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Sowiety a Polska, 
Przyjazd posła Patka do Warsza- 

wy po powrocie p. Czyczerina z dłuż- 
szej podróży po Europie i objęciu 
steru polityki zagranicznej Sowietów, 
związany z likwidacją konfliktu na 
tle śmierci posła Wojkowa, będzie 
niewątpliwie etapem  wyjaśniającym 
sytuację, jaka się wytworzyła po fatal- 
nym strzale Kowerdy na dworcu war- 
szawskim. Jak wynika z ošwiadcze- 
nia posła Patka, które wczoraj za- 
mieściliśmy, zarówno sprawa likwida- 
cji konfliktu jak i sprawa pertraktacy] 
o pakt gwarancyjny są w toku i 
aczkolwiek na ich drodze piętrzą się 
trudności, to jednak nie są one tak 
znaczne, aby przy dobrej woli ze 
stron obu nie dały się usunąć. 

Jeżeli chodzi o dobrą wolę, to 
Polska nigdy jej nie skąpiła. Niestety 
nieda się tego powiedzieć o stronie 
przeciwnej. Sowiety były dalekie od 
tej lojalności, którą państwo pragnące 
dobrych sąsiedzkich stosunków, po- 
winno stosować. Mimo dość częstych 
oświadczeń kierowników polityki so- 
wieckiej oich zamiarach pokojowych, 
ze strony Moskwy i Mińska ciągnęły 
na Polskę miazmaty propagandy Ко- 
munistycznej, tam znajdujące swe 
źródło i stamtąd kierowane rękami 
specjalistów. Traktat Ryski, na który 
lubią powoływać się często politycy 
moskiewscy, w znacznej swej części 
nie został wykonany. Sowiety nie zwró- 
ciły Polsce cennych zabytków histo- 
rycznych, ewakuowanych w okresie 
wojny światowej do Petersburga i 
Moskwy, nie zwróciły taboru kolejo- 
wego i nie uskuteczniły wypłat z ty- 
tułu rozmaitych odszkodowań. W 
ciągu sześcioletniego z górą okresu 
od chwili podpisania preliminarjów 
pokojowych pomiędzy Z, S. S. R. a 
Polską, istnieje jedna zaledwie umo- 
wa kolejowa i inicjatywa w kierunku 
ujęcia stosunków sąsiedzkich w ramy 
traktatów ze strony polskiej stale na* 
potykała jeżeli nie na opór, to na 
przeszkody utrudniające pomyślne za- 
łatwienie. Tak się rzecz miała z umo- 
wą handfową, która jest i teraz mu- 
zyką dalekiej przyszłości, mimo roz: 
poczętych prawie rok temu rozmów 
na temat paktu gwarancyjnego. 

Kiedy p. Czyczerin wystąpił z inicja- 
tywą pakiu gwarancyjnego, rząd Pol- 
ski odrazu ją podjął, podkreślając, że 
o ile Sowiety zmierzają do istotnej 
pacyfikacji Wschodu Europy, to przy 
rokowaniach o pakt gwarancyjny po- 
winna obowiązywać z: sada okrągłego 
stołu, czyli inaczej mówiąc rokowania 
te powinny być prowadzone z jednej 
strony przez Polskę i państwa bał- 
tyckie, z drugiej zaś przez Sowiety. 
Na to sypnęły się z Moskwy oskar: 
żenia o organizowanie przez Polskę 
jednolitego antysowieckiego frontu z 
ramienia Anglji i niebawem Sowiety 
zawarły traktat Berliński i pakt z 
Litwą. Te posunięcia sowieckiej po- 
lityki zagranicznej miały na celu opa- 
sanie Polski łańcuchem, w którym 
dalszem ogniwem jest porozumienie 
z Łotwą, która dała się skusić obie" 
cenkom p. Arałowa. 

Tego rodzaju połityka sowiecka 
jaskrawo przeczyła obłudnym oświade 
czeniom 0 pokojowych dążeniach i 
chęci utrzymania dobrych sąsiedzkich 
stosunków. I teraz, ostalnio ;po nie- 
szczęśliwym wypadku z pos. Wojko- 
wem, noty histerycznego p. Litwino- 
wa miały wszelkie cechy prowokacji. 

Sowiety oskarżają cały Świat o 
przygotowania do zbrojnej kampanji, 
mimo kategorycznych zapewn eń od- 
powiedzialnych mężów stanu kierują- 
cych polityką zagraniczną państw 
europejskich, że nikt żadnych agre- 
sywnych zamłarów względem nich 
nie żywi. Jest to stary wypróbowany 
sposób „łap :złodzieja". Oio bowiem 
nikt tak energicznie nie przygotowuje 
się do wojny jak Sowiety, nigdzie tak 
jak w Bolszewji nie słychać groźnych 
pobrzękiwań szabelką i 'nigdzie ni: 
odbywają się «tygodnie obrony», ani 
nigdzie systematycznie prasa nie Ura- 
bia nastrojów wojennych jak właśnie 
w Rosji. : 

Od chwili zerwania stosunków 
handlowych anglo-sowieckich,j każdy 
artykuł „Izwiestji* i „Prawdy* w spra- 
wie zdawałoby się nic nie mającej z 
sytuacją międzynarodową wspólnego, 
zaczyna się od szablonowego twier- 
dzenia o osaczaniu Z.SSR., o woj: 
nie przygotowywanej przez Chamber- 
laina i t. p. brednie. 

Być może, że długa podróż p. 
Czyczerina na Zachodzie Europy i 
zaznajomienie się z istotnym układem 
sił politycznych wpłyną na politykę 
sowiecką w kierunku zaniechania do- 
tychczasowych metod, Pierwszym wy» 
nikiem tej zmiany powinna być po- 

jednawczość w stosunkach polsko- 
sowieckich, zaostrzonych wskutek 
śmierci pos. Wojkowa. Polska ze 
swej sirony dala już wiele dowodów 
swej dobrej woli, teraz kolej na So- 

wiety. Sz. 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. > 

Wizytacja fortyfikacyj w Głogowie. 
BERLIN, 8. Vil, PAT. „Kreutztagć donosi, że wczoraj 

rozpuczęli aljanccy rzeczoznawcy wojskowi w towarzystwie 
gen. von Pawelsa zwiedzanie zburzonych fortyfikacyj w 
Głogowie. Wizytacja Głogowa trwać ma jeszcze przez 
cały dzień sobotni. W poniedziałek i wtorek ma być prze. 
prowadzona inspekcja zburzonych fortyfikacyj w Kistrzyniu. 

O polityce zagranicznej Niemiec, 
PRAGA, 8—VIi. PAT. „Ceskie Slovo* ogłasza rozmowę 

swego korespondenta berlińskiego z centrowym posłem do 
Reichstagu prałatem ks. Kassem na temat poltyki zagran'cznej 
Rzeszy. 

Dr. Kass oświadczył, że jedyną podstawą systematycznej 
akcji niemieckiej w dziedzinie pol tyki zagranicznej jest i będzie 
Locarno Najważnejszym problemem polt cznym, oczekującym 
rozwiązania w zasadniczych ramach, jest ewakuacja Nadrenji 
w porozum:en u z Polską. Locarno Wschodne musi być przy- 
gowane już dzisaj. 

W dalszym ciągu dr. Kass podkreśl I wielk e znaczen e umowy 
handiowej z Polską oraz wspólpracy gospodarczej międ'y obu 
narodami. Wielke trudności w zbliżen u między Poiską a Niem- 
cami stanowi przedewszystk em kwestja korytarza, bez której 
załatwienia nie można myśleć o źadnej def ntywnej ugodzie. 

Według dr. Kassa ro:wązan'e tego probiemu mogłoby 
nastąpić na drodze ustalena odpowiedn ego reg meu, przyczem 
suwerenność teoretyczna miałaby być pozostawiona Polsce, ale 
interesy nem eckie musiałyby być jednocześnie w jak najdalej 
idącej mierze uwzględnone Granice państwa musałyby sę stać 
niewidoczne, aby pod żadnym względem nie przeszkadzały 
w połączen u dwóch ziem niemieckich. 

Minister Belgji oskarża Reichswehręa 
BERLIN, 8—VII. PAT. Belgijska agencja tejegraficzna ogło« 

5а dziś dosłowny tekst oświadczenia belgijs ieg> ministra spraw 
wojskowych, które wywołało wielkie wzburzenie w całych Niem- 
czech. Na zasadzie stenogramu mini ter miał oświadczyć: Znam 
liczbę żołnierzy zwalnianych z Reichswehry. Żołnierze z kół 
inteligencji zwalniani są już po sześciu miesiącach, inni zaś po 
trzech, pięciu, sześcu a nawet ośmiu latach, Biuro Wolfa ogła. 
szając komunikat belgijskiej agencji telegraficznej oŚwiadcza po: 
nownie na podstawie informacyj z niemieckich kół miarodajnych, 
że twierdzenia ministra belgijskiego są pozbawione wszelkich 
podstaw. Rząd riemiecki przedsięweźmie odpowiednie kroki dy- 
plomatyczne w tej sprawie. 

Labour Party przeciw Sowietom. 
LONDYN, 8—Vił PAT. W przemówieniu wygłoszonem na 

konferencji kolejarzy w. Carlisle przywódca partji pracy - Thomas . 
surowo potępił mieszanie się Sowietów do spraw angielskich 
oraz subwencjonowanie agitatorów rewolucyjnych w  Anglji. 
Mówca wzywał Rosję Sowiecką, aby położyła kres «owej me 
todzie bezmyślnej, szaleńczej i absurdalnej» oraz nawoływał, aby 
nie ulegać propagandzie sowieckiej i nie dać się sprowadzić z 
drogi konstytucyjnej, po której winni zdążać robotnicy angielscy 
celem uzyskania poprawy wurunków materjalnych 

Zwycięstwo rządu w Rumunji, 
BUKARESZT, 8 VII. PAT. Rumuńska agencja telegraficzna donosi, 

że otrzymane dzisiaj rano, jakkolwiek niedokładne wiadomości o wyniku 
wyborów, pozwalają twierdzić, że rząd uzyskał bardzo poważną większość 
w okręgach położonych na terytorjum dawnego królestwa rumuńskiego, 
Bessarabji i Bukowiny. Opozycja uzyskała największą ilość głosów w 
Transylwanji. Większość osiągnięta przez rząd wynosi 60—65 proc. ogól- 
nej ilości głosów. Narodowa partja chłopska uzyskała 20—25 proc. Na- 
leży uważać za rzecz wątpliwą, że inne stronnictwa z wyjątkiem ugrupo: 
wań mniejszości narodowych uzyskają około 2 proc. ogólnej liczby głosów 
i wejdą wobec tego do parlamentu, Wybory odbyły się w zupelnym 
spokoju. 

