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Generał Władysław Sikorski. Konferencje Brianda ze Stressemańem. Sejm i Rząd. 
GENEWA. 17IX. PAT. Po dzisiejszej konferencji między Briandem Powrót min. Młodzianow. 

' ; я a Stre-ssemanem ogłoszony został następuj: urzędowy komunikat; Fran- 
Mało współczesnych potrafiło w góle niepotrzebny, albo upadnie, a sadora w Paryżu. Pan będzie tym, cyski minister spraw zkedkcych Brand I lsanecia minister spraw skiego. 

„ rėwnym stopniu wzbudzić tyle zain- w takim razie Sikorski będzie musiał którego głos będzie z pewnością zagranicznych Stresseman odbyli rozmowę, która miała przebieg jak naj- Minister spraw wewnętrznych p. 
teresowania, co gen. Wł. Sikorski. obejmować władzę w najgorszych miał nejwięcej eutorytetu w Paryżu. bardziej przyjazny. W toku rozmowy obaj ministrowie po kolei zbadali Młodzianowski powraca z urlopu z 
Nie wiem, czy wśród naszego ludu. warunkach, i faktycznie i psycholo- Z panem będzie się rząd francuski wszystkie kwestje interesujące oba narody oraz poszukali wspólnie środ- końcem bieżącego tygodnia. 

Ale wśród szlachty, wśród inteligen- gicznie. naprawdę liczyć, a nadto będzie Pan ków dyplomatycznych, któreby dopomogły do rozwiązsnia interesujących Nadzwyczajna komisja roz 
= * * ) Е N и F ie k sę ы d- = 

cji, wśród polityków miał z pewno- Gdy złoty się załamał, Sikorski, przezeń wyjątkowo dobrze widzany? Ola is uakiśów. westji na drodze dyplomatyczneį oras w dūchu po jemcza. 
ścią wielu, bardzo wielu zwolenni- g jje chciał odegrać jakąś rolę, po. Zgoda?» Obaj minstrowie wzajemnie harmonizowali swoje poglądy co do WARSZAWA, 17 IX. PAT. Na 
ków,  adminitorów, niemal wy- winien był działać natychmiast (Pił- «Chce mnie Pan zwalczzć? Dobrze, rozwiązania całokształtu spraw. Każdy z nich zastrzegł sobie złożenie podsławie art. 1 i 2 ustawy = diūa 
znawców. Rok temu, jakże nieliczni sudski odrazu wyczuł moment, Zawsze wolę mieć Pana jako partnera, sprawozdania o przebiegu rozmowy swoim rządom. Gdyby poglądy ich 18 lipca 1924 r. w przedmiocie u- 

byli ci Mórzy mówiąc o dyktsurze wszak plerwszy jego arykui — © ni jakiegoś: Wnoss, ana, Dabskiego, daj fat TAG aainiiesowane Zaakceplowane, obaj miśtrówie Po- _ prawnicń._minista_ pracy ореы 
(a czegoś o niej zawsze się mówi w biurze historycznym — ukazał się w czy Szydę. Zamyeni się Pan na czas Bezpośrednio po wydaniu ofcjalnego komunikatu Briand i Stresst<  czajnych komisyj as iki ienė 
Polsce), nie widzieli opromienionego 2 tygodnie po spadku złotego, TÓw- żąki ; Zd НН dzielili ład iEEBand dkujadczylziż G dei ch 2 nyc с 

0 Е jakis w agitatora. Zderzymy się pierš man udzielili wywiadu prasie. Briand oświadczył, iż o ile się chce osiąg- įatwiania zatargėw zbiorowych mied 
jej groźnym blaskiem właśnie gen. nocześnie związek legjonistów po- g pierś. Dla Polski będzie ło też do- nąć porozumienie to nie wolno czyn'ć nawet aluzji do tego, co było Saaba? Gczwukami way. 
Sikorskiego. Znałem tylko jedną wiel- wajął ni ZĘ : i przedmiotem pertraktacyj: mi (Dz. Ust. Nr 71 ini wziął we Lwowie pierwsze uchwały prze, Nie rozumiemy w tym kraju, że Briand wyraził uznanie dla lojalnego stanowiska Stressemana obec- woki i opieki OEG LE ką damę, która chociaż uważała, ŻE zwrócone przeciw ministrowi wojny) у ła- mi i i i Е > li wojny). nowoczesny mąż stanu, to jest wła- ję między obu ministrami panuie atmosfera zupełnego wzajemnego za: 17 sierpnta 1926 
generał jest „un charmant homme*, Sjkorski urządza manewry, jedzie na śnie agitator. To znaczy, że jego za- ufania. Briand jest całkowicie zadowolony z przeprowadzonej rozmowy, zak. Roa aoi ip e jednak „un a. non, GA urlop, wraca i na radzie ministrów jęciem jest agitacja, że potrafi on która jest niezwykle pożyteczną dla obu kraiów i dla pokoju. Stresseman ustalenia warunków pracy i płacy 
nest pas pour eui“, | tłumaczyła to kłóci się ze Skrzyńskim o Locarno, przemówić do każdej praczki, przeko- OŚwiadczył, przedstawicielom prasy, iż dzisiejsze narady miały na celu robotników rolnych w pow. Augu- 
jednemu z naszych ambasadorów, Marnuje czas, traci sprzymierzeńców nzć każ dego pastucha a jednocześnie wzmocnienia pokoju Europy, której ośrodkiem są stosunki francusko-nie-  stowskim na rok 1926 i 1927 7 
który słuchał, trochę przez ucho, bo Rz с ; mieckie, Usiłowano dojść do porozumienia we wszystkich tych punktach rozporządzeniem tegoż dni łał y » е Р , w gabinecie. Zbyt powoli przygoto- zdoła pozostać na najwyższym SZCZe* p, i L cd : tgoż dnia powoła łan €akie babski dalo astro 2 p m zdola p " które dotychczas stały na przeszkodzie zbliżenia obu krajów. nadzwyczajną komisję rozjemczą dia co tam takie babskie gadanie, a wuje sobie grunt w sejmie. Zamiast pju intelektualnym. Pan, Skrzyński, ustalenia wsrunków pracy i O S 
chę i z żalem, bo przecie z > obalać Grabskiego, czeka aż ten, jak wy jesteście dostojnikami. Dlatego : Narada u stóp Jura, botników rolnych w pio e Kob- 

m Skiego byłby taki dobry dyktator! stara, histeryczna baba w przeraże- was biii zawsze Witosy 1 Stan. Grab- : N > : ryńskim i Prużańskim na rok 1926 — 
A jednak, ta piękna pani miała p; i 2 : : GENEWA, 17—IX Pat. Briand i Stresseman opuścili Genewę dziś w 1927, ) , niu pewnego dnia rzuca władzę na scy, Pan może zdoła jakoś przerodzić : е . ; 

słuszność, a nie „czytający w du- ji e „ południe. —Obaj mężowie stanu mają przejechać grauicę francusko-szwaj- 

h ludów* dyplomata. Nieszczę” Ч nasz parlamentaryzm. „Wszyscy neA carską w samochodach celem udania się do. miejscowości położonej u Zaprzeczenie poselstwa wło- оСО ол 0р ; ® Ostatnia chwila. Piłsudski jest w narzekają, a przecie nie może być stóp gór Jura, Odbyć oni tam mają ważne narady w sprawie wielu za- skiego 
ściem ludzkości jest może to, że Beluederze. Jego krok jest wyrsźnie on inny, póki po wiecach jeżdżą sa: gadnień, interesujących Francję i Niemcy. W związku z wejściem w życie : > 
dyktatorami zostają niekoniecznie ci, i ‚ 3 Seydy j układów locarnenskich są w nowem stadjum znane problemy okupacji WARSZAWA. 17. |X. PAT. Pa- antykonstytucyjny. Jeśli w Sikorskim me Witosy, Dąbscy, Bryle, Seydy i _ 3 za > ‚ : a 
którzy byliby dobrymi dyktatorami . я i Nadrenji, dzietalnošė wojskowej komisji kontrolnej w Niemczech oraz sze: selstwo włoskie zaprzecza  jaknaj. z i jest materjał na dyktatora — to po: Gdyki — a kuliuralna elia uważa zai h Han ] (bo jskiz regime može byč lepszym , ; $ reg ważnych zagadnień gospodarczych. kategoryczniej pogłoskom, które się 

] 8 dyktatora?) winien Piłsudskiego aresztow:ć, w swe zadanie za skończone z chwilą, : i S ukazały w kilku dziennikach polskich 

od dyktatury mądrego dy k a * razie potrzeby robić sam zamach stanu gdy napiszą jakś uczony artykuł w Min. Stresseman pojedzie do Paryża, w sprawie rzekomego nowego zama: 
ale ci, Por mają ma ca o Nie, to nie. Przegrał. Ostatecznie «Czasie» lub wymienią kilka głębo- GENEWA, 17—IX Pat. W kołach niemieckich sądzą, iż minister Chu Ma Mussoliniego. Różne wiado- 
ru, decyzji, popularności, pozwala: przegrał grę o dyktaturę. Niech tylko kich myśli na herbatce u Kucharzew- Stresemen uda się wkrótce na zaproszenie Brianda do Paryża celem konty- ae jai omg): „ zaburzeniach, jące im po dyktaturę sięgnąć. Może дё паггека па Sejm.na Skrzyńskiego skiego". nowania rozpoczętych w Genewie rozmów. TE ASY WY GarzyĆ się W. Trvegcie 
być, że Sikorski byłby doskonałym ; : 2 =: : są pozbawione wszelkiej podstawy. 
dyktatorem. To pewna, że nim nigdy 1 % @. Można zrobić kogoś ministrem _ Załatwienie <kwesiji S korskiego» Pierwszy niemiecki sprawozdawca, W czasie manifestacji w tem mieście 

: > premjerem. Dyktaiurę zawdzięcza się będzie jedpym z probitmow rozumu : L žė wypadko*o zabity został przez żan- 
nie będzie. zawsze tylko sobie. a Št będzie jednym z GENEWA, 17—IX. Pat. Poseł socjalistyczny do parlamentu Rzeszy darma młody faszysta. Roj nie: 

Trochę historji. Po I dzie 1925 Si : я Ki: jeco ridóW Breitscheid wystąpi na Zgromadzeniu, jako pierwszy niemiecki sprawo- szczęśliwej ofiary już się odbył, W 
Grudzień 1922. Pamiętamy to o listopadzie 1925 Sikorski po: warunków trwałości jeg 4CÓW. zdawca i zreferuje sprawę rozmieszczenia uchodzców rosyjskich, armeń- Tryeście i na całem terytorium kró. 

straszne przerażenie, które ogarnęło 
winien był, wediug mnie, złożyć Było dowodem wielkiego rozumu skich i innych. lestwa włoskiego „panuje zupelny, 

wszystkich ma wieść o zabójstwie 
mundur, o ile chciał być nadal czyn- Piłsudskiego, że kwestji tej nie poru- 1 Juž się rozjeżdżają. spokój. 

: : nym, jako polityk. Generał politykiem Sszył dotychczas. Istotnie musiała się : i : EK 

cja ORC o nie może być, chyba że jest dykia- rzecz odleżeć, die Sache musst iiber- o oeikae PAT. Briand opuścił dzisiaj wieczorem Genewę Posiedzenie Rady Ministrów. 
zalo : ; : Ь 

! 7 torem. Nie dyktator w  generalskim legt werden, jak mówią Niemcy, Dal- . WARSZAWA, 17 IX. PAT. P T Śr mundurze, o ile politykuje, jest szkod- sze jej odkładanie byłoby  niebezpie- Prasa francuska o wynikach wyborów. Ministrów na dzisiejszem oc 
> у i / i į izo 2 a ' 3 

zdobyć sobie w oparciu o opinję Peja Oleko ika IRA S, IRE Aaa OE nigdy A PARYŽ, 17/IX PAT. Prasa poranna z żywym zadowoleniem omawia En a Prezy- 

bli stanowiska quasi—dykta- “> cała działalność Sikorskiego dłuższą metę nie bywają dobre, ani wyniki wyborów do Rady Ligi Narodów, podkreśiajęc jako  charakterys- wyna tadas T moka publiczną sta qu y za żądu Skrzyńskiego tojedno pasmo moralnie, ani politycznie. Marszałek tyczną cechę wczorajszego głosowania generalny sukces Polski, która jak ynag a grunta wywłaszczo - 
i i i i . я s š Ь 6 я 4 : Ё ne na rzecz przebudow ч 

me Pia 3 e opłakanych błędów. Piłsudski ma wyjątkową e zapi- aa, „Matin* zasłużyła sobie na to swoją pokojową i zdrową jowego warszawskie a =: 

ligeniny uśmiech młodego, uprzejme. Co dzisiej ania. sobić jacze RC оег Dziennik zwraca uwagę na to, że Francja znalazła w Radzie Ligi porządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
iej, niezmierni iej ž 21 Akis „B! litej o žądani Ž 

rzadkiej, niezmiernie rzadkiej karty Narodów większość tych państw, które niejednokrotnie i spontanicznie a po: wik mj 
: ; i : е 78 za ielkiej księdze historji, - A. S. i je dla niei a - Piłsud н icię, w wielkiej księ wyraziły swą sympatję dla niej. : : 

