- a! pr-papaeć dej o OPÓR starciacp w Salonikach, pozba- 

liczności. Czy Dzierżyński, którego wione są wszelkiej podstawy : 

tyiko yoiek ona na takie WIEDEŃ, 27Viil, Pat. Neue Freie Presse donosi z Aten, że 
R był k а Еч wykryto tam spisek, który miał na celu zwolnienie Pangalosa z 

MANOWSKOĘ OUTS więzienia i wywiezienie go samolotem zagranicę. Misji tej podjął 
kiego rozlewu krwi, cży nie zdołał sję były komendant marynarki Colialexis. Wobec wykrycia tego 
on tylko pohamować dzikąa szeroką spisku gen. Condilis jeszcze tejże nocy kazał przewieść Pangalosa 

naturę ludu rosyjskiego, o tem mówić do starego tureckiego więzienia na wyspie Krecie. 

dziś trudno, zbyt bowiem silny wpływ 

wywarł ocean krwi, który zalał Europę 

w latach ostatnich. 
Garstka ludzi licząca dziesięć lat 

temu kilkansście tysięcy, dziś wyrosła 

w miljonową partję, opanowała jedno 

z największych państw. Europa albo 

niechciała — albo chciała a więc nie 

mogła w swoim czasie zlikwidować 

bolszewizmu. Nie pokonały go siły 

wewnętrzne, bo partja komunistyczna 

uzbrojona była w dyścyplittę, bo kraj 

nie był niweczony przez partyjnictwo. 

Cierpiały jednostki, cierpiały masy, 

cierpiała wolność osobista, lecz pań: 

stwo rosło. 
Na zakończenie chciałbym powie- 

dzieć wszysikim tym, co widzą w 

najdrdbniejszym fakcie nieporozumień 

w Rosji Rowieckiej jej bliski upadek, 

tym co lubią o tem hałaśliwie mówić, 

co budują ną tem swe nadzieje — 

niech zechcą określić upadek Sowie- 

tów za pomocą wskazówki rewolucji 

socjalnej w Europie, Najstosowniejszą 

mojem zdaniem byłaby tu formułka: 
upadek bolszewizmu w Rosji jest 

równy możliwości rewolucji socjalnej 

w Europie. 
Przeglądając się nowej budowie 

państwowości w Rosji, stwierdzić 

należy, że Rosja nie jest w tej chwili 

siabą; od byle dyskusji nie rożpadną 

się zręby jej budowy. Rozpowszech- 

nianie mniemania o słabości Rosji — 
w Polsce jest według mnie rzeczą 

szkodiiwą, gdyż przesłania nam istot- 

ny stan sił naszego wschodniego 
sąsiada. 

Ignacy Gintowt Dziewałtowski 
b. komisarz spraw zagranicz: 
nych i wojny republik zaural- 
skich, b. poseł sowiecki w Pe- 
kinie 

EESKNENZESETZY TR ZEZA OBEZROZTDMWAWIE 

Tajny traktat grecko- 
jugosłowiański. 

RZYM, 27.ViN. PAT. Stefani. О. 
głoszona przez paryski dziennik 
L'Humanite wiadomość o zawarciu 
tajnego traktatu między gen. Panga- 

losem a rządem jugosłowiańskim, 
wywarła silne wrażenie we włoskiej 
opinji publicznej i bez względu na 

swe pochodzenie uważana była. za 

prawdziwą. Wrażenie wywołane tą 
wiadomością stało się jeszcze silniej- 
szem po ukazaniu się zaprzeczenia 
urzędowej agencji francuskiej, gdyż 
cel interwencji wspomnianej agencji 
francuskiej wydawał się dziwnym. 
Dzienniki zastanawiały się, dlaczego 
właśnie miała ona występować z 
zaprzeczeniem, którę raczej powinno 
było wyjść z At lub  Białogrodu. 1 ii i 261 e Konferencja partji komunistycznej 
obszernych komentarzy w  dzienni- MOSKWA, 27—Vill, Pat, Centralny komitet pariji komunistycznej 
kach i cała włoska prasa od dnia związku sówietów postanowił zwołać do Moskwy w dn. 15 października 
wczorajszego prowadzi polemikę w zwyczajną konferencję partji w celu omówienia spraw polityki między« 
tej sprawie. narodowej, położenia gospodarczego oraz pracy w związkach zawodo- 

Giornale d'ltalia uważa dementi wych. : 

Lot Warszawa. Tokio. Havasa za potwierdzenie istnienia 
traktatu zac jugosłowiańskiego i 

zapewnienie o współdziałaniu Fran- WARSZAWA, 27—VIII (żel. wł, Słowa). Dziś zrana wyst = Е , . wł, Ё ystartował z 
cji przy zawieraniu tego traktatu. jotniska Mokotowickiego por. pil. Orliński który odbywa lot Warszawa- 

Tokio. W dniu dzisiejszym w południe dzielny lotnik lądował w Mos- 
kwie skąd niezwłocznie odleciał do Kazania. - 

Ukiad ten obchodzi bezpośrednio 

Bilety ulgowe dla uczniów 

Włochy. Wiąże się on -z zagadnie- 
niem bułgarskiem, kwestją albańską 
oraz położeniem na Adryjatyku, czyli 
z probiematami dotyczącemi najwa- 
żniejszych włoskich interesów. We- WARSZAWA, 27—VIII, Pat. Wobec przdłużenia wakacyj szkolnych 

w tym roku, m'stwo kolei przedłużyło ważność zaświadczeń szkólnych, 
uprawniających do korzystania z ulg kalejowych do dn. 15 września rb. 

krok, który mógłby wywcłić nowe iniet: ® im aaa Kė Minister Zaleski w Paryżu. 
nach. Dziennik kładzis nacisk na PARYŻ, 27 VII. Pat. 

Komentarze Tribuny, Messagero i 
innych dzienników utrzymane są mniej 
więcej w tym samym tonie. 

Kwestja Tangeru. 
PARYŻ, 27,VIII. Pat, W związku z postanowieniami przyjętemi na 

wczorajszem posiedzeniu rady ministrów, rząd złożył oświadczenie w 
sprawie Tangeru. Stanowisko rządu francuskiego w tej sprawie jest nastę- 
pujące: Rząd aprobuje to z pośród dezyderatów Hiszpanji, które wydają 
mu się słuszne. Teren porozumienia w sprawie zwiększenia wpływów 
Hiszpanji w Tangerze dałby się łatwo znaleść pod warunkiem, że interesy 
materjalne i moraine Francji będą poszanowane, oraz, że sprawa pozosta- 
nie w rękach stron zainteresowanych bezpośrednio a nie będzie żałatwia- 
na na terenie międzynarodowym. Pisma jednomyślnie wyrażają opinję, iż 
kwestja Tangeru nie będzie mogła być przekazana Lidze Narodów, ponie- 
waż Tanger nie jest terenem mandatowym. 

Prasa niemiecka o jesiennej sesji. 
BERLIN, 27.Vill. PAT. Dzienniki lewicowe zapatrują się dość spo' 

kojnie na możliwość udzielenia Polsce niestałego miejsca w Radzie Ligi 
z równoczesne zabezpieczeniem ponownego jej wyboru. 

Prasa prawicowa zapewnia, żeNiemcy nie zamierzają intrygować 
przeciw wyborowi Polski do Rady, jednocześnie zaś pociesza się, że mię- 
dzy prawem wybieralności a samym faktem wyboru jest jeszcze znaczna 
różnica. Berliner Zeitung pisze w tej sprawie: ostatecznie współpraca z 
Polską w Radzie Ligi mogłoby leżeć w interesie Nięmiec. 

Lokal Anzeiger zastanawiając się w dłuższym artykule nad tem czy 
niemiecka delegacja ma głosować za Polską jako niestałym członkiem Ra- 
dy, twierdzi, że niektórzy członkowie rządu Rzeszy odpowiadają na pyta- 
nie to z różnych względów twierdząco. SZR : : 

Wojna domowa w Chinach, 
SZANGHAJ, 27.VIII. PAT. Opóżnione przez cenzurę telegramy z 

Fiankou donoszą, że na wskutek zajęcia miast Vochow i Achant przez 
południową armię kantońską, wojska sprzymierzone wydały  natychrmias- 
towe zarządzenia w celu powstrzymania wojsk czerwonych. Do Hunan 
wysłane zcstały pośpiesznie posiłki w liczbie 150.000 ludzi. Przybycie do 
Hankou marszelka Wu-Pei-Fu dodało otuchy tamtejszym sferom wojsko- 
wym. 

Walki w Syrji. 
- BOJRUT, 27.Vill. PAT Z Dżebał-Druza donoszą o kilku drobnych 

starciach. Na południu Libanu sytuacja znacznie się poprawiła. W rejo> 
"nie Damaszku jeden z najcelniejszych przywódców band Attrache zgłosił 
uległość. Kursują pogłoski o wzmożonej działalności sułtana  Attrache, 
który ogłosił nową odezwę przeciw Francji, jednak sułtan Attrache jest 
niema! całkowicie odosobniony i rozporządza tylko konnym oddziałem w 
liczbie 100 ludzi. 

- PARYŻ, 27—VIII. Pat. Zastępca naczelnika wydziału afrykańsko-le- 
„watyńskiego w m-stwie spraw zegranicznych Pensot zosteł powołany na 
stanowisko wysokiego komisarza w Syrji. 

Włochy popierać będą Hiszpanów.. 
LONDYN, 27 Villi. PAT. Daily Mail donosi z Rzymu, że delegacja 

włoska do Ligi Narodów popierać będzie na terenie genewskim żądania 
Hiszpanji w sprawie przyznania jej stałego miejsca w Radzie Ligi, 

Stracenie unjonistów. 
ANGORA, 27 Viil. PAT. 4ej członkowie stronnictwa unjonistów z 

ministrem Dżawid Beyem na czele skazani na śmierć przez trybunał 
niezależności, zostali straceni. 

Sowiety w Azji, 
LWÓW, 27 ViW. PAT. Gezeta Poranna donosi z Moskwy, że roz- 

poczęte niedawno pertraktacje sowietów z Turcją i Persją w sprawie 
paktu gwarancyjnego, obejmują również sprawę ustalenia Ścisłej współ- 
"pracy na terenie międzynarodowym, zwłaszcza w sprawach azjatyckich. 
Krok ten ma na celu wspólne zwalczenie wpływów angielskich w Małej 
Azji. 

dług Giornale d'ltalia, udział Fran. 
cji przy zawieraniu tego układu jest 
w Wiedniu i Londynie uważany za 

i ! Ss 1 Dziś po południu Poincarć przyjął ministra 
konieczność wyjaśnień i domaga się Zaleskiego. 
przejrzystej polityki od mocarstw od- . 3 
powiedzialnych za pokoj w Europie, Czechy śladem Polski. 

PRAGA, 27 VIIL. Pat, Rada minisirów republiki czechosłowackiej 
postanowiła wczoraj zlikwidować Ministerstwo Zdrowia Publicznego. 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch šwlątecznyc 
oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Sejm i Rząd. 

Sprawa podwyżek pensyj, 

WARSZAWA. 27.VIII (żel.wł Słowa) 
W związku z agitacją za podniesie- 
niem płac urzędnikom państwowym 
zwrócono uwagę że rząd nie będzie 
mógł tej sprawy załatwić w drodze 
dekretu ponieważ pełnomocnictwa 
nie upoważniają rządu do zalatwie- 
nia spraw budżetowych. 

Urlop ministra Młodzianow- 
skiego. * 

, WARSZAWA, 27 VIll(żel,wł. Słowa) 
Minister spraw wewnętrznych p. 
Młodzianowski wyjeżdża w niedzielę 
wieczorem na trzy dni na urlop. 
Wczasie obrad Kongresu katolickie- 
go, które będą toczyły się w niedzie- 

lę p. minister będzie reprezentował 
rząd. 

Wyjazd publicystów polskich 
na sesję Ligi. 

WARSZAWA. 27.VIII (żel.wł, Słowa) 
Na wrześniową sesję Ligi Narodów 
w Genewie wyjeżdżają w charakterze 
sprawozdawców szereg publicystów 
i dziennikarzy. Z „Czasu Krakow- 
skiego* wyjeżdża red. Beaupre, red. 
Ehrenberg z „Kurjera Porannego* pos. 
Stroński z „Warszawianki* az „Gło- 
su Prawdy" poeta Lechoń. 

Dzień p. Prezydenta Mościc- 
kiego. 

WARSZAWA, 27.VIlii(fel. wł,Słowa) 
Dziś o godz. 9 tej rano powrócił do 
Warszawy ze Spały p. Prezydent 
Rzeczypospolitej. O godz. jedenastej 
p. Prezydent przyjął na Zamku nowo- 
mianowanego viceministra spraw woj- 
skowych gen, Fabrycego a następnie 
udał się do ministerstwa spraw woj- 
skowych na konferencję w sprawach 
lotniczych. W konferencji więli u- 
dział szef administracji gen. Kona- 
rżewski, puł. Maciszewski, Rayski i 
inni. O godz. 2-giej powrócił na Za: 
mek gdzie miał podpisać kilka dekre- 
tów nominacyjnych. 

W. dniu jutrzejszym p. Prezydent 
Moscicki weżmie udział w otwarciu 
Zjazdu Katolickiego. 

Opłaty telefoniczne będą pod. 
wyższone. 

" WARSZAWA, 27 VIIL.(żel, w. Słowa) 
Jutro zdecydowane prawdopodobnie 
będzie podwyższenie opłat za rozmo- 
wy telefoniczne. Obie powołane w 
tej materji przez min. Kwiatkowskie- 
go komisje wypowiedziały się za 
podniesieniem opiat jednakże prze- 
ciwko ustawieniu liczników rozmów. 

Aresztowanie wyższych faunk- 
cjonarjuszy policji, 

WARSZAWA, 27.Vill.(żel.wł. Słowa) 
Dziś zarządzono aresztowanie komi- 
sarza Dobieckiego, kom. Szabrańskie- 
go i asp. Bachracha. W najbliższych 
dniach zostanie podobno aresztowa- 
ny komisarz Kurnatowski z warszaw - 
skiego Urzędu Śledczego. Wszystkie 
aresztowania związane są rewelacjami 
„Głosu Prawdy*. 

