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Ingres |. E. ks. Arcyb. Jałbrzykowskiego 
na stolicę metropolitalną w Wilnie. 

Przyjazd } E. ks. Arcybiskupa. 

Wczorajsza manifestacja uczuć ra- 
dości z powodu przybycia Najdostoj* 
niejszego Pasterza JE. ks. Arcybisku- 
pa Metropolity Wileńskiego Romualda 
Jałbrzykowskiego wypadła nie zwykle 
imponująco.Rozentuzjazmowane rzesze 
wiernych djecezjan nie umiały wprost 
pohamować wybuchów 'radoścj. 

Od samego rana ulice, któremi 
miał przeciągnąć tryumfalny pochód 
obsadzone zostały kordonem wojska 
policji, stowarzyszeń i młodzieży 
szkolnej. Wszystkie domy udekoro: 
wane zielenią oraz wstęgami i cho- 
rągwiami o barwach napleskich, a 
w kilku miejscach wzniesiono bramy 
tryumfalne, na których umieszczono 
napisy w gorących słowach witające 
wysokiego Nominata. 

Pięknie przybrany dworżec zapeł- 
nił sie delegatami władz i organizacji 
społecznych. 

Punktualnie o szóstej przybył po- 
ciąg wiozący JE. ks. Arcybiskupa i 
pieigrzymkę łomżan odprowadzają- 
cych swego Pasterza. 

Łomżanie wysiedli aby zająć wska- 
zane im miejsce przed dworcem. Wa- 
gon, w którym spoczywał po  tru- 
dach podróży ks. Arcybiskup prze- 
sunięto na tor zapasowy. 

Przez ten czas kolejarze uszyko- 
wali szpaler prowadzący aż do czwar* 
tego toru, na który o godz. Seej 
wjechała lokomotywa wioząca wagon 
ks. Arcybiskupa. Przybył wojewoda 
wileński p. Wł. Raczkiewicz w oto- 
czeniu wyższych predstawicieli władz 
administracyjnych, sądowych, woj- 

skowych (z gen. Dzierżanowskim 
dow. DOK III i gen» Požerskim dow. 
DOW.) oraz komitet ingresowy. W 
momencie tym odezwały się dzwony 
wszystkich kościołów—to Wilno wi- 
tało swego nowego arcypasterza, 

Poczet dowborczyków i sokołów 
wystawił wartę honorową przy wej- 
ściu z wagonu Orkiestra zagrała 
hymn powitalny przy wyjściu |. E. w 
towarzystwie sufragana metropolital- 
nego J. E. ks. biskupa Michalkle- 
wicza. 

Schodząc ze stopni wagonu J. E. 
ks. Arcybiskup powitał zgromadzo- 
nych słowami: „Niech będzie po- 
chwalony Jezus Chrystus". 

J.E. ks, biskup przedstawił pana 
wojewodę oraz innych delegatów 
witających ]. Е. ks. Metropolitę Ko- 
lejno krótkie przemówienia powitalne 
wygłosili: pan. Wojewoda, gen. Dzier- 
żanowski, Pożerski, vice-pryzydent 
Łokucjewski, gen. Stankiewicz (imie 
niem zw. emerytów wojskowych) i 
członkowie komitetu  ingresowego. 
Dróżką usłąaną dywanemi postępował 
dostojny arcypasterz otoczony wyż- 
szymi dostojnikami kapituły  metro- 
politalnej. Dzieci ubrane w stroje 
ludowe sypały kwiaty. 

Przy wyjściu z dworca kordon 
straży ogniowej i kolejarzy tamował 
falę wiernych, tłoczących się, aby zo- 
baczyć dobrotliwie uśmichnięte oblicze 
ks. Arcybiskupa. 

Pochód skierował się ulicą kole- 
jową ku Ostrej Bramie 

Pod Ostrą Bramą. 
Przez cały czas pochodu, Arcypa- J. Ekscelencja dziękując przedsta- 

sterza prowadził oficjał kapituły wi- wicielom ziemiaństwa odpowiedziai: 
leńskiej ks. prałat Hanusowicz. Przy „Daj Boże aby ziemiaństwo nadal 
wejściu do Ostrej Bramy J. E. ks. reprezentowało element twórczy w 
Arcybiskupa spotkały delegacje. Dzie- Paristwie i, aby chleb duchowy "roz- 
ci w bieli ofiarowały piękny bukiet dzielany przez nie był tak zdrowy 
blaiych liljj poczem przemawiali ko- jak ten oto, który mnie ofiarujecie*. 
lejno: imieniem municypalności pre- Po przemówieniach proboszcz 
zydent miasta p. w. Bańkowski, parafjj Osiro-Bramskiej ks. prałat 
imieniem Senatu Uniwersytetu Stefana Wołodźko wprowadził ]. Ekscelencję 
Batorego ks. dziekan Świrski w za- do kaplicy, gdzie infułat łomżyński 
stępstwie chorego |. M. rektora M. ks. prałat  Biażejewicz celebrował 
Zdziechowskiego i imieniem ziemian mszę Świętą. Podczas mszy świętej 
w zastępstwie prezesa Związku Zie- wykonane były pienia chóralne i so- 
mian p. H. Gieczewicza vice-prezes- lowe. 
p.. Bronisław Umiastowski. Pan Umia- Po mszy świętej prałat kapituły 
stowski w przemówieniu swym po- łomżyńskiej ks. Piaszczyński wygło- 
wiedział: „Ekscelencjo! My od wie- sił przemówienie, żegnając w gorą- 
ków tn w granicach obecnej Twojej cych słowach dotychczasowego ad- 
Archidjecezji osiedli kresowi ziemia- ministratora diecezji łomżyńskiej 
nie polscy witamy Cię przed tą «Nie oddalibyśmy Cię dostojny nasz 
bramą, w której świeci Najświętsza Pasterzu, Wilgy gdybyśmy nie widzie- 
Królowa nasza, Królowa Korony li jak radośnie Cię tu spotykają Bo- 
Polskiej leśnie odrywać nam serca od Ciebie, 

Znajdziesz w uas zawsze odda. ale niech na pociechę naszą będzie, 
nych synów Kościoła i posłusznych że oddajemy Cię, jako najdrogocen- 
wykonawców rozporządzeń Twoich, niejszy skarb nasz Niepokalanej Pani». 
to Ci tu uroczyście obiecujemy i Temi słowy zakończył swoje prze- 
błagamy, abyś raczył przyjąć ten oto mówienie pożegnalne ks. prałat Piasz« 
kawałek chleba powszedniego i u- Czyński. 
dzielił nam Twego Arcypasterskiego Mszy świętej w Ostrej-Bramie 
błogosławieństwa dla naszej ciężkiej wysłuchali pielgrzymi z Łomży przy: 
pracy." * byli z dwunastoma sztandarami. 

Pochód ku Bazylice. 

Po litanji deszcz zmalał i wnet townie wzmógł się, że dano hasło 
uformował się pochód, który ruszył Odwołania procesji, mającej podążyć 
ulicami Wielką, Zamkową na plac ku Bazylice. 
Katedralny. Nadspodziewanie atoli przedario 

Na czele pochodu szły chorągwie się słońce przez chmury, deszcz już 
i ołtarzyki, dalej duchowieństwo na- tylko pryskał.. a Arcypasterz nie 
stępnie Jego Ekscelencja w otoczeniu chciał za nic odstąpić od odbycia 
kapituły przedstawicicie władz admi- pieszo ingresowej drogi. Tedy po- 
nistracyjnych z wojewodą Raczkiewi- 
cżem „na czele, prezesowie są iów, 
generalicja, oraz przedstawiciele licz- 
nych organizacji społecznych i 
związków wojskowych. Niezliczone 
tłumy zamykały pochód. 

Policja i organizacje obywatelskie 
utrzymując porządek z trudem mo- 
gły dać sobie radę, 

Na ulicy Wielkiej około Ligi Ro- 
botniczej zbudowana została brama 
tryumialna z napisem: «Witaj nam 
hospodynie miły». Zgromadzone tu 
na piacyku tłumy wzniosły okrzyk — 
„witaj nam”! 

Przez całą ulicę Wielką szpaler 
utrzymujący porządek utworzony był 
przez uczni szkoły ogrodniczej, Sto- 
warzyszenie młodzieży polskiej, so- 
kołów i wojsko, 

, Druga brama tryumfalna ustano- 
wioną przy Poczcie przez centralę 
chrześcjańskich zw. zawodowych wi: 
iała arcypasterza słowami:  „Witej 
najdroższy arcypasterzu*! Tu oczeki- 
wały już, cechy z  chorągwiami. 
Wreszcie trzecia brama  tryumfalna 
wystawiona została przez UŚB. Nad- 
pis na niej głosił: „Arcypasterzowi' 
hołd i powitanie*! 

W. Bazylice. 
Był moment, gdy rozpoczęła się 

msza w Ostrobramie, a cięszcz gwał- 

przerzadzony ruszył. 

W Bazylice tymczasem gromadziły 
się tłumy. Czekano, przybycia Arcy- 
pasterza lada moment, wszyscy byli 
pewni, że, jak było zapowiedziane, 
przyjedzie i że nabożeństwo ingreso- 

kapitałów, 
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chód procesjonalny, aczkolwiek silnie Ś 

we zacznie się o wiele wcześniej 

niż — w programie uroczystości by- 

ło przewidziane. Gdy w rozwartych 

na oścież podwojach Bazyliki ukaza- 

ło się słońce, w mig oblecialo po 
tłumie czyjęś odezwanie się: 

— Rano dziś deszczem... płakała 

Łomża żegnając swego pasterza; a 
teraz uśmięchnęło się słońcem Wilno... 
witając go! 3 

Aż tu i odezwały się dzwony па 
katedralnej wieży i zaczęły bić, bić, 
bić... Diużej niż przez dobre pół 

godziny. Pochód szedł. — I doszedł. 
Natenczas j. Ek. ks. biskup Mi- 

chalkiewicz, w uroczystej kapie w 

infule, z nieprzejrzaną mnogością 

otaczającą go duchowieństwa ruszył 
na spotkanie przybywającego Arcy- 

pasterza i na czele kapituły powitał 

go u progu świątyni. Pod baldachi- 

mem Arcypasterz wszedł do Bazyliki. 

W tej chwili ogromny chór mięsza: 

ny złożony z 85 ciu osób, zamasowa- 

ny u organów, pod batutą p. Kali- 

nowskiego, katedralnego organisty, 
zaintonował „Te Deum*. 

Wkraczająca do świątyni procesja 

(las chorągwi poruszał się za nią) 

doszedłszy do balasek zwróciła w 
prawo. Arcypasterz szedł do kaplicy 
św. Kazimierza hołd złożyć znajdują- 
cemu się tam Przenajświętszemu Sa- 
kramentowi. Dopiero po tym akcie, 
podczas gdy „Te Dsum”  dobiegał 
do końca, jego Ekcelencja zajął miej- 
sce na arcybiskupim tronie u wiel- 

kiego ołtarza — całego w Światłach 
i laurach zieleni. 

Po cbu stronach tronu stanęli 
dwaj kanonicy honorowi księża Ja- 
siński i Czerniawski w dalmatykach 
ze złotej lamy. W _ kapie złoiej ks. 
prałat Sawicki, w charakterze  archi- 
djakona. Dalej w bezpośredniej do- 
stojnego celabrausa asyście, również 
w złotych dalmatykach: dwaj djakoni. 
Tuż opodal tronu, w galowym mun- 
durze komandorskim, p. Bolesław 
Skirmunt. W stalach — prałaci kapi: 
tuły w togach purpurowych, dostoj- 
nicy kapitulni łomżyńscy, w złotolitej 
kapie i w mitrze ks. Morozow w 
asyscie dwóch kleryków czy  djako- 
nów w gorąco-żółtych komżzch, ks. 
biskup Bandurski we fjoletach.. A 
między obu rzędami stał: wręcz tłum 
duchowieństwa ze wszech stron 
przybyłego — w komżach białych. 

Nawprost tronu biskupiego zajął 
miejsce p. wojewoda Raczkiewicz 
mając po prawej ręce generała Želi- 
gowskiego, generała Dzierzanowskie- 
go, dowódcy grodzieńiskiedo okięgu i 
prezydenta miasta p. Bańkowskiego, 
a po lewej, zastępcę nieobecnego w 
mieście prezesa Sądu Apelacyjnego, 
sędziego Sawickiego. W grupie do* 
koła p. Wojewody spostrzegamy do- 
wódcę obozu warownego Wilno ge- 
nerała Pożerskiego, p. Szambelana 
papieskiego | Jakubowskiego Mistrz 
ceremonji ks. Cichoński uderza laską 
srebrną w posadzkę. 

Po prawej stronie ołtarza staje ks. 
biskup Michalkiewicz w kapie i infule 
i wita Arcypasterza zapewnieniem 
nieskazitelnej uległości jego rządom. 
Mówi krótko, mocno, i ujmującem w 
głosie wzruszeniem. Gdy skończył, 
ks. kanclerz kapituły Chalecki na sto: 
lik postawiony przed tronem kładzie 
bulle papieskie i prezentuje je kapitu- 
le. Tak każe prawo kanoniczne. Ka- 
pituła przyjmuje zarządzenie Ojca 
więtego do wiadomości, uznaje ta- 

kowe i sporządza z tego aktu odpo- 

wiedni protokół. Protokół |z góry już 
spisany — teraz oto ma być podpi- 
sarny. 

J E. Arcypasterz wstaje i scho- 

ła jak śnieg alba wszyta u dołu bo- 
gatem wyszyciem. Ruchy żywe, — a 
ująwszy pióro, jakże odrzucił kraj 
płaszczą by mu nie zawadzał! Jeden 
gest, jeden odruch — a kto oczy ma 
do patrzenia, ujrzy człowieka. Podpi- 
sał. Podczas gdy wraca na tron, uj- 
muje za pióro ks. prałat Hanusewicz, 
—za nimi kładzie swe podpisy cała 
kapituła. Ks, kanclerz, wspaniały w 
swej todze porpurowej, poprzedzony 
przez dwóch kleryków niosących wy- 
sokie zapalone świece idzie ku am- 
bonie, wstępuje na nią, i przy palą- 
cych się świecach odczytuje bullę 
papieską. Najpierw tekst łaciński—a 
potem wierny przekład połski: 

Akt ingresu dokonany. Kapituła 
niejako przyjęła na swego przewod- 
nika i zwierzchnika Nominata Apo- 
stolskiego w Bulie odczytane. j. Eks. 
ks. arcybiskup-metropolita Romuald 
Jałbrzykowski objął rządy. Teraz już 
mocen jest wydawać zarządzenia i 
rozkazywać. 

Arcypasterz idzie na prawą  stro- 
nę ołtarza i na głos—głosem  prze- 
dziwnie mocnym, świeżym i dźwięcz- 
nym zarazem odmawia modlitwę do 
św. Stanisława, patrona Bazyliki. 