2 paros P ы a Nalšijės OP Arias e LRRETEIMELLTLTSI STT LARSA «Petit Parisien» zauważa, że w Radzie Ligi Narodów zasiada obecnie desa po 0 2 Rob EW RZ MC ZAWAZEOTOZIE MOJA Sa so = siedem państw, które podpisały traktat locarneński. Zdaniem tego pisma  |jokowania kapitału, prze pe o 
się dogadać». Karjera perlamentarna zależy od tego, jak on załatwi „kwe- Przygotowania do Sesji SEj- większa ilość głosow oddana za Poiskę jest publicznem uświęceniem poli- _prawno-publiczne laiks i > 
gen. Sikorskiego byla zapewniona.  siję Skorskiego”, Zdaje się to Pit- mowej, tyki locarneńskiej. Wszystkie dzienn:ki sławią Brianda, który osiągnął za- nie własnowolne, oraz > ate 

Z radością powitał cały Sejm sudski rozumieć: odnosi się on ptze- Roboty koło przebudowy gmachu mierzany cel nie narażając się nikomu. lokowania kaucji odłożono do uzgo- е ; е zi SETA, Wedle „L'Ouevre* niemożliwością jest utrzymywać, że traktat lo: i i i powrót S:korskiego do władzy w cie do Sikorskiego zupełnie inaczej sejmowego, prowadzone są od pew- CM . a „0! dnienia 2 minisirem pracy. Rada Mi- 
lutym 1924 r. Generał byt žawsze niž do Szeptyckiego, J. Hallera i td. nego czasu w dzień i w nocy. Cho. Cafneński, który Z “ Sia h a doma do Ligi nistrów przyjęła następnie wniosek 

miły, układny, uprzejmy. W Ówczes- Tamtych przepędził. Z tym się liczy. dzi 0 to aby, rozpoczynające się 20 go "Narodów Ozlacza, c” SIĘ praw "rancji w Nadrenji lub koniec jej ministra spraw zagranicznych w spra- у Н0 : > * obrady plensrne, odbywać się mogły wschodnich sojuszów. wie zmiany komisji granicznej polsko- 

go parlamentarzysty, «Cóż to za Los Sikorskiego zależy dziś oi 
a 

. 

nych miodowych miesiącach rządu Najlepsze — i jedyne — rozwią- w warunkach możliwie najlepszych. «Excelsior» uważa, iż ewakuacja Nadrenji byłaby ofiarą, którą rząd rumuńskiej, ; 

Grabskiego wywierał wpływ znaczny zania, to są rozwiązania proste. Albo Zamiar tedy prowadzących robo- francuski mógłby ponieść dopiero po dłuższej dodatniej próbie pokojo- Wreszcie Rada Ministrów przyjęła 
i pomyślny. W jesieni konjunktury Piłsudski powinien dojść do przeko- ty, aby zarówno sala posiedzeń, jak wości ze strony Niemiec. + m. oświadczenie ministra Žž i > 46 Sikolski umiai, iż nie i dostęp do niej były uporządkowa: 2 reform rolnych, dotyczące powołani. się pogorszyły. Zaczęły się zbiersć nania, że Sikorski zrozumiał, będzie niewątnikaśććuskuiscthio- Oświadczenie Benesza, delegata Ministerstwa Reform Rolnych ` i ne, 

groźne chmury, z których 7 E r dans as AA, x Akita „ Prowizoryczne wprawdzie, ale PRAGA, 17 IX PAT. Dr. Benesz oświadczył korespondentowi «Pra: do spraw administracji lasów pań 
później uderzyły złowrogie „pioruny. parlamentarnego polityka rezygnuje, również dostępne będą pomieszcze- ger Presse», iż ponowuy wybór Czechosłowacji do Rady Ligi Narodów stwowych. Jest to jedno z sensacyj: 
Sikorski nie zrozumiał, gdzie tkwiło a w tskim razie powinien go pozo- nią klubów sejmowvch, gabinet mar- jest dowodem niezwykłego uznania dla Czechosłowacji, która już po raz nych Gążności rządu zmierzające do 

ь jądro niebezpieczeństw. Zamiast'na- stawiė w wojsku, i to nie jako jakie- szalke, kuluary i bufet. „ czwariy wchodzi do Rady Ligi. Dr. Benesz zapewnił, iż Czechosłowacja uporządkowania i postawienia na 

ciskać na Wł. Grabskiego, by go goś podrzędnego dowódcę korpusu, W czasie kil-udniowych obrad tj. potrafi ocenić to uznanie. «Prager Presse» dopatruje się w wyborze tym odpowiedniej stopie lasów państwo. 
zmusić do oszczędności, przeciwnie ale jako szefa sztabu generalnego do 1go psździernika nastąpi CZę- wyjątkowego uznania dlą Benesza i jege polityki zagranicznej. Dziennik wych. 

е dai budžai ; kai t że Sikorski este * ściowa przerwa w robotach, które zauważa, iż forum międzynarodowe dało Beneszowi odszkodowanie za 
sam rozdął budżet, powiększając wy” wobec tego, orski jest bezwąt- następnie będą w całej pełni prowa- stałe napaści w kraju. «Narodni Listy» zauważ:ją iż Czechosłowacia zo- BRODA EF AEZIOWE REDEKER KOZOWICZC 

datki wojskowe, myśląc (fałszywie) pienia pierwszorzędnym в oficerem. dzone tak, aby z końcem peździerni- stała wybrana jedynie-dwoma głosami większości, mimo to dziennik wita Niedomagania korekty. 
utrwalić w ten sposób swoje stano- A|bo też Piłsudski powinien uznać, ka wszystkie główne przeróbki były ten wybór, zwłaszcza w chwili, kiedy w Radzie zasiądą Polska i Ru- 5 
wisko w wojsku i w kraju. Gdyby że Sikorski nie będzie w stanie, po- Ukcńczone. Pod koniec października mmunja. Berneńskie „Narodnie Listy” podkreslają fakt, iż trzy zaprysiężone Przed kilkoma tygodniami korek- 

= 2 : i . bowiem, jak jaż donosiliśmy, roz- państwa, Polska, Rumunja i Czechosłowacja zostały wybrane do Rady Ligi tor Słowa wyjechał na iesięcz- 
P. Wł. Grabski as ME = mmo choćby najlepszych me = pocznie się budżetowa sesja sejmu, Narodów, przyczem Polska na trzy lata, : dczas gdy kandydat Niemiec ny urlop i Alna deabona "a. 
sistą dałby w październ r. nować swój pęd do odegrania Toli Gsiainia przed nowemi wyborami. Holandja tylko na dwa lata. Socjalno-demokratyczne „Pravo Ludu" pisze, ny jego zastępcy korekia Słowa wy- 
Sikorskiemu dymisję. Uważam, że pojitycznej, aw takim razie powinien — Z planu, jaki się zarysowuje. i jż Mała Ententa ze szczególną radością przyjęła fakt wyboru Polski kazuje liczne i dotkiiwe dla współ. 
hr. Skrzyński nie ponosi żadnej go z wojska natychmiast usunąć i.który jeszcze onegdaj był omawiany olbrzymią większością głosów, dopatrując się w tem uznania dla polityki pracowników niedomagania jak to 

i i ia Е : ka sejmu z premjsrem polskiej Małej Ententy. ki i я 
współodpowiedzialności za opłakaną powiedzieć mu: „Panie generalel prze” miega 1 premj polskiej Małej y przekręcanie wyrazów, opuszczanie 
politykę finansową p. Orabskiego. Polska straci w Panu zdolnego ofi. Ak anta taa a E TS VTAT wyrazów i zdań, wreszcie błędy or- 

i taką od- : : PR й Р posie > я # tograficzne. Tak w jednym z artyku- Uważam, że gen. Sikorski taką cera, ale zato zyska w Panu pierwsz0- gzeniu nastąpi przerwa do czwartku Konflikt Francusko-Włosk łó h š J 
REŻ, : Roj : 22 : @ SKI, w wstępnych wyraz „chodzi“ zos: 

powiedzialność niestety częściowo r.ędnego — i zupełnie nieskrępowa- 23 go b. m. W czasie przerwy obra- tał przekręcony i ukazał się jako nie- 
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I5T DO REDAKCJI, 
Otrzymujemy list następujący: 

Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o umieszczenie 
na łamach jego poczytnego pisma 
poniższej charakterystyki, napisanej 
na kilka tygodni przed incydentami, 
jakie miały miejsce pomiędzy mną a 
Ambasadą naszą w Paryżu. Są w 
Polsce ludzie, którzy to zaświadczą, 
bo czytali tę charakterykę już trzy 
miesiące temu. Myślę jednak, że war- 
to ją dziś podać do wiadomości pu: 
blicznej. 

* 

Žylišmy dotychczas w domu prze- 
stronnym, na liczną rodzinę zakrojo- 
nym, ale piec w tym domu źle „cią- 
grął", czad się z paleniska wydoby: 
wai... Wypadki majowe, a raczej ich 
polityczne skutki, sprawiły, że atmo- 
sfera się oczyściia, bo otwarto sze- 
roko okna domu. Ale to nie wystar- 
czy. Trzeba jeszcze gruntownie prze- 
budować piece i nietylko te główne, 
ale także te w oficynach zagranicz- 
nych. 

Mówmy jaśniej Zaraz po zwycięs- 
kim przewrocie Marsz. Piłsudskiego 
prasa lewicowa wszczęła kampanię 
za „przewietrzeniem* naszych zagra: 
nicznych placówsk, zaczynając od 
najważniejszych. Żądania te nie zaw- 
sze tylko instynktem państwowo: 
twórczym były dyktowane, W kam- 
panji było dużo pożądania „gestów 
symbolicznych*, był posmak partyj- 
nych „porachunków. 

Każdy rząd pragnący w tej dzie- 
dzinie przeprowadzić istotne zmiany 
na lepsze musi odrzucić wszelkie ro- 
zumowanie „A priori*, wszelkie dok 
trynerstwo partyjne, astanąć na moc- 
nym gruncie rzeczowych kwalifikacji. 

Na tym gruncie stoimy. Przyjrzyj- 
my się teraz naszej paryskiej Amba- 
sadzie, tej najważniejszej placówce 
naszej zagranicą, albowiem Paryż—to 
dla polityki zagranicznej polskiej nie- 
tylko stolica naszej głównej sojusz- 
nicy, ale także ośrodek, w którym 
krzyżują się wszystkie prądy polityki 
europejskiej, to pierwszorzędny punkt 
obserwacyjny i źródło informacji. 

Na czele paryskiej Ambasady stoi 
p. Alfred Chłapowski. 

P. Chłapowski prżybył do Paryża: 
wiosną 1924 roku na miejsce Mau- 
rycego hr. Zamoyskiego, powołane: 
go na stanowisko ministra spraw 
zagianicznych. Dnia 4 kwietnia wrę- 
czył listy uwierzytelniające Prezyden- 
towi Millerand'owi. Kiedy Rząd fran- 
cuski zgodził się na to, aby oba 
kraje reprezentowane były u siebie 
przez Ambasady, p. Chłapowski zo: 
stał naszym w Paryżu Ambasadorem 
i dnia 3 grudnia 1924 roku wręczył 
swe nowe listy  uwierzytelniające 
Prezydentowi Doumergue'owi. 

Czego Państwo wymaga od szefa 
placówki zagranicznej? 

1) Pod względem politycznym: 
aby się orjentował w tem co słyszy 
i co widzi, ściśle o wszystkiem cen: 
tralę informując—to jest jego rola 
bierna; następnie, aby wypadki prze- 
widywał i starał się na nie oddziały- 
wać—to jest jego rola czynna; 

2) Pod wzgiędem  reprezentacyj- 
nym: aby był godnym przedstawicie- 
lem majestatu Rzeczypospolitej i aby 
Ambasada. promieniowała towarzysko; 

3) Pod względem propagando- 
wym: aby dbał skutecznie o infor- 
macje o swoim kraju w prasie i w 
kołach politycznych kraju gdzie urzę: 
duje. 

Czy p. Chłapowski wymogom 
tym zadośćczyni? Gdyby nam kazano 
Odpowiedzieć w kilku słowach, rze- 
kiibyšmy: 

— Politycznie — absolutnie nie, 
reprezentacyinie — raczej tak, propa- 
gandowo — nie. 

"Ale, įsk kazde uogólnienie, nie 
byłoby to Ścisłe. Musimy więc odpo- 
wiedzięć szerzej, 

Pod wzgiędem politycznym p. 
Chłapowski nie jest w Paryżu «właś: 
ciwym człowiekiem na właściwem 
miejscu». Jego horyzont politycznA 
szerokim nazwać trudno. Przyszedł 
do Paryża bez żadnej przeszłości 
dypiomatyčznej. Nie jest to zarzut 

  

PANEUROPA. 
Europal +» » .. . 
O ungeheures Schlachtfeld 

ohne gleichen, 
Auf dem noch sterbende die 

[Fiuste ballen, 
Und Fitohe falien, > 
O Vėlkerfriedhot von Millonen 

[Leichen! 

Siegfried von Vegesach w ostat: 
nim zeszycie czasopisma +Pan' 
europa» wydawanego |w Wied. 
niu przez hr. Coadenheve « Ka- 
lergis. 