P. Klarner. 

WARSZAWA, 27,VIII. (żel wł.Słowa) 
W. kołach politycznych zwrócono u- 
wagę, że kampanja prowadzona przez 
„Głos Prawdy" przeciwko min. Klar: 
nerowi negle się urwała, Jak się do- 
wiadujemy, nastąpiło to na wyraźne 
życzenie marszałka Piłsudskiego któ: 
ry miał oświadczyć, że o ile „Głos 
Prawdy” pragnie być organem zbli- 
żonym do niego, to musi wyrzec się 
prowadzenia kampanji inspirowanej 
przez inne czynniki. 

Ostatnia kampanja prasowa prze- 
ciwko min. Klarnerowi była głównie 
inspirowana przez Związek Urzędni- 
ków państwowych domagzjący się 
podwyżki pensyj podczas gdy min. 
Klarner kategorycznie temu się opar. 

Ruch monarchistyczny na 
Wolyniu. 

Dnia 24 sierpnia r. b. odbyło się w 
Równem zebranie Mężów Zaułania 2 
ganizacji Monarchistycznych, pracujących 
na terenie Woj, Wołyńskiego. Zebianiu 
BI: Woj. Mąż Zaufania p. 

. Załęski. Sprawy organizacyjne refe- 
rował Sekretarz Generalny O. M. p. Jói 
zef Robakowski, deiegowany w tym 
celu przez Zarząd Główny z Warszawy. 

Jak wynika z licznych sprawozdań 
wygłoszomych przez tamtejszych mężów 
Zaufania, akcja Organizacji Monarchi- 
stycznej jest entuzjastycznie witana 
przez ludność Wołynia i praca nasza 
daje znakomite rezultaty, 

SEEBAZEBZKA: 
GW a: 
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CZLONKIEM 
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"ECHA KRAJOWE 
Kosztowna opieszałość. 

— Korespondencja *Słowa* — 

Wojstom, 26 sierpnia. 

Zmiana granie powiatu Święciań- 
skiego, to jest wydzielenie z niego 

najdalszych (gmin południowych, 
wcielanych do sąsiednich powiatów, 
ku którym ciąžyty, postanowioną by- 

ła oddawna, a w połowie lata 1925 

r.'ogłoszono, że od stycznia 1926 r. 

nowy podział administracyjny wejdzie 

w życie. Istotnie, od tego dnia? pod- 

legamy starostwu w Wilejce i innym 

urzędom pod względem policyjnym, 

skarbowym, akcyzowym, i td. trud* 

no wszakże zrozumieć, dlaczego żad- 
nych dotychczas niema zmian co do 

właściwości terytorjalnej sądów, 
W tej dziedzinie zupnłnie zigno- 

rowano zmianę granic kilku powia- 

tów, pozostało wszystko po dawne- 

mu, to znaczy, że mieszkańcy gmin 

południowych nadal mają Sąd Poko- 
ju w Swirze (jeżeli chodzi o gminę 

Wojetomską, odłegłość wynośi od 

40 do 60 kil., inne podobnie), a tak- 

że wzywani są nadal na sesje wy 

jazdowe Sądu Okręgowego w Świę- 
cianach, tam już jeszcze trudniej się 

dostać, bo dalej o 40 kil., zamiast w 
Wilejce, o 15—25 kilom. 

Rzecz jasna, że w tych warun- 

kach miejscowa ludność ma podsta- 

wę do niezadowolenia, zwłaszcza, że 

nikt i teraz nie umie powiedzieć, kie- 

dy nareszcie podział okręgó w sądo- 

wych uzgodniony zostanie z podzia- 

łem administracyjnym—a żadnych o: 

znak posunięcia tej kwestji z  mar- 

twego punktu dopatrzyć się nie moż- 

Podobno składane były w tej ma- 

terji podania, ale jaki odniosły sku- 
tek—niewiadomo. Ё 

Kto tu zawinił i kto ponosić po- 

winię odpowiedzialność za niezałat- 

wienin dotychczas sprawy, którą 

przecież za pilną uważać trzeba— 

trudno mi sądzić, ale jest chyba poza 

wszelkim sporem, że dalsze jej od- 

wlekanie naraża, zupełnie zresztą nie 

potrzebnie od szeregu miesięcy na 

znaczne koszta przejazdu do sądu i 

stratę czasu wielu ludzi, bo miesz- 

kańców trzech gmin występujących 

zarówno w charakterze stron proce: 

sujących się, jak i świadków. с 

Czyžby wiadze mierodajae (zdaje 

mi się, że w tej sprawie decyzja na- 

leży do ministerstwa  sprawiedliwoś- 
ci) nie zdawały sobie sprawy z tego, 

że jest ona pilną i wymaga niez* 

włocznego załatwienia, bo dalsza 

zwłoka podważa ich autorytet w 

przeświadczeniu ludności albo też 
zupełnie lekceważyły stratą czasu i 

pieniędzy, wynikającą z niczem nie- 

usprawiealiwionego zaniedbania uz- 

godnienia okręgów  sądwych z 

administracyjnemi? L W. 

WILEJKA POWIATOWA. 

— Święto przysposobienia woj: 
skowego. W dniach 4go i 5:go 

września odbędzie się w Wilejce po- 

РЕБЕНИЕТЯБИНЕНЕСИ БЕРЩНЫСЫ 
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wiatowej święto przysposobienia woj- 
skowego na program którego złożą 
się zawody sportowe. Według usta- 
lonego programu przez komitet orga- 
nizacyjny w dniu 4 go września od- 
będą się: a) zawody strzeleckie ze- 
społów, b) rąbanie dla podoficerów, 
c) zawody lekkoatletyczne, d) zawody 
piłki nożnej i na zakończenie konfe- 
rencja przysposobienie wojskowego. 

W dniu 5 go odbędą się ćwicze- 
nia bojowe: sirzelanie z pistoletów 
do tarczy, następnie nabożeństwo. po- 
lowe, poczem defilada, a popołudniu 
zawody konne i rożdanie nagród. 
Wieczorem zaś odbędzie się zabawa, 

Na czełe komitetu organizacyjnego 
stoją D ca 3 Brygady K, O.P. Put- 
kownik Skorobohatw, Jakóbowski jako 
prezes i starostowie powiatów Dzi- 

śnieńskiego — Staniszewski i Wilej- 
ski, Mołodeczańskiego — Nitosławski 
w charakterze wiceprezesów komitetu 
j przewodniczących powiatowych P.W. 

„Dochód z zabawy tanecznej prze- 
znacza się na rzecz organizacji P. W. 

w gimnazjum oraz na wpisy dla nie- 

zamożnych uczni. 

NOWOGRÓDEK. 

— (k) Zjazd gmin żydowskich 
województwa Nowogródzkiego. 

W dniach 25 i 26 b. m. odbył się 
w Nowogródku zjazd gmin żydow- 
skich całego województwa, na zjeź: 
dzie tym zapadły następujące uch- 

1) Konferencja stwierdza, 2е de- 
kret Marszałka Piłsudskiego z dnia 7 
lutego 1919 r. nie zadawalnia intere- 
sów narodowych żydów i postana- 
wia, że kompetencje gmin winne być 
rozszerzone i mają objąć nie tylko 
potrzeby wyznaniowe, lecz również i 
kulturalne, a więc szkoły, opiekę spo- 
ieczną, pomoc lekarską i t. p. 

.2) Ordynacja wyborcza gmin 
winna uleć demokratyzacji na wzór 
ordynacji wyborczej do Sejmu i ża- 
dne grupy nie mogą być wyłączone. 

3) Wybory do gmin winny od- 
być się pierwsze w r. b. Przyjęte re: 
zolucje wysłano do p. premjera Bart- 
la, Marszałka Piłsudskiego i Ministra 
Oświaty, również zwrócono się do 
gmin Polesia, Wołynia i Wilna, ażeby 
w najkrótszym czasie odbyły podobne 
konferencje. 

MARKINIĘTY 
pow. Oszmiański, 

— Skandaliczne stosunki dro- 
gowe. Po pięcioletniej przerwie, przy- 
byłem na teren pow. Oszmiańskiego 
dnia 14 b; m. o godz, 12 tej w no- 
cy, wysiadłem na przystanku kol. Woj- 
giany, skąd dalszą podróż, do gminy 
olszańskiej, 
ło sześć klm. drogi, jechałem bliz- 
dwie godziny. Taka była wspaniała 
droga. Coprawda w dzień możnaby 
było drogę tę przebyć w znacznie 
krótszym czasie, ale tak samo polą- 
czoną z niebezpieczeństwem. Noc 
ciemna nie pozwaląła orjentować się 
w terenie, to też co chwila, konie za- 
padąły się w jakąś przepaść i tylko 
ko cudem wyśliśrny caio z tej podró- 
ży. Miałem wrażenie, że podróżuję 
w dzikim kraju. Oto, od niepamięt- 
nych lat pogniłe mosty i kładki, o: 
bróciły sie w próchno. Progi znisz- 
czone długoletniemi ulewami i rozto- 
pami, nikt nie naprawia. Konie ta: 
mią sobie nogi, ludzie rozbijeją się 
na tych drogach i mostach. Odzie 
giną podatki drogowe i co porabia- 
ją różne urzędy drogowe? Czy nie 
ma kogoś, ktoby od czasu, do czasu 
zbadał stan wszystkich dróg w gmi 
nie i powiecie? Są przecież Samorzą: 
dy Gminne i Sejmiki Powiatowe, któ- 
re też powinny się zainteresować 
swojemi drogami. Okoliczne obywa: 
telstwo godzi się ofiarować bezpłat: 
nie budulec, potrzebny do naprawy 
dróg i mostów, byleby się ktoś kom- 
petentny tą sprawą zajął i to jaknaj- 
rychlejj póki dzień długi i pogoda 
sprzyja. Możeby Urząd Wojewódzki 
zajął się tą sprawą, tak pilną i ważną, 

M. Królikiewicz, 

odbyłem furmanką. Oko- . 
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Komunikat 

Komitetu ingresu JE Arcybisku- 
pa Metropolity Wileńskiego ks. 
Romualda Jalbrzykowskiego. 

Dnia 26 sierpnia 1926 r. o g. 7 
wiecz. w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego odbyło się posiedze- 
nie komitetu ingresu. 

Stosownie do załączonej listy obec- 
nych na posiedzeniu było 40 osób. 
Przewodniczył JE Biskup Sufragan 
Michalkiewicz. Do prezydjum byli za- 
proszeni: Pan Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz, $Prezydent miasta Pan 
Witold  Bańkowski, Podpułkownik 
Stanisław Bobiatyński, Ksiądz Prałat 
Chalecki i Pan Józef Korolec, jako 
sekretarz. 

JE Biskup Michalkiewicz zakomu- 
nikowal, że JE Arcybiskup Jalbrzy- 
kowski przybędzie do Wilna d. 8 
września o g. 8 rano specjalnym po- 
ciągiem w asyście Kapituły Lomžyn- 
skiej i przeszło tysiąca osób wiernych 
z djecezji Łomżyńskiej. Po powitaniu 
JE Arcybiskupa na dworcu przez 
władze i delegacje, JE Metropolita 
uda się w otoczeniu przybyłych z 
Łomży osób do Ostrei Bramy, gdzie 
pożegna swoich dawnych diecezjan 
i skąd uformuje się pochód do Kate- 
dry. W związku z projektowanym 
rautem przez Arcybiskupa — dnia 8 
wrześnła Komitet uchwalił upoważnić 
JE Biskupa Michalkiewicza, udającego 
się d. 26 m. b. do Warszawy, gdzie 
miał się spotkać z Metropolitą, prosić 
go, aby dał możność społeczeństwu 
wileńskiemu wydania rautu „w dniu 
8 września na cześć przybywającego 
Arcypasterza. 

Następnie przewodniczący posz- 
czegółnych komisyj złożyli sprawoz* 
dania z dotychczasowej działalności. 
Ks. Prof. Cichoński, komisji pocho: 
dowej, Prezydent Pan Bańkowski—z2 
komisji finansowej, Prof. Pen Rusz- 
czyc—z komisji dekoracyjnej, Panna 
Wojewódzka — z komisji kwaterun- 
kowej. 

Uchwalono zwołać poszczególne 
komisje do dnia 31 sierpnia, na wto- 
rek zaś dnia 31 września posiedzenie 
prezydjum komisyj na g. 7 wieczór 
w sali Urzędu Wojewódzkiego. 

Pan Wice Prezydent miasta przyjął 
na siebie obowiązek ulokowania 
przybywających do Wilna djecezjan 
Łomżyńskich. 

Kwestję żetonów — znaczków in- 
gresowych — postanowiono odesłać 
do kompetencji komisji finansowo- 
gospodarczej. 

Uchwalono zaprosić do Komitetu 
Ingresowego kilka osób z pośród spo- 
łeczeństwa litewskiego. 

Po otrzymaniu odpowiedzi JE 
Metropolity w sprawie rautu uchwa- 
lono prosić Pana Wojewodę o zwo- 
łanie komisji rautowej. 

Następne plenum Komitetu uch: 
wałono odbyć w sobotę, dnia 4 
września, o godz. 7 w sali Urzędu 
Wojewódzkiego, bez rozsyłania zapro- 
szeń, po uprzedniem zawiadomieniu 
przez prasę. 

Stosunek Żydów do 
rządu. 