Następuje mowa wygłoszona przez 
Arcypasterza z ambony. Wstąpił na 
nią w asyście obu kanoników. W 
imfule jesi; w ręku trzyma pastorał. 
„Niech będzie pochwalony Jezus Chry- 
stus* rozlega się dosłownie na całą 
potężną nawę. J. E. ks. arcybiskup 
nie podnosi głosu, nie wytęża go, 
tembardziej, niech wolno będzie tak 
się wyrazić, nie „krzyczy” — tylko 
mówi głośno tak, że w caluikiej ka- 
tedrze doskonale słychać każde sła- 
wo. Mówi spokojnie a mocno. Głos 
ma twardy lecz przyjemny, ton sta: 
nowczy. Za chwilę od ołtarza głos 
jego rozlegnie się przedziwnie melo- 
dyjny, z wielką w rytmice przecyzyj: 
nością; piękny, muzykalny głos. 

Mowa jasna i mocna stala krzep- 
ko na motywie słów św. Pawła; 
„Chrystus żyje, Crystus rządzi, Chry- 
stus rozkazuje”. Przybyłem tu—mó: 
wił Arcypasterz—aby was prowadzić 
dobrą drogą ku celom Bożym. Nad 
nami wszystkimi — rozkaz Kościoła; 
w sumieniu każdego z nasna pierw- 
szem miejscu—obowiążek. Z wiary 
waszej wola wasza, z woli waszej 
czyn wasz będzie, jak wyraził się po- 
eta, A potem padło jeszcze z ust 
Arcypasterza «czas uderzyć w czynów 
stall». Rozkaz—obowiązek—czyn. A 
jaki do bliźniego stosunek? Co jest 
podwaliną życia zbożnego na ziemi? 
Co czynić aby coraz lepiej na tej 
ziemi było nie zaś coraz podlej? 
Niech błogosławione będą usta, co 
z wysokości arcypasterskiego dosto* 
jeństwa wyrzekły wczoraj na ambo- 
nie w Bazylice: „Nie czyńcie bbźnim 
waszym tego, czegobyście nie chcieli 
aby wam czyniono”. W tem przyka- 
zaniu nad przykazaniami,— wszystko. 
Wielkie święte przykazanie! 
Mowa Arcypasterza była twarda. Jak 
opoka. Jak przypomnienie św. Pawła: 
Chrystus rządzi, Chrystus rozkazuje! 
Zdawała się mówić: przyszedłem tu, 
aby giąć w proch karki wasze przed 
rozkazem Boga. Mocną poczuliśmy 
rękę — i duszę. Słusznie mówił od 
ołtarza ks. biskup Michalkiewicz: Od 
wielu, wielu lat pasterze nasi tylko 
jakby gośćmi byli na wileńskiej stoli- 
cy biskupiej, teraz stały zasiadł na 
niej dostojnik najwyższy. W dziejach 
djecezji wileńskiej nastała zowa epoka, 

Zeszedłszy z ambony i wróciwszy 
przed ołtarz, Arcypasterz nie scho- 
dząc z tronu przywdział pontyfikalne 

dzi z tronu. Kapa na nim złota; bia-szaty. Jak wiadomo, oznaką główną 

zostało ofwarfe 

Wileńskie Biuro Komisowo - Handlowe 
RKAUCJONOWANE). 

wynajem mieszkań 

W zakres działalności biura wchodzą: kupno i sprzedaż nieruchomości, lokata 

1 wszelkich lokali, 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 

DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 ! 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa | | 
NOWOGRÓDEK — ui. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul. Rynek 19 
STOŁPCE — ul. Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 8 
ŚWIR — ul. 3-g0 Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 | 
WILEJKA POWIATOWA—ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 
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Historyczny dzień © Geneole, 
Niemcy wchodzą do Ligi Narodów, 

GENEWA, 8.IX. PAT. We środę dńia 8 b. m. przedpołudniem ze- 
brało się Zgromadzenie Ligi Narodów na olbrzymiej doniosłości posiedzenie. 
Szwajcarski delegat radca związkowy Motta przedstawił wniosek w 
sprawie przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów, przyznania im stałego miejsca 

"w Radzie Ligi, powiększenia ilości miejsc niestałych w Radzie oraz w 

sprawie procedury przy obsadzaniu niestałych miejsc. Delegat Motta 

wyraził żywe zadowolenie z powodu mającego nastąpić przyjęcia Rzeszy 

Niemieckiej do Ligi Narodów. Przyznanie temu krajowi stałego miejsca 
w Radzie jest niezbędnem: 1) dla zapewnienia Rzeszy Niemieckiej należ - 
nego jej miejsca, 2) aby przeprowadzić zasadę kolejności przy obsadzaniu 
miejsc w Radzie, 3) aby rozstrzygnąć ciężki kryzys, który wybucnął w 
łonie Ligi Narodów w marcu, 

Ponieważ nie mogło być uwzględnione życzenie jednego z państw 
Południowej Ameryki przyznania mu stałego miejsca w Radzie przeto na- 
leży państwom tego kontynentu dać dowód gotowości do ustępstw w 
stosunku do przyznania temu państwu trzeciego niestałego miejsca. W 
słowach pełnych wzruszenia Motta zwraca się do Zgromadzenia Ligi 
Narodów z prośbą, aby przyjęto przedstawione wnioski i dokończono w 
ten sposób dzieła rozpoczętego w Locarno. W dalszem przebiegu posie- 
dzenia Niemcy zostały jednogłośnie przyjęte do Ligi Narodów (48 głosa= 
mi). Przewodniczący Zgromadzenia Ninczicz ogłasza przyjęcie Niemiec. 

Na dzisiejszem posiędzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów po prze- 

mówieniu radcy związkowego Motty, który przedstawił Zgromadzeniu 
wnioski w sprawie przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów oraz reorganizacji 
Rady Ligi Narodów zabrał między innymi głos delegat Holandji. Radca 
związkowy Motta, mówił delegat, zaproponował Zgromadzeniu Ligi Naro- 
dów załatwienie sprawy przyjęcia Niemiec do Ligi Narodów, przyznania 
im stałego miejsca w Radzie oraz powiększenia niestałych miejsc w Ra- 
dzie do dziewięciu — bez przekazywania sprawy do rozpatrzenia odpo- 
wiednim komisjom. Jedynie sprawa procedury przy wyborze kandydatów 
na niestałe miejsca ma być  przekszana do . zbadania komisji 
prawniczej. llość miejsc w Radzie ma być źnacznie powiększona, a staje 
się to bez pozostawienia Zgromadzeniu czasu potrzebnego do przepro- 
wadzenia nad tą sprawą gruntownych obrad. Delegacja holenderska 
gotowa jest jednak w Jnteresie porozumienia przyjąć przedstawione wnio- 
ski, podtrzymuje jednocześnie swe zasadnicze wątpliwości. 

Delegat Norwegji Nansen orąz delegat Szwecji Loefgren wypowie-, 
dzieli się również przeciwko celowości, zaproponowanego postępowania" 
Przystąpiono do głosowania. Sprawa procedury przy wyborze niestałych 
członków Rady przekazana została komisji prawniczej. 

Zgromadzenie postanowiło jednocześnie powziąć  jednomyślną 
uchwałę w sprawie reszty wniosków. Bezpośrednio po tem nastąpiło 
jednocześnie przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów. Przewodniczącyy Zgro* 
madzeniu minister Ninczicz złożył w krótkich słowach życzenia Zgro- 

ogłoszenia i reklamy. 
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madzenia z powodu wyników głosowania, oświadczając, iż pojawienie się 
niemieckiej delegacji w Genewie oczekiwano jest lada chwila. 

Zgromadzenie przystąpiło da drugiego wniosku w sprawie utworzenia 
stałego miejsca w Radzie dia Niemiec, oraz powiększenia ilości niestałych 
miejsc z 6 na 9. Delegat Norwegji Nansen domagał się pewnych wy- 
jaśnień. Chamberlain zamienił z nim 
ządowolnić. Drugi wniosek został 
głosami wśród powszechnych oklasków. 

parę słów, które zdawały się Nansena 
przyjęty również jednogłośnie 48 

Na tem zakończone zostało 
historyczne Zgromadzenie, które przyjęło Niemcy w poczet swych człon- 
ków, stworzyło dla Niemiec miejsce w Radzie oraz dało możność innym 
państwom zajmowania niestałych miejsc w Radzie. 

Dziś przyjeżdża niemiecka delegacja. 

GENEWA, 8iX. PAT. Minister spraw zagranicznych Rrzeszy Strese- 
mann nadesłał do Ligi Narodów telegram z podziękowaniem za nchwały 
Zgromadzenia. Delegacja niemiecka przybędzie do Genewy jutro o godz. 
17ej i uczestniczyć będzie w posiedzeniu piątkowem. 

= T 
arcyb'skupiego i metropolitalnego о- 
stojeństwa jest paljusz. Przywdzie- 
wanie go połączono jest z odpowied= 
nią ceiemonją. Została już ona do- 
konana — w Warszawie, tak, że 
przywd zianie paliusza nie stanowiło 

w Bazylice żadnego już wyodrębnio- 
nego momentu. 

Nabożeństwo miało wystawność 
niepowszednią. Po wielkiej, śpiewa- 
nej mszy, żadnych modlitw dodatko: 
wych nie było, 

Audjencja. 

Po nabożeństwie w Bazylice J. E. 
ks. Arcybiskup udał się do pałącu 
biskupiego gdzie w sali portretowej 
oczekiwały Nań delegacje celem zło- 
żenia życzeń. 

Z długiego szeregu delegacji, kió- 
rych dla braku miejsca nie įestešmy 
w stanie wyliczyć wszystkich pierw- 
sza przedstawiła się Jego Ekscelen- 
cji Rada Miejska z Prezydentem na 
czele. Senat „Akademicki, Delegacja 
Związku Ziemian, składająca się z 
Margrabiny Janiny  Umiastowskiej 
oraz p. p. Br. Umiastowskiego i K. 
Wagnera. 

Pan Umiastowski w przemówieniu 
swem wyraził nadzieję, że ziemiań- 
stwo kresowe będzie miało wkrótce 
szczęście gościć w kościołkach wiej. 
skich i wśród dworów i chat dostoj- 
nego swego Arcypasterza. 

Prócz miejscowych organizacji 
składali życzenia przedstawiciele z 
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Białegostoku i Grodna. Ci ostatni 
wręczyli gustownie oprawny adres 
drukowany w języku łacińskim. Prócz 
tego przybyła delegacja Zjednoczenia 
Ziemianek pow, Lidzkiego. 

Akademickie stowarzyszenie «Od- 
rodzenie» ofiarowało album do które- 
go zostały wklejone wycinki z pism 
poświęcone osobie ipracy Jego Eksce- 
lencji Uśmiech nie schodził z twarzy 
Aicypasterza. a dla każdego z dele- 
gatów znalazło = serdeczne słowo. 

Po audjencji udał się Arcypasterz 
na obiad wydany na jego przyjęcie 
przez duchowieństwo — w gmachu 
seminarjum. Sami tylko uczestniczyli 
w nim duchowni. Przemawiano. Na- 
strój panował niezwykle serdeczny. 
Wyróżniło się zwłaszcza pięknę prze 
mówienie księdza Merszowa, nacecho- 
wane szlachetną prostotą i wielką 
serdecznością, 

Raut 
Wieczorem 0 8 mej przeszło tysiąc 

osób zgromadziło się w sałach Pałacu 
Reprezentacyjnego dła powitania Ar- 
cypasterza. 

Wchodzącego otoczyło grono pań 
gospody ń rautu—wręczając mu kwiaty, 
od progu zaś powitał chór „Echa* 
radośnem i hucznem «Niech żyje 
nam»! 

+ Arcypasterz kilkakrotnie obchodził 
sale dając wszystkim prezentowanym 
łaskawy przysięp do swej osoby. A 
któż nie pragnął być prezentowany 
Arcybiskupowi—Metropoliciel 

Ozywiony reut nie mógł tylko 
przeciągnąć się długo, ze względu na 
niemałe Jego Ekscelencji znużenie. 
Noc zeszła--przecież Arcypasterzowi 
na przyjmowaniu niemal na każdym 
postoju pociągu hołdu ludu oczeku- 
jącego ma przejazd Arcypasterza, 
Dzień ingresu też był mocno fatygu- 
jący a 7189 Ekscelencja dziś już 
rano o 7-mej rozpoczyna wizytacji 
kościołów. 1 =
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Sejm i Rząd. 
Prowizorjum budżetowe na 

IV kwartał. 

WARSZAWA. 8X, (Żel.wł, Słowa) 
Uwaga kół politycznych stolicy skon- 
centrowana jest dookoła prowizo- 
rjum budżetowego na kwartał IV. Ma 
ono być wniesione przed rząd na 
pierwszem posiedzeniu sejmu, które 
zostało odroczone z 16 go na 20 ty 
września. W preliminarzu budżeto- 
wym największą trudność stanowi 
budżet wujskowy. Według obiegają- 
cych pogłosek Marszałek Piłsudski 
miał zażądzć wydatnego podwyż sze- 
nia pozycyj wojskowych, czemu jest 
przeciwny premjer oraz członkowie 
gabinetu. Sprawa ta była omawiana 
na szeregu konferencyj, które odbył 
premier z Marszałkiem a również i 
dziś na naradzie premjera Bartla z 
min. Klarnerem. Premjer ma być zda: 
nia, że wszelkie powiększenie bud: 
żetu musi z konieczności fatalnie się 
odbić na złotym i cenach a w ten 
sposób z łatwością może zgotować 
gabinetowi los rządu p. Grabskiego. 
Koła polityczne i gospodarcze mają 
nadzieję, że udajsię im przekonać Mar- 
szałka o niebezpieczeństwie wydatne- 
go podwyższenia budżetu wojskowe 
go i Marszałek Piłsudski cofnie swo- 
je żądania w tej materji, niechcąc wy: 
woływać przesilenia w łonie rządu. 

Urlop Marszałka Piłsadskiego. 

WARSZAWA, 8X (żel, wł.Słowa). 
Minister Spraw Wojskowych Marsza- 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe. 

W prasie żadnego kraju nie uka- 
zuje się tyle wiadorności o charakte- 
rze wojskowym co w Polsce. U nas 
otworzywszy pierwszą lepszą gazetę 
zaraz natrafiamy na całe szeregi naj- 
przeróżniejszych wiadomości i infor- 
miacji o zamierzeniach wojskowych, 
przesunięciach, naradach w sprawach 
wojskowych i t. p. Nic przeto dziw- 
nego, že prasa wroga Polsce ma 
obfity materjał do oskarżenia nas o 
militaryzm skoro my sami jej lekko- 
myślnie najrozmaitrzych danych do- 
starczamy. Troska o armję nie jest 
na pewno mniejsza ani w Niemczech, 
ani we Francji niż u nas a jednak 
w żadnym dzienniku francuskim lub 
niemieckim nie znajdziemy codzien- 
nie tyle wiadomości o armji co w 
prasie polskiej. Do iego trzeba do- 
dać, że dzienniki pewnego obozu z 
szerzenia  informacyj - wojskowych 
często sprzecznych i nieprawdzi- 
wych kują sobie narzędzie do jątrze- 
nia opinji społeczeństwa drogą przy- 
pominania tego co już mineło i nad 
czem przeszliśmy do porządku dzien- 
nego. Jeden taki kwiatek pozwolę 
sobie zacytować ze szpalt „Warszaw- 
skiej Gazety Porannej". 