Znany polityk grecki, nietylko za- 
wołany dyplomata lecz i wybitny 
uczony w zakresie prawa migdzyna- 
rodowego, były poseł grecki w Pary: 
żu i deiegat Grecji do Ligi Narodów, 
p. N. Politis pisze (w «Neue Freie 
Press» z dnia 18 lipca rb.) tak: 

Idea Stanów Zjednoczonych Euro- 
py jest już od dawna w kursie na 
terenie spekulacyj filozoficznych; do- 
piero atoli przed kilku laty, osobliwie 
po wojnie, ściślej jeszcze po konfe- 
rencji w Locarno wyniesiono ją na 
forum  debatów politycznych. (Tu 
wirąćmy, że najenergiczniejszym dziś 
propagatorem tej idei jest, zamieszkały 
stale w Wiedniu hr' Coudenhove 
Kalergis, a nie od rzeczy też wymie- 
nić jednym tchem choćby tylko na: 

specyficzny, bo można to powiedzieć 
o wielu członkach naszego personelu 
centrali czy placówek M. S.Z. Jesteś: 
my Państwem młodem Jak wszędzie, 
tak i tu musieliśmy improwizować. 
Ale rzadko który z naszych Świeżo 
pasowanych dyplomatów okazał się 
dobrym improwizatorem. Przeważnie 
poprawnie gra z nut. Bieda w tem, 
że w Paryżu gra ż nut nie wy- 
starczą, 

To też cała akcja Ambasady po- 
legająca na informowaniu centrali o 
tem co się dzieje, na przewidywaniu 
na co się zanosi, na przeprowadzaniu 
rokowań dyplomatycznych w do- 
niosłych sprawach ogólno politycz: 
nych, —słowem akcjz, w której trzeba 
wykazywać zdolności twórcze, nie- 
zależną myśl, trafaą syntezę—cała ta 
skcja stale na paryskim posterunku 
szwankowała. 

Przykłady? Przez całe lato 1925 
roku toczyły się doniosie negocjacje 
przed locarneńskie, @& ich ośrodkiem 
był Paryż. Z urzędu sasz Ambaszdor 
brał w nich początkowo udział, ale 
Warszawa bardzo prędko zdała sobie 
sprawę, że p. Chłapowski niezupełnie 
w całaksztatcie omawianych kwestji 
się orjentuje. Omijano więc odtąd 
naszą Ambassdę negocjując z «Quai 
d'Orsay» bezpośrednio przez pana de 
Panafieu. Nie bez racji. W sierpniu 
1295 roku, nasz Ambasador, zapytany 
czy projektowane układy zgodne bę: 
dą z duchem i literą art, 16 paktu 
Ligi, odpowiedział: 

— (Co do Ligi Narodów, to niech 
się pan zwróci do p. Arciszewskiego, 
bo to jego specjalność... 

W ambasadzie podżiał na «de- 
cernaty» jest wskazany, ale ponad 
nimi powinien stać ktoś w całokształ- 
cię spraw się orjentujący. 

Sprawy  poniniejsze i zupełnie 
określone p. Chłapowski załatwiał 
naogół dobrze w myśl otrzymanych 
instrukcji, Według nut zresztą nawet 
muzykant z domowem  wykształce- 
niem poprawnie swój «kawałek» 
odegra... 

O dyplomatycznej orjeniacji p. 
Chłapowskiego, najlepiej świadczy 
jego zachowanie się w czasie ostat. 
nich wypadków w Warszawie, Naj. 
przód sam, bez współudziału żadne 
go członka Ambasady, zredagował 
komunikat o „wyjętym z pod prawa 
buntowniku*, który będzie „zmiażdżo- 
ny“. A w dwa dni potem polecił 
rozesłać komunikat djametralnie pierw. 
szemu przeciwny o „moralnym: prze- 
wrocie“... 

— Ambasada, mówił przytem, jest 
właściwie skrzynką do listów... 

Gdyby tak było, tó zamiast Am. 
basadora wystarczyłby woźny do 
roznoszenia owych listów. Juljusz 
Cambon w swej książce „Le Diplo- 
mate* jest zdania innego: powiada, 
że „Ambasador uważający swoją pla- 
cówkę za skrzynkę do listów jest 
niebezpieczeństwem dla swego kraju”, 

Pod względem reprezentacyjnym 
nasz Ambasador był naogół wybo- 
rem dobrym. Imponowala mu  pla- 
cówka paryska, do  przemienienia 
której na Ambasadę się przyczynił. 
Jako dobry fnansista przeprowadził 
pomyślną operację sprzedaży dawne- 
go gmachu Poselstwa na Rne de 
Marignan i kupna nowego na Ave: 
nue de Tokio. Chciał siebie i Polskę 
dobrze pokazeć: Mawiał często: 

— Psiakrew, jeden folwark stracę, 
ale pokażę im co to polski ambasador! 

Urządzali pp. Chłapowscy dużo 
przyjęć i bankietów, dużo też bywali. 
W porównaniu z poprzednikiem była 
to zmiana na lepsze. Ale ten zysk 
neutralizowały pewne šmiesznosiki, 
których można było uniknąć, gdyby 
zdawano sobie z nich sprawę... 
N'insistons pas. 

Funkcje towarzyskie przecież nie 
wyczerpują reprezentacyjnych zadań 
Ambasadora. Ważniejszym jest tu 
dział propagandy. Pod tym wzglę- 
dem za czasów p. Chłapowskiego 
nic się na lepsze nie zmieniło, Trzeba 
było zmienić zasadniczo organizację 
naszej žkcji propagandowo-prasowej, 

zwiska Kuczyńskiego i  Rudolia 
Goldscheida). 

Jeden z twórców paktu Locarneń: 
skiego wyraził się tylko z odrobiną 
przesady, że w Locarno—urodziły się 
Stany Zjednoczone Europy. 

Oto upłynęło od wojny sześć lat. 
Czy idea, o której mowa, posunęła 
się w ciągu tego czasu i o ile mia- 
nowicie? A w przyszłości co świts? 
P. Politis przebiega w obszernym 
rektospektywnym rzucie oka na 
wszysikie fazy — sprawy. 

Pakt Locarneński wypłynął z po- 
trzeby państw Europejskich zabez- 
pieczenia siebie na wypadek agressji 
bez przyczyny, bez danego do niej 
powodu. Czy to bezpieczeństwo, czy 
tę gwarancję daje art, 16-ty statutu 
Ligi Narodów? Nie. Nie daje. Powie- 
dziano tam, że Liga Narodów pro: 
ponuje.. lecz do czynu bynajmniej 
nie obowiązuje. Kiedyż i jak ma na- 
stąpić militarma pomoc Ligi w razie 
zaczepienia—bez powodu — którego- 
kolwiek z jej członków? Z szukania: 
odpowiedzi na to niepokojące pytanie 
wpłynął w 1919-tym pierwszy pro- 
jekt zawarcia traktatu wzajemnego 
bezpieczeństwa między Francją, Angiją 
i Stanami Zjednoczonemi Ameryki 
Północnej. Szukano wytrwale żbaw- 
czej formuły. Zaproponował Eją w 

O naszych sprawach. 
Pokłosie prasowe, 

Wczorajszy Dziennik Wileński 
żostał skonfiskowany za artykuł „W 
parze z Kolumbją*, Prokurator kon- 
fiskaty nie zatwierdził, Kolporataż 
dziennika odbywałesię zupełnie jaw- 
nie na ulicach. Chłopcy wołali „skon- 
fiskowany numer Dziennika”. Jednym 
słowem komisa:jat rządu zupełnie 
niepotrzebnie przyczynił się do czy- 
nienia reklamy Dziennika, co było 
tembardziej niepotrzebne, gdyż art. 
p. J O za który skonfiskowano 
„Driennik“ niczem się nie różnił od 
innych artykułów tego «publicysty 
obozu narodowego», : 

Natomiast skonfiskowaną nie zo: 
stała Gaz, Warsz Por jakkolwiek 
na pierwszej stronicy umieściła insv- 
nuacje godzące w dobro pzństwa pol- 
skiego. Były to insynuacje usiłujące po- 
derwać zaufanie zagranicy do państwa 
polskiego przez lansowanie i suge: 
stjonowanie świadomie kłamliwe wia- 
domoś c, że władze polskie gotują 
się do zbrojenia na Litwę. Nie ro: 
zumiemy jak społeczeństwo chlubiące 
się patrjotyzmem może tolerować 
podobnie nlecną i szkodliwą robotę 
prasową, 

Ocena przyjęcia Polski wypadła 
różnie. Fakt, że dyplomacja polska 
odniosła właściwie trjumf, bo osią- 
gnęła w Genewie to, o co jej cho- 
dziło, różnie jest oceniony. 

W Nowym Kurjerze Polskim znaj- 
dujemy takt entrefilet: 

W szeregu pism niemieckich zarówno 
w Gdańsku, jak i Berlinie, ukazały się 
wzmianki o rzekomym rozdźwięku pomię: 
dzy Premjerem a ministrem spraw wojżko- 
wych ma tle budżetu wojskowego, grożą. 
cym, podobno nawet rozłamem w rządzie. 

Po kilku kwalif:kacjach i naganach 
tej wiadomości, kończy pismo pół: 
urzędowe; 

Jedynie z obowiązku dziennikarskiego 
potnjemiy te śmieszne pogłoski, — podkre: 
ślając, że wszelkie podchwytywanie w pra- 
sie krajowej rzekomego konfliktu byłoby 
już napewmo robotą peur le roi de Prusse. 

Więc niema rozoźwięków pomię- 
dzy marsz. Piłsudskim, a p. Bartlem. 

W prasie warsząwskiej, niestety 
także półurzędowej trwają nadal de- 
likatne sugestje broniące parlamenta- 
ryzinu. Tak wiele przypomina dow- 
cip Poincare, który powiedział kiedyś: 
„Gdy p. Lloyd George  kichnie 
wszyscy mówią, że cała Anglja jest 
zakatarzona“. Nie chciemy się tu 
wdawsć w dyskusję nad katarem 
Anglji, lecz owe metodyczne choć 
dyskretne filirowanie obrony  parla: 
mentaryzmu przez prasę bliską rzą- 
dowi jest dla nas objawem bardzo 
smuinym i niepokojącym. M. 
RST RE TTT SESI SUISISEEJSTEEESS 
bo organizacja ta jest zła, nieskoor- 
dynowana, pełna urzędniczej rutyny 
i chorująca chronicznie na brak ini- 
cjatywy. Trzeba było także požmie- 
niać pewnych iudzi. Ale p. Chłapow- 
ski w takich razach stosuje zawsze 
taktykę najmniejszego oporu. Nie 
zaa się przytem na ludziach, bo па 
stanowisku kierowniczem jest wielką 
wadą. Gdy go raz przestrzegano 
przed pewnym „chodzikiem*, który 
go naciągał na subwencję, p. Chła- 
powski odparł: 

— Panie, to przecież taki 
człowiek... 

miły 

* 

Nasza propaganda we Francji — 
to temat rozległy i żałosny. Trzebaby 
jej poświęcić osobne studjum. Inny 
cel ma list niniejszy. Publicysta do- 
bro Państwa mający na względzie 
powinien się wystrzegać nietylko 
atakowania ludzi z powodów osobi- 
stych, ale również i zamilczania 
prawdy o kimś dlatego, że się nic 
nie ma przeciwko niemu osobiście. 

Żadnych porachunków z p. Chła- 
powskim nie załatwiam. Przeciwnie 
wdzięczny jestem p. Chłapowskiemu 
za to, że przez swój brak taktu po- 
zwolił mi odnieść ostatnio duży 
sukces taktyczny. Beć ostatecznie 
lepiej mieć za przeciwnika p  Chła- 
powskiego niż jakieś tam kreatury z 
kolonii polskiej w Paryżu. 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze, 
wyrazy szacunku i poważania. 

Kazimierz Smogorzewski. 

1 922 ówczesny kanclerz niemiecki 
Cuno. Odrzucił formułę niemiecką 
Poincare. Nastąpiły zjazdy w Cannes, 
w Genui... Nie stało się zadość radom 
j projektom konserwatystów  angiel- 
skich z racji przyjścia do władzy w 
1922 gim Labour Party. Protokół 
Genewski z 1924-go upadł z racji — 
powrotu do władzy konserwatystów 
angielskich, Lecz idea była mocra. 
Przetrwała do Locarna i — w Locar - 
nie zatryumfowała. 