Wyniki wyborów w całem państwie. 
BUKARESZT, 8—VII. Pat. O godz. 10-ej przed południem wyniki 

wyborów z całego państwa były już znane. Rząd Bratianu uzyskał wszę- 
dzie znaczną większość. Wyniki wyborów na prowincji są następujące: W 
dawnem królestwie parija liberalna otrzymała 70—80 proc. wszystkich od- 
danych głosów, w Besarabji 60—70 prac., na Bukowinie 50-55 proc., w 
Siedmiogrodzie 30—40 proc. Przeciętnie otrzymała partja liberalna w ca* 
łem państwie 60— 70 proc. oddanych głosów. Narodowa partja chłopska 
otrzymała 20—25 proc. głosów. Wskuiek takiego wyniku głosowania par- 
tja liberalna uzyska około 290 mandatów, partja chłopska 60—70 manda- 
tów. Reszłamandatów przypadnie tym stronnictwom mniejszościowym, któ- 
re w poszczególnych okręgach uzyskały absolutaą większość. Szczególnie 
dotkliwą była porażka gen, Av:rescu, który w swoim okręgu wyborczym 
Touine Sovery otrzymał tylko 350 głosów, podczas gdy purtja liberalna 
otrzymała 20000 głosów. 

Stabilizacja franka, 
WASZYNGTON, 3 VII. PAT. Korespondent <New York Times» zapowia- 

da, że rezultatem rozpoczętej w Waszyngtonie konferencji gubernatorów glow- 
nych banków Anglji, Francji, Niemiec i Stanów Zjedn. będzie między innemi 
powrót Francji do waluty opartej na złocie z równoczesną stabilizacją franka. 

Z posiedzeń izby francuskiej, 
PARYŻ, 8-Vil. PAT. W dniu wczorajszym po wznowieniu posiedzenia o godz, 22 

min. 30 Izba Deputowanych uchwaliła zamknięcie dyskusji nad kontrprojektem Bonne- 
fous. Nastepnie Izba odrzuciła wniosek komunistów 0 odroczenie wszelkich głosowań 
do chwili wysłuchania wyjaśnień prezesa rady ministrów 320 głosami przeciwko 182. 
Z kolei Izba przystąpiła do głosowania nad projektami, dotyczącemi reformy wyborczej. 
Kontiprojekt Bonnefous został odrzucony 265 głosami przeciwko 176. Odrzucono rów- 
nież kilka innych kontrprojektów. Posiedzenie zakończyło się o godz, 7-ej rano, 

Porażka lewicy w Reichstagu. 
Rocznica konstytucji republikańskiej — nie jest świętem 

narodowem. 
BERLIN, 8 7. Pat. Kampanja o uznanie dnia 11 sierpnia, t. j. rocz- 

nicy konstytucji weimarskiej za dzień święta ogolnonarodowego w całej 
Rzeszy Niemieckiej zakończyła się narazie na komisji prawniczej Reichsta- 
gu porażką rządu pruskiego oraz frakcyj lewicowych. Komisja stanęła na 
stanowisku wniosku centrowców, żądając jednolitego uregulowania dla 

całej Rzeszy niemieckiej zarówno świąt narodowych, jak i kościelnych 
jednocześnie. Wniosek socjalistyczny, żądający odrębnego i natychmiasto- 
wego załatwienia sprawy święta narodowego w dniu 11 sierpnia został 
odrzucony 14 głosami przeciwko 10. Ponieważ zaś Reichstag rozpoczyna 
ulro swe ferje, więc w roku bieżącym rocznica konstytucji republikańskiej 

nie może być ogłoszona jako święto dla całych Niemiec, W czorajsza 

uchwała rady państwa Rzeszy, która w tej sprawie pó raz pierwszy sko- 

rzystała z prawa inicjatywy prawoedawczej pozostanie na rok bieżący bez 

konsekwencyj. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ml, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen. Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwrica. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 80 
GRODNO — Plec Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSK! — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul, Majora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrow 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

Walka o retormię Wyborczą @е Francji. 
Paryż, 5 lipca. 

Przez długie miesiące musieli pa: 
nowie posłowie w Izbie, a liczni bar- 

dzo na posłów kandydaci w kraju 
tłumić walkę polityczną w imię inte- 

resów franka i sanacji finansów fran- 
cuskich. Z coraz większym trudem 
im to przychodziło, albowiem ju: 
tylko dziesięć miesięcy dzieli ich od 
wyborów, a od tego trzeba jeszcze 

odjąć nadchodzące „wielkie wakacje” 
trwające około czterech miesięcy. Na 

jes'eni wreszcie trzeba będzie uchwa+ 
lić budżet na rok 1928... Jsdaem sło: 
wem czas najwyższy aby zmienić u- 
stawę wyborczą. Nad tą reformą 
wszczęła też obrady Izba Posłów 1-go 
lipca. 

Panowie posłowie podzieleni są w 
tej sprawie na dwa.niemal równe co 

do sił abozy. Linja <okopów» bieg» 

nie mniej więcej przez środek Izby 
ogromnie zygzakowato,  przyczem 

każdy z dwu obozów maswoje «wy 

sepki» na tyłach przeciwnika. W o- 
gólnych przecież zarysach można po- 
wiedzieć, że «proporcjonaliści» są na 

prawicy, a «większościowcy» — na 

lewicy. Mogłoby być akurat odwrot- 

nie, ale jest tak. Nikt się przecież nie 

łudzi co do tego, iż stosunek stron- 

nictw do systemów wyborczych nie- 

ma nic wspólnego z logiką ani ze... 

Sprawiedliwością, a jest tylko dykto- 
wany zwykłym oportunizmem. Rady- 
kałowie i socjaliści wyobrażają sobie, 
że powrót do dawnego systemu więk* 

szościowego z okręgami jadnomanda- 
towymi (scrutin d: arrondissement) 
może im dać w maju 1928roku zwy- 

cięstwo; dlatego domagają się pow- 

rotu da tego systemu zniesionego w 

roku 1919. Republikanie umiarkowani 
są zdania, że utrzymanie systemu o* 

becnego ułatwi utworzenie wielkiego 

bloku narodowego z częścią radyka- 

łów włącznie, bronią go więc bardzo 

zręcznie, żądając jeszcze więcej, a 

mianowicie wprowadzenia zasady cal- 
kowitej proporcjonalności, której Fran- 
cja nigdy jeszcze nie zastosowała. 

Rzccz jasna, na trybunie Izby nikt 
tak prosto sprawy nie stawia. Tam 

każdemu chodzi o „zasady*. A więc 

większościowcy mówią: 

— Głupstwem jest głosowanie na 

listy, bo olbrzymia ilość wyborców 
danego departamentu wogóle nie zna 
ludzi, na jakich im partje głosować 
każą. Ludzie znani i zasłużeni м да* 

nym powiecie nie mogą dzięki takie- 
mu systemowi reprezentować swoich 
współobywateli w Parlamencie. Poza- 

tem sysiem obecny, polegający na 

umiarkowanym  proporcjonaliźmie, a 
przedewszystkiem na faworyzowaniu 
wielkich bloków, jest bardzo niemo- 

ralny, bo powoduje najdziwaczniej 
sze sojusze wyborcze ludzi, którzy 

bardzo mało mają z sobą wspólnego 

i którzy zresztą rozchodzą się niemal 
że nazajutrz po wyborach... 

Na co proporcjonaliści 
dają: - 

— Nie mówcie nam o niemoralności 
właśnie wasz system jest bardzo nie- 

moralny, bo w największym stopniu 

ułatwia presję administracyjną, bo 

dzięki niemu lzba Posłów jest nie- 
sharmonizowanem zbiorowiskiėm jed- 
nostek, które wytwarzają nieustannie 

najróżnorodniejsze formacie, wszyst- 
kie bardzo niestałe, to pociąga za 

sobą ciągłe zmiany rządów. A właś- 

nie dziś bardziej niż kiedykolwiek 
Francja potrzebuje ciągłości w rzą. 

dach. System większeściowy w na- 
szych warunkach — t.zn. przy istnie: 
niu kilku partyj — rozbija obozy 
istniejące, kiedy w ustroju demokra- 

tycznym, na rządach reprezentacji 

większości opartym, stronnictwa są 

niezbędnym pośrednikiem pomiędzy 
jednostkami a rządem. Dlatego też 
jesteśmy przeciwko systemowi więk 
szościowemu. Obstajemy przy syste- 

mie obecnym jako przy mnieįszem 
źle, ale jeśli ordynacja ma być zmie- 
niona — żądamy wprowadzenia re- 
prezentacji proporcjonalnej w jej całej 
rozciągłości... 

odpowia- 

Dwa obozy zmierzyły się po raz 
pierwszy 1-go lipca, albowiem poseł 
prawicowy Verlot zażądał odesłania 

całej sprawy z powrotem - do komisji 

z powodu zwiększenia liczby posłów. 

Niedawno, kiedy Izba podniosła wy- 

sokość poborów poselskich z 27,000 
franków na 45 000, zobowiązano się 
pośrednio do zmniejszenia liczby po- 

słów, która legalnie wynosi 584. Otóż 
projekt komisji głosowania powszech- 

nego w przedmiocie zmiany ordynacji 

wyborczej podnosi tę liczbę do 611: 

Cóż na to powiedzą wyborcy? 
Lewica rozumiała swą trudną sytu- 

ację, als — dobrze sobie zdając spra- 

wę z tego, że jeśli reforma nie 

przejdzie teraz to już nie przejdzie 
przed wyborami — postanowiła być 
głuchą na wszelkie argumenty. Wnio- 
sek posła Verlot'a odrzucono 258 

głosami przeciw 222, przyczem 68 

posłów wstrzymało się od głosowania, 
Większościowcy odnieśli pierwszy 

sukces, ale ostateczny wynik batalji 

jeszcze pewien nie jest, W trakcie de- 

baty nad artykulami ustawy mogą 
zajść niespodzianki. Kilka głosów 

„wahających się” może zdecydować o 

porażce jednych lub drugich. 

A z obozu rządowego padają 

tymczasem apele do zgody i jedno" 

Ści narodowej w imię szczęśliwego 

dokończenia sanacji finansów i  sta- 
wienia czoła akcji komunistycznej. 

Chodzi o utworzenie wielkiego Bloku 
narodowego z republikan umiarkowa* 
nych i radykałów, a którego ostrze 

zwróconeby było bezpośrednio prze- 

ciwko komunistom, a pośrednio i 

przeciw socjalistom. P. Pointare mo- 
żeby nie chciał prowadzić takiej ofen- 
zywy. Ogląda się więc prawica za je- 

go ewentualnym następcą. Myślano 

przez pewien jczas o p. Albercie 

Satraut, oraz o p. Ludwiku Barthou, 
ale ostatnia afera „uwolnieaia* Dau- 

det'a obu ich ośmieszyła, na czoło 
wysuwa się więc outsider: p. Andrzej 

Tardieu, który właśnie przedwczoraj 

3 lipca, wygłosił w Bzlforcie wielką 

mowę... kandydacką, w której wezwał 

„Tepublikan z tradycji“ i „demokra- 

tów z instynktu" do stworzenia wiel- 

kiej „partji środka* (czytaj bloku pra- 
wicy z centrum), 

Kazimierz Smogorzewski, 
NERA RESTA EEST 
Zaliczki dia urzędników pań. 

stwowych. 