„Oczyszczanie* Warszawy. 

Zesłanie 1 pułku artylerji przeciwlot- 
niczej. 

Po rozformowaniu oddziałów przybocz- 
nych Prezydenta Rzpitej, przeniesieniu Pod: 
chorążówki do Ostrowia i zmianie całego 
niemal składu oficerskiego 30 p. p. — przy- 

Skandaliczna gospodarka 
senatu gdańskiego. 

Messager Polonals z dn. 7 b. m. oma- 
wia budżet w. m. Gdańska w związku z 
pertraktacjami celnemi pomiędzy Polską a 
w. m. Gdańskiem. Na wstępie <Mesager> 
zaznacza, że gdańszczanie wysuwają prze- 
ciw Polsce zarzuty, że złe położenie finan- 
sowe Gdańska należy przypisać wyłącznie 
winie Polski, 
feńte W rzeczywistości spór o cło (czyli o 
sumę 5 do 6 miljonów guldenów) niema w 
tym wypadku żadnego znaczenia, gdyż przy« 
czyn kryzysu gospodarczego Gdańska nale- 
ży doszukiwać się gdzieindsiej. <Le Messa: 
ger Polonais» stwierdza, że budżet Gdańską 
wynosi ogółem 120 miljonów guldenów. 
Już z tej cyfry widać, że wspomniane 5 do 
6 miijonów nie może odegrać tak poważnej 
roli, jak by to z twierdzeń gdańszczan wy- 
nikało. W budżecie tym peważną pozycję 
zajmują przedewszystkiem płace urzędników 
państwowych, gdyż wynoszą ogółem 46 
miljonów guld. Do tego dechodzą płace u: 
rzędników miejskich oraz komunalnych. 

Małe wolne miasto Gdańsk z 380 tys. 
ludności stworzyło soble armję urzędniczą, 
obejmującą 8000 ludzi nie licząc urzędni- 
ków miejskich oraz komunalnych. Znacznie 
dziwniej wygłąda sprawa wysokości płac 
urzędniczych, które są większe o 15 do 20 
proc. od uposażeń urzędników niemieckich, 
nie mówiąc już o polskich (30—to letni 
radca, urzędnik państwowy gdański, otrzy- 

muje uposażenie wyższe od polskiego mil- 
nistra). 

Skutkiem wysokich płac urzędniczych 
również i zarobki robotników państwowych 
są wyższe. Przemysł orax rolnictwo, na te- 
renie w. m. Gdańska, zmuszone jest do pła- 
cenia stawek robotniczych tak wysokich w 
porównaniu do Polski i Niemiec, że towar 
gdański nie wytrzymuje 'pod względem ce- 
a M do osiągnięcia, żadmej xalku- 
lacji. 

Stąd też w Gdańsku doszło do tego, że 
malutki ten twór państwowy posiada 20 

Uspokojenie w Hiszpanji. 
MADRYT. 8,1X. PAT. Primo de Rivera oświadczył, iż wszędzie 

panuje najzupełniejszy spokój. Król podpisał dekret w sprawie zniesienia 
Stanu oblężenia, oraz wydał zarzędzenie w sprawie przesiedlenia do kraju 
12.000 wojska hiszpańskiego znajdującego się w Marokko. 

Rewolta hiszpańska zlikwidowana, 
1800 oficerów zawieszonych w czynnościach. 

MADRYT. 8.X. PAT. Prezydjum rady ministrów- ogłosiło komuni- 
kat stwierdzający, iż wczoraj o godz. 3 popołudniu na całym terenie 
Hiszpanji oraz przylegających wyspach nie było już ani jednego pułku 
lub oddziału, który by nie zgłosił wobec rządu uległości. Komunikat po- 
święca słowa pochwały hiszpańskiej armji znajdującej się w  Marokku, 
która nigdy nie przysporzyła rządowi najmniejszych trudności i wyraża 
jeszcze raz wdzięczność, Komunikat zapowiada, iż stan wojenny zostanie 
zniesiony w najbliższym czasie. 

PARYŽ, 8IX PAT. „Journal“ donosi z Madrytu, iż 1800 oficerów 
artylerji zawieszonych zostało w czynnościach. Wkrótce ogłoszona zosta- 
nie amnestja, która nie obejmie przywódców rewolucji. 

Niemiecko-litewskie rokowania, 
BERLIN, 8,1X, PAT. «Berliner Tagablatt» donosi z Kowaa: iż pre- 

zydent republiki litewskiej zamianował delegację do niemiecko-litewskich 
rokowań handlowych. Przewodniczącym delegacji jest dyrekior departa- 
mentu ekonomiczaego w ministerstwie spraw zazranicznych dr. Рц- 
tyckis. ‘ 

Manewry floty angielskiej na Bałtyku. 
GDAŃSK, 8X, PAT. Wedle doniesień tutejszych dzienników w 

końcu bieżącego miesiąca przybywa na morze bałtyckie kilkanaście okrę- 
tów angielskiej floty wojennej celem odbycia ćwiczeń. Oxręty angielskie 
odwiedzą po zakończeniu ćwiczeń szereg portów nadbaliyckich i' między 
innemi Gdynię. 

Jeszcze rokowania strajkowe. 

Obrady Fidaku w War- 
: szawie. 

WARSZAWA, 8.1X. PAT. Dziś 
przed południem obradowały wszyst- 
kie komisje Fidaku Komisja politycz” 
na przyjęła po dłuższych debatach 
nastepujący wniosek wysunięty przez 
delegację polską: „Kongres Fidaku w 
Warszawie zważywszy, że Niemcy, 
jako członek Ligi Narodów podpisa- 
ły traktat z Rosją Sowiecką sprzecz- 
ny z duchem pakru o Lidze Narodów 
zobowiązały się jednostronnie do 
niewykonywania artykułu 16 paktu, 
postanowiono zwrócić się do państw 
sprzymierzonych z prośbą, aby pań: 
stwa te zażądały od Niemiec koniecz= 
nych w tej sprawie wyjaśnień, i aby 
wyjaśnienia te zosfały podane do 
wiadomości publicznej” 

Wniosek ten został przyjęty jed- 
nogłośnie. Delegacja  ameryksńska 
wstrzymała się od głosowania 'moty- 
wując swe stanowisko tem, iż Ame- 
ryka, jako nienależąca do Ligł Naro- 
dów nie jest tą sprawą bezpośrednio 
zainteresowana. 

Komisja propagandy postanowiła 
powołać do życia przy organizacji 
Fidaku międzynarodowe biuro pracy 
z jej siedzibą w Paryżu i jednocześnie 
rozszerzyć ramy dotychczasowej or- 
ganizacj: Fidaku. 

Na komisji statutowo finansowej 
został przyjęty wniosek polski w 
sprawie zrewidowania klucza wedle 
którego związki należące do Fidaku 

łek Piłsudski rozpoczyna swój urlop szła kolej na 1 pułk artylerji przeeiwlotni- 
odpoczynkowy i niebawem wyjedzie czej. A AW IS 
z Warszawy do Druskiennik. Jak Jak się dowiadujemy, w najbliższym 

czasie pułk ten ma byc przeniesiony z War- 
długo będzie trwał urlop p. Marszal- szawy, prawdopodobnie do Modlina. Na 
ka niewiadomo. Do czasu powrotu jego miejsce przyjdzie do Warszawy 28 p. 

tysięcy bezrobotnych, którzy się jednak czu- 
ją doskonale, gdyż otrzymują zasiłki znacz- 
nie wyższe od wypłacanych nietylko w Pol- 
sce ale i w Niemczech. Robotnik gdański, 
odpoczywający wskutek bezrobocia, otrzy: 
muje dwa razy tyle aniżeli robotnik połski 
wykwalifikowany w przemyśle metalowym, 

LONDYN, 8,X PAT. Churchill wystosował do przewodniczącego 
syndykatu właścicieli kopalń pismo z przedstawieniem propozyc ji rawarcia: 
układu ogólno'narodowego, któryby regulował zarobki 
lecz pozostawił syndykatom okręgowym całkowitą swobodę w prowa- 
dzeniu rokowań nad szczegółowymi warunkami „pracy w kopalniach. 

Marszałka Piłsudskiego 7 wywcza- a. p. 
sėw žadnych zmian personalnych w 
wojsku nie będzie. W czasie nie- 
obecności zastępstwo  spoczywać 
będzie w rękach pierwszego vice 
ministra, szefa administracji gen. Ko- 
narzewskiego. 

Zjazd Rady Naczelnej Ch.-D. 

WARSZAWA, 8 IX, (Zel. wł. Słowa) 
W dniach 19i 20 b. m. odbędzie 
się w Warszawie zjazd Rady Na- 
czelnej Chrześcijańskiej Demokracji. 
Obrady będą się odbywały w lokalu 
sejmowym chadecji. 

Konferencja w sprawie Cho- 
rzowa. 

WARSZAWA, 8 IX. (żel.wł. Słowa) 
W dniu dzisiejszym u ministra prze- 
mysłu i handlu p. Kwiatkowskiego 
odbyła się konferencja z udziałem 
min. skarbu p Klarnera i prezesa 
Prokuratorji Generalnej p. Bukowiec- 
kiego. Tematem narad była sprawa 
Chorzowa. 

Prof, Bujak objął urzędowanie. 

WARSZAWA, 8 IX. (żel. wł. Słowa) 
Nowomianowany prezes Banku Rol- 
nego prof. Bujak przyjechał do War- 
szawy i objął urzędowanie, W zwią- 
ku z tem przewidywany jest cały 
szereg przesunięć personalnych na Żądania kolejarzy kategorycznie oś: *©e©*e: 
wyższych stanowiskach w Banku 

Rolnym. 

Prof. Kemmerer w Łodzi. 
WARSZAWA. 8 IX. (tel.wł.Słowa) 

Profesor Kemmerer przybył do Łodzi 
w celu zaznajomienia się na miejscu 
z przymysłem łódzkim. W dniu dzi- 
siejszym miejscowe sfery gospodar- 
cze podejmowały uczonego ameryka- 
nira bankietem, 

Przedstawiciele żydów, biało: 
rusinėw ilitwinėw u premjera. 

Premjer Bartel konterował z dele- 
gacją przedstawicieli szkolnictwa mniej- 
Szości narodowych na Kresach, w 
skład której weszli: delegat tow. 
szkoły białoruskiej, p. Ostrowski, de- 
legat żydowsk'ego tow. oświatowego 
w Wilnie dr. Szabad i p. Budrewicz 
z litewskiego tow. oświatowego „Ri: 
tas". Przedstawiciele ci omawiali sze- 
roko z premjerem postulaty kresowe: 
go szkolnictwa mniejszości narodo- 
wych. Postułaty te premjer Bartel 
obiecał rozpatrzeć wraz z ministrem 
W.R.iO P. 

pracujący przez cały dzień: Pozatem bezro, 
botni gdańscy otrzymują swe zasiłki bez 
ograniczenia czasu trwania bezrobocia... W 
rezultacie Gdańsk NE na zasiłki z górą 
miljon guldenów gdańskich miesięcznie, nie 
licząc jednorazowego wsparcia zimowego, 
wynoszącego miljon guldenów. 

Ta bezsensowna gospodarka gdańska 
doprowadziła do ostrego kryzysu finanso" 

ego. Gdańszczanie nie powinni przypisy- 
wać Polsce win nie popełnionych, a zrozu- 
mieć nareszcie, że postępowanie Senatu, 
myślącego więcej o polityce, niż o sprawach 
gospodarczych, przedewszystkiem stworzyło 
powyższą, opłakaną sytuację, w której się 
znaleźli obywatele w m. Gdańska. 

Albo przypomnijmy sobie druko- 
wane tłustym drukiem w tym samym 
dzienniku wiadomości 0 przygoto: 
waniach do rzekomej zbrojnej akcji 
na Kowno, o rozmaitych konferen- 
cjach, które wyżsi wojskowi mieli 
odbywać 0 objazdach granic i t. p. 
l pocóż ma się wysilaźś propaganda 
antypolska oskarżając Polskę, że jest 
ona czynnikiem niepokoju, kiedy 
wystarczy przedrukowywać  infor- 
macje «Gazety Porannej» a zadanie 
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Budźet w. miasta Gdańska. 

GDANSK, 81X. PAT. Korespondent „Danziger Neueste Nachrichten* 
donosi z Genewy. Delegacja gdańska prowadzi rokowania z przedstawi: 
cielami Polski i komisji finansowej Ligi Narodów. W sprawąbh celnych 
toczą się bezpośrednie rokowania z Polską. Podkomisja komitetu finanso - 
wego rozpoczęła wczoraj badania projektu dodatkowego budżetu gdań: 
skiego uchwalonego w ubiegłym tygodniu pzrez Senat Gdański. Z powo- 
du nawału pracy w komisji finansowej oczekiwać należy pewnej zwłoki 
w wydaniu opinji o tym budżecie, 

Sensacyjne oświadczenie Sidikauskasa. 

płaciły swe składki. Klub ma być u- 
zależniony od sytuacji gospodarczej 
oraz stanu waluty kraju naleźącego 
do Fidaku. Komisja ofiar wojennych 
uchwaliła caly szereg rezolucyj, zmie- 
rzających do ujednostajnienia usta- 
wodawstwa inwalidzkiego w krajach 
sprzymierzenych. Czwarta komisja 
długów $międzysojuszniczych obrad 
swych nie ukończyła. 

jutro przed południem wszystkie 
komisje ukończą definitywnie swe 
debaty. Dziś od godz. 12ej wszyst. 
kie komisje obradowały poczem były 
podejmowane na śniadaniu w hotelu 
europejskim wydanym przez warszaw= 
ski oddział związku byłych wojsko- 
wych. 

O godz. 2 min. 30 nastąpiło 
zwiedzanie miasta i Wilanowa o godz. 

i warunki pracy, 

ma już ogromnie ułatwione, tembar- RR LA 
dziej, że może się powołać zawsze 6066959026: 
na źródło. : 

Podwyżka pensyj oficerom wy- 
wołała duże poruszenie w kołach 
urzędniczych. O ile urzędnicy pań- 
stwowi nie wystąpili jeszcze z po: 
dobnem żądaniem wiedząc dobrze, 
że podwyżka poborów pociągnie za 
sobą katastrofę złotego i wzmoże 
drożyznę o tyle lewicowe organi- 
zacje kolejarzy wypychane przez 
socjalistów wystąpiły ostatnio u prem- 
jera z następującemi żądaniami: 

1) uruchomienia mnożnej; 2) wyplace- 
nia pracownikom kolejowym różnicy w po 
borach. wynikającej z unieruchomienia mno- 
żnej od 1 stycznia b.r.; 3) uruchomienia 
(wzrostu) dodatku mieszkaniowego i roz- 
szerzenia go na pracowników nieetatowych. 