Atoli art, 16-ty pozostawiał wiele, 
wiele wątpliwości... Tak np. nie pre- 
cyzuje on bynajmniej: jak daleko ma 
sięgać zbrojna interwencja państw, 
nie określa wcale jak, w jaki sposób 
ta interwencja ma się stać. Lecz art. 
16 ty ustalił podstawową, obowiązu: 
jącą zasadę, że państwa, które pakt 
Locarneński podpisały muszą inter 
wenjować Wypłynął na widownię 
wniosek Paul Boncourt'a. Projekt 
omija szczęśliwie szkopół jednomyśl- 
ności; opiewa on, że wystarczy więk 
szošč głosów, oraz, że w razie kata- 
strofy zaatakowania bez powodu 
jednego państwa przez drugie, ma 
Rada Kigi Narodów zebrać się w 
ciągu 48 godzin, zażądać zawieszenia 
broni a w razie nieusłuchania przy” 
stąpić do — akcji. Dlatego też pro: 
ропома! Paul — Boncourt aby Liga 

Zasady przyjaźni własko-rumuńskiej, 
RZYM, 17. IX. Pat. Włosko rumuński traktat przyjaźai i współpracy 

głosi, iż obaj królowie w dążeniu do zacieśnienia węzłów przyjaźni mię- 
dzy obu krajami, pragnąc zapewnić pokój ogólny i bezpieczeństwo naro- 
dów oraz stabilizację polityczną, niezbędną do podniesienia narodów 
i gospodarstw Europy, międzynarodowego porządku prawnopolitycznego, 
chcąc udzielić dwum narodom dodatkowych gwarancyj w ramach paktu 
Ligi Narodów oraz przejmując się zasadami wyrażonymi w  traktatach 
locarneńskich porozumieli się co do 1) aby udzielić sobie wzajemnego 
poparcia i wzajemnych środków współdziałania celem podtrzymania ładu 
międzynarodowego oraz zapewnienia poszanowania i uznania zobowią- 
zań, wyrażonych w traktatach, których są sygnatarjuszami, 2) na wypa- 
dek powikłań międzynarodowych oraz jeżeli jedna z wysokich ukladają- 
cych się stron ustali, iż ich wspólne interesy są lub mogą być zagrożone 
państwa zobowiązują się naradzić się nad zarządzeniami, jakie należy 
wydać dla ich ochrony, 3) na wypadek, gdyby bezpieczeństwo oraz inie- 
resy jednej z układających się stron były zagrożone na skutek gwałto: 
wnego najazdu z zewnątrz, druga strona zobowiązuje się udzielić jej 
prżyrzeczonego współdziałania, poparcia politycznego i dypiomatycznego, 
celem przyczynienia się do usunięcia zewnętrznej przyczyny tej groźby. 
4) wysokie strony zobowiązują się przedstawiać sądowi rozjemczemu 
wszelkie sprawy, któreby mogły je poróżnić i które nie mogłyby być 
rozstrzygnięte na drodze dyplomatycznej. 5) traktat zawarty zostaje na 
przebieg 5 ciu lat. Do paktu dodany zostaje protokó! przewidujący utwo- 
rzenie komisji mieszanej dla zastanowienia się nad prakt1e:nemi środka- 
mi silniejszego zacieśnienia włosko-rumuńskich węzłów gospodarczych. 

W Hliszpaaji nie uspskoiło się jeszcze. 
„ „LONDYN, 17IX PAT. „Daily Express* donosi, że mimo  poskro- 

mienia buntu artylerzystów wrzenie w armji hiszpańskiej trwa nadal, tak, 
iż należ, oczekiwać nowego ruchu rewolucyjnego wśród wojsk. Ponie- 
waż okazał się zbyt ustępiiwy wobec Primo de Ruery przeto, nowy 
ruch, jak podaje „Daily Express* zmierza do usunięcia króla Alfonsa i 
zastąpienia go przez jego trzeciego syna. 

Rokowania Węgrów z Jugosławją. 
BUDAPESZT, 17.1X. PAT. Według doniesień z Genewy między 

Jugosławją a Węgrami toczą się rokowania w sprawie zawarcia niektó: 
rych technicznych umów, które umożliwiłyby obu państwom podpisanie 
paktu gwarancyjnego w sprawie Locarna. 

B. poseł Birk osiadł na roli. 
Estońskie pismo <Waba Mewa», w dalszym ciągu podaje szczegóły 

losu zdradzieckiego dyplomaty. Komisarjat Ludowy Roinictwa, zgodził się 
nadziel'ė p Birkowi działkę ziemi w jednej z gubernji rosyjskich. Poseł 
Birk udał się na miejsce swego przyszłego stałego zamieszkania i rozpo- 
czął pracę na roli. 

Spisek monarchistyczny na Ukrainie. 
LONDYN, 17.1X. PAT. Evening Standard donosi, iż na Ukrainie 

wykryto spisek monarchistyczny. Aresztowano wiele osób. 

Nieudany zamach, 
TOKIO. 171X PAT. Podczas śniadania wydanego przez ambasadora 

angielskiego na cześć szwedzkiego następcy tronu nieznany Japończyk 
rzucił przez otwarto okno sztyletem w następczynię tronu, Syn ambasa" 
dora podbiegł, aby ją zasłonić. Sztylet uderzył w jego metalową papiero- 
śnicę. Sprawcy zamachu nie udało się ująć. 

Flota francuska w porcie gdynskim. 
WARSZAWA, 17iX PAT. Dnia 14 września o godz. 7 min. 42 

przybył do Gdyni dowódca francuskiej fioty kpt. Ruffi de Poufevez 
w towarzystwie oficerów francuskich, którzy byli zaproszeni do Warszawy 
przez ministra spraw wojskowych. O godz. 9 m. 42 przybył do Gdyni 
ambasador francuski Laroche z rodziną, oraz szef misji francuskiej woj- 
skowej w Poisce gen Charpy w celu odwiedzenia froty francuskiej. 
Ambasador wraz z oficerami odjechali na kontrtorpedowiec «Jaguar». 
S'ereg oficerów polskich zostało zaproszonych na Śniadanie na kontr: 
LA a francuski, Wieczorem odbył się w salonach kasyna gdyń: 
skiego bal. 

15 września ambasador francuski z rodziną udał się do Gdańska 
celem zwiedzenia miasta. O godz. 11 min. 30 dowódca floty polskiej kpt. 
Ulrug udekorował orderami polskiemi w imieniu Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej kilku oficerów francuskich, O godz. 16:ej odbyło się przyjęcie 
na iorpedowcu «Jaguar», © godz. 20ej ambasador francuski wras z ГО- 
dziną i gen. Cherpy odjechali do Warszawy, żegnani na dworcu przez 
kpt. Ulruga. Z dnia 17 o gdoz. 7 rano eskadra francuska składająca się 
z dwóch kontrłorpedowców opuścił port gdyński celem udania się do 
Kopenhagi. 

Wizyta min. Raczyńskiego w Warszawie. 
WIEDEN. 17,X PAT. Dziś o godz, 11 m. 15 przyjechał do Wiednia 

minister rolnictwa dr. Raczyński z towarzyszącemi mu: b. ministrem 
Kopczyńskim, pp. Pawlikowskim i Królikowskim, którzy zostali powitani 
na dworcu przez austrjackiego ministra rolnictwa Thałera i w imieniu 
kanclerza Ramecka przez radcę legacyjneżo Haasa. Goście zamieszkali w 
hotelu «imperial». Po południu byli podejmowani przez Prezydenta Re- 
publiki dr. Heinischa, następnie odbyli konferencję z  przedstawicielami 
austrjackich sfer gospodarczych. 

Prezydent Rzeczypospolitej austrjackiej Heinisch przyjął dziś polskie- 
go ministra rolnictwa i D. P. Raczyńskiego wraz z towarzyszącemi mu 
osobami, Po przyjęciu odbyło się śniadanie, w którym wzięli udział 
prócz delegacji polskiej kanclerz Ramek, b. kanclerz Schober, minister 
poz Thaler, poseł polski Wierusz. Kowalski i radca legacyjny 
omer. 
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Narod6w przy pomocy  generalnych 
Szt .bów wszystkich należących do 
Ligi państw, wypracowała plany 
zbrojnej interwencji na każdy hipo- 
tetyczny wypadek. 

Po za państwami, które pakt Lo" 
carneński obowiązuje utworzyły się 
poszczególne grupy. Oto np. Mała 
Entente'a; dalej mamy już grupę 
Skandynawską; istnieje od zjazdu w 
Warszawie w 1922 gim i podpisania 
uchwał tamtejszej konferencji, grupa 
państw Bałtyckich. Rozpoczęło się na 
dobre: grupowanie się regjonalne. 

Są widoki, że może zorganizować 
się grupa bałkańska P.  Benesz 
oświadczył z trybuny praskiego par- 
lamentu, że Mała ententa gotowa jest 
zawrzeć umowę z Węgrami. Węgry 
propozycję wprawdzie odrzuciły, lecz 
mówi się już dziś głośno o możli- 
wości zawiązania jakiegoś pzktu „lo- 
carneńskiego* — nad Dunajem. Do 
tej grupy naddunajskiej należalyby: 
Austrja, Węgry i Mała Ententa. 

Grecki dyplomata stwierdza, że w 
chwili obecnej jest w Europie 27 
państw. Wyobraźmy teraz sobie, žė 
tych 27 państw stanowiłoby 27 Sta- 
nów. Wyobraźmy sobie dalej parla- 
ment, przedstawicielstwo, ekspozytu: 
rę owych 27 Stanów. Trzech delega- 
tów musiałoby w owym parlamencie 

reprezentować każdy stan. Ośmdzie: 
siąt i jeden delegat zasiadałby w 
paneuropejskim parlamencie, 

A... Liga Narodów? Czyliżby już 
wówczas była —niepotrzebną? Nie— 
odpowiada p. Politis. Mogłaby sobie 
spokojnie istnieć. Pracowałaby para- 
lelnie z parlamentem Paneuropy. 

* 

Na samym schyłku tegorocznego 
lata ukazała się w Berlinie książka 
nieduża lecz w treść obfita zatytuło- 
wana „Die Vereinigten Staaten von 
Europa". Napisał ją po niemiecku 
Rosjanin, niejaki p. W. Woytinsky, 
stale w Niemczech przebywający. 

P. Woytynsky operuje cyframi, do- 
wodzącemi niezbicie, że Europa jest 
w najfatalniejszej sytuacji ekonomicz- 
nej. „Cztery lata morderczej wojny 
dewastającej wszystko, na lądzie, na 
wodzie i w powietrzu pozostawiła 
po sobie głębokie ślady. Zrójnowanie 
kompletnie przeciwnika, unicestwienie 
go—oto co przez cztery lata było 
jedynym celem całej organizacji go: 
spodarczej państw, całej pracy umy- 
słowej, wszystkiej techniki. Po tych 
czterech latach szaleństwa nastąpiły 
lata całe kryzysu—niebywałego w 
dziejach świata*. Dwanaście lat co- 
fania się wstecz nie zaś postępu 

Nowe rewelacje o ban- 
dzie szpiegowskiej. 
Policja polityczna, łąznie z władzami 

sądowemi prowadzi w dalszym ciągu ener: 
giczne śledztwe w sprawie bandy szpie- 
gowskiej. 

Organizator jaczejek. 

Šledztwe prowadzome przez policję pe: 
litycsną i wladze sądowe zostale zwrėGcone 
także i w kierunku wyšledzenia kontaktu 
Syczewskiego x podejrzanemi - osobnikami. 
Dowiedziano się, że Syczewski na terenie 
dyrekcji kolejowej starał się usilnie zorga- 
nizować jączejkę komunistyczną używając 
do tego niższych funkcjonarjuszy koleje 
wych. Wedłód planu  jączejki kelejowe 
miały być organizowane w każdym ed. 
dziale i każdym :Depot — na każdej nie- 
mal stacji, Struktura jaczejki kolejowej nie 
odbiegała zasadniczo od zwykłej jaczejki— 
komsomolskiej czy robotniczej. Zadaniem 
takiej jaczejki byłe domosić kierownikom o 
wszystkich poczymamiach władz państwo- 
wych zmierzających w kierunku ujepszenia 
czy przeprowadzenia robót, remontów i t.p, 
Niezależnie od tego członkowie jaczejki mieli 
za zadanie przeprowadzania ed свавп 00 сга - 
su aktów sabotażmych —jak niszczenie pewi 
nych części urządzeń i t. p. co Skarb pań: 
stwa narażałoby na pewne straty. Jakie rox- 
miary przyjęła akcja Syczewskiego w tym 
kierunku wykaże dalsze śledztwo. W każ- 
dym razie w związku z tym „aresztowano 
niejakiego p. K. w wydziale ruchu na stacji 
Białystok poleski. 

Jakie zadania wykonywał Sy- 
czewsii. 

Podczas rewizji w mieszkaniu Syczew* 
skiego znaleziono między innemi szytrowa* 
ną kartę, ® której odczytano następujące 
zadanie; «Kr. 100.—sprawdzić» okazało s.ę na- 
stępnie że jednym z zadań, jakie otrzymał 
było podanie możności przewozowej stacji 
nadgranicznych: jak Stołpców, Mołodeczna 
i t. p. To odnosiło się do Królewszczyzny. 
Według damych ofiejalnych Królewszczyzna 
mogła pomieścić i wyckspadjować 10 pocią- 
gów. Podczas przepisywania na materjaje, 
który został sprzedany bolszewikom pomył- 
kewo zaauaczył Syczewski liczby 100. Ka- 
zamo mu więc jeszcze raz sprawdzić. czy 
zdołał jedmak nadesłać odpowiedź nie zo: 
stało stwierdzonym, gdyż materjat przy- 
chwycony obecnie nie zawierał żadnych w 
tym kierunzu wyjaśnień 

Syczewski — jak dotychczas, przyznaje 
się do winy i daje badającym go rewelacyj- 
ne zeznania, które umożliwiają szybką  lik- 
widację organizacji, 

Jak się ostatnio dowiadujemy areszto- 
wania odbywają się ebecnie w wojewódz: 
twach sąsiednich dotąd prowadzą nici szpie- 
gowskiej akcji. 

Dochodzenia w Dyrek. K. P. 