Der Moment z dn. 26 sierpnia 
zamieszcza artykuł posła M. Frostiga, 
omawiający stosunek żydów do 
rządu. Autor stwierdza na wsiępie, 
iż wierzy w dobrą wolę premjera 
Bzrtla w kierunku zaspokojenia stusz 
nych postułatów żyd. Jednak od dłu- 
gich już tygodni opinja żydowska 
czeka na jakieś czyny w tym kierun- 
ku, niepokojąc się coraz bardziej. 
Wprawdzie ostatni projekt rządu © 
uregulowaniu godzin handlu nie jest 
tak niekorzystny dla żydów, jak tego 
chcą niektórzy nieodpowiedzialni pu- 
blicyści żydowscy, jednak ulgi, które 
przyznaje on żydom nie pozostają w 
żadnym stosunku do wagi i rozmia- 
rów całego problemu. Również spra- 
wa obywatelstwa, co do której pos- 
łom żydowskim czyniono już niejed- 
nokrotnie pewne przyrzeczenia nie 
została jeszcze załatwiona. Pierwszy 
okólnik, jaki się w tej sprawie ukazał 
został natychmiast odwołany, a uka: 
zanie się następnego zapowiadane jest 

OWE 

Przewiezienie relikwij św. Stanisława Kostki. 
WARSZAWA. 27Vill (żel. wł, Słowa). W dniu dzisiejszym odbyło 

się przewiezienie relikwij św. Stanisława Kostki z Płocka do Warszawy. 
Na spotkanie relikwij wyszedł z procesją ). E. kardynał |Kakowski w oto- 
czeniu licznego kleru i tłumów wiernych. Statek «Bajka» wiozący relikwie 
stanął u Ill mostu i stamtąd przeniesione je z procesją do kościoła 
Jezuitów. 

Zaopatrzenie emerytalne pracowników ko- 
lejowych. 

WARSZAWA, 27.VIII, Pat. Na wczorajszem posiedzeniu Rada Mini- 
strów uchwaliła przedłożony przez ministra Kolei projekt rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczplitej o zaopatrzeniu emerytalnem nieetatowych pracow - 
ników Polskich Kolei Państwowych, o zaopatrzeniu pozostałych po nich 
wdów i sierot oraz o odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki. Rozpo- 
rządzenie to zabezpiecza pracowników nieetatowych, którzy dotychczas 
po przesłużeniu częstokroć bardzo długiego czasu na kolei nie byli upraw - 
nieni do żadnej emerytury. Wejście w życie powyższego rozporządzenia 
pozwoli zredukować, po przyznaniu im emerytur, około 5,000 pracowni- 
ków nieetatowych w podeszłym wieku przeważnie niezdolnych do służby. 
Rozporządzenie ustanawia dla pracowników nieetatowych opłatę emery- 
talną w wysokości 6 proc. uposażenia miesięcznego. 

  

Straszna katastrofa na manewrach w Rydze. 
X Rygi donoszą: Podczas ćwiczeń artyleryjskich przy ujściu Dźwiny zda- 

rzyła się straszna katastrofa. O godz. 9 baterje strzelały salwami z rosyjskich 
armat 3 echcalowych W pewnym momencie, ładunek granatu wybuchł przy 
strzale w lufie, rozrywając ją w kawałki. Kanonier odrzucony został na kilka- 
naście kroków z roztrzaskaną czaszką, ponosząc śmierć na miejscu: Prócz te! 
go trzech żołnierzy zostało ciężko rannych. 

Walki z robotnikami w Anglji, 
LONDYN, 27:VIlI, PAT. W St. Helens (Lancashire) doszło ponownie do starcia 

mięozy górnikami a policją. Policja obrzucona kamieniami dała salwę. Po kilku godzi: 
nach udało się policji przywrócić spokój, 

RIP TRSS ITT UEI EET 

Udaremniony zamach na sklady amunicji 
w Nowej-Wilejce. 

W nocy z da 24 na 25 b m. około godz. 1—ej do magazynów amunicyj- 
nych garnizonu w Nowo Wilejce, usiłował podejść w celach zbrodniczych jat 
kiś podejrzany osobnik. Na okrzyk wartownika nie zatrzymał się, lecz począł 
ucie kać. Wartownik oddał za uciekającym kilkanaście strzałów alarmując plu- 
ton rezerwowy. Zarządzona natychmiast przez władze wojskowe obława w 
porozumienia z Pol. Państw. na terytorjum m 
okolicy, nie dała żadnych konkretnych rezultatów. 
lontu długości 20 cm. Z 

agizynów amunicyjnych i w ich 
maleziono jedynie kawałek 

aznaczyć należy że jest to już drugi w r.b. wypadek spłoszenia z przed magazynów nieznanych osobników i tylko dzięki czujnej 
postawie żołnierza umikniono wielkiego niebe: 
nagromadzenie w magazynach wielkiej ilości mater) 

ieczcństwa, ze względu m1 
ałów wybuchwych, których 

ewentualna eksplozja przyniosłaby nieobliczalne straty ludności cywilnej i dla wojska. 

pod zasiewy ozime 

dostarczany po 
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z dnia na dzień, jednak nie dochodzi 
do skutku. Najwięcej powodów do 
zaniepokojenia daje opinji żydowskiej 
sprawa numerus clausus. Sprawa ta 
jest obecnie tak postawiona, że tylko 
bezpośrednia interwencja premjera 
Bartla lub uchwała Rady Ministrów 
mogłaby ją ruszyć z miejsca. Narazie 
jednak krążą pogłoski że w łonie 
rządu panują w tej Sprawie różnice 
zdań. Niewiadomo, czy pogłoski te 
Są prawdziwe, pewnem jest jednak, 
że musiało coś zajść „za zamkniętemi 

dorff — odznaczał się niesłychaną 
drażliwością; było w nim sporo po- 

z niemieckim gardy dla ludzi; o sobie wysoko 

Jak Bismark padł. 
Rachunki Historji 

żelaznym kanclerzem, który na dzie- trzymał. Wspólne, zbiorowe, kolle: 
jach nietylko Europy lecz może świa- gjalne załatwianie jakiejkolwiek spra- 
ta całego tak ciężko zaważył, bynaj- wy wprost sprzeciwiało się jego na» 
mniej jeszcze nie zakończone. Histo- turze przypominającej Coriolana. Przy 
rja wciąż jeszcze wyrok swój—opra- pierwszej raz okoliczności żachnął 
cowuje, dopełnia, kształtuje; a i mo: się i zawołał: „Niemogę zjeść łyżki 
tywy ostatecznego, bezapelacyjnego rosołu nie pytając conajmniej ośmiu 
wyroku Historji jeszcze nie są sfor- ostów 0 pozwoleniel“ 
mułowane — do ostatnich, najdrob- Pogardzająt ludźmi wogóle — nie- 
niejszych szczegółów. doceniał Bismark zarówno swoich 

Wciąż przybywają jeszcze „przy: wrogów jak przyjacioł. Tymi ostatni: 
czynki* do wizerunku ле warietur — mi posługiwał się często jak pionka- 
który już żadnym ma nie uledz zmia- mi na szachownicy. Z biegiem lat 
nom. o potęgowała się w nim tendencja do 

Jednym z najświeższych przyczyn- unikania ludzi, do życia zupełnie sa- 
ków jest to, co w numerze wiedeń- motnego. Już od roku 1876-go uczy- 
skiej „Neue Freie Presse" z dn. 22 niła się dokoła niego znaczna pu. 
sierpnia b. r. napisał O okoliczno. stka. ė 
šciach towarzyszących upadkowi Bis- Wielkość Bismarka urosła pod- 
marka, czyli jego zejściu z widowni czas jego nieustannych walk z par- 
polityki czynnej: Siegfried won Kar- lamentem. Parlamentaryzmu nienawi- 
dorft członek niemieckiego Reichs- dził. Mów wygłosił niemało znako- 
tagu, syn ież posła, znanego, wybit- mitych — pod względem treści. Lecz 
nego konserwatysty, co wtajemniczo- mówcą nie był, I — nienawidził 
ny był, jak mało kto, w tajemnice dobrych mówców. 
zakulisowe polisyki Niemiec cesar- W czasie studniowego panowania 
skich. | 3 cesarza Fryderyka, podczas ostrych 
Filrst Bismarck — pisze von Kar- walk staczanych przez Bismarka, stro- 

nę żelaznego kanclerza trzymał stale będzie stosunek i nierozerwalny mię- 
i zdecydowanie następca tronu, póź: dzy młodym cesarzem i starym kan- 
niejszy cesarz Wilhelm Il-gi. Batten- clerzem! Lecz były już oznaki, że 
berski projekt małżeński, popierany 
usilnie przez Anglję zagraża  rozbi- 
ciem wszystkich rosyjskich pianów 
Bismarka; następuje kryzys; kanclerz 
odnosi zwycięstwo nad cesarzem 
Fryderykiem; z niezmierną zręczno- 
Ścią potrafił zjednać sobie cesarzo- 
wę Fryderykową, nadskakując jej jak 
najczulszy — amant. Była to oczy: 
wiście «polityka»; Bismark był nieu- 
błaganie mściwy. 

Kardorff przytacza 4 propos aneg" 
dotę z czasu kiedy cesarz Fryderyk 
już był śmiertelnie chory. Było to: 
miesiąc jaki przed jego zgonem. Hi. 
Hatefeld będąc na wizycieu Bismarka 
powiada mu zatroskany: 

— Niech Ekscelencja sobie wy- 
obrazi, cesarzowa wciąż jeszcze nie 
widzi, że cesarz jest umierający! 

A Bismark na to: 
— A czy hrabia widziałeś kiedy 

rozsądną kobietę? Oczywiście wyjąw= 
Szy pańską żonę i moją... 

® 

Gdy Wilhelm II wstąpił na tron, 
świat cały myślał: toż dopiero ścisły 

może tak być, lecz może i nie być. 
Pod koniec 1887-g0 roku wyrwało 
się księciu następcy tronu w rozmo- 
wie z ministrem skarbu Scholzem, 
że funkcje i atrybucje przysługujące 
ks. Bismarkowi powinne byč.. po- 
dzielone albowiem niektóre z nich 
musiałyby przypaść w udziale same- 
mu monarsze, Stary Hohenlohe też 
nie wierzył aby w zgodzie mogli żyć 
z sobą: cesarz Wilhelm i ks, Bis- 
mark. 

W latach 1888 i 1889 nie wiodło 
się i nie szczęściło Bismarkowi. In- 
cydent z Geffzken'em, nieporozumie- 
nia ze S:wajcarją, strajk górników... 
wszystko to wywarło na opinji pu- 
blicznej wrażenie wielce dla Bismarka 
nieprzychylne. Była to woda na młyn 
intrygantów, którzyczychali na wszel- 
ką okazję aby cesarza z kanclerzem 
poróżnić, 

Do pierwszego zatargu przyszło 
w czerwcu, Dom bankowy Bleichró* 
dera chciał pożyczyć rządowi rosyj- 
skiemu 250 miljonów. Bismark był 
za tem. Lecz hr. Waldersee i mini- 
ster wojny von Verdy potrafili wy- 

drzwiami Rady Ministrów", gdyż os- 
tatnio nie można od premjera Bartla 
otrzymać jasnej odpowiedzi, czy moż- 
liwe jest natychmiastowe spełnienie 
tak dokładnie już przedyskutowanego 
postulatu żydowskiego. Sprawa nu- 
merus clausus będzie kamieniem pro: 
bierczym dobrej woli rządu w sto“ 
sunku do żydów. Narazie kończy 
poseł Frostig, nle straciliśmy jeszcze 
zaufania do tej dobrej woli, ale naj 
bliższe dni przekonają nas, czy mie: 
liśmy prawo wierzyć i mieć nadzieję, 

tłumaczyć cesarowi Wilhelmowi, że 
Rosja użyje tych niemieckich pie- 
niędzy dla uzbrojenia wojsk swoich... 
przeciwko Niemcom. Sam potem 
Waldersee przyznawał, że rozmyślnie 
wyolbrzymiał rzekome «rosyjskie nie- 
bezpieczeństwo» w oczach cesarza 
jedynie dla tego aby Bismarkowi — 
którego zwalczał — stołką podstawić. 
Wyznanie to znajduje się w dzien- 
niku hrabiego Waldersee, W sprawie 
jednak miljonów  Bleichródera udało 
się Bismarkowi postawić na swojem. 

Lecz hr. Waldersee nie dał za 
wygraną. Udało mu się pozyskać na 
konfidenta jednego z tuzów bismar- 
kowskiego obozu, samego pana von 
Holstein. Była to ordynarna zdrada. 
Von Holstein najdokładniej informo- 
wał hrabiego Waldersee o wszyst» 
kiem — co tylko wiedział. A pod 
koniec 1889-go niemiał już faktycznie 
kanclerz sojuszników. Stronnictwa w 
parlamencie były zdecydowane nie 
ratować go, jeśli padać będzie. 

Nastąpiła historyczna narada mi- 
nistrów pod przewodnictwem cesarza 
w dniu 24 stycznia 1890, Była to 
pierwsza scena ostatniego aktu. Na: 
stąpiła w ślad potem druga. Bleich: 
róder, który w każdej chwili miał 
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Nowości wydawnicze. 

— «<Monografje Artystyczne» (wy: 
dawnictwo Gebeihnera i Wolifa) zyskały du- 
żą poczytność i rzetelne uznanie. Są to mile 
wzrok pociągające monografje zaopatrzone 
w Cały szereg iiustracyj. Na innem mlejsew 
znajdzie sią obszerne z tego wydawnictwa 
Sprawozdanie, Obecnie tylko sygnalizujemy 
pojawienie się pięcia pierwszych tomików 
obejmujących: rmonograiję portretu kobiece: 
go w Polsce w XViiltym wieku, Matejki, 
Biwarda Wittiga, Wł. Skomylasa i Jacka 
Malczewskiego. Wyszły te monografje z pod 
pióra St. Wasylewskiego, Stef. Zahorskiej, 
$. Rutkowskiego, St. Woźnickiego i Tad, 
Szydłowskiego. 

— Zenon Klemensiewicz: <Metody- 
ka nauczania głosowni opisowej w 
gimnazjum». Lwów Warszawa. Książnica. 
Atlas. 1926, = 

— Eustachy Czekalski: <Najuko- 
chańsze miasto». Powieść. Str. 141, War 
Sząwa. Gebethner i Wolif. 1926. 