Premjer Bartel w odpowiedzi na 

wiadczył, że aczkolwiek uznaje, iż po- 
łożenie kolejarzy nie jest najlepsze to 
jednak o żadnych podwyżkach mowy 
być nie może. To kategoryczne sta- 
nowisko premjera podyktowane jest 
troską o los złolego. P. Bartel wie 
czem grozi podwyżka pensyj: inflacją, 
drukiem pieniądza, a na to się nara- 
zić po doświadczeniach rządu p. 
Grabskiego byłoby co najmniej lek- 
komyślnoscią. Zasadniczo p. Bartel 
przeciwko podwyźkom pensyj nic 
niema i zgadza się na nie, chodzi 
tylko oto, aby były one przeprowa- 
dzone bez zwiększęnia sum budże- 
towych drogą oszczędności w  da- 
nym resorcie. Wychodząc z tego za- 
łożenia będą przyznańe podwyżki 
policji. 

Odpowiedź premjera Bartla nie- 
zadowolniła PPS i przeto w «Robot- 
niku» znajdujemy groźbę że: 

Niech p. Bartel jednak nie sądzi, 
że kwestja poprawy bytu kolejarzy i 
prac. państw, zakończyła się na tej 
konferencji. 

Teraz więc należy się spodziewać 
że PPS. puści w ruch cały zapas 
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Sktad pomocy szkolnych 
„KADOS* Sp. z 0. o. 

Warszawa, Ś to Krzyska 1—3. 
Anatomia, Botanika, Fizyka, Geogra- 
fja,  Mineralogja. Optyka: Lampy 
projekcyjne, epidjaskopy, kinemato- 
grafy szkolne najnowszego typu. Zo- 
ologja. Tablice poglądowe wszystkich 
działów. Szkołom udzielamy kredytu, 

Katalogi ilustrowane gratis. 
Najnowsza mapa Polski prof. Smo« 
leńskiego, globusy plastyczne własne” 
go wydawnictwa. jdać we wszy- 

stkich księgarniach.       

demagogji dla agitacji za podwyższe- 
niem pensji a tem samem agitacji prze. 
ciwko złotemu i równowadze budże- 
tu. PPS. znalazła nowy konik a więc 
trzeba na nim poharcować. Mniejsza 
o interes państwa byle tylko partja 
zyskała. S; 

KŁAJPEDA. 8. IX. Pat. „Memeler Dampiboot“ pisze, iż oświadczenie 
Sidikauskasa w Genewie, że Litwa jest krajem ojczystym Kłajpedy wywo- 
łało tylko nowe rewelacje i poruszyło sprawę historji Kłajpedy. Dziennik 
stwierdza, iż Kłajpeda ani nie należała nigdy do Litwy, ani nie jest za. 
mieszkała przez ludqość litewską. Na podstawie takiego założenia nigdy- 
nie można dojść do porozumienia między Kłajpedą a Litwą i dlatego 
jest zupełnie fałszywem poruszanie sprawy prżynależności narodowej 
i histrorji Kłajpedy szczególnie w obecnej chwili. 

Sredniowieczne tortury w IKownie. 
Sensacyjne aresztowanie, 

Z Kowna donoszą, źe aresztowano tam szereg wyższych urzędników 
policji pororczej za stosowanie strasznych tortur względena więźmiów poli; 
tycznych. 

Wyniki śledztwa wykazały, że tortury stosowane w litewskim więzie- 
niu policji politycznej, były nieraz o wiele straszniejsze, niż osławione śred. 
miowieczne inkwizycje. Aresztowanych urzędników osadzono w więzieniw. 

Święto komsomolców na pograniczu. 
Z pogranicza polsko-sowieckiego donoszą, iż w niedzielę dnia 5 b. m. w szere- 

gu wsi na pograniczu po stronie sowieckiej odbyły się mityngi, głównie na polach 
przylegających do granicy, by równie: ludność po stronie polskiej i żołnierze Korpusu 
Ochrony Pogranicza mogii nasłuchać się pochwał władzy sowieckiej i błogosławionych 
skutków, których jak na złość, burżuazja ani rusz zrozumieć nie może. wielu miej. 
scach szeregi młodych komunistów 1 pionierów odbywały defiladę przed portretem Le- 
nina i Karola Marksa, wznosząc okrzyki na cześć władzy sowieckiej. (y) 

Piorun przyczyną strasznej katastrofy, 
NOWY:YORK 8 IX PAT. Wczoraj wydarzyła się tu ars katastrofa 

wskutek uderzenia piornu zwaliły się masy ziemi na przejeżdżający pociąg 
kolei podziemnej. Pociąg A pasażerami znajdował się w chwili 
katastrofy na głębokości 30 stóp pod ziemią, Wiele osób, które usiłował 
wydostać się przez okna rażone prądem elektrycznym zginęły na miejscu, EG 
czby ofiar nie ustalomo. 

Por. Orliński owacyjnie podejmowany w Tokio, 
TOKIO, 8 IX. PAT. Porucznik Ofiński i sierżant Kubiak składali 

wczoraj ministrowi spraw wojskowych. marynarki, spraw zagranicznych 
i prezydjum miasta wizyty, w czasie których otrzymali wiele odznaczeń. 
Prasa zamieściła cały artykuł, poświęcony lotnikom polskim oraz ich. foto - 
graje. Minister spraw wojskowych wydał obiad na i.h cześć, podczas 
którego wygłoszono szereg serdecznych przemówień. 

Towarzystwo polsko-japońskie urządziło również przyjęcie, na któ- 
rym porucznik Orliński odczytał depeszę gratulacyjną przesłaną przez 
towarzystwo polsko-japońskie w Warszawie. Następnie odbyło się uro- 
czyste przedstawienie w teatrze. и 

8 poszczególne delegacje przyjęte 
zostały przez ambasadę i poselstwo. 

Eks-cesarzowa Zyta zamiesz- 
ka w Anglji. 

LONDYN, 8—X. (Pat. <Evening 
News» donosi, iż -była cesarzowa 
Zyta zwróciła się do króla Jerzego 2 
prośbą o zezwolenie na osiedlenie się 
w Anglji. Z podobną. prośbą zwró- 
ciła się ona również do Rady Amba- 
sadorów. 

Reorganizacja sądnictwa fran. 
cuskiego. 

PARYŻ, 8—IX, Pat. Wczoraj o- 
głoszone zostało w dzienniku urzę- 
dowym rozporządzenie w sprawie 
reorganizacji sądów i więziennictwa. 
Reorganizacja ia ma zaoszczędzić 
skarbowi państwa 25 miljonów fran- 
ków. Е 

Walki w Chinach. 

PEKIN, 8—iX. Pat. Wojska kan. 
tofńskie zajęł, u-Czang i Hang-Kou, 
Wu-Pei-Fu echał z Honanu, Z 
Hang Kou donoszą iż wojska kan- 
tońskie zajęły Haning wraz ze znaj- 
dującym się tam arsenałem, który u- 
w: jest za największy w Chi. 
nach. 

Nowa pożyczka niemiecka. 

LONDYN, 8—IX. Pat. «Daily 
Telegraph» ;donosi, iż Niemcy mają 
zamiar wypuścić 6 proc. pożyczkę, 
kłórą . zaofiarowałyby częściowo na 
rynkach zagranicznych. 

Komuniści w Sotji. 
SOFJA, 8—iX. Pat. Władze bez- 

pieczeństwa wykryły nową organiza- 
cję komunistyczną, która rektuiowala 
się wśród młodzieży komunistycznej, 
Szereg komunistów aresztowano. 

  

Juljusz Lemaitre. 

SZKOŁA KRÓLÓW. 
Na marginesie Ewangielji, 

Pastuszkowie się oddalili i trzej 
królowie zostali sami z Dzieciątkiem, 
Marją i Józefem. 

Był tam Kasper, który królował króla Melchjora. Marja uśmiechała się. . 
w Afryce, Melchjor, którego państwo 
znajdowało się w Europie, i Baltazar, 
którego królestwo leżało w kierunku 
bliżej nieokreślonym. 

Marja powiedziała: 
— Musicie być głodnymi. Może- 

byście zjedli coś z namiż, | 
Królowie przyjęli zaproszenie. Macja 

poczęstowała ich chlebem, serem i 
owocami; Baltazar przyniósł wino, 
które miał w jukach; i wszyscy zaja- 
dali z apetytem. 

Pod koniec posiłku cieśla Józef, 
cokolwiek podniecony kieliszkiem 
wina, rzekł do trzech króli: 

— Czyż nie cudowne jest to, co 
tu widzicie? To dzieciątko — to 

oto jedliście z nami siedząc za na: 
szym stołem, mleczywo, chleb i 
owoce, które nam przynieśli pastusz- 
kowie; ubodzy nakarmili was dzisiaj. 

Królowie rozczulali się i serca ich 
wzbierały dobrocią. Dzieciątko skoń- 
Cczyło ssać i usnęło. Wół przeżuwał: 
osioł przychodził brać chleb z ręki 

Ciepło i przyjemnie było w stajence, 
Cieśla znów zaczął mówić; oczy 

mu  błyszczały i krew nabiegta do 
twarzy. 

— Wszyscy ludzie są braćmi; 
wszyscy są dziećmi jednego Boga, 
więc wszyscy są równi, biedni | bo* 
gaci, królowie i rzemieślnicy. To wła- 
śnie objawić ma dzieciątko. Niedługo 
nie będzie biednych, ani bogaczy, 
tyranów, ani niewolników. J:zus u- 
stanowi królestwo sprawiedliwości, 
państwo, w którem wszyscy będzie- 
my szczęśliwi, ponieważ się będziemy 
społecznie miłowali. 

Marja przerwała mu nieśmiało: 
— Bardzo to piękne i wszyscy 

terstwa i miłości. 
Król Baltczar stuchał go z zacie- 

Poprosił więc swych poddanych 
by wybrali Zgromadzenie. 

imieniem Glegie, skupił około siebie 
najsilniejszych wojowników, którzy 

kawieniem, król Melchjor kilka łez go ogłosili królem, 
uronił, a Kasper, król murzyński, wy- 
buchnął głośnem łkaniem... 

* 

Po powrocie do kraju król mu- 
rzyński «zgromadził lud swój przed 
swą królewską chatą i rzekł ze 
łzami: 

— Przynoszą wam wielką nowi- 
nę. Jesteśmy wszyscy braćmi; jeste- 
śmy równi; nie jestem już królem; 
jesteście wolni. Miłujmy się, bracia 
moi! 

Murzyni przez czas dłuższy nie 
mogli nic zrozumieć. A kiedy wresz- 
cie wydało się im, że zrozumieli, rzu- 
cili się na ehaty króla i naczelników, 
ziupili je, wypili ich zapasy wódki z 
ryżu i z mleka kokosowego i zawła- 
dnęli ich kobietami. 

A król Kasper płakał wciąż z roz- 
czulenia i powtarzał. 

Bądźcie szczęśliwe, biedne 

Giegle kazał pościnąć dawnych 
naczelników, wtrącił iKaspra do naj- 
głębszego lochu, poprawił stan zapa- 
sów kilku szczęśliwemi. wyprawami 
na sąsiednie szczepy i przywrócił po- 
rządek w czarnem królestwie. 

Ale znaleźli się malkontenci, któ: 
rzy uwolnili Kaspra i błagali go, by 
objął władzę, 

Dobry król miał .czas nad niejed- 
nem się zastanowić w swojem wię- 
zieniu. Zatakował samozwańca Glegle, 
pobił go, upiekł i zjadł, wyciął wpień 
wszystkich jego zwolenników i wresz* 
cie przywrócił porządek, tym razem 
na kilka dobrych lat: 

A wyprawa do Betlejem zostawi: 
ła mu raczej przykre wspomnienie. 

* 
Król Melchjof myślał sobie, zbli- 

żając się do granic swego państwa, 
— Jeśli wszyscy ludzie są równi, 

Większość nigdy dotąd 0 cremś 
podobnem nie myślała, Ludzie ci 
dbali tylko o to, by się najeść do 

wyrażać watpliwości co do dosko- 
nałości swego dzieła, oświadczyli, że 

jest zdetronizowany, oddali go pod 
sąd i skazali na Śmierć. 

* 

Mesjasz, zapowiedziany przez proro- powinnišmy starač się, by tak bylo. ków;. jest więc poigžniejsze, niż Ale czy tego doczekamy? Mnie się 
wszyscy królowis Świata; a jednak zdaje, mój drogi, że królestwo Jezu. 
widzicie że urodziło się w  stajęce 
i spoczywa w żłobie, wysłanym 
słomą, Wy zaś jesteście królami, a 

sa nie jest z tego Świata. 
Ale cieśla jej nie słuchał i dalej 

głosił bliskie nadejście czasów bra- 

dziatki! jakiem prawem ja mam być ich wład- 
, Ale wkrótce wynikły krwawe bój- cą? W każdym razie mogę być nim 

ki między rabusiami, a ponieważ nikt tylko wtedy, jeśli wszyscy moi pod- 
"pól nie chciał uprawiać, zapanował dani się na to zgodzą. Albo raczej 
glėd.į > й trzeba, by się sami rządzili za pośre- 

Wtedy pewien energiczny murzyn, dnictwem wybranych przedstawicieli. 

syta i płacić jaknajmniej podatków. 
To też tylko nieznaczna część ludno- Król Baltazar w zadumie spoglą- 
ści wyznaczyła swych przedstawicieli; dał na oddalone jeszcze mury swej 
a wybrani zostali ci, co najpiękniej Stolicy: 
kłamali i najwięcej dawali obietnic, = — Bóg przyszedłcierpieć i umrzeć 
i Zgromadzenie okazało się złożone dla odkupienia ludzi, myślał —Dowo- 
z ludzi niespokojnych, kapryśnych i dzi to oczywiście ich wielkiej złości, 
niezawsze uczciwych. która zresztą nie była mi obcą. Nie 

Ludzie ci zaczęli niestrudzenie kochają się oni nadmieruie między 
mówić o wolności, równości, brater- sobą; obdarzeni są siłą i rozumem 
stwie, sprawiedliwości, ludzkości, bardzo niejednolicie, wielu jest wręcz 
postępie i cywilizacji Postanowili głupich i ciemnych. Utrzymam się 
uszczęśliwić lud. więc przy władzy, nietylko dlatego, 

‚ Skasowali wszystkie dawne sto- że przyjemnie mi jest ją sprawować, 
warzyszenia, świeckie, czy kościelne, ale właśnie w interesie moich pod- 
w których ludzie znajdowali pomoc danych. Będę się starał uczynić mojąi 
i schronienie. Skazali na więzienie, ich ojczyznę potężną, by było im w niej 
na wygnanie lub na Śmierć wszyst- dobrze i by byli z niej dumni. Jeśli 
kich, którzy im się wydawali podej: porządek i pomyślność w kraju nie 
rzani o sprzyjanie dawnemu porząd- zapobiegną wszystkim cierpieniom i 
kowi rzeczy. Cały kraj oddany zo- wszystkim niesprawiedliwościom, to 
stał na pastwę przedstawicielom w każdym razie zmniejszą wydatnie 
warstw najgorszych i ich kreaturom; ich liczbę. Ale z drugiej strony, wra- 
poszczególne krzywdy stały się czę: cam z tej podróży pełen nowych 
stsze, cierpienia większe, a tyranja uczuć, z sercem, znającem, co to 
straszniejsza, niż poprzednio. litość. Myśl, ze wszyscy jesteśmy od- 

A gdy poczciwy Melchjor zaczął kupieni przez jednego Boga i że to 
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH 

W sprawie reglamen- 
tacji przywozu. 