Od trzech dni trwają w Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej dochodzenia, prowadzone 
w dwóch kierunkach i przez dwie władze. 
Przedstawieiele Urzędu prokuratorskiego 
badają urzędników z którymi się Syczewski 
stykał i prowadzą ścisłą rewizję, w dziale 
miobilizacyjaym wydziale eksploa'acyjnym, 
celem zorjėntowania się w materjaie, który 

przechodził przez ręce Syczewskięgo, jako 

prowadząsego dilennik podaszy i ekspedy- 
cję uajoardzej tajnych aktów i planów, 

Niezależnie od tego Wileńska Dyreki 
cja w sweim zakresie prowadzi dochodzenie 
przeciwko bezpośrednim przełożonym Sy* 

ezewskiego. Jak wypadnie śledztwo — nie: 

można przesądzać — w każdym razie spo: 
dziewać się należy, że ten ważny dział w 

Dyrekcji winien być obsadzony przez naj. 
bardziej wypróbowanych i uczciwych urzę- 
dników, którzyby mieli możność oprzec się 

pokusom deszczu złota i dolarów płynących 
obłicie z Rosji Sowieckiej. 

GŁOS monarchistył 
TYGODNIK POLITYCZNY, 

SPOŁECZNY I GOSPODARCZY 

wychodzi w Warszawie 

Adres redakcji: 

Warszawa, Wiejska 11. Konto ezeko- 
we 63673, Prenumerata kwartalnie zł. 2 

Cena pojedyńczego numeru groszy 20 

Do nabycia w kioskach „Ruchu 
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przeżyła Europa. W siedm lat po 
ustaniu wojny jeszcze produkcja zbo- 
ża w Europie nie dosięgła produkcji 
z roku 1913 go. 

„Wojna wszechświatowa—wyraża 
się p. Woytinsky—złożyła z tronu 
Europę. Sukcesję po niej objęła 
Ameryka", a 

Dalej autor udowadnia, że bynaj- 
mniej nie na kolosalnych wydatkach 
i długach wojennych Europy utuczy- 
ły się Stany Zjednoczone. Nawet je- 
želiby wojny żadnej wcale nie było 
musiałyby one dojść do tersźniejszego 
kolosalnego dobrobytu. Takiż dobro- 
byt były udziałem Europy—jeśii by 
nie wojna! Europa by też w 1926 ym 
tak prosperowała jak Ameryka—gdyby 
nie „wypadki” lat 1914—1918. | 

Lecz i dziś jeszcze nic niema 
straconego. Byle tylko Europa raz 
przecie otrząsła z siebie formalny 
Kriegswahnsinn, który -ją pcha do 
ostatecznej ruiny. Dziś jeszcze może 
stanąć Europa do współzawodnictwa 
z Ameryką. Dziś jeszcze! Jeszcze 
czas! . 

Więc cóż robić? Co począć? 
Trzeba—powiada p. Woytinsky— 

aby olbrzymie przyrodzone bogactwa, 
które posiada Europa, aby jej wspa- 
niąłe gleby urodzajne, aby jej nie- 
zmierzone lasy tudzież skarby mine-
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Projekt ustawy przemysłowej. 

Dnia 14 września r. b. odbyła się 

w ministerstwie przemysłu i handlu 

pod przewodnictwem _p. ministra 

przemysłu i handluinż. E. Kwiatkow- 

skiego i przy współudziale delegatów 

40 organizacji gospodarczych konte- 
rencja w sprawie zmian w rządowym 

projekcie ogólno państwowej ustawy 

przemysłowej, która me być wydana 
w drodze rozporządzenia Prezydenia 

{ Rzeczypospolitej. 
1 Pan minister w djužszem prze- 

mówieniu zaznaczył, że wydanie usta- 

wy przemysłowej wysuwa 5% па 
pierwszy plan poczynań rządowych 

‚ w kierunku uzdrowienia życia go: 

zo carczego, ustawa ta bowiem zu: 

nifkuje obowiązujące dotychczas na 

4 ziemiach Polski różaoredne ustawy 

“ 1 postanowienia przemysłowe, a tem 

4 samem usunie w interesie państwa i 

społeczeństwa anomaiję utrudniającą 

rozwój przemysłu i handlu. : 

Po zreferowaniu zmian w projek- 

cie ustawy przez p. dyr. Dobieckiego, 

obrady toczyly się głównie dookoła 

trzech zasadniczych kwestji objętych 

projektem, a mianowicie: 1) formal- 

ności związanych z wydawaniem 

pozwoleń na zakłady przemysłowe, 

2) dowodu uzdolnienia do wykony- 

wania rzemiosia, 3) przymusowej 

czy wolnej organizacji cechów. 

Zebranie nie ujawniło zgodnych 

poglądów sfer gospodarczych co do 

b poszczególnych tez projektu ustawy, 

przeto p. minister podkreśliwszy ko- 

*  mieszność wydania powyższej ustawy 

w. jaknajkrótszym czasie, zapowiedział 

; zdecydowanie kwestii spornych w 

4 ustawie przez czynniki rządowe, bio: 
rące pełną odpowiedzialność z- od- 

uośne rozporządzenie i zaznaczyl, że 

projekt będzie przedstawiony radzie 

prawniczej do opinii przed wniesie» 

niem go na radę ministrów. _ 
Projekt ustawy w redakcji przed- 

stawionej przez ministerstwo prze- 

mysłu i handlu radzie ministrów bę: 

dzie rozesłany również zainteresowa- 

nym organizacjom gospodarczym. 

Wnioski ustawodawcze w 

dziedzinie skarbowej, 

Ministerstwo skarbu opracował o 

projekt rozporządzenia o lokacie kapi- 

tałów przez instytucje prawa publicz- 

mego i osoby niewłasnowolne, oraz 

projekt rozporządzenia o rozbudowie 

miast. z 

Poza tem na ukończeniu jest opra- 

cowywanie ustawy 0 komunalnych 

| kasach oszczędności i © uregulowaniu 

obrotu biletami zdawkowymie | 

Ministerstwo skarbu przystąpiło 

też da opracowania rozporządzenia 

o zaprzysiężonych ekspertach księ- 

: 

gowych. 

Składki Kasy Chorych w in. 

nych krajach. 

Udział procentowy pracodawców 

i pracowników w skiadce, opłacanej 

w poszczególnych krajach, wynosi: 

Pracownik Pracodawca 

Anglja, mężczyźni 50 
” kobiety 55 45 

Austrja 66.7 33,3 

| Belgja 100 = 
Czechosłowacja 50 
Ei i = 
rancja >> 

Jugosiawia „50 50 

Lwksenburg 66,7 33,3 

Łotwa 50 50 

Norwegja 60 40 

| Sxzwajcatja 100 — 
Szwecja 100 — 

| Węgry 66.7 333 
Polska 33.3 -66 7 

Widzimy więc, że jesteśmy na 

iem polu najbardziej postępowi — 

podczas gdy najmniej postępowemi 

są państwa tak zacofane jak Danija, 

Francja, Szwajcarja, Szwecję, gdzie 

całą wkiadkę płaci pracownik. 

Sytuacja na rynku zbożowym. 

Na rynku zbożowym w Polsce 

od szeregu dni panuje spokój zu: 

  

ralne stały się skarbnicą dobrobytu 
wspólną, dla wszysikich _ Europy 

państw i iudów. To też Paneuropa 

nie może obejść się bez Rosji. (Cou- 

denhove-Kalergis jest za Stanami Zje- 
dnoczonemi Europy—bez Rosji). W 

równej mierze absurdem jest organi- 

zować Paneuropę—bez Anglji (bo 
jest i taki projekt). Stany Zjednoczo: 
ne Europy tylko kontynentalne obró: 

ciłyby. się z matematyczną pewnością, 
pierwiej lub później—przeciwko Ап- 
giji. I znowu byłoby w Europie: 

piekło, znowu byłaby ruina. 
Podstawą proponowanej przez p. 

Woytyńskiego  Panenropy musiała 
być ogromna, mocna, nienaruszalna: 
unja celna. Innemi stowy: zniesienie 
wszystkich ceł, któremi się dziś pań- 

stwa Europy opańcerzają.. jedne od 

drugich. I dlatego wszystkie razem— 
giną. : 

A Liga Narodów? Liga Narodów, 
zdaniem autora książki, o której mo- 
wa, byłaby naturainem  dopelaieniem 
Zjednoczonych Stanów Europy. 

- * 

Patrzeć tylko jak zbierze się w 

Wiedniu pierwszy kongres | paneuro- 
pejski, t. j. wyznawców propaga- 
torów idei zawiązania, powołania do 
życia Stanów Zjednoczonvch Europy. 

RZ Щ я 

— КОВ]ЕВ G0SPODARCZY 
ZIE* VSC ODRICH 
pelny, Niedostateczna podaž ziarna Z 
końca ubiegłego i początku bieżącego 
miesiąca już przeminęła. 

Ceny, które przejściowo os'ąznęiy 
poziom wyższy, niż na rynkach za- 
granicznych, spadły i nie wykazują 
większych wahań 

Na zwiększenie się podaży ziarna 
na rynku, wpłynął wzrost zapoirze- 
bowania na gotowiznę w zwią:ku z 
jesiennemi robotami w polu. . 

Ceny obecne źyta, wahają się od 
31,00 do 32 złotych za 100 kg. loco 
stącia załadowania. ; 

— Elewatory zbožowe w Polsce. 
Sprawą budowy sieci elewatorów zbożo- 
wych zajęła rię onegdaj międzyministerjalna 
komisja, która doszła do wniosku, że nale: 
ży stworzyć dia zrealizowania tego projektu 
organizację, wyposażoną w osobowość pra- 
wną, w skład której wchodziłyby: państwo, 
związki komunalne, albo spółdzielnie, orga- 

nizacje rolnicze, oraz handlarze zbożem. 

Nowa ta organizacja oparta byłaby o Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Rolny. 
Blewatory zbożowe, mające na celu maga- 
zynowanie rezerw zbożowych na spożycie 
wewnętrzne, oraz dla celów wywozowych, 
byłyby dwóch typów: m łe, bez urządzeń 

de czyszczenia zboża, drewniane, objętości 

200 wagonów. urządzone w okolicach rolni- 

czych, zwłaszcza na kresach wschodnich, 

oraz wiełkie o pojemności 1000 wagonów, 
budowane w wielkich ośrodkach konsum- 
cyjnych, jak Warszawa, Łódź, Kraków, 
Lwów, Białystok, ewentualnie (Dęb:n). ze 
względu na bliskość okolic rolniczych. 
Wielkie elewatory posiadałyby urządzenia 
dla czyszczenia i sortowania ziarna w razie 
nadmiaru zboża, nie spoirzebowanego dla 
konsumcji wewnętrznej i zasiewów, byłyby 
magazynami na eksport. Ze względu na 
znaczne fundusże tego rodzaju sieci elewa< 
torów, sprawa jest przedmiotem specjalnych 

narad. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 17 
września r.b. 3 

Ziemioplody: žyto 33—34, owies 30—33, 
jęczmień browarowy 30—34, na kaszę 30— 

32, otręby żytnie 23—24, pszenne 24 — 26, 
Tendencja na żyto zwyżkowa. Dowóz słaby. 

Nawozy szfuczne: superfostat 16 proc. 
26 zł. za 100 kg. 

Mąka pszenna amerykańska 95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 55—60, 60 proc, 50— 
55, razowa 35—40, kartoflana 70-30, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

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

Kasza manna amerykańska 150 160 gr. za 
1 kg. krajowa 110—120, gryczana cała 70 80, 

KRONIKA 
SOBOTA 
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— (x) Dalsze wizytacje kano- 

niczne. W dniu wczorajszym J. E. 

ks. arcybiskup Jalbrzykowski doko- 

nał kolejno wizytacji kościała poczto- 

wego św. Trójcy. > 

Dostojnego arcypasterza powitał 
u progu Świątyni prezes Wileńskiej 
Dyrekcji Poczt i Telegr. p. Jan Po: 
powicz, składając w imieniu pocztow- 
ców wytazy hołdu i podkreślając za- 

razem iroskliwą Opiekę nad kościół 
kiem ze strony  funkcjonarjuszów 
pocztowych, dla których zapewnienie 
podstaw rozwoju tegoż kościoła sta- 

nowi jedną z nieodłącznych t:osk 
życia duchowego. Troska ta wyrażą 
się w ofiarach i stałych składkach 
miesięcznych pracowników poczio- 

wych na rzecz kościoła. 
Następnie wręczono arcypasterzo- 

wi artystycznie wykonany. adres hoł- 

downiczy. 

Kościół św. Trójcy rzęsiście o» 
świetlony i udekorowany dywanami, 
był wypełniony po brzegi zastępem 
pracowników pocztowych. 

Nadzwyczaj mile wrażenie spra- 
wiał szpaler utworzony przez umun- 
durowanych funkcjonarjuszów pocz- 
towych. 