— «Strzelca», tygodnika wychodzącego 
od pięciu lat w Warszawie, zeszyt potrójny 
31—38 poświęcony jest wyłącznie Trzeciemu 
marszowi do Kielc Kadrówki. Mnóstwo ar- 
tykułów Oraz ilustracyj upamiętnia rocznicę. 
Zeszyt liczy 52 stronice objętości. Doszona- 
łe są między innemi karykatury (charges) 
E. Głowackiego, naczelnika fińskiego Zwią: 
zku strzeleckiego, łotewskiego i estońskiego. 
Piękny wizerunek marszałca Piłsudskiego 
dodaje imponującemu zeszytowi sporo trwa: 
łej wartości. Nie warto jednak było, naszem 
zdaniem, cytować tego co napisał p. A. No- 
waczyński w <Gazecie Warszawskiej Poran- 
nej»—osobliwie bez odpowiedniego a moc: 
nego komentarza. 

— Konrad Górski: <Tatry i Podhale 
w twórczości Jana Kasprowicza». Wy: 
dawnictwo zakopiańskiego Komitetu Jubile- 
uszowego dla uczczenia Kasprowicza: Na- 
kładem zwierzchności Gminy w Zakopanem. 
Str. 52. Portret Kasprowicza i widok jego 
domu «na Horendzie» gdzie wielki poeta 
życia dokonał. Zakopane. 1926. 

dest to, wzorowo wydane pod wzglę- 
dem typograficznym (druk Anczyca w Kra- 
kowie—pizeto nię dziw!) stud,um schodzące 
głęboko w tajemnice twórczości autora 
«Buntu Napierskiego», <Pieśni o Waligórze» 
i «Mojego Świata». Kasprowicz zetknął się 
z Tatrami dopiero w sile wieku; na razie 
przejmują go one niemal trwogą; powoli 
ustala się harmonijne jakby współżycie po- 
ety ze skalnemi szczytami, aż wreszcie 
(«Mój świat») nastaje serdeczne umiłowanie 
całej przytody tatrzańskiej i tatrzańskiego 
ludu. Autor poddaje analizie idee i nastroje, 
które Tatry poddały Kasprowiczowi. Suma 
— pisze — mądrości religijnej, filozoficznej i 
moralnej, zdobytej widokiem górskiego kra: 
jobrazu i walką z niebezpieczeństwem na 
skalnym szlaku, będzie; odczucie wieczności 
i tajemnicy życia kośmicznego przez miłość 
do przyrody, zbliżenie i pojednanie z Bo- 
giem przez wsłuchanie się w rytm harmomji 
wszechświata 1 wreszcie odnalezienie głębo- 
kiego celu i sensu życia w bohaterskim 
wysiłku walki ze złem i dążenia do šwiatio- 
ści. Wszystko to przyszło na Kasprowicza— 
z Tatr. 

— B. Dyakowski: <Z KS, Biało- 
wieskiej>, Ošm ilustracyj. Str. 123. Warsza- 
wa. Gebethner i Woltf. 1926, 

— Jarosław Iwaszkiewicz: <Pejza- 
rze sentymentalne», Ośmnaście opowia- 
i, Str. 208. Warszawa. Gebethner i Wolff. 
1926. 

— «Prąd» organ Stow. Młodzieży Aka- 
demickiej «Odrodzenie», skupiający dziś 
szereg ludzi z młodej inteligencji katorickiej 
za mc lipiec i sierpień i! b. przedstawia 
się nader dodatnio. Artykuły pióra tej mia- 
ry jak prof. Ignacego Chrzanowskiego, 
prof. D—ra Leopolda Caro i szeregu innych 
niewątpłiwie jednają dla <Prądu» szczerych 
sympatyków. Bogata skala zainteresowań 
ideowych w odpowiedniej aplikacji do ży- 
cia codziennego, a wszystko to wyrosło z 
katolickiej wieczaie żywej i nieśmiertelnej 
doktryny. | tak prof. Dr. L. Caro omawia 
w tym numerze zagadnienie solidaryzmu i 
współdzielczości, zagadnienie które zdawa- 
łoby się nie można ująć z katolickiego pun- 
ktm widzenia. Stosunek faszyzmu do kato- 
licyzmu omawia Ks. Jan Piwowarczyk 1 
trzeba przyznać, że irafnie i objektywne 
Działy: ze Świata, sprawozdania i krytyki, 
korespondencje — przedstawiają się dobrze. 
Wogóle zaznaczyć należy iż <Prąd» zawsze 
będący na wysokim poziomie intelektualnymi 
i naukowym, a przeznaczonym wyłącznie 
dla inteligencji spełnia swą misję zaszczy: 
tnie f dlatego powinien znaleść się w ręku 
ksżdego inteligenta polskiego, 

Byłoby wszelako do życzenia aby up. 
korespondencje z Wilna nie miały ceeh 
wiecowego rozpolitykowania i jaszrawemi 
swemi barwami nie podniecały osobliwie w 
młodzieży partyjnych antagonizmów. 

  

Tom poczji 

L K. IŁŁAKOWICZÓWNY 
zapoczątkowany 

„Historja o Moskiewskiem 
Morderstwie“ 

ukaże się rychło na półkach 
księgarskich. 

"z   

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. WIELKA 21.       

dostęp do kanclerza, rzekł mu: 
— Ekscelencjo, pan poseł Windt- 

horst. pragnął by z Ekcelencją po- 
mówić. 

— I owszem. 
— Właściwie, — Bleichróder ma 

to —ja go tu wziąłem z sobą. Może 
mógłby wejść? 

Windthorst był natychmiast przy- 
jęty. Nietylko v. Kardorff od ojca to 
słyszał, lecz znalazł ścisłe potwier- 
dzenie tego epizodu w nieogłoszo: 
nych jeszcze drukiem zapiskach pa- 
miętnikowych hr. Frankenberga. 

Rozmowa Windthorsta z Bismar- 
kiem trwała póltorej godziny. Wy- 
chodząc po niej z pałacyku miał się 
Windthorst wyrazić: „By'em u łoża 
śmierci wielkiego człowieka”. 

Windthorst zażądał: uchylenia, 
czyli kasaty artykułu 2 go (prawo O 
jezuitach) tudzież wydania przepisów 
szkolnych zgodnych z życzeniami 
konserwatystów - katolików, takich 
wiaśnie jakie we dwa lata potem 
wniósł do sejmu pruskiego hr. Zedlitz- 
Triitschler. Rozmowa Bismarka z 
Windthorstem miała być ściśle po- 
ufną. Lecz — „transpirowała*. Pan 
von Helldorff oświadczył cesarzowi 
bez ogródek: „My odmówimy po-
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województw wschodnich, 

S4Patrz „Słowo" NrNr. 175 — 178, 
„ 183 — 187, 190, 196, 196—198). 

Wytwory przemyslu tabryczno- 
rolnego. 

a) Mąka zbožowa i kasze wszel+ 

ie. Największy dowóz omawianych 

iproduktów do województwa Nowo- 

| gródzkiego miał miejsce w r. 1924 z 

(rejonu dyrekcji Radomskiej, skąd 
przywieziono do  poszczogólnych 

cyj w-wa. 
Stacje prze: tika 
znaczenia 

Baranowicze 623 
Lida 492 
Słonim 475 
Nowojelnia 268 

k Bastuny 80 
Horodziej 75 

— oprócz tego do st. Horodźki i 
Bieniakonie po 15 tonn, do st. Po- 

! gorzelce, Mołczadź, Rożanka i Skrzy- 

"bowce po 10 tonn — tak że ogółem 
jz rejonu dyr. Radomskiej przywiezio- 

jno 2083 tonn, (ważniejsze stacje na- 

ądania: Łuck, Zdołbunów, Chełm, 

Hrubieszów, Klewań, Równe, Lublin, 

Włodzimierz, Kowel, Trawniki). 

Z rejonu dyrekcji K Warszawskiej 

(Warszawa, Kalisz, Łuków, Ostrów 

1 Mazowiecki) przywiezieno ogółem 

586 tonn, w tem do Lidy — 252, 
B:ranowicz — 161, Słonima — 102 

rzybowców — 46, Nowojelni —15 

"1 Horodzieja 10 tonn. 
Z rejonu dyr. Wileńskiej ( Wołko- 

„; wysk, Grodno, Wilno, Włodawa, 

| Białystok, Łuniniec, Brześć) przywie- 

ziono ogółem 822 tonn, w tem do 
Lidy — 400, Baranowicz 301, No- 
wojelni i Oran po 33, Bieniakoń 21, 
Bistun 14, Sionimai Bud po 10 tonn 

Przywóz z Bydgoszczy i Torunia 
(dyr. Gdańskiej) „wynosii 107 tonn 

(do Lidy.) 
Z rejonu dyr. Lwowskiej (Zbaraż, 

Dubno, Iwanicze) przywieziono 224 
tonny, w tem do Lidy — 104, Sło- 
sima — 85, Lachowicz 20, Barano- 

wicz 15, 

Ogółema przywóz z innych woje- 
* wódżiw wynosił 3022 tonn, 

| Z zagranicy import ograniczył się 

„do 31 tonn w tem — 15 do Nowo- 
jelmi z Prus Wschodnich i 16 do 

y z Gdańska. 

Wywóz miał miejsce z następu- 
jących stacyj naładowczych: 

+ 

fona: 

4 Lida 1049 
Nowojelnia 155 
Łachowicze 31 
Pogorzelce 25 
Horodziej 22 
Baranowicze 2 
— 

Razem 1302 

+  Odbiorcą przeważnie było woje- 

U wództwo  Wileńskie: z Lidy — 990 

, tonn, Nowojelni 155 tonn, Horodzieja 

— 10, Pogorželce — 10 ionn; razem 
1165 tonn, czyli blisko 90 proc. ca* 

į ego wywozu do innych województw. 

Ujemny bilans wynosił 2551 todę. 
Obrót wewnętrzny mąką zbożo: 

| wą w przewozach kolejowych poda: 

y jest w poniższej tabeli: 

  

   

    

    

  

acje nat Stacje prze* 
dania „ena znaczenia a 

tanowicze 524 Słonim 346 
Lida 200 Horodžki 91 
Stołpce 25 Horodziej 90 
Horodziej 23 Bohdanów 71 
Skrzybowce 15 Stolpce 56 
Pogorzelce 11 Lida я 42 
owojelnia 10 Nowojelnia 42 

> Bieniakonie 37 
Razem s08 Baranowicze 33 

Razem 808 

+ 

r у : Ž 
parcia rządowi, jeśli rząd będzie 
| wiódł układy z centrum*. н 
„| Nazajuirz po rozmowie z Windt- 
korstem zaprosił Bismark do siebie 
przewódcę konserwatystów v Rauch- 
liaupta. Nieposzedł, „Byłem przenik- 
liwszy niż pan, Ekcelencjo,— rzekł do 
Windthorsta. Ekseleacja poszedł do” 
Bismarka, nie proszony, ja proszony 

poszedłem*. A zaś drugi główny 
rzewódca stronnictwa konserwatyw- 

į nego, hr. Limburg Stirum, poszedł 
do Bóttichera i powiedział mu bez 

* ogródek: „Stronnictwo Konserwatyw- 
+ trzyma z cesarzem; pertraktować 

z księciem kanclerzem nie opła- 
się*. 

. Da. 12-go marca był Bismark z 

b wizytą u największego swego wroga, 
u cesarzowej.wdowy  Fryderykowej 

p' — Wywnętrznił się przed nią ze 
; wszystkich swoich zmartwień i kło- 
potów. 

! — Czy książę życzyłby sobie 
. abym mu w czem pomogła? — spy- 

tała cesarzowa. 

Wasza Cesarska Mość! Proszę 
tylko © współczucie. 

® 
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KURJER 
b) Cukier, rafinada i kryształ, 

Przywóz wymienionych artykułów 

przedstawiał sę następująco: z rejo: 

nu dyr. Warszawskiej (stacji nadania; 

Żychlin, Włocławek, Warszawa, Cie- 
chanów, Płochocin) — 546 tonn, w 

tem do Baranowicz 364, Lidy 111, 

Słonima 51, Nowojelni i Horodzieja 

po 10 tonn; 7 rejonu dyr. Radom* 
skiej (stacji nadania Lublin, Nałęczów, 

Trawniki, Równe, Ostrowiec nad K. 

i inne) — 337 tonn, w tem do Ba- 

ranowicz 222, Lidy 105 i Słonima 10 

tonn; z Wilna i Grodna (dyr. Wileń- 
skiej) — 77 tonn, w tem do Lidy 

39, Nowojelni 38 tonn; z rejonu dyr. 
Pożnańskiej (Gaiezno, Mątwy, Kru- 

szwica, Gostyń i in.) — 150 tonn, w 

tem do Lidy 65, Słonima 40, Bara- 

nowicz 35 i Nowojelni 10 tonn, w 

z rejonu dyr, Gdańskiej (Nakło, Meł- 

no i Chełmża) — 145 tonn, w tem 

do Lidy 60, Baranowicz 45, Słonima 

40 i Nowojelni 10 tonn; wreszcie z 
rejonu dyr. Lwowskiej (Uhnów i Mi- 

zocz) — 112 tonn, w tem do Bara- 
nowicz 81 i Słonima 31 tonn. 

Całkowity zatem przywóz wynosi: 

  

tona: 

do Baranowicz 741 
„ Lidy 380 
„ Słonima 162 
„ Nowojelni 68 

,„ Horodzieja 10 

Razem 1367 

Cyfrą tą wyraża się ujemny bilans 
odnośnie do obrotu cukrem. 

W obrocie wewnęłrznym w prze- 

wozach koleją miały znaczenie tylko 
Baranowicze skąd skierowano do 

Horodzieju 62, Stołpców 28 i Nowo- 

jelni 18, razem 108 tonn. Udział in- 

nych stacyj nie przekraczał minimal- 
nej relacji uwzględniowej w statysty- 

ce przewozów. 
Zygmunt Harski. 

(D. C. N.) 

Rozwój nasiennictwa. 

Oirzymaliśmy następujące infor- 
macje z sekcji centralnej C T. R. о 
stanie naszego nasiennictwa. 

— Postępy, jakie poczyniło nasien- 
nictwo polskie w ostatnich latach, 
zjednało mu w kołach zagranicy o- 
pinję przodującego dziś na całym 
świecie. 