Jednym ze środków, zmierzających 
do naprawy bilansu handlowego rol- 
ski, jednocześnie zaś stanowiących— 
w pewnej przynajmniej części —broń 
w wojnie celnej polsko-niemieckiej, 
była wprowadzona mniej więcej przed 
rokiem reglamentacja przywozu. Jak 
wiadomo, obejmuje ona szereg arty: 
kułów, zdefnjowanych według no- 
menklatury polskiej taryfy celnej i 
zgrupowamych w czterech listach. z 
których listy t. zw. I IV zawierają 
towary typu raczej luksusowego. 

W polityce przemysłowej, kierują- 

na wątłych fundamentach reglamen: 
tacji przywozu, jednak w obliczeniach 
konjuktury na krótszą metę moment 
taki musi być brany pod uwagę. 
Tymczasem czynione nieustannie wy- 
łomy w polityce reglamentacyjnej za- 
wieść muszą najostrożniejsze nawet 
przewidywania. 

Oczywiście, zło stosowanej meto: 
dy tkwi w braku współpracy między 
czynnikiem wykonawczym i komisją, 
wyznaczającą kontyngent. Brak przed: 
Stawiciela instytucji, ” rozdzielającej 
kontyngent — w urzędzie ustalającym 
go, sprawia, że niedostateczna orjen- 
tacja w istotnych potrzebach kon- 
sumpcyjnych powoduje nieżyciowe 
postanowienia kontyngento we. 

cej regiamentację we właściwe iożys* Przyczyną więc istniejącego stanu 
ko, rolę decydującą odgrywają dwa jest pominięcie przedstawiciela sfer 
czynniki: wyznaczanie kontyngentów gospodarczych w Komisji Koniyn- 
i podział Ich między importerów. Ze: gentowej. Trudno odgadnąć, czem 
strojenie obydwu daje w wyniku ce- uzasadniony ma być ów mankament; 
lową i roznmną politykę: brak zhar- niepodobna bowiem przypuścić, by 
monizowania wpływa fatalnie na ca- spowodowany on był tendencją nie- 
łokształt zagadnień, związanych z za- wysłuchiwania rzeczowych — opinij 
kazami przywozu. Stwierdzić zresztą ludzi, rozumujących kategorjami go- 
należy, że na drogę reglamentacji spodarczemi, przy ustalaniu takich 
weszliśmy w Polsce tylko chwilowo, kontyngentów, jak 24 wagonów 
wobec tego więc badanie spraw, z ultramaryny łotewskiej na przeciąg 
nią zespolonych, ma znaczenie raczej 8-miu miesięcy, 2.500 tonn skór z 
doraźne. Niemniej, zarówno interes Czechosłowacji i Austrji w ciągu 
importera jak wzglad na korzystne 4-ch miesięcy, lub 530 tonn tkanin 
kształtowanie się polskiego bilansu czeskich. Zdawaćby się mogło, że, 
handlowego, wymagają spojrzenia z przeciwnie, wysłuchanie opinji czyn- 
rocznej perspektywy na dotychczaso* ników w tej dziedzinie miarodajnych, 
we poczynania oraz ich efekt osta- bo najbliżej produkcji i konsumcji 
teczny. stojących, jest tu nietylko najbardziej 

Niewątpliwą wadą stosowanego wskazane, lecz zgoła niezbędne. 
w Polsce systemu reglamentacji jest Z tych też założeń wychodząc, 
brak bezpośredniego współdziałania Rada Centralnego Związku w postu- 
amiędzy instytucją, wyznaczającą kon- latach, złożonych p. Min. Kwiatkow- 
tyngenty i ciałem powołanem doich skiemu, podkreśliła w swoim czasie 
rozdziału. Pierwszą jest t. zw. «Komi konieczność uzupełnienia składu Ko- 
sja Kontyngentowa*, złożona wyłącz- misji Kontyngentowej przez powoła: 
nie z przedstawicieli zainteresowanych nie przedstawiciela Centralnej Komisji 
Ministerstw (Przemysłu i Handlu, Przywozowej, jako iastytucji zaufania 
Skarbu, Rolnictwa i iDóbr Państwo- sfer gospodarczych Polski, zarówno 
wych, Spraw Wewnętrznych), dru- w zakresie wytwórczości, jak spo- 
giem— Centralna Komisja Przywozo- życia. 
wa, w której skład wchopzą delegaci Z łatwością uniknie słę wówczas 
sfer gospodarczych, przemysłowych i takich mieporozumień, jak cytowany 
handlowych. O ile C K. P. z natury wyżej kontyngent ultramaryny. Spe- 
rzeczy orjentnje się znakomicie w cjalnie ta sprawa ma charakter wy* 
potrzebach gospodarczych kraju, zo: bitnie drastyczny, jeśli zważyć, że 
stających w związku ze sprawami polska produkcja ultramaryny wynosi 
importowemi, o tyle trudno ocenić 80 wagonów rocznie i z łatwością 
w ten . sposób działalność Komisji pokryć może niewielkie, bo wyno- 
Kontyngentowej, rządzącej się, jak szące 60 wagonów rocznie spożycie 
"wnosić trzeba z rezultatów jej pracy wewnętrzne Polski. Nie może wcho- 
innemi kryterjami niż uzależnienie wy- dzić w rachubę wzgląd szczególnych 
sokości przyznawanego kontygentu odmian tej farby, sprowadzanych z 
od niezbędnego minimum spożycia zagranicy, gdyż produkcja polska 
wewnętrznego. Odchylenia obserwo- jakościowo odpowiada najzupełniej 
wać można zarówno w kierunku zarówno gatunkowi towaru zagra- 
przekraczającym jak niedościgającym 
spożycie wewnętrzne. 

Jeśli więc rozważać wysokość kon- 
tyngentów na artykuły spożywcze w 
dosłownem znaczeniu — (kawa, her- 
bata, kakao, korzenie) wówczas — co 
potwierdza zresztą praktyka  Central- 
nej Komisji Przywozowej — okazuje 
się, że częstokroć nie dorównują one 
wysokości konsumpcji wewnętrznej, 
zaś Centralna Komisja Przywozowa 
jest w niemałym kłopocie, w jaki spo- 
sób ma wybrnąć z sytuacji, nie po- 
zwalającej zaspokoić niezbędnych 
„potrzeb żywnościowych kraju. 

Natomiast cały szereg artykułów 
przemysłowych posiada w umowach 
z poszczególsiemi,krajami kontyngenty 
"wprost niewyczerpane. Istotnie, jeśli 
zauważyć ; olbrzymie kontyngenty, 
przyznane Austrjj i Czechosłowacji 
na wyroby metalowe, gumowe, skóry, 
obuwie, galanterję, na ultramarynę, 
kalosze — pochodzące z Łotwy it, d, 
okaże się, Łe reglamentacja tych arty- 
kułów stała się tylko formą bez treści 
istotnej. 

Nasuwa się więc pytanie, czy 
warto kroczyć dalej drogą rzekomego 
ograniczania przywozu, skoro przy- 
wóz potrzebny ulega zbyt wielkim 
ograniczeniom, zaś zbędnył traktowa- 
ny jest jaknajbardziej liberalnie. 

Przemysł polski nie znajduje się 
bynajmniej w warunkach - idealnej 
konkurencyjności z zagranicą. A choć 
niepodobna budować przewidywań 

O 4. 

stanowi swego rodzaju równość mię- 
dzy nami, zmniejszy moją pychę i 
skłoni mię do łagodnych rządów, 
oczywiście, o ile pozwoli nato inte: 
res ogółu. A pomiędzy poddanymi 
swymi rozpowszechnię przekonanie, 
że idealna sprawiedliwość panować 
ma w innem życiu i tam powinni się 
jej spodziewać. Każę rozgłaszać tę 
naukę, nie, bym chciał ich oszukać, 
a siebie zwolnić z obowiązku czynie- 
nia dobrze, lecz by dopomóc mu do 
zniesienia nieuniknionych cierpień. 

Staż się tedy Baltazar despotą 
mądrym, przewidującym, serdecznym 
i subtelnym. Nie udzielił poddanym 
swoim wolności, która jest jeno pu- 
stym dźwiękiem, lecz obdarował ich 
hojnie niezliczonemi swobodami.., 

* 

Pewnego dnia (coš we trzydzieš- 
ci kilka lat po jego Betlejemskiej po- 
dróży) naczelnik policji przyszedł mu 
zameldować, że kilku nieznanych 
włuczęgów podburza lud na przęd- 
mieściach, obiecując mu na dai naj. 
bliższe królestwo Boże na” ziemi, 

Domyślił się w nich uczuć Jezu: 

sa—i kazał ich najpierw uwięzić, by 
dać sobie czas do namysłu. 

Zresztą potraktował ich ze wszy* 

nicznego 
polskiego. 

(„Przegląd Gospodarczy"). 

jak wymaganiom rynku 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (0) Egzekucje podatkowe. 

Jak nas informują, z dniem 15 wrze: 
śnia rozpocznie się egzekucja zale- 
głości podatku majątkowego oraz 
podatków, których termin płatności 
upłynął w sierpniu r. b. 

— (a) Сену w Wilnie z dnia 7 
września r.b. 

Ziemiopł o 32 — 34 za 100 kg, 
owies aj, E browarowy 
30—32, na kaszę 28—30, otręby żytnie 24— 

р pszenne 24 — 26, jęczmienne 
19—20. Tendencja utrzymana. Dowóz słaby. 

Nawezy sztuczne: superfosiat 16 proc. 
20 sł, za 100 kg. 

Mąka zenna _ amerykańska 95 (w 
hurcic), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 78 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc. 55—60, 60 proe. 
50—55, razowy 35 — 40 gr. za 1 kge 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
rzecierana 85—9%0, perłowa 80—%, pęczak 
—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięso wołowe 120 — 150 gr. za 1 kg. 
cielęce 100—130, baranie 100—140, wie- 
żę k schab 260—279, boczek 

Tłaszcze: słonina krajowa | gat. 3.50 — 
4.00, il gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
450—480, sadto 350—400. 3 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tama 150--180, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 60 — 130, masło niese- 

  

stkimi honorami. Kilka razy z nimi 
rozmawiał. Udało mu się przynaj- 
mniej przekonać ich, że nie należy 
liczyć na królestwo Boże na ziemi 
wcześniej, niż za jakie tysiąc lat; U- 
dzielił im mądrych rad w sprawie 
organizacji nowej religii i wskazał, 
jak ważnem jest uzupsłnienie Ewen- 
gielji przez Kościół. 

I przyjął sam naukę Chrystusową, 
upewniwszy się poprzednio, że ka- 
płani dawnej wiary bez trudu pójdą 
za jego przykładem. 

% 
в 

„„Bardzo stary byl, umierając. W 
testamencie jego znaleziono taki u- 
stęp: „W dniu, miesiącu i roku, gdy 
zostanie należycie Sprawdzone, że 
wszyscy ludzie są dobrzy i równi w 
cnotech i wykształceniu, proszę tego 
z mych. następców, który wówczas 
będzie panował, by zechciał abdyko- 
wać i ustanowić w kraju powszech- 
ne głosowanie i ustrój parlamen- 
tarny*. * 

przełożyła Halina Zawadzka, 

one 500 — 550, solone 400 — 450, desero: 
we 550—600. 

Jaja: 150—160 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle młode 8—10 gr. za 

1 kg., cebula 30 — 40, młoda 10 — 15 
(pęczek), marchew 13 — 15 gr. za 1 
kg, pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
15—20 gr. za 1 kg, ogórki młode 70—180 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za kg., fasola strączkowa 30 — 40 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 20—25 za 1 kg., ka- 
lafiory 15 — 40 za sztukę, pomidory 30 — 
40 za 1 kg. 

Jagody i ewoce: borówki 25 — 30 gr. za 
litr, jaołxa 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 70—100. 

Cukier; kryształ 135 (w hurcie), 136—137 
(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 178 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

Ryby: liny żywe 420—450 gr. za 1 kg. 
Śnięte 300—320, szczupaki żywe 400—420, 
śnięte 200—250, okonie żywe 358—400 śnię: 
te 280—300, karasie żywe 350—370, śnięte 
200—220, karpie żywe 400 420, śnięte 220 — 

KRONIKA 
'CZWARTEK 

A Dziś Wsch. si, o g. 4 m.21, 

Gergonj. m Zach. sł. 0 g. 6 m. 57 
Jutro 

Mikotaja z T.   
  

URZĘDOWA. 
— (i) Fowrót Delegata Gene- 

ralnej Prokuratorji. Delegat gene- 
ralnej sraao p. Adoif Kopeć 
powrócił w dniu 7 bm. z urlopu 
zdrowotnego i objął urzędowanie, 

— Komisarz Rządu na m. 
Wilno 'poszukuje prawnych spadko- 
biercėw š. p. Ludwika Krecza, ur. w 
Wilnie dnia 25, Vill. 1888 roku, zmar: 
łego dnia 20.VI. 1926 r. w Grenoble 
we Francji z powodu nieszczęśliwe- 
go wypadku przy pracy. 

Osoby posiadające informacje o 
Spadkobiercach ś. p. Krecza proszeni 
są o podanie takowych w Urzędzie 
Komisarza Rządu na m. Wilno (po- 
kój Nr. 1). 

SZKOLNA. 
— (k) Kto może uzyskać po- 

sadę w szkolnictwie powszech- 
nem? W roku 1926—27 ze względu 
na ograniczenia w szkolnictwie po: 
wszechnem, ministerstwo oświaty za: 
rządziło: 57 

Na nauczycieli tymczasowych i 
kontraktowych przyjmowanie osób 
bez przepisowych kwalifikacyj nie 
może być dokonywane, 

W razie zbyt dużej ilości zgło- 
szeń kandydatów na posady nauczy- 
cielskie i w razie ustalenia pierwszeń 
stwa kandydatów, należy zachować 
kolejność następująca: a) absolwenci 
seminarjów nauczycielskich, b) eks: 
terniści, posiadający maiurę szkoły 
średniej i nadto maturę seminaryjną, 
c) absolwenci seminarjów nauczyciel- 
skich prywatnych z prawami semi: 
nariów państwowych, d) absolwenci 
seminarjów nauczycielskich prywat. 
nych z pełnymi prawami. 

— (o) Przedegzaminowa prak: 
tyka nauczycieiska. Jednym z wa- 
runków dopuszczenia do państwo: 
wego egzaminu na nauczycieli szkół 
średnich jest odbycie przez kandy- 
data tak zwanej praktyki przed- 
egzaminowej, t. j. praktyki nau- 
czycielskiej, której warunki określiły 
władze szkolne w jednym z ostatnich 
swoich rozporządzeń. Podania w 
sprawie dopuszczenia do praktyki 
przedegzaminowej należy kierować do 
kuratorjum wileńskiego okręgu szkol- 
nego najpóźaiej w końcu maja, w 
bieżącym zaś roku szkolnym można 
składać podania wyjątkowo po za 
terminem. Sposób odbywania prakty- 
ki określają osobne przepisy. 