Z racji tej gazety zagraniczne raz 

po razu poruszają sprawę. utworze- 

nia Paneuropy. Paneuropejczycy wo- 

iają: „Paneuropa musi powstać, ina- 

czej zginiemy wszyscy, my, Europej- 

czycy, Rosja wszystkie nam ziemie 
poodbiera a Ameryka wyzuje nas z 
ostatniego groszal Liga Narodów, do 
której nie należą zarówno Rosja jak 
Ameryka, nic nam nie pomoże. „Jest 
znowóż oczywiście sporo takich, któ: 
rym owa Paneuropa wydeje się... 
utopią, nie do urzeczywistnienia. Ci 
powiadają: Za wiele przeciwieństw 
jest, za wiele sprzecznych interesów. 
Żaden nawet król Salomon nie do- 
prowadzi do jednego mianownika... 

interesów wszystkich 27 poszczegól: 

nych państw i państewek Europy! 
Coudenhove usiługe wziąć wszystkie 

kraje i ludy Europy pod taki strach, 

żeby aż wobec perspektywy  ostate: 
cznej ruiny pogodziły się i powitały, 
wzięły. się ostro do chwycenia się je: 
dynej deski ratunku, którą jest tylko 
i jedynie — Paneuropz. Lecz stra- 

chem gorszym jeszcze powinnoby 

przejmować każdego człowieka: piekło 
zagrobowe. A czyliż przestaje grze- 
szyć? Tak i my, Europejczycy, rozu 
miemy dobrze, że trzeba zjednoczyć 

się, utworzyć jeden, silny blok pan: 
europejski... a tymczasem  waśnić się 

pa 85—90, perłowa 80—095, pęczak 
—60, jęczmienna 60—70, jaglana 70—80. 

Mięse wołowe 140 — 160 gr. za 1 kg., 
cielęce 180—200, baranie 100—140, wie. 
przowe 230—250, sehab 250—270, boczek 
250—270. 

Tłaszczes słonina krajowa | gat. 350 — 
4.00, II gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
450—480, sadło 350—400. 

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmie- 
tama 180--200, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 60 — 130, masło niese- 
lone 500 — 550, solone 400 — 450, desero: 
we 550—600. 

Jaja: 180—208 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle 8 — 16 gr. -za 

1 kg., cebulą 30 — 40, młoda 10 — 15 
(pęczek), marchew 12 — 15 gr. za L kg., 
pietruszka 5—8 (pęczek), buraki 15—20 gr. 
za 1 kg, brukiew 15—20, ogórki 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 25 — 40 za sztukę, pomidory 38 — 
40 za 1 kg. 

Jagody i ewoce: borówki 25 — 30 gr. za 
litr, jaołka 10—30 gr. za 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 40—50 

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

Ryby: liny żywe 480500, śnięte 350 — 
380 za 1 Eg., szczupaki żywe 450.480, śnięte 
250—270, okonie żywe 480 500 śnięte 280— 
300, karasie żywe 400-450 śnięte 260 — 270, 
karpie żywe 480 500, śnięte 300—320, leszcze 
żywe 480-500, śnięte 320—350, sielawa 300— 
320, wąsacze żywe 450—480, snięte 300—320, 
węgorze 450 — 470, płocie 150—180, drobne 
80—120. 

Drób: kury 400—500 gr. za sztukę, kur- 
częta 200—300, kaczki 400 — 700. młode 
300 —350. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

16 września 1926 r. 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Doiary 891 8,96 8,98 

Holandja 361,65 362,55 360,75 
Londyn 43.79 43,90 43.68 
Nowy-York 9.12 8.98 8.98 
Paryž 25 50 25,56 2 25,44 
Praga 26,72 26,70 26,66 
Szwajtarja 174,35 174,889 173.91 

Wiedeń 12725 12775 126.93 
Włochy - 32,75 32,83 32.52 
Beigja "24,75 24,81 24,96 
Stokholm sk m ŽŽ 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowz 12,50 (w złoiycr 652,50 
= golejswa 157,00 155,00 

5 pr. pożycz konw. 51,00 5415 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast. 
ziemskie przedw. 3650-3180 — 

  

Po nabożeństwie chór pracowni- 
ków pocztowych odśpiewał pięknie 
skomponowane kantaty religijne spe* 
cjalnie ułożone na powitanie arcypas- 
terza, 

URZĘDOWA. 

. wom posiedzeniu miejskiej 

Podkreślić należy, że omówione 
rozporządzenie nie zawiera w swych 
przepisach cen na artykuły pierwszej 
potrzeby, a jedynie daje możność 
ministrowi Spr. Wewn. (względnie 
wojewodom, starostom,  zarządom 
gmiń miejskich i wiejskich). określe- 
nia tych cen w razie, gdy nadarzać 
się będzie po temu potrzeba. 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Z posiedzenia wydziału 

powiatowego. W dniu 15 bm. w 
lokału sejmiku pow. Wileńsko-Troc- 
kiego odbyło się pod przewodnic- 
twem słąrosty p. Witkowskiego, po- 
siedzenie wydziału powiatowego. Na 
posiedzeniu tem, prócz szeregu spraw 
mniejszej wagi rozpatrzono około 
150 uchwał poszczególnych rad 
gminnych tegoż powiatu, które do- 
tyczyły przeważnie robót inwestycyj- 
nych. 

Powzięto również uchwałę w 
sprawie podziału kredytów dla rolni: 
ków nowoprzyłączonych gmin—Ko- 
niawskiej i Orańskiej, 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
Następne posiedzenie odbędzie w 

dniu 22 bm. 

— (e) Zwiększenie rejonów 
lekarskich w pow.  Wileńsko 
Trockim. Pow. Wileńsko-Trocki 
składa się obe nie z 18 gmin wiej: 
skich i 2 miejskich z ludnością do 
200000 osób. Dotychczas teren po: 
wiatu był podzielony na 6 rejonów 
łekarskich, w których egzystowało 
tvlko 6 przychodni i 3 szpitale (w 
Trokach, Białym Dworze i Szumsku). 
W ten sposób wypadało na jednego 
lekarza 3 gminy z ludnością do 
33000 osób. Wobec tego, że rejony 
obecne bezwarunkowo są za duze 
sejmik Wiieńsko-Trocki zamierza licz 
bę rejonów zwiększyć do 10 Oprócz 
tego bęcą otwarte punkty opieki nad 
matką i dzieckiem w Trokach. Nie: 
menczynie i Mejszagole. 

MIEJSKA. 
— (k) Lokal urzędu sanit.— 

obyczajowego. Okr. komisja zwią: 
zków zawodowych przeniosła się do 
nowego lokalu przy ul. Wielkiej, zaś 
lokał po tychże, komisarjat rządu 
gruntownie remontuje. Będzie tam 
przeniesiony urzęd sanitarno oby: 
czajowy. 

— (0) Posiedzenie miejskiej 
Kemisji rewizyjnej. W poniedziałek 
dnia 20 wrzęśnia, odbędzie się w 
M:gistracie posiedzenie miejskiej Ko: 
misji rewizyjnej. Na porzadku dzien- 
nym sprawy elektrowni miejskiej i 
tramwai motorowych (piegutków). 

— (o) Nowa ulica. Na czwartko- 
Komisji 

do sprąw technicznych uchwalono 
przeprowadzć nową ulicę od ulicy 
Sióstr Miłosierdzia do ul. Cmentarnej 
i wobec tego, źe ta nowa ulica jest 
gófzystą poiecono sekcji technicznej 
opracować projekt przyprowadzenia 
jej do porządku. 

° — (о) Sprawa górki przy zbie- 

Spłoszenie przemytników sowieckich. 
W rejonie Budsławia na pogra: 

niczu sowieckiem w dniu wczoraj: 
Szym w nocy, 

Jak ustalono później w drodze 
wywiadu po stronie sowieckiej gru- 

władze sowieckiej powały się większe bandy przemytni: 
straży granicznej prześwietlały refleko ków, celem przekroczenia granicy z 
rami w przeciągu trzech godzin nasze Sowietów do Polski. (x) 
terytorjum pograniczne. 

Aresztowanie 2-ch podejrzanych szpiegów. 
W dniu wczorajszym na pod 

odcinku Kalety organa straży pogra- 
nicznej przyaresztowały dwóch od- 
dawna podejrzanych  osobników— 
Szajkowskiego Mikolaja i Pawanasto- 
wicza Konstantego, podczas iozmowy 
ostatnich z posterunkiem pogra- 
nicznym. 

Pomienieni już od dłuższego czasu 

Starali się nawiązać kontakt z żołnie- 
rzami straży pogranicznej. ż 

Wobec podejrzenia, iż Szajkowski 
i Pawanastowicz uprawiali szpiegow - 
stwo na rzecz jednego z państw 
ościenaych _ odesłano ich pod 
ścisłym nadzorem do dyspozycji od. 
nośnych władz. (x) 

Należy również podkreślić, iż po- 
żądanem by było żeby zamki do 
poszczególnych skrytek nie były jsd- 
nolite, co da w zupełności rękojmię 
bezpieczeństwa przed ewentualnemi 
nadużyciami. 

SZKOLNA. 
— (x Żądania Litwinów. W 

dniu wczorajszym zarzad litewskiego 
towarzystwa „Rytas* przesłał dó Mi- 
nisterstwa Wyzn. Religijnych i Ośw. 
Publ. memorjał, w kiórym się doma* 
ga zniesienia wszelkiej kontroli nad 
szkołami litewskiemi tak na zewnątrz, 
jak | wewnątrz. Zarząd ten w swym 
memorjale domaga się również utwo- 
rzenia specjalaego wydziału do spraw 
litewskich przy Wileń. 

ludność litewską. : 

— (t) Ministerstwo roztacza 
opiekę nad bursami przy szko: 
łach zawodowych. Ministerstwo 

w __ poro- 
zamieniu z Ministerstwem Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego 
postanowiło roztoczyć specjalną opie- 

przy 
szkołach zawodowych rzemieślniczo: 
przemysłowych (państwowych i pry- 

terminator* 
skiemi. Rozwój burs tego typu umo: 
żliwi zakładom opiekuńczym kształ: 
cenie nadającej się do tego młodzie: 
ży w odpowiednich szkołach zawo* 
dowych lub umieszczenie jej w war- 
sztatach rzemieślniczo- przemysłowych 
w charakterze terminatorów (prakty- 
kantów) przy równoczesnem obowią- 
zkowym posyłaniu ich na kursy dok- 

Pracy i Opieki Społecznej 

kę nad bursami i internatami 

watnych) oraz bursami 

ształcające, 
W miarę posiadanych Środków naprzód 

> Ё Ministerstwo przychodzić będzie 
pomocą na zorganizowanie sieci burs 

tych i internatow we wszystkich 
miejscowościach, gdzie istnieją już 
szkoły zawodowe omawianego typu, 

rėwnacze- Oraz na organizację burs 
śnie z organizacją nowych szkół, Po: 
moc udzielana będzie również i 
rozszerzenie już istniejących burs i 
ich prowadzenie. Pod wzgiędem or- 

Kuratorjum 
szkolnem, na czele którego ma stać 
kierownik wyznaczony jedynie przez 

na 

Krwawa szarża ułańską. 
Podczas zdjęć filmowych. 

Znana francuska wytwórnia filmo- 
wa, produkująca specjalnie obrazy 
historyczne, wysłała w tych dniach 
do Polski ekspedycję pod kierunkiem 
słynnego reżysera p. Raymonda Ber- 
nard'a z 6 aparatami kinematograficz- 
nemi dla dokonania zdjęć do wielkie - 
go filmu «Szachy» na tle historji z 
czasów Stanisława Augusta i poroż- 
biorowych walk o niepodległość. 
| Rząd polski odniósł się do tej 
imprezy jaknajżyczliwiej, a Marszałek 
Piłsudski oddał do dyspozycji 5-ty i 
11-ty pułki ułanów. 

. Tragicznie skończył się ten udział 
konnicy w akcji filmowego dramatu. 

W czasie zdjęć, dokonywanych 
na błoniach wsi Wojciechowice o 10 
kim. od Łomży, doszło do strasznego 
wypadka. 

Zdejmowano szarżę ułańską. 1.500 
koni uszykowanych w ordynku bojo- 
wym przelecieć miało huraganem. 

Nawprost umieściła się grupa ope- 
ratorów z pomocnikiem reżysera. 

Opodal na wzniesieniu stanął re- 
żyser p. Bernard. Na dany przez 
niego znak ułani ruszyć mieli cwałem, 
a operatorzy kręcić aż do ostatniej 
chwili, aby na sygnał reżysera od- 
skoczyć w bok z aparatami. 

Gdy wszystko było gotowe i fa- 
langa konnicy ruszyła, porwał się 
nagie huraganowy wiatr, wzbiły się 
z pod nóg końskich tumany kurzu i 
nieprzeniknioną Ścianą przystonity 
szarżującą konnicę. 

Nie było nic widać, a tylko ten: 
tent koni świadczył, że ułani pędzą 

Już nic nie mogłaby wstrzymać 
tego huraganu. Zdezorjentowani ape: 
ratorzy stali gromadką. Już nie zdą- 
żyli odskoczyć gdy runęła na nich 
zwarta ława konnicy. 