Mimo to pod względem organi- 
zacji nasza produkcja nasienna pozo- 
Sławia wiele do życzenia. Niemniej 
jednak konsekwentnie wchodzimy na 
rynki odbiorcze tam, gdzie wartością 
naszych nasion  zdołaliśmy pobić 
konkurencję. Przodujemy na polu ho- 
dowli nasion przemysłowych, jakiemi 
są nasiona buraków cukrowych. Przed 
wojną nasz własny rynek w 3/4 był 
opanowany przez nasiona niemieckie, 
a rynki importowe zagraniczne były 
całkowicie w rękach wielkich firm 
niemieckich. Dziś sytuacja gruntow- 
nie się zmieniła. Krajowe nasiennic- 
two masyca rynek własny prawie 100 
proc., wywóz zagranicę również wzra- 
Stął z roku na rok, dzięki czemu im. 
port naszych nasion we Francji za. 
jął w rb. pierwsze miejsce, usuwając 
Czechy na drugie, a Niemiec na trze- 
cie miejsce. Równocześnie z tem 
polskie nasiona wchodzą na rynki 
Stanów Zjednoczonych A. P., Hisz. 
panji, Belgji, Włoch, Jugosławji, Ru- 
munji i Bułgarji, a są nawet czynio: 
ne próby uprawy ich w Japonii i 
Brazyiji. Do poważniejszych artyku. 
łów eksportu polskiego poza nasio- 
nami buracznemi należą koniczyny, 
buraki pastewne i sadzeniaki ziemnia- 
czane. Co zaś dotyczy roślin zbożo- 
wych, to te zaczyneją zdobywać so- 
bie w formie prób rozpowszechnie- 
nie na subpiantacjach zagranicznych. 

O skali rozwoju naszego ekspor- 

  

do jawnego już zerwania z cesarzem, 
‚ Rozmowa cesarza z kanclerzem 

miała miejsce w willi Deckera, to 
znaczy w prywatnym domu Bismarka. 
Cesarz sam przybył do wilii, uprze- 
dziwszy listem o swej wizycie. 

— Windthorst był u Ekcelencji?— 
spytał ex abrupło cesarz. 

— był 

— Mam nadzieję, że go Ekcelencja 
zrzuciłeś ze schodów? (dosłownie: 

Sie haben ihn doch hoffentlich die 
Treppe hinunter geworfen?), 

— Przeciwnie i oczywiście : 
mawiałem z nim. 

Na to cesarz: 
— A jeśli ja Ekscelencji, jako 

pański suweren, rozkązuję nie wieść 
żadnych układów z Windthorstem? 

— Wasza Cesarska Mość! Rozkaz 
mego suwerena ustaje u progu salo: 
nu mojej żony. 

Cesarz zmieni temat rozmowy 
i podniósł to, ze Bismark zmody- 
fikował regulamin dla ministrów z 
roku. 1852 go. 

— Ja wymagam — rzekł — aby 
na każde moje zarządanie każdy z 
panów ministrów raport muie skła- 
dał, Jest to prerogatywa  monarsza, 

roz. 

We irzy dni potem miało przyjść której uszczuplać nie pozwolę. 

х 

ZIEM WSCHODNICH 
tu nasion buraczanych dają pojęcie na' 
stępujące cyfry: W r. 1922—23 wy: 
wieziono 500 tonn, w 1923—24— 
1500 tonn, w r. 1924—25—2000 
tonn i w r. b.—2500 tonn. Konsum- 
cja krajowa w r. 1926 wynosiła 5500 
tomn. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) Sprawa podatku od nie- 

ruchomości. Jak się dowiadujemy 
Min. Skarbu w odpowiedzi na prośbę 
związku miast „zgodziło się na to, że 
państwo zrzeka się podatku od nie- 
ruchomości w latach 1926, 1027 i 
1928 na rzecz komitetu rozbudowy 
miast jednak że tylko co do miast 
I kategorji. Co się tyczy miast Ill 
kategorji, to toczą się jeszcze roko 
wania między związkiem miast a 
Minsterstwem Skarbu. : 

— (y) Coraz lepiej. Wydział 
weterynaryjny województwa Wileń- 
skiego komunikuje, iż w dniach od 
10 do 25 bm. na terenie województ- 
wa Wileńskiego nie notowano ani 
jednego wypadku chorób zakaźnych 
wśród bydła rogatego, wobec czego 
istnieje możliwość cofnięcia zakupu, 
skupu i wywozu Dydła z niedawno 
objętych epidemją obszarów woje- 
wództwa Wileńskiego. Natomiast w 
dalszym ciągu zaraza dziesiątkuje 
bydło w województwie Nowogródz- 
kiem, gdzie w dalszym ciągu istnieje 
i obowiązuje zakaz wywozu. 

— (y) Jak starać się o hand- 
lowy paszport ulgowy. Z powodu 
ciągiych nieporozumień co do spo: 
sobu ubiegania się o handlowelpasz- 
porty ulgowe, odnośne władze zako: 
munikowały związkom kupców i 
przemysłowców chrześcijańskich i ży: 
dowskich w Wilnie, następujące za: 
sady, które winny być przestrzegane 
przez ubiegających się o otrzymanie 
paszportu zagranicznego  ulgowego 
dla celów handlowych. Podania skie: 
rowane do Wojewodztwa ewentual- 
nie danych starostw, składane być 
mają w lzbie Skarbowej dla zaopi- 
njowania. Do podań tych dołączone 
być mają korespondencje handlowe, 
stwierdzające konieczność wyjazdu 
w sprawach handlowych, jak rów- 
nież oryginalne świadectwo przemy- 
stowe, й 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 27 
sierpnia r. b. 

Ziemiopłody: żyto 32 — 33 za 100 kg, 
owies 32 — 33, jęczmień  browarowy 
32—34, na kaszę 31—32, otręby żytnie 24— 

25, enne 24 — 26, jęczmienne 
19—20. Dowóz słaby. Sytuacja bez zmiany. 

‚ Nawozy sztuczne: supertostat 16 proc. 
20 zł, za 100 kg. 

Mąka pszenna amerykańska 05 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 ko, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45— 
50, razowa 33—35, kartoflana 70 80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc, 
45—50, razowy 33 — 35 gr. za 1 kg: 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70 80, 
przecierana 85—90, perłowa 80—095, pęczak 
50—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 120 — 140 gr. za 1 kg., 
cielęce 120—130, baranie 100—130, wie: 
przowe 200—220, schab 260—270, boczek 
250—270. 

Tłuszcze; słonina krajowa 1 gat. 3.00 — 
3.80, Il gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
400—450, sadło 350—400. 

Nabiał: mleko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 130--150, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 60 — 130, masło nieso« 
lone 550 — 600, solone 450 — 500, desero: 
we 600—650. 

Jaja: 140—160 za 1 dziesiątek, 
Warzywa: kartofie młode 12—15 gr. za 

1 kg., cebula 180 — 200, młoda 5 — 8 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (ре- 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 70—150 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za litr., fasola strączkowa 30 — 40 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 10—15 za 1 kg., ka- 
lafiory 15 — 40 za sztukę, pomidory 40 — 
50 za 1 kg. 

Jagody i owoce: borówki 15 — 20 gr. za 
litr, jabłka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 30—50. 

Cukier: kryształ 135 (w hurcie), 136—137 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

. Ryby: liny żywe 400—450 gr. za 1 kg. 
Śnięte 300—320, szczupaki żywe — (brak), 
OE okonie żywe (brak), śnię: 
te —320, karasie żywe (brak),  Śnięte 
200 — 220, karpie żywe (brak), śnięte 240 — 
250, leszcze żywe (brak). śnięte 300—320 
sielawa 250—280, wąsacze żywe (brak), 

Kanclerz jął tłumaczyć, że nie mo- że to być. Rozbiło by to— mówił — 
jedność gabinetu, którego przedsta- 
wicieiem na zewnątrz on jest, kanclerz. 
Nie widzi możności 
porządzenia, które wydał. 

Poczem rzekł do cesarza; 
— Otrzymałem od posła londyń: 

skiego hr. Hatefelda niedobre nowi- 
ny dotyczące Rosji. Nie ma to zna- 
czyć, że sylmacja polityczna pogor: 
Szyła się... lecz mam wrażenie, iż 
cesarz rosyjski nie jest bynajmniej 
przyjsźaie usposobiony dla Waszej 
Cesarskiej Mości. 

„ I raport Hatefelda zaprezentował 
cesarzowi. Wygląda — dodaje v, Kar- 
dorff od siebie — jakby chciał cesa- 
rza rozdraźnić i sprowokować, 

Cesarz zaczął czytać raport Hate- 
felda. Po chwili oczy jego padły na 
ustęp gdzie Hatefeld donosi, że ce- 
Sarz rosyjski wyraził się dosłownie o 
cesarzu niemieckim: un garcon mal 
ėlevė et de mauvaise foi, co ma zna. 
czyć, jak wiadomo: chłopiec źle wy- 
chowany i działający w złej wierze, 
podstępnie, nieszczerze. 

e przeczytanie czegoś podobne- 
go nie mogło wprawić cesarza Wil 
helma w różowy humor — przyzna 
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L. Wędziągolskich Zotja Kopaūslla 
po długich i ciężkich cierpieniach zmarła w Warszawie 9-go sierpnia 1926 r. 

Zwłoki zostały złożone na cmentarzu rodzinnym w  Jaworowie 
Ziemi Wileńskiej. O czem zawiadamia krewnych i przzjaciół 

RODZINA, 
  

"KRONIKA 
SOBOTĄ 

28 Dziš Wsch, sł, o g. 4 m 21. 

Augustyna. Zach, sl. a g. 6 m. 57 

Jutre 
14 po Św. 

  

— (y) Nowy kurs przodowni- 
ków. Jak się dowiadujemy ze wzglę- 
du na konieczność zupełnego prze 
szkolenia wszystkich bez wyjątku 
funkcjonarjuszów Policji Państwowej. 
Komenda Wojewódzka P. P. posta- 
nowiła w najbliższym okresie czasu 
uruchomić nowy, prawdopodobnie 
ostatni już kurs przodowników, na 
którym nauka trwałaby 6 miesięcy. 
Prócz zwykłych wykładów, jak na 
dotychczasowych kursach prograin 
nauki obejmować ma również naukę 
języków białoruskiego i żydowskie- 

go oraz specjalne wykłady z dziedzi- 
ny daktyloskopji, służby śledczej, 
pływania i służby ratowniczej, bez 
umiejętności których żaden funkcjo- 
narjusz policji nie może awansować 
na przodownika. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenie okręgowej 

komisji ziemskiej w Wilnie. W 
dnin 30 sierpnia odbędzie się po- 
siedzenie okręgowej komisji ziemskiej 
w Wilnie. 

Na porządku dziennym: 1) trzy 
sprawy zatwierdzenia układu polubow- 
nego o likwidacji serwitutu past- 
wiskowego, obciążającego majątek 
Cicin, gm. Smorgońskiej, pow. Osz- 
miańskiego, własność Szymona Mey- 
sztowicz3, na rzecz gospodarzy wsi 
Draki, Krewa i Pasynki. 

2) 17 spraw zatwierdzenia pro- 
jektów scalenia gruntów, należących. 
do gospodarzy poszczególnych wsi 
w pow. Wileńsko Trockim, Święciań- 
skim, Wilejskim i Dziśnienskim. 

3) 29 spraw wdrożenia postępo- 
wania scaleniowego gruntów nadzia- 
lowych 30 wsi, zašciankėw i folwar- 
ków w *różaych powiatach woje- 
wództwa Wileńskiego. 

— (o) Niechęć magistratu do 
rzeczoznawców. Dzierżawca miej- 
skiego folwarku Ponary żądał aby 
miato darowało mu w roku bieżącym 
30 proc. należności tenuty dzierżaw- 
nej. Magistrat na ostatniem posiedze- 
niu Rady miejskiej popierał to poda- 
nie i zwalczał wniosek jednego z 
radnych zaproszenia rzecoznawców 
gospodarki roinej o wyrażenie opinji 
co do wartości gospodarki, prowadzo- 
nej przez dzierżawcę Ponar. Zazną- 
Ša i 
snięte 350—370, węgorze 450 — 470, płocie 
150—170, drobne 50—60. 

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
= a. kaczki — 600. młode 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
27 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dołary 8,9) 9,01 8,97 
Hoiandja 362,15 363,05 361,25 
Londyn 43.88 43,99 43.78 
Nowy-Vork 9,02 9.04 9,00 

Paryż 25,90 25,96 25,84 
Praga 26,77 26,83 26,71 
Szwajcarja 17450 174,91 174.06 
Wiedeń 127.70 128.02 127,30 
Włochy 2960 2967 29.53 
Belgja 24.90 24,96 24,84 
Stokhoim — — — 

Papiery wartościowe. 

Pożyczka dolarowa 74,00 (w złotych 667,48 
о kolejowa 157,00 158,50 

5 pr. pożycz konw. 5450 53,50 — 
pr. pożyczk, konw, — -— 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw, 41,50 41,08 — 

każdy. Po raz też ostatni dnia tego 
stał Bismark przed cesarzem — jako 
kanclerz państwa, 

Był to koniec. 
« Natychmiast zadenuncjowano ce- 

sarzowi, że Bismark ukrywa przed 
nim raporty posłów. Cesarz wyobra- 
ził sobie, że... wojna z Rosją wisi ną 
włosku. Chciat niezwłocznie przed: 
sięwziąć Środki zapobiegawcze — 
możeby nawet wskazaną była mani- 
festacja militarna? : 

Przybył akurat do Berlina Szuwa- 
low (poseł rosyjski) przywożąc peł- 
nomocnictwa dla przedłużenia rosyj- 
sko-niemieckiego paktu wzajemnej 
reasekuracji na wypadek wojny. Peł: 
nomocnictwa Szuwałowa wydane 
były na imię Bismarka oraz jego sy* 
na Herberta, który zajmował stano* 
wisko sekretarza stanu: Odpowiedział 
Bismark  pełnoniocnikowi Mikołaja 
li-go: 
sA Właśnie mam zamiar prosić o 

dymisję; przykro mi bardzo, że z 
Waszą Ekscelencję nie będę mógł 
wieść pourparler'ów. 