— Państwowa szkoła tech- 
niczna—Ponarska 62 — komunikuje, 
że egzaminy wstępne i poprawcze 
na rok szkolny 1926/27 rozpoczną 
się 15-go września r. b. 

W dniu tym winni stawić się 
wszyscy uczniowie mający poprawki 
i kandydaci do sikoły. 

WOJSKOWA. 
— (k) Zawieranie małżeństw 

przez żołnierzy. Według rozpo- 
rządzenia władz wojskowych ograni 
czono ponownie wydawanie pozwo- 
leń na zawieranie małżeństw wśród 
żołnierzy w ten sposób, że odtąd 
otrzymywać będzie mógł pozwolenie 
na wstąpienie w związki małżeńskie 
tylko ten podoficer, który ukoń.zył 
24 late, ma rangę rzeczywistego plu- 
tonowego i służy conajmniej 3 lata. 

— (y) Strawne dia szerego- 
wych wyznania mojżeszowego. 
W/ związku ze zbliżającemi się Świę- 
tami wyznania mojżeszowego, władze 
wojskowe wydały rorporządzenie, by 
na czas trwania Świąt szeregowym 
żydom wydawano ryczałt strawny 
normalny z-10 proc. dodatkiem, tytu- 
em wyrównania cen rynkowych i 
kosztów przygotowania strawy. 

— (у) Premje dla dozorców. 
W celu uchronienia majątku państwo: 
wego od niszczenia i rozkradania 
przez osoby złej woli i wzmożenia 
intensywności dozorowania Minister- 
stwo Spraw Wojsk. wydało okólnik 
mocą którego zezwala się na wypla- 
canie dozorcom, pilnującym objekty, 
zostające w posiadaniu administracji 
wojskowej, specjalnych premji w wy* 
sokości do 50 proc, kar pieniężnych, 
nałożonych przez władze wojskowe 
w drodze administracyjnej oraz od 
kwot, uzyskanych przez Skarb Pań: 

  

250, sielawa 200—230, wąsacze żywe 450—480, 
snięte 300—320, węgorze 450 — 470, płocie 
100—120, drobne 40—60. 

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
e zz” kaczki 300 — 600. młode Saletrę 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
pod zasiewy ozim 8 września 1926 r. 

Dewizy i waluty: 

T
A
I
 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 8,97 8,99 8,95 
Holandja 361,90 36280 — 361, — 
Londyn 43.80 43,91 43.69 
Nowy-York 9.00 9.02 8.98 
a oh AA 26,75 - 

raga „72 „78 26,66 
Szwajcarja 17425 17469 17381 Warszawa, 

Wiedeń 127.40 127.72 127.08 
Włochy 33,10 33,18 33.02 
Belgja 2550 25,10 25,— 
Stokkolm — — — 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 1250 (w złotych 652,50 
> koiejowa 157,00 155,00 

5 pr. poźycz konw. 51.00 52,75 — 
A. Z kw. = STOEA Na skutek rewelacyjnych szcze- 
ziemskie przedw. 3650 37,00 gółów podanych w prasie wyjechała 

z Warszawy do Helenowa i Krasne- 
go nad Uszą (pow. Mołodeczański) 

W związku z podaną przez nas 
swego czasu notatką o zmianach na 

stwa w drodze powództwa cywilne: wyższych stanowiskach w 1 Dyw. 
go od winnych przestępstw bezpraw Piech. Leg., możemy wiadómość tę 
nago wypasania pastwisk wojsko: UZupełnić następującemi szczegółami. 
wych (fortecznych, lotnisk, placów Na miejsce gen. Dąb Bie'nackiego, 
ćwiczeń i td.), grzybobrania, zbierania dotychczasowego d-cy wymienionej 
gałęzi, łamania drzew, ogrodzeń, wy- 
rębu drzew i td. 

Na skutek spccjilnej depeszy z 
ZEBRANIA | ODCZYTY Warszawy, przyśpieszajęcej zwolnie- 

— Walne Zebranie Związku nie gen. jaźwińskiego, udał się dnia 
Podoficerów Rezerwy odbędzie 7 b, m. o godz, 18 do jego celi 

się w dniu 22.go b. m. w lokalu prokurator sądu wojskowego i za- 
Klubu Intelegencji Pracujące| Mickie- meldował o decyzji prokuratorji woj- 
wicza 17 o godzinie 7 mej po poł. skowej. Gen. Jaźwiński wyszedł z 
Na porządku dziennym wybory władz 
związku. Siawiennictwo obowiązkowe. 

RÓŻNE. 
— Nowa pożyteczna placów- 

ka handlowa. Dziś rozpoczyna pra* 
cę w Wilnie — placówka handlowa 
o nowym typie i szerokim zakresie 

Z SĄDÓW. 
Zazdrość powodem zamachu na 

życie. 

Niejednokrotnie pisaliśmy już o proce 
й Р sach karnych, których tłem była zazdrość. 

działania. Przy ul. Mickiewicza 21 w sprawie niniejszej z oskarżenia leśnika 
(dawny lokal Banku „Kwilecki, Pofoc- Henryka Salecisa zazdrość odegrała rolę 
ki i Ska“) powstaje Kaucjonowane dominującą i stała się przyczyną nieszczę: 
WileńskieBiuro Komisowo Handlowe, $cia Wspomniany ECCE 
mające załatwiać sprawy kupna i Aika Nadiewtew, ostrze [ch współpracow» 
sprzedaży nieruchomości, lokat ka- Salecis widząc, że rywal jego cieszy 
pitałów, wynajmu mieszkań, wreszcie się wielkiem powodzeniem w  przystępie 
reklamy. Właścicielem instytucji jest złości wyraził się, že «on ją chce nabrać 

Stanisław Rzewuski b. Dyrektor na kawał», Powiedzenie to spowodowało 
p. Sia ы awanturę, podczas której Łokucjewski ude- 
Gabinetu Prezesa T. K. R. b. Litwy rzył oskarżonego w twarz tak mocno, że 
Środkowej i ostatnio długoletni Na: ten upadł, a kiedy przyszedł do przytom- 
czelnik Wydziełu  Administracyjnego ay i ka ania a 

ze a > > 5 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecny przy tem leśniczy E. Kiewics pod“ 

Można z góry powiedzieć, że O* bił lufę i strzał chybił. Napastowany skrył 
soba właściciela i wiążący się z nią się do drugiego pokoju, a kiedy rozwście- 
z góry kredyt moralny u szerokich <czony Salecis chciał wtarguąć do pokoju 

kół klijenteli zapewnią nowej poży- padł strzał, który też chybił. Salecis—spra- 
o wca awantury został aresztowany, następnie 

tecznej placówce polskiej powodze: zbiegł i ukrywał się długo. Okazja 0 
i sąd zwolnił go za kaucją. 

24 luiego sąd okręgowy:na posiedzeniu 
gospodarczym uznał, że działał on ze zro: 
zumieniem jakkolwiek nie posiądał jeszcze 
17 lat i przekazał sprawę wydziałowi kar- 
nemu, 

Pierwszy wydział karny, któremu prze” 
wodniczył vice prezes Owsianko w asysten- 

ż cji sędziów Hryniewieckiego i Świąteckiego 
państwa w tarczy, otoczonej TamXĄ rozpoznawał tę spiawę I po zbadaniu szeregu 
w stylu renesansowym, świadków oraz wysłuchaniu przemówień 

W górnej części znaczka w ro- stron wyniósł wyrok skazujący Salecisa na 
ach umieszczono cyfry „10* oraz osadzenie w twierdzy na 4 miesiące daro: 

8 e 2 dat 6 "oBtata wując mu na mocy amnestji połowę kary i 
napis „groszy* u dołu zaś „Op zaliczając areszt prowencyjny. 

nie i rozwój. 
— (k) Nowa edycja znaczków 

stemplowych. Zostały  puszczo- 
ne w obieg 10-groszowe znaczki 
stemplowe nowego nakładu. : 

Rysunek nowego znaczka, wymia- 
ru 10,5x 24,5 m. przedstawia godło 

stemplowa“. Kolor znaczka poma- T. 
rańczowy. 

Znaczki stemplowe dawnych na- Afera poborowa w Czę- 

stochowie. 
Kryminalna kronika Częstochowy 

wzbogaciła się o niepoślednią sen: 
sację. 

Z mrocznych zaułków mistrzow- 
sko zamaskowanej konspiracji wydo- 
byta została na Światło dzienne 
wielka afera poborowa. Misternie 
utkaną przędzę, w centrum której 
przyczaiły się dwa chciwe i żarłocz- 

kładów, aż do wyczerpania nie tracą 

swej wartości, 

— (0) Obniżenie cen zapałek. 
Ceny zapałek uległy w ostatnim 

czasię zniżce. Za skrzynię zawierającą 

5000 pudełek obniżono cenę z 323 

na 303 zł, t. j. zniżka wznosi 0,4 gr. 

za 1 pudełko. 
— (0) Komitet wzajemnej po- 

pomocy przy związku kupców 2у- 

dowskich w Wilnie rozpoczął w tych 
dniach swoją działalność. Komitet wy- 
daje długoterminowe bezprocentowe 
pożyczki. 

ofiar. 
5 4 sy m 5 bm. 

10 w. ca plutonu  žandarmerji 
TEATR i MUZYKA, w Częstochowie, kpt. ewa 

schwytał lcka Beneta i jego syna na 
gorącym uczynku w momencie kiedy 
usiłowali oni zawładnąć tajnymi akta- 
mi poborowymi. : 

Aresztowanie Benetów było ostat- 
nim etapem dłuższej obserwacji. 

Jak się dowiadujemy, obaj Bene- 
towie od kilku lat żerowali wśród 
poborowych żydów, wykorzystując 
ich nieznajomość przepisów i ustaw 
poborowych. 

Beneiowie z tych ciemnych jed- 
nostek wydobywali znaczne sumy. 

Proceder ów polegał na tem, że 
w nielegalny sposób z pogwałceniem 
tajemnicy wojskowej, uprzednio do- 
władywali się, jakie kategorje pobo- 
rowych, cierpiące na te lub inne de- 

o godz 

— Teatr Polski. Dziś ostatnia nowość 
repertuaru naszego teatru <Kobieta, wino i 
dancing» St. Kiedrzyńskiego. Na dwuch 
pierwszych przedstawieniach tej komedji 
publiczność przy otwartej kurtynie darzyła 
wykonawców rzęsistemi oklaskami, teatr zaś 
był wyprzedany do ostatniego miejsca. 

Jutro ukaże się po raz ostatni na przed* 
stąwieniu wieczorowem komedja Grzymały- 
Siedleckiego <Spadkobierca». W próbach 
<Figle polityczne» Trstana Bernarda „i Al- 
freda Athiesa, \ 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (y) Odezwy komunistyczne. 
W nocy z dnia na 8 bm. nieznani 
sprawcy rozrzucili odezwy komuni: 
styczne na peryferjach miasta Wilna— 

Odezwy ie podpisane orzez Centralny 

Komitet Wykonawczy Komunstycznej 

Partji Białorusi Zachodniej, w  języ- 
kach polskim, żydowskim i rosyjskim, 
zostały natychmiast skonfiskowane 
przez władze bezpieczeństwa publicz 
nego. 

— Krewki małżonek. Dn. 8 b. m, na 
ul. Węglowej około fabryki tytoniowej mąż 
rozbił głowę M. Jurgielewiczowej. Pogoto- 
wie udzieliło poszkodowanej pierwszej po- 
mocy. а 

© Wściekły pies. Dn. 7 b. m na uli. nych ujemnych skutków. 
oy Majowej pies wściekły pokąsał kilka osób Pocieszającą w całej tej aferze jest 
i zwierząt, Posterunkowy VII komisarjatu 1. okoliczność, że żadna osoba wojsko- 
Michalak zastrzelił psa. „ wa nie jest w ni mi 

— Poką:ana przez wściekłego wil. R е ą za I asų a 
ka. W maj, Nożyce pow. Postawskiego pod. Mi izja dokonana w obecności 
Sex piasenią Bydła sa pokąsana pp“ Ks TK PP. w Często- 
wściekłego wilka Ilnletnia Tekla Filonek. _ chowie, kom. Okońsniego, dała bo- 

Wilk został zabity, głowa zaś jego ode- 4 ° 2 S 
słana z. Zakładu celem zbadania. я a olo Bai 

-- Pożar domu. maj. Dorżach gm. Ci „Za › z 
Draužyskiej wskutek nieostroźnego obcho- kwitów i korespondencji, prowadzo« 
dzenia się z ogniem spłonął dom mieszkalny nej na szeroką skalę, 

. Ławrynowiczowej. Straty wynoszą 1000 
złotych. a 2 dochodzenie w pełnym 

м 

nie udawali się do rodziny poboro- 
wego, który i tak bez wszelkich za- 
chodów byłby wolny od wojska i 
brali sowity haracz za rzekome zwol- 

nienie, * 
Wszyscy poszkodowani we wias- 

nymi interesie będą mogli zgłosić 
swe pretensje do Beneiów. Takie 
zgloszenia niepociągną dla nich żad- 

dostarczamy po cenach konkurencyjnych 

Barański, Barcikowski I S-ka 

tel. 131—62, 101—37, 

EEHFEFHEFHEFHEFEFEHEL 
Komisja Najwyższej Izby Kontroli Państwa. 

ne pająki, wpadło conajmniej 1000 | 

fekty, podlegają zwolnieniu. Następ- — 
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specjalna komisja Najwyższej Izb” 
Kontroli Państwa, celem skonstato 
wania stanu robót przy budowie 
koszar dla 19 dyw. piech. (y.) 

„Zmiany w 1 dyw. piechoty. 
dywizji powołany zostaje płk. Bole: 
sław Popowicz = dotychczasowy dow. 
piech. dyw. Jego stanowisko zajmuje 
dca I pp. Leg. pułk. Jan Kruk-Kru- 
szewski, a d:stwo 1 pp. Leg. obej 
muje płk. Pakosz Michał, (y.) 

Jąk nastąpiło zwolnienie gen. Jaźwińskiego, 
celi wraz z dodanym mu do towa- 
rzystwa oficerem i w ubbraniu cywil- 
nym wyjechał na dworzec skąd po- 
ciągiem osobowym udał się do War- 
szawy, a z tamtąd ma wyjechać do 
Zakopanego. (y.) 

* NADESŁANE. 

Książki szkolne. 

Jakkolwiek rozpoczęcie roku szkolnego 
zostało odroczone do 15 b. m., w niżej wy- 
mienionych księgarniach można już teraz 
nabywać, wszystkie podręczniki szkolne we« 
dług spisów zakomunikowanych przez od- 
nośne Zarządy Szkolne. 

Wobec nieznacznych ilości podręczników 
sprowadzonych w roku bieżącym, wcześniej. 
sze czynienie zakupów leży w interesie Sz. 
Publiczności. 