, Przelecieli jak huragan. Rzucono 
Się w mgłę kurzu na ratunek, 

Straszny ujrzano widok, gdy opa: 
dły tumany, 

Na murawie leżało 4 stratowanych — (k) Rozporządzenie o za- gu ulic Ka war įskiej | Wiłko- 
bezpieczenie podaży przedmio- mierskiej Na posiedzeniu miejskiej 
tów powszechnego użytku. W Komisji do spiaw technicznych od: 
Dzienniku Ustaw Nr. 91 pod pozycją bytem w dn.u 16 września, rozpatry- 
527 ogłoszone zostało rozporządze- wane było podanie administracji kaś - 
nie Prezydenta Rzeczypospolitej o za- cioła św. Rafała o zamknięcie przyjaz- 
bezpieczeniu podaży przedmiotów du pomiędzy domem Frąckiewicza a 
powszechnego użytku. górką, należącą do plebanji Wobec 

Rozporządzenie ma na celu zabez tego, że powyższy przejazd istnieje 
pieczenie ludności od zwyżki cen od niepamiętnych czasów, Komisja 
oraz braku przedmiotów powszech- wypowiedziała się przeciwko jego 
nego użytku. W tym celu upoważnia zamknięciu. 

ganizacyjnym uznano za pożądane, 
aby bursy dla uczniów szkół zawo: 
dowych prowadzone były nie przez 
zarządy szkół, lecz przez organizacje 
niezależne od dyrekcji szkół, Bursy 
dla ucząjów szkół rzemieślniczo-prze- 
mysłowych będą podlegały Minisier- 
stwu Pracy i Opieki Społecznej i je 
go organów, wizytacje będą odbywa- 
ły się za pomocą organów podległych 
wojewodom, jak również organom 
Ministerstwa W. i O. P. Mnister- 

ludzi: 2 operatorów francuskich pp. 
Monoiller i Burgeard, pom. reżysera 
Almard i polski operator, zusny fo: 
tograf p. Karol Pęcherski. 

Wszyscy odnieśli straszne rany. 
„ W stanie nieprzytomnym odwie: 

ziono ofiary do koszar w Ostrołęce, 
gdzie znajdują sę pod opieką leka: 

rzy, > 
Aparaty filmowe zniszczone do- 

szczętnie. 

ministra spraw wewnętrznych do: 
2) regulowania przemiału zbóż 

chiebowych i wypieku; 
b) wyznaczenia cen przetworów 

zbóż chlebowych (i mięsa, a dalej 
odzieży, obuwia, nafty, węgla i że- 
laza. 

Za przekroczenie przepisów wy: 
danych na podstawie omawianego 
rozporządzenia, przewidziana karę 
aresztu do 6 tygodni lub grzywna 
deo 10,000 zł., z czem może być po- 
łączona konfiskata przedmiotów, du 
kiórych odnosi się czyn przestępny. 

Nakładanie kar odbywa się w dro 
dze administracyjnej. Przeciw orzecze” 
niu w ciągu 7 dni od daty doręcze- 
nia orzeczenia, służy: prawo odwoła- 
nia sę do właściwego sądu pokoju 

i zgrzytać na siebie zębami nie mo: 
żemy przestać, Przywykło się... przez 
tyle setek latl . 

Trzeba było by pokruszyć po ca- 
łej Europie egoizmy narodowe; 
diugiej strony zwalczyć przesąd, 
służąc sprawie ogólaej, paneuropej. 
skiejj uniwersalnej, przestałoby się 
służyć z odpowiedniem  wytężeniem 
wszystkich sił — własnemu narodo- 
dowi i własnej ojczyźnie. Ustałyby 
— powiadają — patrjotyzmy. Co 
wówczas? 

Niemcy weszli do Ligi i do jej 
Rady. Zdawałoby się, że od tej daty 
niema już w Europie: zwyciężców i 
zwyciężonych. W Genewie 10 go 
września, Briand w wielkiej swej 
mowie, zwróciwszy się do delegatów 
niemieckich, cały wzruszony, rzekł: 

— C'est fini, la guerre, entre nous! 
Między nami z wojną — koniecl 

Tymczasem — czego chce Liga 
Narodów? Utrzymania za wszelką 
cenę obecnego, po-wersalskiego sta- 
tus quo, A Niemcy do czego dążą? 
Właśnie do rewizji traktatu  Wersal- 
skiego, sięgającej możliwie głęboko... 

Nad tem będą musieli też dobrze 
zastanowić się panowie uczestnicy 
przygotowującego się w Wiedniu 
pierwszego  hongresu 
skiego. 

z 
że 

Ce: J. 

—(o)Sprawa urządzenie kolejki 
do młynu Kiikuikiua. Miejska Ko- 
misja lechniczna wyraziła zgodę na 
przeprowadzenie kolelki wąskotorowej 
de młynu Kiikulkina na Beimoncie z 
pewnemi zastrzeżeniami, dotyczącymi 
mostu na rzece Wilejce. 

POCZTOWA. 
— (x) Powiększenie etatów 

urzędniczych w urzędzie poczt. 
Wilno I. W związku z uruchmie- 
niem nowej centrali telefonic:nej przy 
urżędzie pocztowym Wilno |, dyrek- 
cja wileńska powiększyła etat tegoż 
urzędu o 0 urzędników pocztowych 
i 7 funkcjonarjuszy niższej służby 
pocztowej. 

— (x) Memorjał właść. akt. 
fotogr. W dniu wczorajszym właś: 
ciciele poszczególnych zak, ów foto- 
graficznych przesłali do W,  dyrek- 
cji poczt i telegr. memorjał . zaża- 
leniem. iż niektóre mniejsze u: ty i 
egeacje pocztowe zezwalają na otwie- 
ranie i ogiędanie przez odbiorców 
przesyłek z fotogisijami i portretami 
jeszcze przed opłacaniem zaliczki 
pocztowej. Powyższe często naraża 
właścicieli. 

— [x] W sprawie nowych 
skrytek pocztowych w urzędzie 
Wilno I. jak już donosiliśmy Wil. 
Dyrekcja Poczt i Telegr. zainstalo- 
wała w ostatnich dniach w Urzędzie 
Pocztowym Wilno I większą ilość 
nowo skoustruowanych metalowych 
skrytek pocztowych dla użytku pu- 
bliczności za opłatą miesięczną 4 zł. 

Przyznać należy, iż skrytki te są 
dla Wilna nowością zachodnio-euro= 
pejską i bardzo pożyteczne dla pu*- 
bliczności przeważnie zaś dla prze- 
mysłowców i handlowców. 

Jedyny błąd, którego prawdopo- 
dobnie wil. dyrekcja nie dopatrzyła 
leży w tem, że skrytki te ze strony 
odwrotnej są mało zabezpieczone 
przed ewentualnemi kradzieżami, gdyż 
nie są z tej strony szczelnie zamknię- 
te, a tylko obite siatką drucianą i 
zagrodzone  zwyczajnemi kratami, 
przez które każdy sprytny złodzieja: 

ten da się łatwo nożycami przeciąć. 

stwo Pr. i Op. Społ. będzie przycha: 
dziło z pemocą organizacjom burz 
zwłaszcza na tych terenach, gdzie 
bursy nie mogą korzystać z fundu- 
szu specjalnego (stosownie do art. 
120 o podatku przemysłowym). 

W związku z powyższem Mini: 
sterstwo żwróciło się do Wojewody 
o szczególniejsze zainterosowanie się 
rozwojem burs omawianych typów 
i pobudzenie inicjatywy czynników 
samorządowych w kierunku organ'- 
„zacji burs 

— Szkoła «Dziecko Polskie». 
Sief, Swida, Jagiellońska 3 — 2 uru- 
chomiła z dn. 151X. tylko dwa star- 
Sze kursy; zajęcia z młodszemi dzeć- 
mi (wskutek zawodu lokalowego) 
odroczone do przyszłego tygodnia. 
Zapisy trwają w kancelarji — czyn- 
nej w godz. 1—2 pp. i 5—6 wiecz, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— (i) Sankcje karne dia bez: 

robotnych popełniających nadu- 
życia. Wobec stwierdzenia szeregu 
wypadków jawnych oszustw  popet- 
nianych z chęci zysku przez poszcze: 
gólnych bezrobotnych, korzystających 
z państwowej akcji pomocy doraźnej, 
a zatem w sposób zupełnie świado- 
my działających na szkodę Skarbu 
Państwa Dyrekcja Funduszu  Bezro: 
bocia zwróciia się do Przewodniczą - 
cego Zarządu Obwodowego F. B, 
ażeby w wypadkach niewątpliwych 
przestępstw postępowano z winnymi 
2 całą bezwzględnością i odnośne 
sprawy kierowano do władz sądo- 
wych, do miejscowej prasy zaś prze- 
syłano rzeczowe komunikaty celem 
podania tego rodzaju przestępstw, 
oraz skutków, jakie za sobą poclą- 
gają do wiadomości publicznej, 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 16 
b. m. załatwił m. in. następujące spra- 
wy: ustosunkował Się do uchwał 
Rady, powziętych na ostatniem jej 
posiedzeniu, dotyczących spraw finan- 
sowych, administracyjnych i świad. 
czeniowych Kasy; uchwalił podwyż. 
szyć od 1 września b. r. uposażenie 

paneuropej- szek rękę wsunać może, Drut zaś informatora Kasy Chorych do X gr. 
z dodatkami; orzekł о nieważności 

Finansowa Gospodarczej, 
ubezpieczenia pracowników 
chunku pracodawców z Kasą Cho- 

gania składek za osoby, 
myš! art. 4 Ustawy z dnia 19. V, 1920 r. 
przysiuguje 
po obowiązku ubezpieczenia: 
twierdził ё 
czeń, dotyczące nadesłani * 
wemu Urzdowi a. 

Warszawie tablic statystyczno -lekar- 
skich za 1925 r. i zastosowania okól- 
nika tegoż Urzędu co do prowadze - 
nła wspomnianych tablic; przekazał 
Komisji Prezydjałnej do opracowania 
i ostatecznego załatwienia, w. trybie 
przyśpieszonym, sprawy regulaminów 
Zarządu i jego organów. 

pory, została odroczana @ 
pnego posiedzenia. ; 

chowienstwa 
kilku dni obraduje w Wilnie zjazd 
dziekanów prawosławnych djecezji 
sh Celem zjazdu jest omó- 
wienie szeregu spraw nałut - 

darczej, a ch dniaci 
debatowano nad budżetem  seminar- 
jum, organizacją składu djecezjalnego 
i inne drobniejsze sprawy. 

Miu. Targowski w imieniu Rządu 
wysłał do zarządu francuskiej wytwór- 
nięgjepeszę kondelencyjną. 

TENSMERESETW TRWATOWOROZOWACZEWEWA 

listy Nr. 12 kandydatów do Rady 
Kasy od Zwiątku Kresowego b. 
wojskowych m. Wilaa, wobac złoże - 
nia takowej po upływie ustalonego 
terminu; zatwierdził wnioski Komisji 

dotyczące 
i rozra- 

tych; na wniosek tejże Komisji przy- 
jał do wiadomości wyjaśnienia O:rę- 
gowego Urzędu Ubezpieczeń w War- 
Sząwie w sprawie wymierzania i ścią: 

którym w 

prawo zwolnienia się 
za: 

wnioski Świad- Komisji 

Ubezpieczeń w 

Reszta spraw, wobec spóźnionej 
nastę - 

RÓŻNE 
— (t) Zjazd przedstawiceli du 

prawosławnego. Od 

W. pierwszych dwóch dniach 

Dalej omawiana będzie sprawa 
sprzedaży domu parafjalnego, który 
według zdania osób kompete1inych 
nie może być sprzedany, bowiem jest 
to jedyny dogodny iokal dia semi. 
narjum duchownego. 

Dotychczasowy lokal seminajum 
(Ostrobramska Nr 9) zgodnie z de- 
cyzją Sądu Apelacyjnego będzię
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wkrótce odebreny i seminarjum musi 
być przeniesione. 

W dniu dzisiejszm cbredy »jazdu 
zosieną zakończone. Obradom prze- 
wodniczy dziekan Wołoncewicz, któ 
iy też razem z pozostałymi członka- 
mi prezydjum ks. Kubajewskim i 
Naronowiczem złożyli wizytę panu 

800000800800008086 

Dria 3 

a R B. 

Tajemnicze morder- 
stwa na Szklanej. 
Mieszkańcy ul. Szklanej zaalarmo- 

wani zostali wersją, że w podwórzu 
domu Nr 4 policia wykryla tajny 
cmentarz. Wieść ta loiem ptaka obie- 

Ukaże się 

Numer Łowiecki „Słowu 
Poświęcony sprawom myślistwa na ziemiach wschodnich. 

40666©6666666966800668686666668666693686066680836G66666666566 
Ze świata, 

‚ — Spadek po Rudoifie Va!en- 
tino. Cały New York z niecierpli- 
wością oczekiwał ogłoszenia sumy 
Spadku, jaki pozostawił po sobie 
Rudolf Valentino. Sądząc z olbrzv- 

   Miejski Kinematogra 
KULTURALNO-O $ WIATOWY | i 
SALA MIEJSKA (ful. Ostrobramska 5) li 

  

Dziś będzie wyświetlany film 

dramat w 
6 aktach, 1) Wyspa bezimienna 

(L'ėtroii mousguetaire) Groteska w 5 zktach. 
Orkiestra pod dyrekcją Kapelmisirza p. W. Szczepańskiego. 
CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

KINO CZYNNE: w niedzieję i dnie święteczne od godz. 3:ej, w dnie powszednie od godz. 5 ej. 

  

   
   

    

Polecamy go łaskawej 

uwadze naszych 

? Sz. Sz. Inserentėw 

jako okazję przy 

zbliżającej się 

kampanii reklamowej. 
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2) Zręczny muszkieter 

% ojewodzie wyrażając wyrazy po- gła sąsiednie uice i opowiadano so- 
dziękowania, za przyjazny stosunek bie wprost nieprawdopodobne rewe- 
iządu do poczynań kościoła prawo, lacje. 
sławnego. W rzeczywistości 

— Kwesta. W niedzielę 19 go Stawia się następująco: 

miej fortuny, jaką zarabiał, spodzie- 
wano się, że suma ta będzie wielka. 