W ministerstwie spraw zagranicz= 
nych zapanowało wielkie poruszenie. 
Powszechnie jednak mówiono, że 
kancierz i sekretarz stanu meją podać; 

czyć należy, że magistrat już nie po 
raz pierwszy stanowczo Opiera się 
wnioskom o zasiągnięciu opinji spec- 
jalistów w sprawach gospodarczych 
chociaż specjalistów tych w gronie 
swoim nieposiada. 

— (k) Pożyczka na roboty in- 
westycyjne. W dniu 27 bm. Magi- 
strat m, Wilna podjął z Izby Skarbo- 
wej pożyczkę w sumie 100000 at, 
przeznaczonej przez Dyrekcję Robót 
Publicznych na roboty inwestecyjne 
w celu zatrudnienia bezrobotnych. 

Z sumy tej 70000 zł. Magistrat 
przeznaczył na zakończenie rozpoczę- 
tych robót miejskich drugiej serji, a 
pozostałe 30.000 zł. robót trzeciej se- 
rj. — W najbliższych dniach Magi- 
strat otrzyma dalsze 200.00a zł. z 
przeznaczeniem przez Dyrekcję Robót 
Publicznych na zakończenie robót 
miejskich trzeciej serji. 

— (y) Choroby zakaźne w 
Wilnie. W czasie od 10 do 21 b. 
m. zanotowano na terenie Wilna na- 
stępujące wypadki chorob zakaźnych: 
Tyfus brzuszny 2, tyfus plamisty 3, 
tyfus nierkreślony 1, blonica 6, plo- 
nica 2, ospówka 2, krztusiec 1, czer- 
wonka 7, tężec 2, róża 1, i odra 2, 

— W sprawie p. Wołyńskiego. 
W dniu dzisiejszym zgłosił się do 
naszej Redakcji p. Wołyński b. sekwe- 
strator miejski, którego sprawa była 
rozpatrywana na ostatniem posiedze- 
niu Rady miejskiej przy drzwiach 
zamkniętych (dlaczego zamkniętych?) 
i oświadczył, że sprawa napadu na 
jego osobę została już wyjaśniona 
przez władze policyjne i sądowe 
oraz że złożył w dniu 9 lipca br. 
powództwo o odszkodowanie z po- 
wodu utraty zdrowia podczas służby 
w magistracie. : е 

Na marginesie całej tej sprawy 
wydaje się nieco dziwnem  postępo: 
wanie magistratu, który udzielał b. 
sekwestratorowi p. Wołyńskiemu za- 
pomóg przez cały rok a dopiero po 
tym czasie zdecydował się wyświet- 
lić sprawę napadu na jego osobę na 
drodze sądowej. 

WOJSKOWA, 

— (y) Oficerowie rezerwy na 
ćwiczeniach aplikacyjnych. W 
związku z często urządzanemi przez 
D-twa Dywizji ćwiczeniami aplika- 
cyjnemi w polu, a równocześnie 
chcąc zachęcić do częstszego brania 
winich udziału oficerów rezerwy, Mi- 
nisterstwo Spraw Wojskowych га- 
rządziło, by odnosne Komisje Go- 
spodarcze Pułków, wypłacały na ręce 
oficerów rezerwy, udających się na 
ćwiczenia aplikacyjne zwrot; kosztów 
przejazdu, reluton i strawne w. wy: 
sokości przywiązanej do rangi dąne- 
go of cera. 

— (y) Adresy oficerów rezer- 
wy i pospolitego ruszenia. Wia- 
dze wojskowe komunikują iż wszys: 
cy oficerowie rezerwy i pospolitego 
ruszenia formalnie przyjęci do W. P., 
którzy dotychczas nie zameldowali 
się w urzędzie gminnym (w Magi- 
stracie), lub we właściwym urzędzie 
'meiduakowym swego miejsca zamie- 
szkania (względnie zmiany miejsca 
zamieszkania), oraz wszyscy oficero* 
wie rezerwy i pospolitego ruszenia 
którzy w roku 1926 nie otrzymali 
kart przydziału mobilizacyjnego, winni 
zgłosić dokładny adres osobiście lub 
pismiennie najpóźniej do dnia 15 
października 1926 r. w Urzędzie 
Gminnym lub meldunkowym. 

się do dymisji z racji... rozbieżności 
poglądów z cesarzem w sprawach 
polityki zagranicznej, Dość i tego było 
efektu, aż nadto dosyć. 

Dnia 17 marca 1890 o 3 popo- 
łudniu rozpoczęło się posiedzenie ra: 
dy ministrów. Oświadczył na niem 
ksiązę Bismark, że utracił zaufanie 
cesarza nawet w sprawach polityki 
zagranicznej i, że przeto ma zamiar 
złożyć w ręce cesarza swoją dymisję, 
Następnie zainterpelował ministrów 
czy mają może coś do zarzucenia 
korektywie, którą wprowadził do re* 
gulaminu z roku 1852 go? Ministro- 
wie odpowiedzieli jednozgodnie, że 
korektywa jest najzupełniej racjonalna 
i słuszna. Gremjalnie zaprotestowali 
przeciwko podawaniu się kanclerza 
do dymisji. 

Skończyło się posiedzenie. Intrygi 
— poszły w kurs. Wieczorem zgro: 
madzili się pp. ministrowie raz jeszcze 
i złożyli oświadczenie, że.. nie  soli- 
daryzują się z kanclerzem, innemi 
słowy, że jeżeli ma podawać się do 
dymisji — to niech się podaje! 

Wieczorem przybył do księcia 
szef kancelarji cesarza Lucanus, Po- 
wiedział mu Bismark, że pisze właś: 
nie tekst swego podania o dymisję i, 

3. 

— (y) Rząd dia ochotników 
Wojsk Polskich. Jak się dowiadu- 
jemy władze wojskowe otrzymały 
polecenie sporządzenia dokładnych 
spisów byłych ochotników W. Р., 
którzy pozostają obecnie bez środ- 
ków do życia. Pozostaje to w zwią: 
zku z zabiegami Min. Spraw. Wojsk. 
które nosi się z zamiarem zatrudnie- 
nia w przemyśle i przy inwestycyj- 
nych robotach, prowadzonych przez 
państwo i instytucje samorządowe, 
z tych którzy bronili kraj 

Niezależnie od tego wszyscy ofi- 
cerowie rezerwy i pospolitego rusze- 
nia winni bezwłocznie zawiadomić 
bezpośrednio dowódców swych for: 
macji macierzystych o adresie swym, 

a jeżeli nie znają przynależności ewi: 
dencyjnej, zawiadomić o adresie ko- 
mendanta P. K. U., na terenie miej- 
scowości w której zamieszkuje. Wine 
ni nie wypełnienia powyższego w 
myśl obowiązujących przepisów bę: 
dą pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej. 

° 

PRACA 1 OPIEKA SPOLECZNA. 

— (t) Pomoc bezrobotnym in- 
teligentom. W dniu wczorajszym 
kasa Biura Funduszu Bezrobocia wy: 
płaciła 4,750 złot. tytułem zapomóg 
dla bezrobotnych umysłowych  pra- 
cowników. 

Osoby, którym przyznany został 
przez komisję repartycyjną zasiłek, a 
które nie zgłosiły się w dniu wczo- 
rajszym otrzymają go w dniu dzisiej- 
szym. 

Ogólna suma wyznaczona na ten 
cel przez Ministerstwo wynosi osiem 
tysięcy złotych. ' 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na ostatniem swem posiedze 
niu w dniu 25 sierpnia br. załatwił 
między innemi następujące sprawy: 
przedłużył wobec choroby urlop 
dyrektorowi p. L. Sokołowskiemu 
do 1 września br; przyjął do wiado- 
mości sprawozdanie przewodniczące: 
go z załatwionych spraw; wysłuchał 
sprawozdanie zastępcy fprzewodni- 
czącego zarządu ze zjazdu dla orga: 
nizacjj okręgowego związku Kas 
Chorych na województwa Poleskie, 
Nowogródzkie i Wileńskie odbytego 
w Pińsku; zatwierdził budżet na 2-gie 
półrocze 1926 roku, wydatki złotych 
1,103,411 gr. 88; zatwierdził wnioski 
komisji finansowo - gospodarczej w 
sprawach obowiązku ubezpieczenia. 

RÓŻNE 
— W imię prawdy. Grono słu - 

chaczy kursu nauczycielskiego nade- 
słało nam następujące oświadczenie: 

Na skutek z. zamieszczone - 
go w «Kurjerze Wileńskim» *z dnia 
17 Vill 1926 r. Nr 188 pod tytułen 
«Nauczyciel nauczycieli» oświadczamy 
że artykuł ten mija się z prawdą, 
oraz niezgadza się z opinją kursu. 

Jednocześnie stwierdzamy, że in- 
formacjj w sprawie kursu nikomu 
nie udzielaliśmy i nie upoważnialiśmy 
nikogo do wystąpienia w jego imie- 
niu, to też zarzutów z któremi 
spotkał się powyższy artykuł nie 
możemy przyjąć na swoje conto, 
gdyż z wykładów pp. prelegentów 
jak i p. Szulczyńskiego korzystaliśmy 
bardzo wiele, co zaś do dokształce- 
nia nauczycielstwa nie jesteśmy tak 
ograniczeni, żeby uważać je za nie: 
potrzebne. 

Następuje 15 podpisów, 

— Sprostowanie. W ogłoszeniu 
w «Słowie», w dniu 24 sierpnia rb. 
wyższe handlowe Liceum Stanisławy 
Pietreszkiewiczówny mylnie druko+ 
wano mniejszešcioklasowej _ szkoły 
i td., winno być inniej sześcioxlasowej 
e średniej z prawami publicz- 

ności. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 
arcywesoła komedja B. Katerwy <Urwis» z 
L, Pilatti i K. Wyrwicz-Wichrowskim w ro- 
lach głównych, к 

Jutro — w niedzleię 2 przedstawienia 
o g. 4 m. 30 pp. po raz ostatni, ciesząca 
się rekordowem powodzeniem krotochwila 
W. Rapackiego «ja tu rządzę» z rewją ba. 
letową, Wieczorem o g. 8 m. 30— <Urwis» 
B. Katerwy. Ceny od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

Bilety na wszystkie przedstawienia 
sprzedaje kasa od 11—1 i 3—9 wiecz. 

Si 

że ma zamiar go opublikować, 
— Ubolewam — odparł Lucanus 

— że muszę w imieniu cesarza vefo 
przeciwko temu postawić. 

I pojechał do cesarza zakomuni- 
kować mu, że prośba o dymisję bę: 
dzie nazajutrz cesarzowi wręczona, 
U cesarza był właśnie hr. Filip Eulen- 
burg i śpiewał mu rapsody skaldów - 
skandynawskich. Cesarza wywołano 
z salonu. Wrócił po chwili rozmó: 
wiwszy się krótko z szefem swojej 
kancelarji i rzekł, jak gdyby nic, do 
Eulenburga: 

‚ — Niech książę, proszę, dalej 
śpiewa, 

Dnia 18:go wpłynęło podanie; 
nazajutrz uzyskało aprobatę cesarza 
a 20:go ukazały się jednocześnie, nie 
kontrasygnowane przez żadnego mi- 
nistra: reskrypt cesarza Wilhelma i 
deklaracja Bismarka. 

ako konkluzja, zapewnia von Kar- 
dorif najkategoryczniej, że nigdyby 
cesarz Wilhelm nie prżyjął dymisji 
Bismarka jeśliby kanclerza nie były 
opuściły te stronnictwa, które pozwo- 
liiy mu upaść zamiast stasąć murem 
za nim. 

Ce d,
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Sprawa nadużyć w Il Urzędzie Skarbowym w Wilnie 
skierowana do Urzędu Prokuratorskiego, 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z rewelacjami. które 
ukazały się w ostatnich dniach w 
Pzńskiem Piśmie, dotyczącej nadużyć 
w ll gim Urzędzie Skarbowym na m. 
Wilno, wyjaśniam, że sprawy urzęd: 

ników winnych przetrzymywania 
wpływów podatkowych zostały skie- 
rowane do Urzędu Prokuratorskiego 
przez Izbę Skarbową. 

Kto więc zawinił i w jakim stop- 
niu wyjaśni dalszy przebieg sprawy 

Odroczenie zajęć w szkołach, a epidemjaszkarlatyny, 
Zaniepokojeni wiadomością o tem, 

że odroczenie do dnia 12,X terminu 
rozpoczęcia się nauk w szkołach wy- 
wołane zostało szerzącą się epide- 
'mją szkarlatyny zwróciliśmy się do 
czynników miarodajnych, z prośbą 
o szczegóły rozrniarów epidemii w 
Wileńszczyźnie. 

Epidemja  szkarlatyny oświadczo- 
no nam, jaką przechodzi obecnie 
Polska, zwłaszcza wschodnie jej 
dziełnice zawleczona została z Rosji 
i Rumunji, gdzie obecnie panuje na: 
gminnie. Epidemja ta nie była noto 
wana w takich rozmiarach od roku 
1907. Tem spowodowane zostało roz- 
porządzenie o przeniesienie terminu 

rozpoczęcia prac w szkołach, jednak 
z radością stwierdzić należy, że Wil. 
no nie zostało dotknięte nią w tym 
stopniu, aby uniemożliwiało naukę. 
Wypadki szkarlatyny notowane u nas 
nie są groźniejsze od innych epi- 
demji. 

W Warszawie natomiast, gdzie w 
szpitałach leży obecnie przeszło 700 
chorych i gdzie daje się odczuć brak 
pomieszczeń Magistrat projektuje za- 
jąć niektóre gmachy szkolne, 

W celu zapobieżenia szerzenia się 
epidemii zorganizowane zostaną spe- 
cjalne stacje szczepienia, a nad dzieći 
mi w wieku szkolnym rozciągnięta 
zostanie opieka lekarska. ( 

Konferencja kolejowa z Sowietami w Olechno- 
wiezach. 