` KSIĘGARNIE: 

Gebethnera 8 Wolffa i S-ki — 
Mickiewicza 7, 

W. Makowskiego —Ś,to Jańska 11. 
Wacława Mikulskiego — Wileń: 

ska 25. 

Kazimierza Rutskiego — Wiel- 
ka 66. 

Stowarzyszenia Naucz. Polsk.—- 
Królewska 1. 

Św. Wojciecha— Dominikańska 4. 
Józefa Zawadzkiego — Wielka 7. 

Ż całej Polski, 
— Bezczelni aferzyści. W dniu 

wczorajszym przyłapano na gorą cym 
uczynku wyłudzania ofiary od inż. K, 
w Warszawie Smolna 36, dwu nie- 
bezpiecznych a na europejską skalę 
zakrojonych aferzystów _ Tomasza 
Czyżkowskiego Bracka 8 i Tadeusza 
Różyckiego, Grand Hotel Chmielna 5, 

Pomysłowi oszuści . zaopatrzeni 
byli w księgę: sznurową, do której 
ofiarodawcy własnoręcznie się wpi- 
ma : ‚ 

a pierwszej stronie księgi znaj- 
dowała się gorąca odezwa s ak 
czeństwa zakończona słowami „Oby 
nikogo z nas tam nie zabrakło*. 

, Nadto były podane liczby zezwo- 
leń ministerstwa spraw wewnętrznych 
szefostwa administracji armji; Komi- 
sarjatu Rządu m. st Warszawy oraz 
prezydjum miasta Łodzi na urządze- 
nie zbiórki na akademików-inwaiidów. 

Oszuści posiadali nadto również 
fałszywe legitymacje Bratniej Pomocy 
St. Uniwersytetu i Komitetu Budowy 
Domu. | 

Dzięki tak misteraemu 
waniu całej akcji oszuści grasowali 
bezkarnie od września r. z. i dopiero 
teraz udało się ich pochwycić. 

Aferzyści wyłudzili od łatwowier- 
nych przeszło 100.000 złotych. 

Obu niebezpiecznych przestępców 
osadzono w areszcie, gdzie będą 
oczekiwali na wyrok. 

przygoto: 

Lekarz - dentysta 

Ch. Krasnosielski 
ul. WIELKA 21. 

SZCZURY 
I MYSZY 
TĘPI 

znana jeszcze przed wojną ze swej skute- 
czności i nagrodzona wielkim 
nmiedalem złotym na wystawie w Wiedniu 

Pasta A. ZALEWSKIEGO 

w RAWIE MAZOWIECKIEJ 

UWAGA; 

  

  

   

Nieszkodliwa dla zwierząt do- 
mowych i ptactwa. Zamówienia 
wysyła się pocztą za zalicze- 
niem. ŹŻądać we wszystkich 
aptekach i skłądach aptecznych 

e,     EDS EAT —w



Do wiadomości przełożonych władz policyjnych. 
Na marginesie niesłychanych stosunków w III komisarjacie P. P. 

Już kilkakrotnie zmuszeni byliśmy -gę na zachowanie przodownika, ten 
zwracać uwagę odnośnych władz na w odpowiedzi krzyknął do policjan- 
nienormalne stosunki panujące w tów: „aresztować go*! j jeszcze po- 
ll-cim komisarjacie, ale jak dotych- trącił go silnie, 
czas bez skutku. W zrozumieniu jed. Policjanci nie zważając, iż p. Sankie- 
nak wielkiej odpowiedzialności, jaką wicz, skwapliwie wyraził zgodę na 
ponoszą przedstawiciele naszej pok- pójście do Komisarjatu, porwali go 
cji, zwłaszcza tu w Wilnie, w obiiczu za ręcć, jeden uderzył go z całej siły 
podkopujących nasz kraj czynników pięścią w plecy, zaś posterunkowy 
wywrotowych, uważamy, że zacho- Nr. 986 chwycił p. Sankiewicza za 
wanie się niektórych osobników w kołnierz płaszcza i pchał go po chod- 
mundury policyjne przybranych, rzucić niku ulicy Mickiewicza, zachowując 
może, całkiem niesłusznie, cień na się brutalnie i wyzywająco. W ko- 
ogół policji wileńskiej. Zwracamy się misarjacie, dyżurny przodownik od- 
przeto jeszcze raz do władz przeło- mówił zaprotokułowanie zajścia, a 
żonych, by zechciały wreszcie wgląd: wylegitymowawszy p. Sankiewicza, 
nąć w te sprawy i ukrócić niesły- zwolnił go. — Podobnie jak w po- 
chaną samowolę i brutalność jaką przednim wypadku, posiadany adres 
przejawiają poszczególni funkcjonar- osób, które w każdej chwili gotowe 
jusze Ill-ciego komisarjetu. są stwierdzić faktyczny przebieg zaj- 

Kwiatki zachowywania się poli, Ścia. P. Sankiewicz złożył skargę na 
cjantów Ill go komisarjatu: ręce p. Wojewody. 

$ 

by po jego śmierci, skórę jego wył 
prawiono na bęben. „Dźwięk jego 
wystraszy z pewnością wszystkich 
Węgrów, tak, jak obecność moja za 
życia ich straszyła*. 

Hrabia Mirandole, który zmarł w 
roku 1825, kazał ciałem swym na: 
karmić karpia, którego hodował od 
Jat 20. 

Bogaty  plantator amerykański, 
chcąc wynagrodzić kobietę, która mu 
usiugiwała, naznaczył spadkobiercą 
generalnym swego wyżła, a posłu- 
gaczkę uczynił opiekunką psa i za- 
rządzającą jego majątkiem. 

w roku 1776 rentjer, który zrobił 
na giełdzie majątek wysokości 60 ty- 
sięcy funtów  sterlingów, przekazał 
majątek ten kuzynowi, pod warun- 
kiem, że kuzyn będzie codziennie 
przesiadywał na giełdzie od 2 ej do 
3ej po południu, 

: Dziwactwa ludzkie nie mają gra- 
nic, 

— (n) Roboty wykopaliskowe 
w Herkulanum. Wyniki przc, po- 

ŁO WO 

Miejski Kinematograf| 
KULTURALNO-O ŚWIATOWY | 
SALA MIEJSKA ful. Ostrobramska 5) i 

  

przystąpić obecnie po podjęcia tych 
samych robót w Herkulanum mieście, 
które jak wiadomo, zostało w r. 79 
bo nar. Chrystusa zasypane lawą 
i popiołem Wezuwjosza wespół 
z Pompeją. Urzeczywistnienie tego 
planu przedstawia niemałe trudno- 
ści, gdyż ponad dawnem Herkula. 
num istnieją dzisiaj wsie Resina 
i Portici. Do pieczary Herkulanum 
prowadzą wąskie drzwi dawnego za- 
meczku burbońskiego w Portic; do 
tychczas schodzi się tylko przy Świe: 
tle świec do wielkiej areny, pod zie- 
mią, bogrążonej w zupełnej ciemno - 
ści. Że znajdą się w głębi 30 to me- 
trowej, na jakiej spoczywa martwe 

  

: : Р Przykładów podobnego zachowa- Jesteśmy w posiadaniu - skargi, nia się, przytoczyć Ee wiele i 
śmiało rzec można, iž plamią one 
mundur policyjny, który winien stać 
na straży ładu, spokoju i porządku 
w kraju. Jeszcze raz zaznaczamy, że 
o ile bezpośrednie czynniki zwierzch- 
nie lli.go komisarjatu, okazują za 
mało zainteresowania samowolą swych 
podsładnych, winni się tem zająć 
władze przełożone wyższych instancji. 
Najwyższy czas, by czyścić atniosferę 
z ludzi, którzy z braku taktu i kwa- 
lifikacji, nie nadają się do wysoce 
odpowiedzialnej służby bezpieczeń: 
stwa i ukarać winnych, . 
РНТУЗИОСННЕЛЕБОВО TS LIK INIT IS TTT 

Ze świata. 
— Lud karzełków w Australji. 

złożonej przez przedsiębiorstwo Adolf 
Moroz „Orzegorzewo* do p. Komen- 
danta Policji Państwowej na miasto 
Wilno. Sprawa przedstawia się jak 
następuje; Dn. 6 b. m. o godz. 11 
pop. na ul. Trockiej został zatrzyma 
ny przez posterunkowego i Odsta- 
wiony do lil.go komisarjatu P. P. m. 
Wilna, szofer zakładów „Grzegorze- 
wo* Konstanty Żabko za rzekoma 
przekroczenie przepisów jazdy. O g. 
12 zgłosił się do komisarjaiu p. 
Adolf Morozi prosił dyżurnego przo* 
downika Nr. 790, by zechciał uprzejmie 
przyśpieszyć zbadanie szofera, gdyż 
dłuższe przetrzymanie tego przynosi 
wielkie straty firmie, W odpowiedzi 
przodownik, głosem podniesionym 
aroganckim oświadczył: «Mam sprawy 
ważniejsze, niech zaczeka”. P. Moroz, Z Melbvurne nadeszła wiadomość, 
nie chcąc utrudniać przodownikowi że w bagnistych okolicach odkryto 
załatwiania „spraw ważniejszych" mieszkający tam lud _ pigmejów. 
czekał, W trakcie tego wprowadzili Wzrost mężczyzn wynosi 140 cm., 
kilku pijanych osobników, a dyżurny kobiet koło 130 cm. to jest, odpo- 

przodownik, ku zdumieniu obecnych, wiada wielkości 10 letniego dziecka. 
natychmiast zajął się ich sprawą. Na Sposób życia ich jest nader prymi- 
zwróconą uwagę, że należałoby wła- tywny. Mieszkają w jaskiniach skal- 
Ściwie załatwiać sprawy według ich nych lub dziupłach olbrzymich drzew. 
kolejności, przodownik uniósł się i Dwadzieścia do stu rodzin tworzy 
tłukąc pięścią w stół, zawołał: <za- jedną wieś. Ubranie ich składa się z 
czekać! Macie dość czasu! Kiedy ze- liści i traw. Jako broń używają łu- 
chcem wtedy i zbadam/jeżeli będzie: ków, strzał, sporządzonych z drze- 
cie nalegać to zatrzymam do godz. wa, kamienia, kości i musze!, „Kaily 
5-tej a może i S-ej wieczorem!» te nie są całkowicie pozbawione in: 
P. Moroz zwrócił przodownikowi teligencji, ale nie mają własnego ję- 
uwsgę, iż niema prawa zwracać się zyka, tylko posługują się zapożyczo- 
na „Wy* i zapytał, czy słowa swoje nym od sąsiadów. lch życie gospo- 
powiórzy tam, gdzie tego będzie wy- darcze jest również prymitywne. Nie 
magała poirzebaĘ— „To mój interes są ludem rolniczym, ale raczej wę- 
brzmiała odpowiedź, ja wam pokażę drownym; Żywią się jedzeniem ro- 
jak zachowywać się w komisarjacie!* ślinnem i zwierzęcem. Są doskonały” 

Podczas badania, kiedy Moroż, mi myśliwymi. Znają kryjówki i nory 
czując się zupełnie wyczerpany fi- wszelkiej zwierzyny, gniazda ptasie, 
zycznie, i zdenerwowany, zwrócił się roje pszczelne. Każda roślina, każde 
do przodownika z prośbą o udziele- drzewo jest im znane, Potrafią przy- 
nie krzesła, brutalny przodownik za: gotowywać z roślin, owoców, ko» 
czął już mówić na «ty» (||): «Jeżeli rzeni wszelkie leki i trucizny, 
chcesz to siądź, tam stoi krzesło”, _Wobec Europejczyków, a nawet 

Nie chcąc dłuzej narażać się na wobec swych sąsiądów, są płochliwi 
obelgi ze strony dyżurnego przo- pelni lęku. 
downika, p. Moroz opuścił po zba- _ Ciekawe jest, że ów prymitywny 
daniu lokal Komisjatu, pozostawiając lud kieruje się jednak przykazaniami 
szofera. Za bezprawne zatrzymanie etyki, Nie znają oni wielożeństwa, ani 
tego ostatniego, firma poniosła wiel- ofiar ludzkich. Modlą się do jakiejś 
kie straty, wyższej istoty, składając jej ofiary 

Ze swej strony musimy zazna- zwierzęce. Pierv:sze zwierzę z każde - 

czyć, iż jesteśmy w posiadaniu sze. go polowania idzie na ofiarę bóstwu, 
regu nazwisk i adresów Świadków, Są oni  urodzonymi aktorami. 
którzy w każdej chwili potwierdzić Wspaniale naśladują głosy zwierzę- 
mogą prawdziwość przytoczonych ce, tańczą z niebywałym wdziękiem. 

wyżej słów. Szczególniej piękny jest tak zwany 
;Przytaczamy z kolei następny fakt <taniec Szatański», przy którym tan- 

niesłychanie brutalnego zachowania cerze wpadają w rodzaj ekstazy, Ko: 
funkcjonarjuszów Ili-go komisarjatu: Jor ich ciała jest żółtawy, rysy deli. 

W dniu wczorajszym, o godz. katne. 
10 i pół rano, kierownik centralnego — Osobliwe testamenty. Znaną 
biura adresowo - meldunkowego, p. jest rzeczą, że ludzi wysil:ją się czę- 
Mikołaj Sankiewicz, idąc w drodze do sto na dziwaczne testamenty, Ale 
urzędu, poprosił grzecznie policjanta, zdarzało się to i w dawnych czasach, 
stojącego na rogu Mickiewicza i pla: Edward I, król Angiji, który zmarł 
cu Katedralnego, o przepuszczenie w r. 1330 przed śmiercią zawołał 
go do ul. Mickiewicza. Nim policjant syna swego, późniejszego Edwarda 
zdążył odpowiedzieć, zupełnie nie- Il i kazał mu gotować swe zwłoki w 
spodziewanie, przodownik nr, 25 garnku, tak długo, aż: ciało nie od- 
chwycił p. Sankiewicza za piersi i dzieli się od kości. Następnie ciało 
pchnął go tak silnie, iż ten wpadł pochować, a kości zachować jako ta, 
do rynsztoku. Gdy oburzony kierow- lizman przeciw buntom szkockim. 
nik biura, oświadczył, że złoży skar- Jan Żyżka, kapitan czeski żąda- 

  

THEODOR FANTA. 

miasto pod zastygłemi od setek lat 
popiołami i lawą, takie same cenre 
ślady wysokiego poziomu cywiliza: 
cyjnego co w Pompei — archecic- 
gowie nie wątpią. 

dejmowanych około wydobywania z 
łona ziemi ruin Palatynu i Pompei, 
ujawniły już i ujawniają dotąd takie 
skarby i cuda starożytnej sztuki i 
kultury, że rząd włoski postanowił 

2-letnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE- 

Polskiego Towarzystwa Krzewienia 
Wiedży Handlowej i Ekonomicznej 

w Wilnie, ul. Biskupia 12, 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów 

w godz. 5 — 7 po południu, 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 
Warunki przyjęcia: 6 klas szkoły ogólno-kształcącej lub 

ukończenie średniej szkoły zawodowej. 
    