WARSZAWA, 8 Vil. Pat. W pra. 
sie codziennej pojawiła się wiado- 

mość o rzekomem przyznaniu urzę- 
dnikom państwowym zwrotnej zapo- 
mogi w wysokości 10 proc. uposaże: 
nia miesięcznego w miesiącach lipcu, 
sierpniu, wrześniu r. b., przyczem je- 
dno z pism łączy zeliczkę tę ze spra- 
wą poprawy bytu funkcjonarjuszów 
państwowych. W związku z tem Mi- 
nisterstwo Skarbu wyjaśnia, że infor- 
macje powyższe opierają się na nie- 
porozumieniu. Ministerstwo Skarbu 
wydało w czerwcu r. b., jak zresztą 
to czyni co miesiąc od czasu wejścia 
w życie ustawy uposażeniowej w roku 
1923, okólnik do wszystkich Mini- 
sterstw ustalający ogólnie sumę, t. zw. 
funduszu zaliczkowego, t.j. funduszu, 
z którego dana władza wypłaca swo- 
im urzędnikom normalne zaliczki na 

uposażerić na skutek indywidualnych 
podzń. Zgodnie z powyższą ustawą 
i okólnikiem wykonawczym z 1924 
roku do tejże ustawy, wysokość tego 
fuaduszu zaliczkowego ustała się nie 
w sumie absolutnej lecz w stosunku 
procentowym od ogólnego wydatku 
na uposażenia w danem Ministerstwie, 
a mianowicie do wysokości 10 proc. 
tego wydatku. Dia uproszczenia po- 
stępowania wydano tym razem  za- 
rządzenie nie na jeden miesiąc, lecz 
na trzy miesiące. 

Pomoc rządowa dla ofiar hu. 
raganu w województwie No. 

wogródzkiem. 

WARSZAWA 8-VII żel, wi. Słowa 
Wpłynął do Rady Ministrów wniosek 
nagły min. Składkowskiego o udzie- 
lenie pomocy powiatowi nowogródz- 
kiemu, którego mieszkańcy ponieśli 
dotkliwz straty przez huragan w 
dniach 12 i 16-go czerwca. Pomoc ta 
ma wynosić 600.000 zł z budżetu 
Min. Rolnictwa na zasiewy i 1.000,000 
zł. z budżetu Ministerswa Robót Pu- 
blicznych na odbudowę. 

NIEŚWIEŻ — gl. Rziuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 - 
STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — u! Rynek 9 

$1& — uł *-go Maja 5 
WILEJKA POWIATOW :—ul Mickiewicza 24 

y jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
am W n-ch świątecznych oraz z'prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne o 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
KTE SKP 

Sejm i Rząd. 
Min. Meysztowicz wyjechał na 

urlep kuracyjny, 

, WARSZAWA, 8 7. PAT. P., mi- 
nister Sprawiedliwości  Meysztowicz 
wyjechał dnia 8 lipca rb, o godz. 14 
mn. 25 na cziero'ygodniowy urlop 
kuracyjny. P. Ministra zastępować 
będzie w tym okresie p, vice-minister 
sprawiedliwości Stanisław Car, Rów- 
nocześnie rozpoczyna swój urlop wy- 
poczynkowy p. v.ce-minister spra- 
wiedliwości Juljan Siennicki. 
Nominacja w Ministerstwie 

Przemysłu i Handlu. 
WARSZA wA, 8 VII. żel. wł,.Słowa 

W najbiiższych dniach spodziewane 
jest w Ministerstwie Przemysłu i Han- 
diu mianowanie trzech dyrektorów 
departamentów, które dotychczas kie- 
rowane były zastępczo. Na dyrektora 
Dzpartameniu Handłowego, którym 
kierował "vp.  Langi, wymieniony 
jest p. Batalgja, na miejsce inż. 
Świętochowskiego do  Departamen- 
tu Górniczego przybyć ma obec- 
ny dyrektor wojewódzk. urzędu gór- 
niczego w Katowicach p. Malaw- 
ski a na miejsce ś.p. dyr. Chrzanow- 
skiego departament morski obejmie 
w stopniu vice - ministra b. min. 
p. Oiszewski. 

Komitet ekspertów L.N. 0 osn. 
szaniu Polesia. 

WARSZAWA, 8.VIH, (źel.wł. Stowa). 
Komitet ekspertów przy Lidze Naro- 
dów wydał obszerną broszurę poświę- 
coną sprawie osuszania Polesia. Eks- 
perci uważają to za gigantyczne dzie- 
ło, które musi zainteresować wielki 
kapitał zagraniczny wobec olbrzymich 
zysków -wypływających z osuszenia 
1500 000 haktarów. Koszta osuszenia 
Polesia obliczon: są na 450 miljonow 
złotych. 

Otwarcie kanała Ogińskiego. 
WARSZAWA, 8. Vil. PAT. Dziś 

wieczorem wyjechał do Telehan na 
zaproszenie ministra robót publicz- 
nych inż, Moraczewskiego p. mini- 
ster reform rolnych prof, dr. Stanie- 
wicz w towarzystwie naczelnika wy- 
działu  meljoracji i budownictwa 
M-stwa Reform Rolnych Michalskiego 
i sekrełarza, Szumowskiego. P. mini- 
ster weźmie udział w otwarciu ruchu 
na kanale Ogińskiego, poczem obaj 
p. ministrowie omówią bardzo ważną 
kwestię przeprowadzenia na Polesiu 
па szeroką skałę robót meljoracyj- 
nych, co da możność uzyskania па 
cele reformy rolnej wielkich a bezu- 
żytecznych obszarów Polesia. 

Kongres P.S.L, Piast, 
POZNAN, 8—VII. Pat. Dziś przed 

południem rozpoczęły się w Pozna- 
niu obrady VI ogólno-polskiego kon- 
gresu stronnictwa P.S.L, Piast, Na 
kongres przybyło kilkuset delegatów 
z całej Polski craz wielu posłów i 
senatorów, a między innemi prezes 
zarządu głównego pos. W.ncenty 
Witos, b, minister. Osiecki, b. min. 
Kiernik, Jako gość przybył przedsta” 
wiciel czechosłowackiego stronnictwa 
agrarnego dr. Meczirz, generalny sek- 
retarz międzynarodowego biura agrar- 
nego w Pradze. Kongres zagaił pre 
zes Witos witając specjalnie d-ra 
Meczirza. 

Wzrost ładunków węgla, 
WARSZAWA, 8 7. PAT. W pierw 

szej dekadzie czerwca rb. średni dzien- 
ny ładunek węgla w wagonach 15- 
tonowych wyrażał się cyfrą 4,885 
wagonów, podczas gdy w tym sa- 
mym okresie w roku zeszłym: pomi- 
mo doskonałej konjuktury dla węgla 
polskiego, wynosił 4,440 wagonów 
średnio dziennie, a więc przeszło 400 
wagonów mniej niż w roku bie- 
żącym. 

Prezydjam Naczelnego Kom, 
Akademickiego u p. Prezy- 

denta. 
W dniu 6 b. m. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął na audjencji 
prezydjum naczelnego komitelu aka- 
demickiego, władzy naczelnej związku 
narodowego połskiej młodzieży aka- 
demickiej z prezesem p. Aleksandrem 
H :inrichem na czele, który w przemó- 
wieniu wstępnem złożył Panu Prezy- 
dentowi w imieniu polskiej młodzie- 
ży akademickiej wyrazy czci i hołdu 
oraz zapewnienia, iż cała młodzież 
akademicka zorganizowana w związ- 
ku narodowym polskiej młodzieży 
akademickiej pragnie usilnie praco- 
wać dla dobra narodu i państwa. 
Pan Prezydent żywo zainteresował się 
sprawami akademickiemi i po wysłu- 
chaniu informacyj udzielonych przez 
pp. A. Hzinricha i Pożaryskiego wy- 
raził życzenie bliższego zapoznania 
się z życiem organizacyjnem młodzie- 
ży akademickiej i jej na tem polu 
dążeniami, zwłaszcza w dziedzinie sa- 
mopomocowej. PAT.
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Wybory do Rady Miejskiej, 
— Korespondencja „Słowa* — 

Już dawno w „Słowie* korespon- 
dencji z Nieświeża nie było; nie do- 
wodzi te jednak, byśmy tematu nie 
mieli na skłecenie wiadomości o ży- 
ciu naszego powiatu. Przeciwnie, nie 
pisałem dlatego, że temat był bardzo 
obszerny i najprzód „w naturze” 
trzeba go było obrob ćya dopiero póź- 
niej na papierze. 

Przeżywaliśmy okres wyborczyl 
Jak odrę czy szkarlatynę w czasie 

epidemji przechodzi każde dziecko, 
tak i chorobę wyborów samorządo- 
wych przeżywaliśmy nagminnie. Prze- 
bieg zarazy bywa ciężki i lekki; u 
nas był ciężki, 

Mam wrażenie, że pewne momen- 
ty były dość charakterystyczne, trochę 
ze szczegółowiej przebiegłakcji przed- 
stawię. 

Nieśwież liczy 56 proc. ludności 
chrześcijańskiej i 44 proc. żydowskiej. 
Pomimo to dotąd panował zwyczaj, 
że Rada Miejska, składająca się z 24 
członków, w połowie obsadzona było 
przez chrześcijan, w połowie przez 
radnych żydowskich. 

Po ogłoszeniu wyborów niektórzy 
co gorętsi w cichości ducha odgrażali 
się, że w przyszłej Radzie większość 
posiądą chrześcijanie.  Rozważniejsi 
jednak, znając bądź co bądź dużą opie- 
szałość naszego społeczeństwa, zde- 
cydowali się iść na kompromis z lud- 
nością żydowską i, nie przeprowadza: 
jac wyborów, podzielić się po poło- 
wie mandatami, na co Żydzi wyrazili 
swą zgodę. 4 

Pierwsze zebranie przedwyborcze, 
zwołane z inicjatywy p. Domefiskiego, 
a złożone z dwustu kilkudziesięciu 
osób ze wszystkich sfer społeczeńst" 
wa niešwieskiego pod przewodnic- 
twem p. Chołowieckiego, po wysłu- 
chaniu referatu inicjatora o sytuacji 
jednogłośnie postanowiło, by spole- 
czeństwo chrześcijańskie stworzyło 
jednolitą organizację, skonsolidowało 
się i zgodnie obradziło mandaty dwu- 
nastu radnych. 

Zebranie cechowała powaga i po- 
ważna (roska o przyszłość miasta 
naszego. : 

Wybrany został komitet, któremupo- 
lecono przeprowadzić całą akcję końso- 
lidacji społeczeństwa chrześcijańskiego 
i zawarcie umowy z Żydami, na prze- 
wodniczącego komitetu wybrany zo- 
stał p. Domański. 

Przez tydzeń prowadziły się bardzo 
ciężkie rokowania; trudności piętrzyły 
się ogromne, wreszcie jednak przed- 
stawiciele wszelkich ugrupowań, powo- 
dowani poczuciem obywatelskiem do- 
szli do porozumienia; ułożono wspól- 
nią listę kompromisowąl 

Prawdziwy ciężar spadł wszystkim 
z serca; mały niepokój tylko budziło 
oświadczenie przedstawiciela PPS., że 
zasadniczo sam cn zgadza się na 
kompromis, musi jednak uzyskać 
zgodę swej „egzekutywy* powiatowej. 
Ostateczną odpowiećź miał dać dnia 
następnego. 