Na podstawie umowy ramowej 
podpisanej w. Warszawie przez Rzą- 
dy Rosji Sowieckiej i Polski odbyła 
się w Olechnowiczach 25 i 26 b. m. 
lokalna konferencja przy udziale przed- 
stawicieli Dyrekcji Kolejowej w Hom- 
lu i Dyrekcji Kolejowej w Wilnie, Z 
naszej strony udzłał wzięli w. prezes 
Dyrekcji inż, Niebieszczański i na- 
czelnicy wydziałów p.p. inż. Łaguna, 
inż, Bystrzanowski i p. Galijewski. 

Tematem dyskusji konferencji by- 
ły techniczne sprawy dotyczące wzno- 
wienia ruchu pomiędzy stacjami O- 
lechnowicze— adoszkowicze, a więc 
budowa domów mieszkalnych dla 

fankcjonarjaszy kolejowych  obyd- 
wuch państw, oraz sprawy celne. 

Otwarcie ruchu wyznaczone po- 
przednio na dzień 1.1X r. b. odro- 
czone zostało do 20.1X ze względu 
na to, że prace przygotowawcze po 
stronie sowieckiej nie zostały jeszcze 
wykończone. 

Od 20.X cały ruch tranzytowy 
skierowany będzie na ten punkt. 
Pryczyni się to wydatnie do odcią: 
żenia Stołpców. Delegaci .sowieccy 
opóźnili swój przyjazd, zapowiedzia- 
ny na 24 b, m. z racji trudności ja* 
kie czyniły im własne władze gra- 
niczne. (1) 

Prezydent Mościcki honorowym protektorem ko» 
mitetu budowy pomnika Ad. Mickiewicza, 

Na skutek prośby Komitetu Bu- 
dowy Pomnika Adama Mickiewicza 
w Wilnie Pan Prezydent Rzeczypo- 

spolitej wyraził zgodę na objęcie ho- 
norowego protektoratu nad pracami 
Komitetu, 

Udział unitów w zjeździe katolickim. 
. Na mający się odbyć w Warsza- 

wie ogólno polski zjazd katolicki wy- 
jechał w dniu wczorajszym archi- 
mandryta unicki ojciec Filip Moro- 
zow w lowarzysiwie ks. Slesko. 
Niezależnie od udziału w obradach 

ebaj księża uniccy będą się starali u 
odnośnych władz o przyznanie roz- 
wjającemu się ruchowi unickiemu му” 
Wilnie, cerkwi antokolskiej, jako sta- 
łego miejsca. (y) 

A TIT TITAN T OSI EAT TI 

WYPADKI | KRADZIEZE, 

— (y) Ulotki komunistyczne. 
W nocy z dn. 25 na 26 b. m. na 
terenie miasta Wilna  rozrzucono 
odezwy komunistyczne w ilości około 
30 sztuk, podpisane przez generalny 
komitet wykonawczy komunistycznej 
partji Białorusi Zachodniej i zatyluło- 
wanie: żądamy wypuszczenia więźniów 
politycznych. Ouezwy zostały przez 
władze bezpieczeństwa natychmiast 
skonfiskowane, 

. — 0) Kradzież drulu telefoniczne 
go. Z pogranicza donoszą, iż w n.cy z dnia 
24 na 25 b. m. nieznani sprawcy na tere- 
nie 4 kompanji I baonu KOP skradli wię: 
kszą ilość « drafn - telefonicznego. Kradzież 
została natychmiast zauważona i połączenie 
zostało przez służbę łączności przywrócone 

Z SĄDÓW. 
Zredukowani milicjanci Milicji 

Ludowej bandytami. 
W kwietniu 1923 r. na pograniczu li: 

tewskiem powstała w okolicy Giedrojć pow, 
Wileńskiego banda zbrojną utworzona przez 
b. milicjantów w celu dokonywania rabun- 
ków. Przywódcą jej był Izydor Stawski vel 
Fajfer. 

‚ 21 kwietnia banda ta wtargnęła do fol- 
warku Aleksandryszki, gdzie sirzelając z ka- 
rabinów steroryzowała mieszkańców i ogra- 
biła J. Kędzierskiego. Podczas napadu zabi: 
ta została wystrzałem w głowę Weronika 
Kothkowska. Podczas gdy część bandy prze- 
trząsała mieszkania, pozostali udali się do 
zaścianka Giże, gdzie ograb:li Weronikę 
Możelis. 

W tydzień później nieuchwytni sprawcy 
poprzednich napadów zrabowali maj. Podda: 
čiuny Wincentego Braziuka. 

Po długich mozolnych zabiegach udało 
się policji wytropić i aresztować kilku człon: 
ków: M. Lenaltowicza, St. Sławeckiego, 

  

Elektryczny fotel. 
Pewnemu wybitnemu brazylijskie- 

mu dziennikarzowi, który brał udział 
w ostatnim zjeździe amerykańskich 
dziennikarzy w Nowym Jorku,; udało 
się, dzięki wyjątkowej protekcji, zwie- 
dzić słynne więzienie amerykańskie 
„Sing-Sing*. : 

W popularnym w Rio-de Janeiro 
dzienniku „A Manka* opisuje on 
swoje wrażenia. 

Olbrzymia budowa więzienia „Sing- 
Sin* robi na widzu przygnębiające 
wrażenie. W dniu odwiedzin dzienni- 
karza znajdowało się w więzieniu 
1494 więźniów, między nimi 20 ska- 
zanych na śmierć. : 

W siarem zabudowaniu więzienia 
pokazywano odwiedzającym  želazne 
klatki cel pojedyńczych. Klatki te są 
niskie i ciasne. Aby więzień mógł 

się położyć na pryczy, musi się na 
nią wdrapać, a drzwi się później za: 
mykają. Między pryczą i Ścianą jest 

Cz. Mużyna, M. Mańko, A. Marcinkiewicza, 
A. Terleckiego, I, Gejbo i Ą. Borejko. 

Sąd Okręgowy uznając ich winnych na: 
leżenia do bandy zbrojnej (art. 279), doko- 
nania morderstwa (art. 453), rabunku (art, 
589) i zgwałcenia napadniętej (art. 522) ska- 
zał wszystkich na pozbawie praw stanu i 
osadzenie w więzieniu ciężkiem na: Lenarto 
wicza i Sławeckiego 10 lat, kia i Man- 
ko—8 lai, a pozostalych na 4 laia. 

Sąd apelacyjny pod przewodnictwem 
v. prezesa Bochwica zwolnił oskarżonych 
z zarzuty należenia do bandy 1 dokonania 
gwałtu natomiast uznał ich winnych napa- 
du rabunkowego, a w stosunku do Lenar- 
towicza zabójstwa wez. Koilikowskiej. 

Lenartowicz skazany został na trzy la 
ta więzienia zamieniającego dom poprawy, 
pozostali na trzy lata prócz Gejbo i Borej« 
ko, którym kara została zmniejszona do ro- 
ku. Wszystkim oskarżonym sąd zaliczył a- 
reszt prewencyjny trzy lata 1 cztery mie- 
siące, wobec czego zostali zwolnieni. Jedy- 
nie Lenartowicz musi jeszcze <dosiedzieć» 

osiem miesięcy, 
Główny herszt bandy Izydor Stawski 

vel Tajfez nie został ujęty, bowiem zbiegł 
do Rosji, 

Fodpalacze i łupieżcy majątków 
polskich przed sądem. 

Drugi dzień procesu poświęcony został 
przesłuchiwaniu Świadków. W pierwszym 
rzędzie zeznawali poszkodowani — obywa- 
tele, których majątki zostały spalone i zra* 
bowane, Wszyscy opowiadają przebieg ra- 
bunku i charakteryzują bandę. Po poszko- 
dowanych składają zeznanie następni świad- 
kowie oskarżenia. Świadek Krywionkowa, 
żona zamordowanego įwėjia gm. Zalesie 
zwraca się do obrony wyrażając swoje 
oburzenie, że bronią bandytów. Przewod: HB 
niczący pizywołuje ją do porządku. | 

Pa świadkach R zbadani zo* 
stali świadkowie obrony. Wszyscy Oni nie 
Wrośszą nic ciekawego do sprawy, siwiei- 

dzają tylko alibi poszczególnych oskarżo: 
nych. Wszyscy też proszą Sąd o zwiot ko: 
sztów podróży t. zw. w ich języku <progo'.. 
ny», Przewidniczący odsyła ich do oskarżo* 
nych w obronie których zeznawali. 

Jutro dalszy eiąg. r 

zaledwie kilka centymetrów przestrze: 
ni. Każdy z nowoprzybyłych więźniów 
przebywa w tym zabudowaniu 10 
dni. Dla próby... 

Skazani zaś na śmierć pozostają 
w tych celach do swej ostatniej go- 
dziny, Е 

Rozklad dnia aresztantėw jest na- 
der ściśle i równomierne ułożony. 

Każdy więzień dostaje codziennie 
pewne zadanie, które musi dokładnie 
i punktualnie wypełnić. Każdy pracuje 
w swoim fachu. 

Wszyscy więźniowie noszą jedna- 
kowe ubrania niebieskiego koloru. 
Tylko amerykańskie wytwórnie filme- 
we ubierają swoich bohaterów w ko- 
sijumy „a Ia zebra“. zad 

Oibrzymią rolę w życiu więźniów 
odgrywają kino i radjo. urozmaicając 
zamkniętym ciężkie i smutne dni, 

Sala w której sję codziennie od- 
bywają przedstawienia filmowe i kon- 
certy radjowe służy również dla ce- 
lów religijnych i medycznych. Po 

5 

SPORT. 
Toruński klub sportowy, mistrz 

swego okręgu w piłce nożnej, ko- 
rzystając z tego, że w niedzielę roze- 
grać mają mecz z 1 p. p. Leg. o 
mistrzostwo Polski spotkają się w 
w dniu dzisiejszym z drużyną Mak- 
kabi. 

T. K. S. po ostatnim horendal- 
nym wyniku naszego mistrza z Po-. 
lonją warszawską, czuję się widać 
bardzo pewnie skoro nie liczy się z 
przemęczeniem w drodze i przed 
ważnym meczem mistrzowskim grać 
będzie z Makkabi. Widoki żwy: 
cięstwa 1 p. p. Leg. są mimo to 
słabe, bowiem jak się dowiadujemy 
bramkarz Laberda kontuzjowany na 
meczu z Polonją nie będzie z 

Oficerskie zawody strzeleckie 
o mistrzostwo O. K. III. 

W ubiegły wtorek, dnia 24 sierp- 
nia b. r odbyły się na terenie obozu 
ćwiczebnego  Pohulanka / oficerskie 
zawody sirzeleckie o mistrzostwo 
O K. Ill. Do zawodów powyższych 
stanęło 8 zespołów pułkowych wszy- 
stkich dywizji O. K. III. Pierwsze 
miejsce zajął 76 p. pp w Grodnie 
osiągając ogółem w strzelaniu do- 
kładnem i bojowem 588 'punktów. 
Drugie miejsce przypadło 1 pułkowi 
legjonów, który zdobył 586 punktów, 
a więc o dwa tylko punkty miej od zwy- 
cięzcy. Trzecie miejsce przyznane zo: 
stało 41 pułkowi z Suwałk za wy- 
bicie 585 punktów. Indywidualnie 
najlepszy wynik w strzelaniu dokład. 
nem osiągnął kapitan Chmura z 1-go 
p. p. leg., który wybił 76 DY 

У 

Ż całej Polski. 

— Niezwykłe zjawisko, W ub. 
tygodniu wieczorem pasażerowie stat- 
ku, jadącego z Helu do Sopot mieli 
niezwykłe widowisko, mianowicie w 
odległości kilkuset metrów od portu 
Gdańska wpadł w morze meteor 
znacznych rozmiarow, kióry spowo- 
dował ognistą fontannę wody wyso: - 
kości kilku metrów. 

Że świata. 
— Straszna zemsta kłusowników. 

Kłusownicy w gminie Sażk ma Węgrzech 
poprzysięgii śmiertelną zemstę strańnikowi 
leśnemu = Szombathowi, który udaremniai 
nieustannie ich plany, przeszkadzając im 
w kłusownictwie. Niedawno dostali go kłu! 
sownicy w swoje ręce i wymyślili straszną 
zemstę. Przywiązali go do pnia drzewa w 
pobliżu olbrzymiego mrowiska. Następnie 
zakneblowali mu usta i pozostawili samego. 

Mrówki rzuciły się natychmiast na ciało 
nieszczęśliwego 1 zaczęły go kąsać, zadając 
mu niewypowiedziane męki. yjącemu z 
bólu strażnikowi udało się późno w nocy 
zerwać knębel, który zatykał mu usta. Do: 

ООО 

Aiiejski Kinematograt 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY | | 
SALA MIEJSKA (ul. Ostrobramska 5) 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

Dziś będzie wyświetlany Шт 

_Nr290 (1210 | 

| „ZWIASTUN ŚMIERCE „u. mua. 
„W rolach głównych: Betty Compson i Tom Moore. 

NAD PROGRAM: «Kto się na gorącem sparzy, ten na zimno dmucha» groteska w 2 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 

POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej. ANONS: «SCARAMÓU CHE» 
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Obwieszczenie. 
Na zasadzie $ 31 Rozporz. Wykonaw. z dn. 24 IX. 1023 r. do 

Ustawy o poborze daniny lasowej (Dz. U.P. Nr. 105, poz. 823) Starostwo 

w Święcianach niniejszem obwieszcza o sprzedaży z przetargu publicz: 

znajdującego się w dobrach maj. nego drzewa użytkowego na pniu, 

Łyntupy, własności p. J. Biszewskiego. 

Przetarg będzie dokonany ustnie i za pomocą ofert pisemnych złożo- 

średnich z nauką 

Przyjmuje się 

i od 4—5 pp. od 
+0000008403207058 

nych w zap'eczętowanych kopertach, w Urzędzie S'arostwa w Święcianach 

dnia 22 września rb. o godzinie 12 ej. 