  

ЧАЧА АРАЧЕ ЧЧЧ TTT TT 
Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. t. „Papier s_ka Akc. 
WILNO, ZAWALNA 13, Telefon 501. 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca pp, Detalistom i Spółdzielniom wielki wybór materjałów 

szkolnych i kancelaryjnych po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów 

i introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 

- 

Magistra 

A. Bukowskiego 

Fabryki Papieru. Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem, 

J Aki Jud ka k Au o k A 

PAT ATA TTT НА TTT TT NTT 

Rntjotelegraiji i Radjoteletonįi 
przy państwowej szkole Techn. w Wilnie 4 

"Podania przyjmuje i informacji udziela kierownictwo kursu w godz. 9—5, * 

Sadowa 25, wydział telegr.: telef. Dyr. P. i T. 

MUNUKUNZZENANENOWZE NAZANZENANNANZUSOOM|yGZMAJ 
"Zamiast TRANU = 

d lat wielu za- 
lecany rzez 

Syrop o przyjemnym smaku, bardzo chętnie przez dzieci przyjmo- 
wany, stosuje się przy anemji, ogólnym wyczerpaniu, chorobie angielskiej 

Uwaga: Żądać tylko z czerwonym podpisem „A. Bukowski" 
i marką ochronną— trójkąt ze statywem. 

Fabr. M Leszczyński i S ka. 

Cztero-miesięczny kurs ogólny (dla radjoamat) i 

URUCHAMIA SIĘ 20 WRZEŚNIA B. R. 

ddd b ya i o A k, dd Jud uda dob duo bk 

leca się znany Į 

С Jecorol 
„WPP. Lekarzy 

Sprzedaż we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

Wystrzegać się naśladownictw. 
® ‚ Reg. Min. Zdr, Pubi. Nr 214, 

I KS W A DE 1 EO SA O SA ПЯ В 1 О В 1 DK M A KG 

Ė KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE, 
  

(Z prawami) pl. Orzeszkowej 9. 
Klasy instrumentów solowych i orkiestrowych, 
śpiewu solowego, przedmiotów teoretycznych 

KLASA operowa, — KLASA organowa, 

Początek zajęć d, 1 września. Przyjmowanie zapisów codziennie od g, 11—2 

JEDNA MINUTA, 
Żaglowiec „King Louis” stał przy 

brzegu portowego miasta w malen- 
kim państewku amerykańskim Massa- 
chusetts. 

«„King Louis* musiał zatrzymać 
się dłużej, niż to było przewidziane. 
Kapitan prosił codziennie prefekta po- 
licji o pozwolenie na odjazd. Dopie- 
ro dwunastego dnia po zabójstwie 
marynarza Sydowa i jego żony, wol- 
no było podnieść kotwicę. 

Podejrzenie w sprawie dokonania 
morderstwa padło na sternika Dung- 
tona. Mimo to zagadka nie została 
wyświetlona. Sternik nie mógł wyka: 
zzć swego alibi tylko co do jednej— 
jedynej minuty. 

Dungton i marynarz Sydow byli 
przyjaciółmi. Mary, żona sternika, 
rozwlodla się z nim przed rokiem i 
wyszła za mąż za Sydowa, jego przy- 
jaciela. Dungton i Sydow pozostali 
jednak nadal w przyjaźni. 

W dzień pracowali razem, a wie' 
czorem zasiadali do stołu wszyscy 
troje: marynarz Sydow z jego żoną i 
sternik Dungtor, 

Na osiem dni przed dokonaniem razem pracowali, a Mery otoczy ich 

morderstwa Mary otrzymała wiado- jednakową opieką. Zostanie wszystko 

mość, że na numer jej losu 73774 tak, jak było. 

padła w New-jorku wygrana w — 5и- — Wypij, Maryl.. : 
mie 5 tysięcy dolarów. W ciągu Podczas gdy Sydow mówił, Mary 
czternastu dni pieniądze musiały być patrzała na Dungtona. Starała się 
odebrane, w przeciwuym razie los uśmiechnąć. 
traci swą wartość... Powiedziała: 

Dungton podarował ten los Mary, — Tak, to jest dobry pomysll.. 
gdy była jeszcze jego żoną... Była zadowołona z siebie, że po- 

Mary pojechała do New-Jorku, trafiła zapanować nad sobą, że się 
Marynarz Sydow pracował opieszale. uśmiechnęła, że powiedziała „tak, to 

Leżał przeważnie na piasczystym wy- jest dobry pomysł” i wypiła z nimi 
brzeżu i opalał się na słońcu. Czasa: na pomyślną przyszłość i wspólną 
mi przygrywał sobie na harmonii. pracę. RSE е 

Gdy žona jego powrėcila, Sydow Dungton, ktėry w czasie opowia- 
zwrócił się do kapitana z prośbą o dania Sydowa i jego žony wypit spo- 
zwolnienie go. Zatrzymano go aż do ro wódki, zerwał się z miejsca, jak- 
wyszukania kogoś innego na jego gdyby nagle otrzeźwiał: 

miejsce. Ja mam u was pracować? Mam 

Wieczorem Sydow, Mary t Dung- zostać waszym parobkiem?  Dzięko- 

ton udali się na ląd. W knajpie ma- wać wam za każdy kawałek chleba? 
rynarz począł opowiadać o swych Dlaczego mi nie dajecie połowy tej 
planach na przyszłość. Kupi sobie sumy? ja kupiłem los! Pieniądze na- 
mały domek i kawałek gruntu. Za: leżą do mniel Daruję wam 2500 do- 
prosił Dungtona, aby ich odwiedził. larów! Ale drugie 2500 musicie mi 

— „Albo?.* oddać! i 
Pięścią uderzył w stół. Czy sternik Sydow był pijany. Parsknął šmie- 

nie chciałby się do nich wogóle chem Dungtonowi prosto w twarz. 
wprowadzić? Przecież los był jego, a Mary przywołała gospodarza, Chciała 
pozatem oni są przecież przyjaciółmi. zmienić banknot tysiąc dolarowy. 
Z dochodów gospodarskich będą 
mogli żyć spokojnie we trójkę, Będą nie miał reszty. Nikt w knajpie nie 

mógł zmienić tysiąca dolarów. Dung- 
ton musiał pokryć koszta libacji... 

* 

Sternik Dungton siedzia! na ławie 
oskarżonych. Obrońca powołał na 
świadków wszystkie osoby, które 
skrytycznej nocy widziały oskarżonego 
na lądzie. Sydow i jego żona zostali 
zamordowani w swej kajucie, Alibi 
oskarżonego zostało dowiedzione cał: 
kowicie z wyjątkiem jednej tylko mi- 
uuty. W czasie tej minuty nikt nie 
widział Dungtona, 

Sala sądowa była przepełniona 
publicznością. Każde zeznanie świad- 
pa oczekiwane było z wielkiem na- 
prężeniem. Publiczność zachowywała 
się jak podczas wyścigów (wyścigi o 
życie człowieka!) 

Po zeznaniach świadków napręże- 
nie nerwów zmalało. Publiczność 
była przemęczona wysłuchiwaniem 
pytań i odpowiedzi. Główna zagadka 
— gdzie był oskarżony podczas tej 
minuty, jednej minuty, dla której nie 
mógł znaleźć alibi —nie została jesz- 

cze rozwiązana. 
Gdy obrońca prosił w swej mo: 

wie o uniewinnienie oskarżonego, 

sło. Podczas przemówienia obrońcy 

Dziś będzie wy. 

„CZWARTE PRZYKAZANIE* 

Nr 210 (1220 

świetlany film 
dramat w 
9 aktach, Matka 

NAD PROGRAM; <CUDA KROPLI WODNEJ». Zdjęcie z natury w 1 akcie, 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr, 

KINO CZYNNE; w niedzielę I dnie święteczne od godz. 3-ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej. 

Ez SPÓŁDZIELNIA RO LAA mo 
| KRESOWEGO ZWIĄZKU 

ul ZAWALNA i 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
aa Owsa 

в Jęczmienia 

EB Soli. 

ERAZM 

TELEFON 1—147 

Otrąb żytnichi pszennych EB 

  

AUCZYCIEL w 
zakresie szkół 
średnich, wyspe 

cjalizowany w języ» 
kach klasycznych i 
współczesnych  (fram; 
cuski i niemiecki), 
doświadczony wycho- 
wawca (Świetne re- 
komendacje) szuka 
odpowiedniej pracy 

na wsi, [ub w mieście. 
Kalwaryjska 1 m. 20. 
Zgłaszać się między 

Е. 3 — 4 

ZIEMIAN в 

'Е 

B 

© mea. M. Mienieki 
Adjunkt Kliniki skór= 

E nosyfilidolog. Uni 
wersyt. S. B. 

Ё POWRÓCIŁ 

  

Ё 
ESEEESEEBEEE E YWeńska 4m.3. 
  

POUR DARMO 

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

OPRAWIONY 

w ramie wariości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 

adresu i znaczku poczt, za 16 gr. 

    

TRET O KÓJ-A 

Przyjm. od 4 — 7, 

83 utrzymanie dla 
2 uczniow szkėt“ 

średnich przy ul. 
Zygmuntowskiej 4 

m.3 (pierwsze piętro). 
Warunki higieniczne,. 
zdrowa kuchnia į 
opieka zapewnione, 

orczumienie si 
osobiste 4 — 

  
  

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D:ra Т. Dembowskiego 
Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 

kazyjuie ROWBR 
Lejtner—szoso+ 
wy, lekki i 

bardzo mocny, uży- 

nie do sprzedania. 
Wystawiony na sprze- 
daż w warsztatach A» iod 4 do 5 Sznejlisa M:ckiewicza 2   

  

  

kupno, zamiana 

UGŁOSZENIA 
00 5200 Л° 

i do wszystkich pism wychodzą- 
cych w Wilnie i na prowincji 

na najbardziej dogodnych 
warunkach przyjmuje 

BIURO 
Reblamoge 

Stefani Gruhowskiego 
w WILNIE 

ul. Garbarska 1. Telefon 82.   

K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. 

SPRZEDAŻ, wypożyczanie, 

pianin, tisharmonii. 

  
СА СВ Р ЗА Е НО ЕЬ ЕР С, 

„Dziecko Polskie“ 

Szkoła'cas-óo žin Przedszkole 
Stefanij SWIDA 

nazjó 

Wiek dzieci 4 — 11 lat. 
JAGIELLOŃSKA 3—2. 

Kancelarja czynna codziennie od 
godz. 12—2 po poł. 

Zajęcia rozpoczną się 15 września. 
Dawni klijenci proszeni są o nie- 
zwłoczne powiadomienie, kto życzy 
zachować nadal wakans dla dziecka 
Swego, a tem samem ułatwić szkole 
Grentację ile nowych uczni przyjąć 

może. 

WY WW Р ОР ЕР W Т) 

Dungton miał zmienioną twarz. 
Rozglądał się po sali, poznał 

wśród publiczności gospodarza knaj- 
py, w której był razem z Sydnowem 
i jego żoną. Dungton śledził pilnie 
twarze sędziów: jakie wrażenie wy- 
wiera na nich mowa obrońcy? 

Potem prokurator zabrał gtos. 
Oto jego słowa: 
— Obrońca zaznaczył, że jest 

rzęczą niemożliwą, ażeby oskarżony 
w ciągu jednej minuty mógł zamor- 
dować dwie osoby. 

Zapytuję wobec tego, czy wszyscy 
obecni zdają sobie sprawę z tego, 
jak długo trwa jedna minuta? Prze- 
konam was o tem natychmiast, jeśli 
zgodzicie się zachować zupełną ciszę 
w ciągu jednej minuty, podczas gdy 
z zegarkiem w ręce przeliczę 60 se. 
kund! 

Prokurator położył zegarek na 
stole. Był to ostatni szmer, dosły- 
szalny na sali. 

Pierwsza sekunda mijała.. Sędzio- 
wie, ławnicy i publiczność — wszyscy 
skierowali wzrok na prokuratora, 
który patrzał spokojnie na zegarek. 

Dungton wlepił również wzrok 
w prokuratora. 

Ale nie mógł zobaczyć jego 
Dungton był wściekły. Gospodarz naprężenie wśród publiczności wzro- twarzy. 

Prokurator schylił się nad zegar- 

    

    

Majątki, 
domy, place, kupu- 
jemy i sprzedajemy. 
Warunki dogodne. 

Dom H.-K. 
„ZACHĘTA“ 
Gdańska 6. m 1. 

fortepianów, 

  

Od r. 1843 istnieje Telefon 9—05. 

GILENKIN pianista 
ul. Taiarska 20. : 4 

potrzebny MEBLE 
jadalne, sypialne, sa: 
lonowe i gabinetowe 
kredensy, stoły 
szafy, łóżka i t, d, 
Wykwintne— Mocne— 

Niedrogo. 
SPRZE DAŻ 
NsA REA EV 

Sawic: 12 m. 1, 

gubioną książeczkę 
wojskową 

Nr 392.11 wyd. 
przez P. K. U. Wilno 
na imię Józeta Pomy= 
k-iskiego zamieszka- 
łego w Wilnie, 

wany, w dobrym sia-- 

ul: 
Wielka Pohulanka 14 
m 37, unieważnia się „| 

  

Znane RO w ERY angielskie 

„B,S.A" Bia) i „TRIUMPH 
na raty na 12 miesięcy 

pass „UNIW/ERSAL“   tirma 

ul. Wielka 21. 

ś Poszakujęmieszkania 
z 4 lub 5 pokojów. Oferty proszę 

składać «Słowa» w Administracji 

poa Urzędnik. 
es86586668902 

SKŁAD MEBLI 

„Zjednoczeni stolarze” 
Trocka Nr 6. 

posiada wielki wybór mebli od 
skromnych do najwykwitniejszych. 

Prsyjmuje wszelkie obstalunki 
wchodzące w zakres stolarstwa. 

  

    

kiem. Dungton powoli odwrócił głowę 
Widział oczy wszystkich ludzi, czeka- 
jących z zapartym oddechem. Poznał 
znowu twarz gospodarza knajpy. 
Dungton poruszył się niespokojnie 
na ławie Załamał ręce. Odwrócił się. 
Wszystko kręciło się wokół niego. 
We wszystkich oczzch, zdawało mu 
się, że widzi siebie. Nie mógł usiedzieć 
spokojnie, musiał się poruszać. Wszyscy 
znieruchomieli. Starsł się zapanować 
nad sebą, by nie krzyknąć... 

_ Nic—ani jednego szmeru—musiał 
się jeszcze raz obejrzeć—ludzie— 
Dungton odwrócił głowę—i nagle 
zerwał się z miejsca jakgdyby na 
widok czegoś okropnego: zdawało 
mu się, że widzi jak każdy z nich 
morduje Sydowa i jego żonę — 
wszyscy, wszyscy ludzie na sali robią 
te same ruchy—tysiące lustrzanych 
odbić jego postaci—jedna sekunda— 
dwa ciosy siekierąl!. 

Dungton zerwał się z  przereźli. 
wym krzykiem. 

— To jest, proszę państwa, jedna 
minuta..—rzekł spokojnie prokurator. 

Sędziowie udali się na naradę, 
Dungten został skazany na śmierć. 

Tłumaczył B, F. 

L] 
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