ł rzeczywiście następnego dnia 
przyszła odpowiedź od powiatowego 
komitetu PPS. Przyszła ona na piśmie 
i poprostu zdumiała wszystkich. U- 
trzymana w tonie nadzwyczaj aro- 
ganckim oświadczała, że na żadne u- 
gody nie pójdzie, że nie będzie 
PPS. współpracowić z „czarną re- 
akcją*, że wogóle wszelkie rokowania 
zrywa i ża ostatecznie idzie na wy- 
bory z własną listą. 

Odpowiecź P. P. S. wywołała 
prawdziwą sensację, wiadomem  bo- 
wiem wogóle było, że nie przedsta: 
wiają ci ludzie żadnej poważnej siły 
i że oflarowane im w kompromiso- 
wej liście miejsca przewyższają zna- 
cznie ich wyborcze możliwości. Nie- 
zrozumiałem więc było kompletnie 
dlaczego idą na zdobywanie sobie 
znacznie gorszych rozultatów, wystę- 
pując przytem wbrew woli całego 
społeczeństwa i rozbijając jego je- 
dność. 

Ogólne zdumienie ustało dopiero, 
gdy rozeszła się po mieście wiado- 
mość, że menerzy P. P. S.na naszym 
gruncie dostali parę tysięcy na akcję 
wyborczą. Wtenczas zdziwienie za- 
stąpił wielki niesmak. Poprostu wstręt 
ogarniał, patrząc na tych ludzi uda* 

„łących społeczników, a kierujących 
Się tak poziomymi względami. 

Tylko dziś i jutro otwarta WYSTAWA RUCHOMA b. 
Ceny wejść zniżone: 50 groszy oraz dla młodzieży szkolnej 20 groszy, 

| POREDA SAFE OAZY RKAPATKĄ 
c ZNA 

Kazimiera Nieoiarooska. 
Wstrząs głęboki, spowodowany 

wieścią o strasznym w swych skut- 
kach wypadku ogólnego poparzenia 
i głęboko tragicznym, tak przedwczes- 
nym i nieoczekiwanym zgonie Ś. p. 
K. Niewiarowskiej, jeszcze się nie 

"uległ i pomimo chyżości tempa na- 
stępujących po sobie wydarzeń współ: 
czesnego życia codziennego — nie 
przestaje zajmować uwagę najszer- 
szych kół społecznych. Zaiste trudno 
się oswoić z myślą, szczególnie nam 
wszystkim, którzyśmy ją w przeddzień 
katastrofy widzieli na scenie w pełni 
urody i niewieściego uroku u szczytu 
powodzenia, siłą niezrównanego tem- 
peramentu i wręcz zaraźliwej weso- 
łości rozbudzającą najzupelniej żywio- 
łowe wybuchy rozbawienia, że był to 

Nieśwież. 

Niemniej z faktem dokonanym 
trzeba się bylo liczyć. Jeszcze raz 
agenci P. P. S. wystawili wprost pro- 
wokacyjne żądania, zmierzające do 
steroryzowania i zegarnięcia władzy 
nad całem społeczeństwem; rozumie 
się zostały one odrzucone. 

Zwołane zostało drugie ogólne 
zebranie przedwyborcze; postanowio- 
no na niem stworzenie listy  bezpar- 
tyjnej chrześcijańskiej, _ obejmującej 
wszystkie warstwy z wyjątkiem ludzi 
należących de P. P. S', oraz rolni- 
ków — mieszczan, którzy wobec roz- 
bicia całości postanowili też wystąpić 
z własną listą. Po krótkiej pracy przy. 
gotowawczej wyłoniony znowu ko- 
mitet wykonawczy złożył listę pod 
nazwą „Bezpartyjny Komitet Obrony 
Gospodarki Miejskiej”, Znajdowali 
się na niej przedstawiciele obu wy: 
znań chrześcijańskich, różnych naro- 
dowości i najrozmaitszych fachów; 
rolnik, kupiec, rzemieślnik, urzędnik, 
doktor, ksiądz, dziennikarz, mężczy- 
źni, kobiety, słowem wszelkie ugru- 
powania były uzwględnione. 

Tymczasem P. P. S, przeżywała 
tragikomiczne chwile: oto nikt nie 
chciał się zgodzić na postawienie 
swojej kandydatury na ich liście, sa- 
mi zaś nie mieli odpowiednich ludzi. 
I oto zaczęła się bieganina i propo- 
nowanie różnym ludziom, niemają- 
cym nc wspólnego z P. P. S., by 
pozwoli umieścić się na liście. Wszę- 
dzie otrzymywali odpowiedzi odmowne 
i ostatecznie z wielką tylko biedą 
sklecili jakąś listę. 

Zaczęła się gwałtowna akcja przed- 
wyborcza, gdyż i Żydzi rozbili się na 
kilka grup. 

Bezpartyjny Komitet zawarł odra- 
zu związek z rolnikami, to też dzia- 
łalność ich szła równolegle. Główna 
wałka toczyła się między Bezpartyj- 
nym Komitetem (Nr. 8) i P, P. S. 
(Nr. 11). Trzeba przyznać, że była 
ona wysoce charakterystyczna; z je- 
dnej strony poważna praca i troska 
o dobre miasta, z drugiej warcholska 
robota prowadzona z pobudek oso- 
bistych i niekrępująca się żadnemi 
względami etycznemi, 

Pierwsza ukazała się wprost śmiesz- 
na ulotka P. P. S. wyliczająca w dłu- 
giej kolumnie wszelkie dobrodziejstwa 
oczekujące Nisśwież, gdy czerwony 
sztandar zawiśnie na ratuszu i na 
zamku  Radziwiłłowskim. Były tam 
wprost bezczelne bzdury i obietnice 
budowy szkół, elektrowni, rzeźni, 
łaźni, wybrukowania wszystkich ulic, 
zabezpieczenia opieki nad wszystkimi 
starcami, zorganizowania sklepów 
miejskich z produktami spożywczemi 
1t.d. it. d. Na zakończenie było 
powiedziane, że socjalistyczna rada 
miejska w Nieświeżu zrobi tyle, co 
jej rodzona siostra w.. Wiedniul 

Na to odpowiedział Bezpartyjny 
Komitet gruntowną odezwą demasku- 
jacą głupotę czy perfidję przeciwników. 
W odezwie obliczono w przybliżeniu, 
wiele potrzeba pieniędzy, by wykonać 
obietnice agentów P. P. S$, I oto 
okazało się, że conajmniej 2,350 ty- 
sięcy, podczas gdy cały roczny bud- 
żet miasta wynosi 133 tys. Wykazy- 
walo to jasno, že albo panowie z 
Nr. 11 nie mają najmniejszego póję- 
cia o gospodarce miejskiej, albo zu- 
pełnie świadomie oszukują łatwo- 
wiernych. 

Akcja Р, Р. 5. вга crescendo; co- 
raz więcej ej zebrań, coraz więcej kłamstw, 
coraz więcej rzucania pieniędzy i zdo- bywania per fas et nefas zwolenni- ków: Pod koniec już nadążyć nie 
mogli w rozsiewaniu kłamstw, więc 
na automobilu rozjeżdżali z czerwo- nym sztandarem w otoczeniu bosych 
andrusów. 

Na ścianach ukazały się wprost 
wstrętne plakaty, a owi „ideowi* dzia: 
łacze puszczali się na wszelkie szwin- dle, włącznie z rozdawaniem falszy- wych „ósemek* z różnymi nadrukami, 
Zmusiło to nawet Bezpartyjny Komi- tet do wydania ostrej odezwy p. t. „Wystrzegać się oszustów*, 

Na całą krzykliwą i rozbestwioną 
akcję „Įedenastki“, Bazpartyjny Komi- 
tet odpowiadał spokojną argumentacją 
w szeregu ułotek. Jak niemiłem było 
to pepesowtom, świadczy to, że gwal- 
townie starali się wyłapać ulotki tak 

jej występ „pożegnalny* w najbar- 
dziej wzruszającem znaczeniu. Na- 
prawdę jeszcze nie przebrzmiały w 
uszach dźwięki piosenek, któremi nas 
bezwiednie żegnała na zawsze i jak 
żywa stoi nam w oczach, pełna ra- 
dości życia i uroczych uśmiechów i 
takie wrażenie przechowamy na zaw- & 
sze, odczuwając żal nieukojony do 
losu przecinającego tak okrutnie ży: 
cie w pełni rozkwitu i pozbawiające- 
go scenę polską jednej z najchlub- 
niejszych jej ezdób, 

dzieciństwa odczuwała 6. p. 
Niewiarowska szczere umiłowanie 
teatru, wynosząc z domu  rodziciel- 
skiego wrodzony pociąg do teatru, 
muzyki i literatury, jako córka utalen+ 
towanego muzyka i wnuczka znanego. 
w swoim czasie pisarza (Półkozica). 
Jako. wychowanica warszawskiej szko- 
ły baletowej, rozpoczęła pierwsze kro- 

FAZY AFRZONNKGECĄ WOGOSATRYIBY CI ЗОСЕ OKAZAC 

pałac Tyszkiewiczów przy ul. Arsenalskiej. 
Wieczorem orkiestra—co 10-a osoba otrzymuje premię. 

SŁOW O 

Cłó na kartofie w Niemczech, 
BERLIN. 8 7 Pal. Na dzs'ejszem posiedzenu Re chstag 

przeszedł do drugiego czytania ustawy celnej. Pierwszy zabrał 
głoó mówca socjalistyczny Kraetz'g, kióry oświadczył, że projekt 
rządowy podwyższający cła stoi w jaskrawej sprzeczności z uchwa- 
lami międzynarcdowej konferencji gospodarczej w Genewie. 
Podwyżka cła na kartofle zwracać sę ma przeciwko Polsce Jed- 
nak podwyżka ta dotyka również i Flolandj, a może nawet po- 
gorszyć dotychczasowe przyjazne stosunki z Holandją. 

Polityka w gdańskim monopolu tytuniowym. 
GDAŃSK, 8—VIl. PAT. Frakcja niemiecko-narodowa zgłosiła w sejmie 

gdańskim interpelację, w której zwraca uwagę senatu gdańskiego na 
zabiegi gdańskiego menopolu tytoniowego zmierzające do powołania na 
stanowisko pierwszego kierownika fabryki munopolu tytoniowego wolnego 
miasta Gdańska csobistošci z Rzeszy niemieckiej. Interpelacja powyższa 
dowodzi do jakiego stopnia wolae miasto Gdańsk uzależnia się w każdej 
dziedzinie od Rzeszy niemieckiej, pomimo bowiem faktu, że w Gdańsku 
po zaprowadzeniu monopolu tytuniowego wielu wybitnych i doświadczo- 
nych fachowców znalazło się poprostu na bruku, gdański „monopoł tylo- 
niowy nie powołuje ich do współpracy, łecz szuka sił w Niemczech 

Polskomniemiecki trybunał rozjemczy. 
BERLIN, 8.VII. PAT. Biuro Wolifa donosi z Lucerny, że polsko- 

niemiecki trybunał rozjemczy, mający stałą swą siedziby w Paryżu rozpo- 
czął obrady w Lucernie, w ratuszu pod przewodnictwem Pawła Lachenala 
j] przy udziale sędziów z obu stron: dr. S:holtza, jako przedstawiciela Nie- 
miec i dr. Nankiewicza — jako przedstawiciela Polski. 