Drzewostan przeznaczony do przetargu znajduje się w działce zajętej 

składa się z 4 ha przez Siarostwo, w oddziale 28 i 

Ф Ф Ф Ф 

Gabinei K sosny i 0,75 ha 
świerku, położony w odległości około 4 klm. od st. Łyntupy. 

Cena wywoławcza ха 1 m. sosny 7 zł. 50 gr., świerku, 6 zł. 40 gr. 

przyczem zaznacza się, że zostanie sprzedana taka ilość drzewa metrów 

sześciennych, jaka będzie potrzebna na pokrycie kosztów w wysokości 

zł. 5492, poczynionych przez Skarb Państwa przy eksploatacji 

wej działek leśnych w obrębie Bolkowskim plus koszta poczynione przy 

sprzedaży ewentualnie przy eksploatacji sprzedanych wyżej wymienionych 
drzewostanów. 

Wymagane wadjum wynosi 500 złotych. 

(—) J. Piegutkowski. 

p.o, Starosty powiatu Święciańskiego. 

20009000600000000000606999024 
PST S PETN SEA DSS ENN NSA 

Popierajcie Przemysł Krajowyl 

D. H. „Bławat Wileński" 
Wilno, Wileńska 31, tel. 382 

POLECA towary ua sezon jesienny wyłącznie fabryk 
krajowych. Szewioty, kamgarny, gabardiny, rypsy. po- 
pelimy i rozmaite inne towary wełniane i półwełniane; 
flanele, barchany, towary Diałe 
męskie jesienne, 
poduszki. wata, watolina i pierze. 

bielizniane, 
gotowe i na zamówienia. Kołdry, 

Chustki 

Płaszcze 

rozmaite, 
pończochy, skarpetki, fartuszki alpagowe, szkolne. 

Kie. Ceny nis 
Wybor wielki. 

Na prowincję wysylamy towary 
za pobraniem pocztowem, 

Panom Urzędnikom i wojskowym 
na raty na dogodnych warunkąch. 

  

  

PO "R DARMO 

  piero nad ranem następnego dnia usłyszano 
jego rozpaczliwe krzyki. Drwale przenieśli 
nieszczęśliwego do szpitala. Stan jego zdro: 
wia jest bardzo poważny. 

| chcocz sie uczyć 
BUCHALTERJI, STENOGRAFJI 
matematyki, języków, kaligrafji, na- 
pisz do Kancelarji Kursów Gracjana 
Pyrka: Warszawa, Śt. Krzyska, 17, 

|| a wysłane Ci będą darmo odnošne 
6 wskazówki I rady. 

| e emojewski 
„Leczenie płue" 
(Przyczynek do terapji grużlicy). 

Tal WILNO, Królewska I, 
Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego 
(telef. 314), Konto P, K. O. 80.150. 

Ea z 

  

    

    

DRUKARNIA 
„ WYDAWNICTWO 
WILENSKIE“* 

san PORE sa Р, НОЫ 

sagas UaB 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwa 
wchodzące. 

jednej stronie sali ustawia się ambonę 
dla wyznań protestanskiego i kato- 
lickiego, z drugiej zaś dla żydów. 

W tej samej Sali lekarze w О2На- 
czonych z góry godzinach przyjmują 
i badają chorych. 

Więźniowie, zasądzeni na 1 rok, 
mają prawo uczęszczać na przedsta- 
wienia kinowe 3 razy na tydzień, resz- 
ta zaś więźniów o karąch wyższych 
— codziennie. ' 

Odbiorniki radjowe są ustawione 
w sypialniach więźniów, ecz każdy 
może kolejno słuchać ostatnica no- 
win i koncertów. 

Jest specjalna sala sportowa, gdzie 
w oznaczonych godzinach więźnio- 
wie zajmują się sportem i gimnastyką, 

W niedzielę i święta są dopusz- 
czane do więzienia rozmaite drużyny 
sportowe dla odbycia meczów z dru- 
żynami aresztanckiemi. 

Dziennikarz przeszedł koło nie 
wielkiej sali, gdzie jedenze skazanych 
na śmierć bawił się piłką nożną. 

OPRAWIO 

w ramie wariości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 
dy. Bliższe szczegóły po nadesłanin 

adresu i znaczku poczt. za 16 gr. 

TR E T 
NY 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona ; Skrz. pocz Nr 627. 

Masaż twarzy, St 
Usuwanie zmarszcze 

Miekiewicza 1 m. 8, przymuso- W. Z. P, Nr 1 

Przyjmę 2 

(syst froeblowsk im) 

1 oddziału, ul. ś-io Jakėbska 12 — 6 
(koło kościoła św Jakóba) 

Zapisy codziennie od g. 10—2 pp. 84 

Z. Zdzienickiej. 

Elektryzacja kosmetyczna, 
brodka. 

Eėšū656656666456666666666646066068 

Prywatna Szkoła Powsze hna 

IM. Daezewskiej 
Racjomalne przygotowanie do szkół 

jęz. francuskiego © 

m, 
dzieci od lat 6 do gi 

4 
Į 

dn. 20 b. m, 

Ф + + +Ф 

OSMEŁYCZN 
Й 

osowanie  Radiolux'i 
k. Farbowanie włosów 

Usuwanie podź 

wejście z placu Katedń 
Wilno, dn, 30-1 1026 H 

uczniów—ce 
Wygodny pokój, zdrowy wikt. Pomoc 2 

w nauce, gra 

wy przy 

EKT SESTET ASS BZESZEWEKESEZNZA 

Wileński 

Syndykat Rolniczy 
Zawalna Nr 9, tel. 323 

Poleca na zimę z dostawą do 
domu od 1/2 tonny 

WĘGIEL KAMIENNY 

o wysokiej kaloryjności, 
————T-T PAE DS 

PENSJONATOW, 
Uwadze [ni NATÓW 
wynajmujących pokoje z utrzymaniem 

dla uczącej się młodzieży i t. P. 
Ogłoszenia do wszystkich pism na 

specjalnie ulgowych warunkach 
przyjmuje 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, tel 82 

    

  

Superiosiaf 
SPRZEDAJE. 

Że składu Zawalna Nr, 1. 

Ze sklepu Kalwaryjska Nr. 2. 

W Oddziale Głębockim w Głębokiem 

kaz: — @ u 

Spółdzielna 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul. Zawalna Nr 1. : : 

  

Skrzynki niezbijane 
jodłowe i świerkowe we wszystkich 

dymenzjach dostarcza wagonowo 

firma x, Gryffet 
Tartak parowy i fabryka skrzyń 

BOLECHÓW (Małopolska).   
Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—115—8 | od 12-5 Chor. kobiece 
oraz Spec. weneryczne, moczopłciowe i 
skórne ui, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. 

' Bristol); у *W. Zdr. P. Nr. 31. 

  

Z zaciekłością kopał on piłkę, 
uderzając w Ścianę, lecz twarzy więź- 
nia nie mógł dziennikarz zobaczyć. 

Nareszcie zaprowadzono dzienni- 
karza do najstraszniejszej sali, Sali 
egzekucji. 

W tym pokoju wszystko było 
bardzo białe. Nieprzyjemna, straszna 
i zimna biel, od której wiele szaleń- 
stwem i mrozem, 

Ani jednego Sprzętu za dużo. 
Główne miejsce zajmuje fotel. Zwy- 
czajny biały fotel z wygodnemi opar- 
ciami po obu stronach. 

Trzy białe ławki. Na każdej 4 
miejsca. 

Podczas egzekucji musi asystować 
12 świadków. Ławki są dla nich 
przeznaczone, 

Do tej sali przylegają sala opera- 
cyjna i trupiarnia, Nad każdym trupem 
robi się sekcję. Mózg i serce służą 
dla badzń naukowych. 

W sali operacyjnej kałuże krwi na 

Rolna 
ZIEMIAN 

KUSY WI6CZOTOWA 
JĘZYKÓW: angielskiego, 

francuskiego, niemieckłego i włoskiego 

M. Saczkowskiej, 
Mickiewicza 1 m. 19. 

Zajęcia małemi grupami. Zapisy 
codzień od 5—8 w. w lokalu karsów:     

na fortepjanie. 
Dyplomowani pedagodzy; matematy* 
ka, francuski, muzyka, Zwierzyniec, 
Miła 8 m. 2. Przystanek samochodo* 

ni. Starej. 

Do wynajęcia: 
2 duże pokoje nk 
umeblewane, z eiSQ 
rycznością. wejscie niq 
krępujące, 1 ewenttį 
alvą  mżywalnościąj 

kuchni, oraz 1 pokūj 
umeblowany. ało! 
stocka 6—5, od godź 
9—12 i od 6—8 ppoł 
W święta od godz, I 

do godz. 4 ppoł. 

a podstawie ro 
porządzenia 
Ministerstwa 

Oświaty rok szkolnyj 
w Gimnazjum Biało! 
ruskim w Wilnie гой 
pocznic się dnia 
września r. b. Egz 
miny i poprawki © 
będą się 13 i 14 tego 

miesiąca. 
Dyrekcja Gimnazjuf 
Biatorusklego w Wilf 

  

gzi 

  

Dr med. LEWIR 
powrócił. _ 

Ul. Zawalna 28 — 
tei. 5—83 

4 

Dr. i 
Med. M. Mieni U 1 

Adjunkt Kliniki skój 
no-syfilidolog. Uni 

wersyt. 5. B. ° 
POWRÓCIŁ 
Wilefiska 34 m. 3 
Przyjm. od 4 — 7+ 

  

  

Polecamy bardzo gorąco rodzinę 
inteligentną, zam. w Wilnie, czworo 
osób bez ratunku ginie z nędzy, 
wszystko już wyprzedali i tylko cu- 
du Bożego oczekują. Człowiek o ka- 
miennem Sercu wyszedłby z tego 
przybytku niedoli ze łzą w oku. Ła- 
skawe datki przyjmuje Adm. „Słowa*, 

ONWIKT 
KSIĘŻY PIJA 
RÓW w Rako 

wicach pod Krakowef 
Gimnazjum z intern 
tem przyjmie 1ез26й 
kilkanastu uczniów © 
1 i- II ki. gimnazji 
humanistycznego 

pełnemi prawami Sz8Ą 
państw. (L. <A>), 019 
do szkoły powszeć 

Telefon. 1—47. 

  

Internat T wa „Przyszłość” 
dla uczni szkół średnich, Zamkowa 5. 
Przyjmuje wpisy na rok szkolny 

  

  

1926—27, Opłata 80 zł. miesięcznie. 

na wagę 56 
PERFUMY różnych zapa- 
chów. Mydła najrozmaltsze tualetowe 
i do prania. Cudowna kosmetyczna 
Sól Jana. Bogaty wybór kosmetyków 

i pań. ieków. Ceny niskie, 
Posiadającemu niniejsze 
ogłoszenie 10 proc. rabat. 

Polski skład Apteczny 
Władysława TRUBIŁŁY. 

Ludwisarska 12 róg Tatarskiej.       

ak Służący nie zdążyli sprząt« 
nąć... 

Jeden z urzędników więziennych 
objaśniał. 

Każda egzekucja trwa dokłądnie 
cztery minuty Sprawdzają to za każ. 
dym razem na chronometrze. 

Skazanego na śmierć sadza się na 
krzesło i mocno mu się przywiązuje 
rzemieniami ręce, brzuch i nogi. 

Każdego czwartku o godž. 11 zra- 
na odbywa się egzekucja czterech ska- 
zanych. 

O óznaczonej godzinie przyjeżdża 
kat w specjalnym zamkniętym auto- 
mobilu: 

Nosi zupełnie czarny ubiór, Twarz 
ma zmienioną za pomocą szminki. 
Nikt z administracji więziennej nie 
zna go z twarzy. Jego przyjazd i od- 
jazd są tak urządzone, aby i wówczas 
nikt twarży nie mógł zobaczyć. 

Obowiązki kata nie są skompliko- 
wane. 

Naciska on na specjalnym apara. 

рн 

nej: klasa pirzygołć 
wawoza,podwstępna 

wstępna. 

Majątki 
1 śródmieściu, jątki, z 

blizko kilku | domy, place, sklą 
а я‘іішппібш mieszkania po 

nia i zdrowa jadło- Dom H.-K 

dajnia dla uczących zp 
się, a także Dai Vla „ZACHĘTA“ 
chłopców z troskliwą| Gdańska 6. m 14 
opieką. Bliśsze szcze- Telefon 9—05. 
góły ul. Dominikańska   
13, T.wo «P. 7. Р.» 
od godziny 11 — 1-ej. Dr. Gz. Koneczn. 

Choroby zębów, Ch!     

rurgja jamy ustne, 
Pszczoły Sztuczne zęby. Porce, 

z powodu wyjazdu nowe korony. 
ckiewiczą 11—8. WOŃ 
skowym i urzędniko? 

zniżka. 
W. Z. Р. 4503 

niedrogo sprzedam. 
Biuro <lnformator» 

W. Pohulanka Nr 7, 
od 9 — 3. 

й 

спі najpierw jeden, później drugi gł 
ki . 4 

Za pierwszym razem przepu sžCŽ 
się prąd o napięciu 3 tys. wolt,gg 
drugim razem za6—300 wolt. 

Wynikiem tego napięcia prąd 
jest błyskawiczna śmierć, 

Prąd jest tak silny, że z ust ski 
zańca wychodzi dym. 

Cały proceder egzekucji, sadza 
na krzesło, przymocowanie pasam 
puszczenie prądu trwa — cztery mi 
nuty. а ° 

Każdego czwartku — cztery egžė 
kucje, każda egzekucja cztery minut 

Szesnaście minut... 
Z  matemałyczną  dokładnośsiśł 

Amerykański system i w sprawi 
egzekucji skazanych... Wszystko obli j 
czone, wszystko zużytkowane, fabryk 
śmierci. 

  

Wydawca Steriaław Biacki ewicz -- Redaktor w/z Czesiaw Karwowski Odpowiedzisicy za egłosoenia Zeuon Zawitnki. Drukamia „Wydawnictwo Wlieńskia* Kwaszelna 23