: Tymczasem nastapiło rozczarowa- 
nie. Vałentino zarabiał coprawda wiele 93 
ale też posiadzł talent 

PORA MW SBERZĄ, 
NASZE KPAN LI 2 

Wielka sensaeja doby obecnej SOŃKA, 
ZLOTA-RĄCZKA Fascyn. dramat w 10 akt. 

W rel. gl. Fenomenalna Vilma Banky. 

Kino-Teatr s 
. S$ 

Helios“ Žž 
     

    
   
   

     
    

     

    

   

   

МА ЗОНЕ 
«Casino de Paris> w Wilnie. С 
8 Gurls-tancerek. Primo baler. P. Żerańska. 

Ostatnia nowość <CHARLESTON= 
sprawa przed- 
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cowy, posesja 340 kw 
sążni, oświetlenie 

elektrycne, w Nowej 

Bacon atrzvmała b 
go Rudi“ owięm od „pigkne- ) przy ul. Tatarskiej Nr 24, 

100 tysięcy dolarów. 3 
— Frzedstawienie amatorskie, 

Sala, gabinety i kuchnia urządzo: 
Maslejkėwka wyszła zamąż lec 

Dnia 18 września b. r. o godz. B-ej e я 
KRESOWEGO ZWIĄZKU 

zły los obdarzył ją nie najlepszym 
a . 

ZIEMIAN EG 
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na cudzej ziemi Pod- że się po raz Sty pełna humoru i zabaw- 
gorna 14. Dowiedzieć 

37 i pół procent cz 
nych sytuacji krotochwija Tristana Bernar- P czystego dochodu E 

z danego filmu. Same dochody z EE BE BE EEE EE 
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  wieć w pamięci różne fskty i w re- 
zultacie dał znać policji Aresztowa- sto 
no matkę i córkę. Mzlejkowa badana 
zeznała, że pod oknem na podwórzu 
rzeczywiście zakopało dwa trupy. 

  A jednak zostawił niewiele sto- 
sunkowo. e 
Żsł wesoło, rozdawał pieniądze 

garściami, wspierał tłumy ubogich 

2. Opolskim w rolach główniejszych. 
Sztuka ta niebawem schodzi z reper- 

tuaru, ustępując miejsca doskonałej, lekkiej 
komedji Calilaveta i Fiersa «Miłość czuwa». 
W poniedziałek ujrzymy po raz ostatni ko: 

Podaje się do wiadomości Szanownej Klij:nteli, że dziś 
dnia 18 września r. b. została otwarta 

filja sklepu obuwia: 

upię 6—10 dzie- 
sięcin dobrej 

UCZNI Inb K ziemi od Wiln* 
uczenic= przyjmę 4—10 klim., pożądane 

WSPÓLNY 
duży pokój z umeblo- 

medję S. Kiedrzyńskiego <Wino, kobieta i D swych krewnych we Włoszech waniem elektryczno- na mieszkanie z bniynki, Oterty pi- A okonano  oględzin  podw6rza, : : E ; ingki ścią dla spokojnego całkowitym ut - 5 į dancing». Wytwórnia United Artists Film Władysława Czaplińskiego mękayzny! może byłniem Olek zalem mt M. Kao Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł. 50 gr. Jest to ciasny kwadrar otoczony głu- Corporation ubezpieczyła Valentin» 
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Konkurs orkiestr o 
mistrzostwo D.O.K. Iii, 

Zgodnie z planem powziętym, za- 
kcńczenie konkursu orkiestr wojsko- 
wych o mistrzowstwo DOK III w 
w 1926 r. rozegrane zostało w nie- 
dzielę 12 gu września w Grodnie. 

Zwycięstwo odniósł nieduży lecz 
dobrze dobrany zespół 1go p. p. 
leg. z Wilna, pod kierownictwem 
kapt. Siefana Śiedzińskiego. Zdoby- 
cie zaszczytnego Stanowiska wcale 
nie było łatwe, albowiem, wszystkie 
trzy konkurujące orkiestry: — wyżej 
wspomniana 1-go p.p. leg. ż Wiina, 
41 p.p. z Suwałk, dod kierownictwem 
kap. Piotra Butkiewicza oraz 77 p.p. 
z Lidy, pod kierownictwem kap. Ja- 
na Wiltosa—tak się dodatnio przed- 
stawiły, że wybór byłby niezmiernie 
trudny i tylko bardzo drobiazgawa 
ocena i skrupulatne odpowiedzi na 
poszczególne pytania kwestjonarjusza 
jak: repertuar, zestrój, tempo, rytmika, 
dynamika, interpretacja | dyrekcja— 
pozwalały sformułować bardziej do- 
kładne orzeczenie, gdyż każdy współ 
zawodnik wykazał wielkie  piusy, 
często w tejże rubryce  kwestjonar- 
usza, co i jego przeciwnik, Najwię: 
cej zbliżone, w poszczególnych pun- 
ktach kwestjonarjusze, były notowa- 
nia, dotyczące l-go p. p. leg. oraz 

Wydawcs Stanisław Żackiswicz — Redaktor w/z Czesiaw Karwowski 

77 p.p. i do ostatniej chwili, w cza- 
se podrachowywania, niepodobna 
było orzec—komu wypadnie w u- 
dziale—prerwszeństwo. 

Z nieznanych mi bliżej powodów 
(formalnych, jak się zdaje), orkiestra. 
76 p.p. z Grodna grała poza kon- 
kursem, pod kierownictwem kapm. 
Piotra Łukaszęwicza, nie osiągając 
wszakże ilości punktów, zdobytych 
przez orkiest:y konkursowe. 

Cały przebieg koncertu konkutso: 
wego z wielkiem zainteresowaniem 
śledziła publiczność, szczelnie zapeł. 
niająca salę Teatru Miejskiego, da: 
rząc życzliwemi oklaskami wszyst- 
kich wykonawców. 

Na zakończenie uroczystości, gre- 
mjum „iuryś, z Dowódcą О. К; Ш. 
gener. Dzierżanowskim na czele, 
weszło na scenę i po ogłoszeniu 
wyników konkursu przez niżej pod- 
pisanego, jako przewodniczącego, 
przy gromkich oklaskach, więczył 
gen. Dzierżanowski osobiście kapit. 
Stefanowi Śledzińskiemu, dyrygento- 
wi orkiestry l-go p.p. ieg., dyplom 
na mistrzostwo D OK ili. Drugie 
miejsce zajęła orkiestra 77 p.p. 

Korzystając z prześlicznej pogody, 
w celu udostępnienia jaknajszerszym 
warstwcm społeczeństwa grodzien- 
skiego przyjemności, wynikającej z 
pobytu czterech orkiestr wojskowych 
naraz, urządzono przechadzkę po 

  

głównych ulicach—od teatru do Fary wem ze wszech miar pożądanym. 
iz powrotem, — w czasie której Dvświadczenia, nabyte na kon- 
wspólnie (około 100 muzyków) wy- kursach w czasie których miałem 
konano w obecności niezliczonych zaszczyt przewodniczyć gronu sę- 
tłumów, kilka popularnych marszów dziów, zniewalają mię do wniosków, 
wojskowych. . wysnutych z rozmów koleżeńskich i 

Całkiem rzeczowe rozpatrywanie mogących znaleźć uwzględnienie przy 
wyników, otrzymanych na konkursach urządzeniu konkursów przyszłych. 
w ciągu lat czterech, skłania stanow- Cęsto dość bvwa nieodpowiednio 
czo de optymistycznego poglądu na dobrany repertuar, jak nprz. przekłady 
korzyść i celowość takich konkursów. utworów Szopena, tak specyficznie 
Bezpośrednią korzyścią jest coraz fortepianowych, tracących cały urok 
wyższy, z roku na rok wzmagzjący właściwy, nawet w przeróbce па or- 
się, poziom artystyczny tych że or: kiestrę dętą (chyba z wyjątkiem je* 
kiestr i jeżeli nie zawsze orkiestra, dynego utworu — poloneza A-dur) 
premjerowana w jednym roku, otrzy: najsupełniej niemożliwych. Dobiera- 
muje znowu pierwsze miejsce w ra” jąc program konkursowy, trzeba się 
stępnym, nie oznacza to wcale po- poważnie zastanowić, aby nie wybie- 
gorszenia jej rzeczywistej wartośc), rać sztuki najzupełniej dla instrumen: 
lecz dowodzi jeszcze większych po- tów dętych niestosownych. Jednem z 
siępów, osiągniętych przez współza- pospolitszych zjawisk jest niedopil- 
wodników. Pośrednią zaś korzyścią nowanie przez dyregeniów należyte 
dla kraju całego jest coraz wzrastają: go tempa. Zarówno rozciąganie, jak 
cy zastęp wykwalifikowanych muzy- i nadmierne przyśpieszenie tempa u- 
ków na dętych instrumentach, tak tworów, o ustalonej tradycji, znajo- 
niezbędnych w każdej orkiestrze sym- mość czego obowiązuje każdego mu: 
fonicznej, nie mającej innego źródła zyka, a zwłaszcza dyrygenia, nie prze- 
do skompletowania swych zespołów, chodzi bezkarnie na konkursach. Nie- 

jek tylko pośród wybitniejszych mu jednokrotnie daje się zauważyć mniej. 
zyków wojskowych. Wobec dość sze, lub większe niedokładności ryt- 
jeszcze powolnego,lecz stałego rozwoju miki, blade akcentowanie i małe uro- 
muzyki symfonicznej w Polsce, wzra- zmaicenie dynamiki, co razem spo: 
stanie coraz. liczniejszych kadrów woduje pewną bezbarwność wyko- 
prawdziwie dobrych muzyków na nania, nużącego Swą Szarzyzną, mo- 
instrumentach dętych staje się obja- 

_ Odpowiedalalny Za ogłosuznia Zenon Ławińnki. 

   
  

czenie ma też i sposób dytygowania. 
Równie nieprzyjemne czyni wrażenie 
obojętna i sztywna, jakby automa- 
tyczna, dyrekcja jak i nadmiar, źle 
opanowanych ruchów, odwracających 
uwagę słuchacza od muzyki w stro- 
nę osoby kapeimistrza, 

Najkonieczniejszą wszakże rzeczą 
powinna być zasada gromadzenia 
Sądu konkursowego z rzeczoznawców 
cywilnych, najzusełniej bez udziału 
kapelmistrzów wojskowych, stających 
do konkursu w jakiej bądź innej 
grupie, a nawet mieszkających tylko 
w jednem mieście z konkurentami, 
dla uniknięcia choćby najmniejszego 
podejrzenia jakiegoś wpływu wzgię- 
dów zawodowych, lub  życziiwościj 
czy niechęci osobistej, na bezstron- 
ność sądu, 

Dom Żołnierski w Grodnie. 

Niezwykłą ruchliwością zaznacza 
się garnizon grodzieński w kierunku 
podniesienia kultury pośród żołnierzy, 
Troskliwą opieką, pracę tą otaczał 
gen. Berbecki, a z niemniejszą życzli- 
wością popiera ją obecny dowódca 
O. K. III gen. Dzieržanowski, 

Wzorowo pzowadzony „Dom Żoł- 
nierski*, oprócz wybornie urządzo- 
nych klas dokształcających i czytelni, 
mieści w swych murach dość obszer: 
ną salę widowiskową na paręset 

notonją i sztywnością. Niemałe zna- g sób. Na scenie, uposażonej w dość 

Drukamia „Wydawnuict 

  

zasobną dekoratownię, rekwizytornię 
i doskonale utrzymaną kostjumernię, 
byweją dla żołnierzy pokazy kinowe, 
a w dnie świąteczne i przedświątecz- 
ne, tłumnie nawiedzane przez żoł- 
nierzy i publiczność miejską, przed- 
stawienia teatralne. Siły wykonawcze 
składają się z amatorów i amatorek 
z oficerskiego grona iowarzyskiego, 
osób cywilnych orsz zdolniejszych 
żałnierzy. Wszystko się wykonywa 
wiasnemi środkami i siłami. Prawdzi- 
wy a«spirlitus moeńs» teatru žolniers- 
kiego jest kapitan Adam Kowalski, 
bardzo zdolny aktor, sprawny reżyser 
i kompozytor musyczny—fzntastycz- 
nej operetki w 3ch aktach „Jego 
Królewskó-leguńska Mość! treść któ: 
rej—opiewająca przygody zuchowaie- 
go legjonisty i jego przyjaciela niedo- 
rajdy—wybornie się nadaje do re- 
pertuaru iakiego teatru. W udatnie 
ułożonej, przyjemnie melodyjnej, bez- 
pretensjonalnej ilustracji muzycznej 
odznaczyła się ładnym, zasługującam 
na poważną naukę, głosem wyko* 
nawczyni roli królewny. Sam autor z 
powodzeniem wystąpił w roli tytu- 
łowej, dzielnie wspomagany przez 
kapitana Peruckiego, który dzierżył 
batutę dyrygencką. Starane wykonanie 
całe ści, urozmałconej śpiewami i teń- 
cami, pozostawiło miłe wspomnienia 
i było hucznie cklaskiwane 

Michał Juzefowicz, 
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