Przymusowa, zniżka czynszów we Włoszech. 
RZYM, 8. Vil. PAT. Wobec uporu, który właściciełe domów stawia* 

ją przeciwko przeprowadzeniu ustawy o zniżce czynszów, Mussolini Wy» 
stosował depeszę do nrefektów, w której zaleca im ścisłe wykonywanie 
ustawy o czynszach. Opór właścicieli domów karany będzie ewentualnie 
banicją na przeciąg pięciu lat. 

Lotnik Drouin zapoznaje się z aparatem. 
LE BOURGET, 8-VII. PAT. Odleciat stąd do Londynu samolot <Colum- 

bia» pilotowany przez lotnika francuskiego Drouin, któremu towarzyszył Cham: 
berlin. Chodzi o to, aby Drouin zapoznał się z aparatem przed jego. wyjazdem 
do Nowego Yorku. Równocześnie odleciały na samolocie angielskim panie: 
Chamberlin i Lewin w towarzystwie Lewina. 

PARYŻ, 8-VII. PAT. Potwierdza się wiadomość, że lotnik Drouhin ma 
przedsięwziąć wraz z Lewinem lot na samolocie «Miss Columbia» z Paryża do 
Nowego Yorku. Odlot nastąpi z lotniska Le Bourget na początku przyszłego 
tygodnia po dokonaniu naprawy śmigła samolotu. 

i LONDYN, 8:VII. PAT. Chamberlin i Lewin przybyli tutaj z Paryża sa: 
molotem. 

Lotnik Drouhin zadowolony z „Columbji«, 
LE BOURGET, 8. VII. PAT. O godz. 20 min. 12 przybyli tu z Lon* 

dynu na samolocie „Columbia“ lotnik Drouhin, prowadzący samolot, oraz 
towarzyszący mu lotnik Chamberlain i mechanik Mathis. Lotnik Drouhin 
potwierdził, że zamierza dokonać na samolocie „„Columbia* lotu Paryż — 
NowyYork. Drouhin jest najzupełniej zadowolony z samoletu „Columbia” 
postanewił jedynie zmienić kompas. Daty odlotu nie umie jeszcze Określić, 

Zabójca bolszewika- -uniewinniony. 
PARYŻ, 8. Vil. PAT. Sąd przysięgłych uniewinnił Gruzina  Marasz- 

wiliego, który zabił swego współziomka Wahaspeliego, stojącego pod za- 
rzutem pozostawania w służbie rządu Sowietów. 

Równość języków na Ukrainie. 
MOSKWA, 8-VIi. PAT. Rząd ukraiński ogłosił równość wszystkich języków, któ- 

remi mówi ludność zamieszkująca Ukrainę. W/ szkołach wykładane będą na równi język 
rosyjski i ukraiński, jako języki obowiązujące. z 

=== 

Wybuch w zakładach amunicyjnych „Pocisk“. 
W czwartek o godz. l-ej min. 55 na terytorjum zabudowań zakładów amu- 

nicyjnych «Pocisk» w Rembertowie nastąpił silny wybuch, równocześnie w g6- 
rę strzeliły płomienie. Panika ogarnęła okolicznych mieszkańców. 

Wybuch nastąpił w budynku Nr 57. W pokoiku przyległym do olbrzymiej 
sali t. zw. kapiszowni zatrudniony był robotnik Władysław Łuczak oraz: robotni- 
ca Anna Czesuch. Czesuchowa była zajęta zbieraniem z warsztatu braków kapi- 
szonów, posiadających silny składnik wybuchowy, t. zw. «rtęć piorunującą». Bra- 
ki te zbierając Czesuchowa zsypywała do naczynia (wanny) do której wlewano 
wodę, by uniemożliwić zagrzanie si Poda Wskutek dziurawej CY 
woda wyciekała. Brak wody spowodował zagrzanie się kapiszonów i wybuch. 
mierć na miejscu poniosła Czesuchowa. Obecny w tym pokeju robotnik Łu- 

czak ze zranioną twarzą wyskoczył oknem na podwórze. Przechodzący w mię: 
dzyczasie obok budynku Adam Zygmunt, został zabity na miejscu, towarzysz 
jego Józef Rosik—ciężko zraniony. Oprócz tego znajdujący się w kapiszonowni 
Antoni Sztompka, Michalina Wojciechowska, Żukowska, Atia Bożek odnieśli 
ciężkie lub lżejsze rany. 

Proces gen. Žymierskiego, 
WARSZAWA, 8 VII. (żel. wł, Słowa). Proces przecwko gen. Žymier- 

Skiemu rozpoczął się dziś o godzinie 9 m. 30. Na wstępie obrońca oskar: 
żonego mec. Szurłej nawiązując do wniosku prokuratora, wywołanego 
przedyczesnem ogłoszeniem aktu oskarżenia przez kilka pism, prosi prze- 
wodniczącego aby przedsięwziął odpowiednie represje w stosunku do 
przedstawicieli tych dzienników. | : : 

Prokurator Rumiński nie popiera wniosku a nawet stwierdza, że nie- 
które zarzuty wysunięte przez jedno z pism zgadzają się z jego osobiste- 
mi wrażeniami: Przewodniczący oświadcza, że nie może się przeciwstawić 
takiemu lub innemu poglądowi ze strony prasy. Po tych wyjaśnieniach 
oskarżony Udzielał w dalszym ciągu wyjaśnień. 

mocno ich bijące. Odgrażali się na- Szca Żydzi stawili się nadzwyczaj 
wet chłopcom rozklejającyn afisze tłumnie. 
propagandowe. Słowem działali, nie „ Oddanych było razem 2535 gła- 
przebierając w środkach, sów, z czego na poszczególne listy 

Do pomocy sprowadzili sobie Padło: Nr. 3 Rolnicy m. Nieświeża 
zdemaskowanego posła Wolickiego, 575 8 mandatów, Nr. 4 Żydow- 
zmuszonego do ustąpienia z terenu Ska Bezpartyjna Grupa Robotnicza 
powiatu Łuninieckiego, gdzie się tak NT e aaa 
grubo skompromitował pod wzglę- r. 7. Rzemieślnicy Żydzi — 180 
dem pieniężnym. gł. — 2 mandaty. 

Tak w: ciężkiej wałce” zbligała się Nr. 8. Bezpartyjny Komitet Obro- 
chwila wyborów. 

ny Gospodarki Miejskiej — 376 gł. 
3-go lipca odbyło się głosowanie. 

— 4 mandaty. 

Miasto podzielone było na dwa ob- ów Zydewiki aj > pa 
wody; głosowanie bez przerwy trwało Nr, 11. Pol. Partja Socjalistyczna trzynaście godzin. Frekwencja była 
bardzo duża, gdyż głosowało 79 proc. 

— 258 gł — 2 m. 

uprawnionych do głosowania. Zwla. „Nr 12 Żydowski Blok Narodo- wy — 480 —5 mandatów. 
Wszystkie listy żydewskie były 

zblokowane; z chrześcijańskich 3 i 8 
szły razem, a tylko 1i-ta osobno, 

   
ki karjery scenicznej na deskach 
teatru Małego, wykazując wybitne 
uzdolnienie komedjowe, a na jednym 
z wieczorów wodewilowych zaprezen- 
towała się, jako posiadaczka miłego 
głosu i poczucia muzykalnego, 

Zwróciło to uwagę ś. p. Ludwika 
liwińskiego, ówczesnego dyrektora 

operetkowego teatru Nowości, który 
doświadczonem okiem trafnie ocenił 
talent początkującej artystki i zapro- 
sił ją do spróbowania swych sił na 
nowem polu, Szybko szła karjera ś, p. 
Niewiarowskiej pod tak umiejętnym 
kierunkiem, a praca, talent i wdzig- 
czne warunki zewnętrzne skojarzyly 
się szczęśliwie do zdobycia stanowi- 
ska pierwszej wodewilistki teatru „No- 
wości* za czasów najpiękniejszego 
rozkwitu operetki warszawskiej, 

Wybuch wojny zniewolił ś, p, Nie- 
wiarowską do wyjazdu do Rosji, gdzie 

w ciągu szeregu lat, występując wraz 
z pp. Messalówną i Szczawińskim, 
odnosiła prawdziwe triumfy w zakre- 
sie ról wodewilistycznych. Po po- 
wrocie do kraju, oprócz zajęcia sta- 
nowiska pierwszej wodewilistki pol- 
skiej, z powodzeniem próbowała też 
swych słł i w rolach prymadonny 
operetkowej np. w „Markizie Pompa- 
dour*, w „Hrabinie Maricy* i t. p. 

Chlubnie odznaczała się niezwy- 
kłą pracowitością; grywała całe lata, 
nigdy nie pozwalając sobie na urlop, 
jakby przeczuwając, że tem życiem, 
które tak pogodnie i radośnie umiło- 
wała, nie będzie jej danem długo się 
cieszyć. Nie tylko nie doczekała sta- 
rośći, nie doszła nawet do wieku, 
kiedy już mogłaby widzieć swą pracę 
artystyczną zakończoną, 

W ostatulch latach z wielkim za- 
pałem i energją prowadziła wraz z p, 

Konferencja morska. 
Z kół, zbłiżonych do angielskiej 

delegacji w Genewie, komunikują, co 
następuje: 

Propozycje angielskie w sprawie 
redukcji zdelneści ofenzywnych krą- 
żowników zmierzają w dwuch k'erun- 
kach: 1) znaczne ograniczenie pojem- 
ności i siły uzbrojenia krążowników 
i 2) ścisłe określenie liczby krążowni- 
ków wielkich, uzbrojonych w działa 
8-calowe. Propozycje te wywołane są 
dążeniem do znacznego osłabienia 
sily ofenzywnych krążowników. Pro- 
ponowane ograniczenia w znacznym 
stopniu przyczyniłyby się również do 
zredukowania wydatków, które różne 
państwa ponoszą na zbrojenia mor- 
skie; należy przytem w stosunku do 
W. Brytanji liczyć się z jej położe- 
niem gieograficzanem i niezbędnością 
obrony przez nią swych dróg komu- 
nikacyjnych. Dla tych celów nie są 
bynajmniej potrzebne jednostki o 
wielkim tenażu, wystarczą krążowniki 
o pojemności 7.500 ton, uzbrojone 
w działa 6-calowe, a nawet jednostki 
o mniejszym tonażu. 

W chwili ebecnej Wielka Bryta- 
nja rozporządza siłą 71 krążowników, 
w tej liczbie 14 nowozbudowanych, 
14 w trakcie budowy i 19 w proje- 
kcie. Zgodnie z angielskim punktem 
widzenia liczba wielkich krążowników 
ma ściśle odpowiadać normom, usta* Z, 
lonym podczas konferencji w Wa- 
szyngtonie. Na punkcie tym ujawnia 
się różnica poglądów pomiędzy W. 
Brytanją a Stanami Zjednoczonemi, 
które podtrzymują tezę ustalenia ogó|l- 
nej wysokości tonażu przy pozosta” 
wieniu każdemu z trzech wielkich 
m carstw morskich swcbody do roz- 
miarów poszczególnych jednostek, 
Z angielskiego punktu widzenia takie 
rozstrzygnięcie sprawy doprowadzić* 
by musiało nieuaiknienie do dążenia 
budowy największych jednostek, a 
więc osłągniętoby wyniki wręcz prze: 
ciwne do tych, które są celem kon- 
ferencji obecnej, 

Rozbieżności. 

LONDYN, 8—Vili. Pat. Z kół 
zbliżonych do konferencji morskiej w 
G:newie denoszą co następuje: W 
związku z rozpowszechnieniem się 
pogłoski © rzekomem zerwaniu per 
traktacyj ma skułek niemożliwości 
uzgodnieni punktów widzenia Wiel- 
kej Brytanji i Stanów Zjednoczonych, 

| 
Prenumerata roczna wynosi — 6 zł. Konto czekowe: 

przewodniczący delegacji amerykań- 
skiej p, Gibson w rozmowie z dzienni- karzami oświadczył, że nie widzi po 
trzeby ukrywać trudności, które się 
wyłoniły z powedu rozbieżności po- glądów Ameryki i Wielkiej Brytanii. Jednak stwierdza bąrdzo silne dąże- 
nie obu stron do dojścia do porozu- 
mienia, zwłaszcza wobec ujawnienja dobrej woli w łonie obu delega =. P. Gibson kategorycznie zaprzeczył 
pogloskom „o mającym rzekomo nastą- pić odjeździe delegacji amerykańskiej. 
Odjazd ter projektowany jest na 9 
sierpnia, jednak, gdyby sprawy tego wy« 
mogaly wyjazd może być odroczony. 
2 drugiej strony przewodniczący de- 
legacji angielskiej sdmirał Bridgeman 
powiedział dziennikarzom, że w chwi- 
li obecnej zapatruje się na stan rze- 
czy z większym optymizmem niż przed 
tygodnien.. 

Odprężenie na konferencji 
morskiej, 

GENEWA, 8 7. Pat. W obradach 
konferencji trzech mocarstw daje się: 
zauważyć pewne odprężenie. Prawdo- 
podobieństwo zerwania rokowań staje 
Się coraz mniejsze. 

EDA 

Obiawa policyjna pod War- 
Szawą, 

WARSZAWA, 8 VIi. (tel. wł.Słowa). 
e względu na powtarzające Się CO- 

raz częściej ostatniemi czasy grabie- 
że i rabunki w okolicach Warszawy, 
Komenda Główna Policji Państwowej 
zorządziła wielką obławę na terenie 
6 powiatów, w której udział wzięło 
przeszło 800 policjantów. Podczas 
abławy ujęto 18 różnych przestępców. 

Ślub w aeroplanie. 
BERLIN, 8 7. Pat. Pastor Teich- 

man, który udzielił wczoraj w aero- 
planie ślubu nowożeńcom, został za- 
wieszony w czynnościach przez wła- 
dze kościelne, które uznały, że udzie- 
lenie ślubu w aeroplanie jest obniże- 
niem powagi tego obrzędu kešciel- 
nego. 

— 
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Urocze „W E R KI i pod Wiinem 
całodzienne utrzymanie (4 razy 
dziennie) — 7 zł. Jednoosobowe po: 
koje — 213 zł. każda dodatkowa 
osoba w pokoju dopłaąca — 1 zł. Za 

pościel pensjonatową — 50 gr. 
Telefon 3 — 22 pensjonat. 

 DOEWEZEJZZZE EDS TE ZET TEETA PRZY WRZE ZOZ ZCP ZEE BĘ TOZZOCZ SZK SCWCA. 
Jedyny w Polsce miesięcznik ideowo-polityczny młodzieży 

„MYŚL MOCARSTWOWA* 
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Ostateczny rezuliat wyborów: ży- 
dzi—13 mandatów, chrześcijanie — 11! 
Innemi słowy chrześcjanie stanowiący 
56 proc. ludności, w Radzie znaleźli 
się w mniejszościl— 

Po części jest tu winna apatja i 
niedołęstwo społeczeństwa chrześc jeń - 
skiego, które niedość energicznie zaj- 
mowała się wyborami; ale ogromna 
większość odpowiedzialności, nieomal 
nawet cała spada na tych kilku war- 
chołów z PPS, którzy uniemożliwili 
wspólny front chrześcijański i temsa- 
mem listę jedyną kompromisową. — 
Ustalenie tego faktu nie budzi dziś 
żadnej wątpliwości w nikim: dzięki 
owym kilku „osobnikem*, (trudno 
panami ich nazywać!) dziś Nieśwież 
znalazł się w rękach żydowskich! 

Agenci PPS. zroblii źle spałeczeń- 
stwu, gdyż wnieśli w nie żagiew nie- 
nawiści i oddali w ręce Żydów; zro- 
bili źle dla własnej partji, gdyż mo- 
gąc bez żadnego wysiłku, a zwłaszcza 
bez żadnego wydaiku zdobyć trzy 
miejsca, z biedą wywojowali dwa i to 
puściwszy masę p'eaiędzy partyjnych 
i nadszarpnąwszy bardzo poważnie 
wiarę w PPS., dziś każdy z obrzydze- 
niem odrzuca się od kliki tak postę- 
pulącej, wreszcie zaszkedzili sobie 
moralnie, (nie twierdzę, żeby ponieśli 
szkody materjałnel) bo dziś stali się 
pośmiewiskiem powszechnem. — Sło- 
WEM „zbłaźn li się* kompletnie|-— 

W mieście słyszy się powszech- 
nie zdanie: „oni chcą by tu znowu 
zapanował bolszewizm” — I rzeczy: 
wiście metody walki politycznej uży- 
wane są takie, że się często odnosi 
wrażenie, że prawdziwa PPS, to coś 
bardzo dalekiego, przynajmniej od 
większości naikrzykliwszeį agentów 
tu działających. 

Gdyby mię spytano, dla kogo nie- 
którzy z owych najruchliwszych dzia 

Szczawińskim kolejno teatr Nowy, 
Wodewil, Nowości, a w końcu własny 
teatr „im. Niewiarowskiej*. Ostatnio 
wraz z p. Messal była ozdobą i fila- 
rem sceny „Stołecznej operetki", z 
którą przybyła na występy, tak nad 
wyraz tragicznie przerwane, do nas. 
Jak żołnierz na szańcu obronnym, 
padła na posterunku, zabiegliwie przy- 
gotowując toalety na przedstawienie 
wieczorne. 

Brak czasu na zawiadomienia spo- 
wodował nie dość liczny udział osób, 
które się tylko przypadkowo dowie- 
działy o tem, na eksportacji, zwlok 
od św. Jakóba na dworzec w Wilnie. 
Niezliczone tiumy asystowały smutnym 
ebrzędom pogrzebowym w Warsza- 
wie zarówno przy przewiezieniu 
zwłok z dworca do kościoła Św. 
Krzyża, jak i przy przeniesieniu na 
rękach przez kolegów, trumny z 

PORAZ ONAR RECE T TK T TTT ASK UA 

łaczy pepeesowskich działają, to pie 
umiałbym powiedzieć W czystość 
jednak ich intencji niestety trudno mi 
uwierzyć, — 

Tam są jakieś wielkie brudy! 
Przy ostatnich wyborach ponieśliś- 

my kłęskę, oddając rządy, miasta w 
ręce żydów, moralnie jednak wyszliś- 
my wzmocnieni, okazało się bowiem, 
że dużła większość społeczeństwa 
chrześcijańskiego ma jednak zdrowy 
pogląd na świat i tak łatwo nie da 
się otumanić pięknym a głupim słów- 
kam.— Więcej pracy, znacznie więcej 
potrzeba. ale w rezultacie zdrowy od- 
ruch zawsze znajdzie poparcie w spo- 
łeczeństwie, 

Ale nierównie większą klęskę od- 
nieśli socjaliści" Straciii oni wszelki 
kredyt moralny, zdyskredytowali się 
swemi niectycznemi metodami, a w 
rezultacie wyrzuciwszy powainą ilošė 
pieniędzy | energji zdobyli bardzo 
nikłe rezultaty. — Sądzę, że możnaby 
powiedzieć, że oni przegrali, choć 
równie dobrze mogę się mylić! Nie- 
którzy z tych ludzi może bowizm u- 
ważają się za zwycięzców: mieli dużo 
pieniędzy w swoim ręku i zdołeli du- 
żo zlego zrobić w społeczeństwie. | 
jedno i drugie dla pewnych ludzi, 
mających pewne zasady, jest rzeczą 
bardzo miłą i pożyteczną! 

a> karjery robią się na świe” 
ciel — 

W każdym razie epidemję wybo- 
rów przeszliśmy ciężko; komplikacje 
mogą się wytworzyć powažne.— Po- 
dobne komplikacje często są znacznie 
gorsze od samej choroby! 

Paskudny owad złożył swe jajecz- 
ka pod skórą społeczeństwa; jątrzyć 
się będzie rana i może dużo ropy 
zepsutej będzie trzeba 'wypompować, 
by znowu organizm powrócił do 
zdrowia! — ” 

———— 1 ———— 

kościoła na cmentarz Powązkowski. 
Przed teatrem „Nowościs, na którego 
balkonie przybranym kirem widniał 
portret zmarłej artystki, orkiestra ode- 
grała marsz żałobny Szopena. Nad 
grobem przemówił p. Freszel od 
związku artystów scen polskich, a p, 
Elektorowicž od związku muzyków, 

Wysoko wzniesionym stosem 
okryły kwiaty mogiłę tej, która była 
uosobieniem radości i niosła niefra- 
sobliwy humor i jakby 
opromienioną 
życia. 

Niech zmilkną, wobec majestatu 
śmierci, głosy faryzeuszowskie i czy- 
nem takim stwierdzą Swą przynałeż- 
ność prawdziwą do wyznawców Na- 
uki Chrystusowej, nakazującej nie 
sądzenie, lecz ukochanie bliźaiegol... 

Michat Józefowicz, 

słońcem 
pogodą w szarzyznę 

+ 
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SŁ O W U 

KURIER GOSPODARCZY 
Prace komisji ankiem 

towej. 
Prace metodologiczne komisji an- 

kietowej są już ukończone, kwestjo- 
narjusze rozlicznych grup przedsię: 
biorstw w liczbie ponad 90—redak- 
cyjnie przygotowane, plan bszpośred- 
nich badań zakładów przemysłowych 
—opracowany. 

Miesiąc czerwiec poświęcony zo: 
stał na wykonanie techniczne kwestjo: 
narjuszy, co—poza uruchomionym 
specjalnie aparatem do ich odbijania, 
broszurowania i ekspedycji—wyma- 
gało najwyższego napięcia pracy rów* 
nież ze strony właściwych organów 
komisji ankietowej, t. j. poszczegól- 
nych podkomisyj i przydzielonych do 
nich referatów. 

Wedlug  informacyj, podanych 
przez „Przemysł i Handel” (nr. 26) 
przebieg i stan prac komisji ankieto- 
wej przedstawia się następująco: 

Dotychczas wysłano kwestjonarju- 
sze do przeszło 400 zakładów nrze- 
mysłowych, a mianowicie: do 97 ce- 
gielni, 33 młleczarń, 100 tariakėw i 
zakładów przemysłu drzewnego, 52 
piekarń, 30 młynów, 60 przedsię- 
biorstw naftowych, 14 cementarni i 
20 zakładów przemysłu wapiennego. 
Gotewe do wysyłki są egzemplarze 
kwestjonariuszy dla 95 fabryk włókiene 
niczych i 23 fabryk wyrobów dzia- 
nych, dla 50 garbarń, oraz najobszer- 
niejszy kwestjonarjusz metalurgiczny, 
który będzie wysłany do 12 zakła- 
dów. 

W ciągi czerwca wyśle się jesz- 
cze kwestjonarjusze dla przemysłu 
węglowego, cukrowniczego i obuwia- 
nego. 

W ten sposób zostanie zakonczo- 
na główna praca nad kwestjonarju- 
szami, gdyż wymienione powyżej 
kwestjonarjusze obejmują majpował. 
niejsze i najbardziej skomplikowane 
przemysły z pośród podlegających 
badaniem przez komisję ankietową. 
Kwestjonarjusze, które pozostaną do 
technicznego przygotowania w lipcu, 
są gotowe redakcyjnie i dotyczą głów= 
nie drobniejszych gałęzi przemysłu 
budowlanego i spożywczego. 

Jednocześnie Komisja Ankietowa 
rozpoczęła bezpośrednie właściwe ba- 
dan'a przedsiębiorstw przemysłowych. 
Badania, dokonane wiosną, nosiły 
charakter informacyjny i miały służyć 
jako sprawdzian dla prać przygoto- 
wawczych. Obecnie zbiera się już 
dane definitywne według ustalonego 
planu, 
"Okres badań bezpośrednich po- 

trwa około 3 miesięcy. Kolegja, zło- 
żone z 3—4 osób, wyjeżdżać będą 
w coraz większej liczbie, poza tem 
dla badań pojedyńczych kwestyj de- 
legowani będą poszczególni członko: 
wie Komisji Ankietowej. 

Specjalnie baczną uwagę Komisja 
będzie zwracać na utrzymanie kon- 
taktu z wielkiemi przedsiębiorstwami, 
które otrzymały najbardziej skompli- 
kowane kwestjonarjusze, aby ułatwić 
im ich wypelnien'e. 

Dla prac kolegjów od połowy 
lipca oddany będzie do pomocy cały 
rozporządzalny persenel Komisji An- 
kietowej, w biurze pozostanie tylko 
aparat konieczny dla regulowania i 
przygotowania wyjazdów oraz zała- 
twiania spraw bieżących. 

Jeszcze przed ukcńczeniem wy- 
jazdów zaczną z końcem września 
napływać do biura Komisji Ankieto. 
wej kwestjonarjusze, wypełnione przez 
przedsiębiorstwa, i pracę nad niemi 
trzeba będzie natychmiast uruchomić. 
Kwestjonarjusze będą segregowane i 
przygotowane do opracowania w spo- 
sób, zapewniający przedsiębiorstwom 
zachowanie poufności udzielonych 
przez nie danych. 

Z początkiem października roz- 
pocznie się opracowywanie sprawo- 
zdania i wniosków Komisji Ankieto- 
wej w zakresie powier: onych jej prac, 
tak, aby termin ostatecznego zakoń: 
czenia działalności Komisji Ankieto* 
wej wypadł jeszcze w grudniu r.b. (—) 

INFORMACJE. 
Po roku stabilizacji politycz. 

nej i finansowej- 
(Opinja „Agence Economique et Fl- 

nanciėrė“), 

«Agence Economique et Financie- 
re» ogłasza artykuł, w którym ob- 
szernie omawia warunki gospodarki 
finansowej i ekonomicznej od czerwca 
1926 r. do czerwca 1927 r. i, na 
podstawie przytoczonych danych sta- 
tystycznych, dochodzi do wniosku, 
że wyniki te są nader dodatnie. Przy- 
pisać je należy w pierwszym rzędzie 
utworzeniu silnego Rządu, któremu 
przewodnictwo Marszełka Piułsudskie- 
go zapewniło jednolitość i ciągłość 
poczynań. 

Najbardziej uderzającem  świadeć- 
twem polepszenia sytuacji finansowej 
jest zwyżka a następnie stabilizacja 
złotego od 31 sierpnia 1926 na po- 
ziomie 9 za dolara. Nadwyżki budże- 
towe wzrastają w  Szybkiem tempie 
(46 miljonów w styczniu 1926 r, 
234 miljonów w maju 1927 r.). Nie- 
mniej charakterystycznem zjawiskiem 
jest powiększenie zapasu dewiz (10 
miljonów w czerwcu 1929—230 w 
maju 1927). Pokrycie złotego wzrosłe 
jednocześnie z 33,7 proc. na 53 procu; 
spłacono kredyty interwencyjne w 

Federal Reserys Bank; rozpoczęto 
wycofywanie z ebiegu nadmiaru biłonu 
i biletów państwowych. Poważne 
odprężenie daje się również odczuć 
w dziedzinie kredytowej: Bank Polski 
obniżył stopę procentową z 12 na 8, 
banki prywatne z 24 na 13 proc. 
rocznie. Równolegle wzrosły bardzo 
poważnie wkłady w instytucjach kre- 
dytowych i kredyty bankowe. Miarą 
osłabienia kryzysu przemysłowego 
jest zmniejszenie się liczby bezrobot 
nych z 320 tysięcy w kwietniu 1926 
na 175 tysięcy w maju 1927, Rząd 
przedsięwziął ze swej strony planową 
akcję, zmierzającą do ulepszenia 
organizacji produkcji przemysłowej i 
rolniczej. 

Opłaty stempłowe od przedsta: 
wicielstwa handlowego Z.S.RR. 

Przedstawicielstwo Handlowe Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich nie 
może być uważane za przedstawicielstwo 
dyplomatyczne lub konsularne i niema żad- 
nej umowy  międzypaństwowej,  któraby 
określała prawo i przywileje powyższego 
przedstawicielstwa w Polsce. 

Wobec tcgo, jak również z uwagi, że — 
o ile chodzi o Państwo Polskie — od odpłat 
stemplowych w zakresie podań i świadectw 
jest zwolniony jedynie Skarb Rzeczypospo- 
litej Polskiejj a nie służy to uwolnienie 
przedsiębiorstwom państwowym, „będącym 
odrębnemi osobami prawnem (art, 144 p. 1 
oraz art. 160 p. 3 ustawy o opłatach stem- 
plowych z dn. 1 lipca 1926 r. — «Dz. Ust. 
R. P.» Nr. 98, poz. 570), Ministerstwo Skar- 
bu okólnikiem z dn. 1 czerwca r. b. L. DPO 
509)7-VII stwierdziło, że do Przedstawiciel- 
stwa Handlowego Z. S. R. R. nie należy 
stosować punktu 6 artykułu 144 ustawy o 
opłatach stemplowych, że zatem podania, 
wnoszone przez wymienione przedstawiciel 
stwo, oraz świadectwa mu wydane, podle- 
gają cplatom stemplowym. 

KRONIKA MiEJSCOWA. 
— System spłaty długów na 

osadnictwo. Swego czasu osadnicy 
otrzymali pożyczki oraz zapomogi 
udzielane im z kredytów asygnowa- 
nych na parcelację i pomoc dla osad- 
ników. Obecnie Ministerstwo Reform 
Rolnych przystąpiło do ustalenia cyf- 
ry zadłużenia poszczególnego osad- 
nika w Skarbie Państwa licząc jed- 
nocześnie i procenty od sumy otrzy- 
manej. Suma ta rozłożonaj zostanie 
do spłaty na okres 15 łat. Jeżeli wy- 
sokość półrocznej raty  amortyzacyj: 
nej będzie stanowiła isumę mniejszą 
niż 20 zł. w złocie, to termin spłaty 
należności może być odpowiednio 
skrócony w ten sposób, aby nalež- 
ność spłacana była w ratach półrocz- 
nych nie mniejszych niż 20 zł. w 
złocie. 

Przewidziane są jeszcze pewne 
ulgi w odniesieniu do osób, które 
wykażą się trudnościami płatniczemi. 

(n) Ceny (w Wilnie z dnia 8 
lipca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 

—55 zł., za 100 kig., owies 46—48 (zależ- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, 
pszenne 33—35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 
żytnia 8 — 10, siano 15—18. Tendencja 
"Pokoi Dowóz umiarkowany. 

iqka pszenna anierykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 

  

żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 70—75, 60 proc. 
60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 kz 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, ipeloma 80—95, pęczak 
50—60,jaglana 70—! 

Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg. 
cielęce 180—220, baranie 270 — 280 wie. 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

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

Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 160--170, twaróg 100— 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
tone 450 — 500, solone 400 — 450, desero» 
we 500—550. 

Jaja: 140—150 za 1 dziesiątek. 
Drób: > — 7,00 zł. za sztukę, 

kaczki żywe 5,00—8,00, bite 400—600, gęsi 
żywe 12,00—15,00, bite 10.00—12.00, indyki 
ZE 20.00—22.00, bite 15.00—18.00 zł, za 
sztukę, 

Warzywa: kartofle 18—20 gr, za 1 kg., 
młode 70—80, cebula 120—i40, cebula zie- 
lona 5—10 ( ek), szczaw 25—30 za 1 kg., 
sałata 30—40, marchew młoda 20—30 (pęcz.), 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 30-40, brukiew 25-30, ogórki młode 15- 
20 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 ikg., 
fasola 80-90 gr. za 1 kg. szparagi .400—450, 

Jagody: truskawk 120—130 za 1 kg, 
poziomki 140—150, czereśnie 120—130. 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 
za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, šniete 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
8 lipca 1937 t. 

Dewizy i waluty: 
Tranz, Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Belgja 124,42 124,73 124,11 
Holandja 358,45 359,32 357,53 

Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35— 35,09 3491 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 175,— 172,61 171,74 

Wiedeń 127,87 126,18 125,56 
Włochy 48,77 48,89 48,65 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 53,25 53,50 
Pożyczka dolarowa 84,— 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwers. 62,— —, — —, — | 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 53,— 52,75 53,50 
5 proc. warsz. 63,75 63,50 
8 proc. obligacje Banku komunalnego 92— 
8 proc. Warsz. /6,— — — 
T proc. przemysłu polskiego 80— 
8 proc. listy warsz. 75,50 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 
Wilno, dnia 8 lipca 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,931/,—8,92 i pół, 
Złoto. 

Rable 465 
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Q Dris Wsch, sł. o g. 3 m. 26 
Weroniki P. o Zach. sł. o g.19 m. 56 

7-iu br. m. 

  

Spostrzeženia meteorologiczre Zaklad 
BP Meteorologii UA B. 

z dnia 8—VII. 1027 z. 

Ciśnienie ) 195 
średnie 

Temperatura 
średnia 

Opad sa do- 
bę w mm, 

Wiatr к A ) Północny. 

Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę "1-14 OC 
Maximum za dobę -|-25 0С. 
Tendencja barometr; czna spadek c śnienia. 

URZĘDOWA. 
— Wojewoda Raczkiewicz 

członkiem kap tuły Orderu Polo- 
nia Resttuta. Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej mianował Pana Woje- 
wodę Raczkiew'cza członkiem Kapi- 
tuły Orderu Polonia Restituta ra dal- 
sze trzechlecie. 

— Opieka nad zabytkami ki- 
storycznemi. Ministerstwo S2raw 
Wewnętrznych  poleciło władzom 
wojewódzkim zwrócić uwagę by pod- 
ległe im władze administracyjne oka- 
zywały daleko idącą pomoc wszelkim 
instytucjom, mającym na celu kon- 
serwację zabytków lub będącym z 
niemi w kontakcie. | 

W miejscowościach, gdzie znaj: 
dują się cenne zabytki histeryczne, a 
dotychczas niema instytucji opieku- 
jącej się niemi, lokalne władze admi» 
nistracyjne powinny peczynić kroki 
ku stworzeniu takiego towarzystwa. 

Kurator Ryniewicz u p. 
Wojewody. W dniu wczorajszym 
Kurator Okręgu Szkolnego p. d r Ry- 
niewicz z racji odjazdu na urlop od- 
był dłuższą konferencję z Panem 
Wojewodą Raczkiewiczem w spra- 
wach szkolnictwa. Jednocześnie z tem 
dowiadujemy się, że Ministerstwo O: 
światy postanowiło nadać białoruskie- 
mu gimnazjum w Wilnie prawa pań- 
stwowe, pociągnie to za sobą re- 
organizację tego gimnazjum. Prace 

-1-23 OC 

przygotowawcze do tej reorganizacji 
prowadzone są obecnie przez Kura- 
torjum szkolne. 

MIEJSKA. 

— (0) W sprawie opłat miej- 
skiego podatku inwestycyjnego 
na budowę dróg. Magistrat m. 
Wilna podaje do wiadomości, że na- 
kazy płatnicze na opłatę podatku in- 
westycyjnego na budowę dróg w 
rozmiarze 50 proc. dodatku mlejskie- 
go do ceny świadectw przemyslo- 
wych, zostały rozesłane wszystkim 
tym osobom, które otrzymały te pa- 
tenty od izby skarbowej. Onłaty te 
winny być wniesione do kasy miej- 
skiej w ciągu bieżącego miesiąca lipca. 
Osoby, które przypadkowo nakazu 
płatniczego nie otrzymały, wiane zgła- 
sić się bez zwłoki do wydziału po- 
datkowego dla otrzymania odpisu 
albowiem w przeciwnym razie nie- 
otrzymanie w porę nakazu nie będzie 
służyć wytłómaczeniem ewentualnego 
opóźnienia opłaty i związanej z tem 
pieniężnej kary. 

— Konferencja w sprawie bu- 
dowy ośrodka zdrowia w Wilnie. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
kłądnie ostatnio silmy nacisk na stan 
zdrowotny miast i miasteczek. W 
tym celu w całym szeregu miast po- 
wstają t. zw. ośrodki zdrowia. W 
dniu wczorajszym radca dr. Tubjasz, 
delegat Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych odbył konferencję z Panem 
Wojewodą Raczkiewiczem w sprawie 
budowy ośrodka zdrowia w Wilnie. 
Powołanie do życia tak cennej insty- 
tucji jak eśrodek zdrowia miewątpli- 
wie popchnie sprawę zdrowotneści 
na nowe tory. 

WOJSKOWA. 

— (o) Dodatkowa komisja po- 
borowa. Jak się dowiadujemy, w 
dniu 15 lipca rezpoczną się posie- 
dzenia dodatkowej komisji poboro- 
wej dla tych poborowych, którzy do- 
tąd z jakichkolwiek powodów nie 
stawili się na komisję i nie zostali 
zakwalifikowani do służby wojskowej, 

AKADEMICKA./ prywatnych 
— (c) Mensa akademicka prze- 

staje być czynna. Ponieważ ogół 
akademików korzystających z obia. 

dów w Mensie Akademickiej (Bakszta 
11), wyjechał na wakacje z Wilna, 
Mensa zostaje z dn. 9 b. m. zamknię- 
ta na okres letni. Panownie otwarta 
zostani: Mensa koło 15 września. 
gdyż w tym czasie zaczynają już 
akademicy przybywać do Wilna. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zasiłki dla bezrobotnych 

umyslowych. Na podstawie rozpo- 
rządzenia Ministra Pracv i Opieki 
Społecznej z dn. 15Vi. 1927 r. (D. 
Ust. Rz. P. Nr. 56 z dnia 27.Vi. 1927 
r. poz. 497): — bezrobotni pracow* 
nicy umysłowi, nie korzystający do- 
tychczas z zasiłków mają prawo do 
ich otrzymywania, o ile: 

1) udowodnią, że przynajmniej 
przez 20 tygodni w okresie czasu po 
1 października 1924 r. pozastawali w 
stosunku najmu pracy w przedsię- 
biorstwach i zakładach pracy, zatrud- 
niających powyżej: $ robotników i 
pracowników umysłowych. 

2) do dnia 31 sierpnia 1027 r. 
zgłoszą swe prawo do świadczeń w 
Obwodowem Biurze Funduszu Bez- 
robocia w Wilnie, Subocz 20 A. ust- 
nie lub pisemnie, względnie zgłoszą 
się w instytucji zastępczej tegoż Biu: 
ra w miejscu swego zamieszkania. 

— Pięć tysięcy złotych na bez- 
robotnych. Biuro funduszu bezro- 
bocia otrzymało na rachunek wypłat 
zasiłków doraźaych i ustawowych u- 
mysłowym i fizycznym bezrobotnym 
m. Wilna w miesiącu bieżącym pięć 
tysięcy złotych. 

— Strejk w browarze „Szo- 
pena*. Zarząd browaru „Szopena* 
wydalił przed kilkoma dniami pięciu 
robotników. Na tle tego powstał o- 
becnie ostry zatarg, gdyż robotnicy 
przyjmując groźaą postawę żądają 
natychmiastowego przyjęcia wydalo- 
nych, grożąc w razie nieuwzględnie- 
nia tego strejkiem. Zarząd fabryki 
skierował sprawę do Inspektora 4Pra- 
cy. Jak nas informują na terenie bro- 
waru «Szopena» działają wpływy kla- 
sowego związku zawodowego pracow- 
ników browarnianych. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 4 bm. 
załatwił m. in. następujące Sprawy: 
uchwalił regulamin nakładania kar na 
pracodawców za nlezgłoszenie pra- 
cowników do ubezpieczenia w K.Ch.; 
zatwierdził miesięczny urlop d-ra Tu- 
kałły (choroby nerwowe) od dn. 1 
lipca br.; zaliczył dra Łęskiego (cho- 
roby wewnętrzne) do liczby stałych 
łekarzy ambulatoryjnych; skierował do 
komisji zakupów sprawę częściowego 
remontu wynajętego lokalu przy ul. 
Magdaleny 4, dokąd będą przeniesio* 
ne bura administracji Kasy, a któ: 
rych dotychczasowy lokal zostanie 
całkowicie zajęty przez Biuro Cho- 
rych i Wydział Lekarsk'; powziął dy- 
rektywy co do wniosków na Radę 
Kasy, której posiedzenie odbędzie się 
w dn. 14 lipca br., w sprawie uzy- 
skania i zużytkowania większej po- 
życzki dla Kasy na cele inwestycyį- 
ne; zaakceptował sprawozdanie prze- 
wodniczącego zarządu z zadecydo- 
wanych spraw, a m. in. o potrącaniu- 
od dn. 1.VII. br. od pracowników 
Kasy, otrzymujących uposażenie w/g 
norm urzędników państwowych, 2/5 
składek ubezpieczeniowych; zatwier- 
dził wnioski komisji świadczeń © 
wprowadzeniu pewnych zmian w kie: 
rowaniu chorych do lekarzy, zwięk= 
szając ilość godzin przyjęć lekarzy w 
chorobach wewnętrznych, oczu, ucha, 
gardła i nosa, zapraszając, 4 specja 
listę w ostatnich d-ra Świeżyńskie- 
go z ordynacją w ratnych  godzi- 
nach; zaakceptował wnioski Komisji 
Finansowo-Gospodarczej w szeregu 
spraw pociągnięcia pracowników do 
ubezpieczenia, rekłamacji wymierzo- 
nych kar i składek craz zaliczenia od 
1 czerwca służących przychodzących 
do Vi gruny zarobkowej ze składką 
zł. 2 gr. 85 miesięcznie. 

RÓŻNE. 

-- Zawody lotnicze w Poru- 
banku. jutro w niedzieinę 10 lipca 
na lotnisku na Porubanku odbędą się 
wielkie zawody lotnicze 11 go Myšiiw- 
skiego pułku lotniczego na rzecz Li 
gi O.P.P. Zawody te jako: pierwsza 
tego rodzaju impreza w Wilnie wzbu- 
dzą niewątpliwie olbrzymie zainiereso- 
wanie, Łatwy dojazd na Porubanek 
(specjalny pociąg o godz. 13 m. 30 
oraz autobusy odchodzące z Placu 
Katedralnego z pod gmachu Woje- 
wództwa) oraz niskie ceny biłetów 
(siedzące po 2 zł. wejściowe po 1 zł. 
dla członków LOPP. 5 proc. rabatu) 
umożliwią wszystkim spragnionym 
świeżego powietrza miłe i ciekawe 
spędzenie niedzieli. Podczas zawodów 
przygrywać będzie orkiestra wojsko- 
wa. Obficie zaopatrzony bufet na 
miejscu. Początek zawodów 6 godz. 
2 po południu. 

— Konkurs na gmach Mini- 
sterstwa Robót Publicznych i 
Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go w Warszawie. Zarząd Stowa- 
rzyszenia Architektów w Wilnie za- 
wiadamia, że termin złożenia prac 
konkursowych został przez Okręgo- 
„wą Dyrekcję Robót Publicznych w 
Warszawie przesunięty na dzień 16 
sierpnia 1927 r. 

— Urzędowy spis abonentów 
sieci telefonicznej na 1927.28 r. 
Wyszedł z druku urzędowy spis abo- 
nentów sieci telefonicznej Okręgowej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów na rok 
1927—28. 

Cena tego spisu: dla abonentów 
i samerządowych za 1 

4 

Vegzempiarz na każdy główny telefon 
įabonamentowy—2 zi, w wolnej sprze- 
daży dla osób postronnych—3 zł 

3 

Konferencja w sprawie rzeźni miejskiej. 
Sprawa rzeźni miejskiej nie adpo- 

wiadającej wymogom techniki nowe* 
czesnej i zbyt małej jak na Wilno 
poruszana była na łamach prasy wi- 
leńskiej niejednokrotnie. Obecnie 
władze miejskie postanowiły zająć się 
tą sprawą i poczynić starania © uzy- 
skanie niezbędnych kredytów. W dniu 

wczorajszym pan wojewoda Raczkie- 
wicz. przyjął prezydenta Bcūkowskie- 
go, celem omówienia spraw rzeźni 
miejskiej Wobec przewidywanej kon- 
kurencji ze strony rzeźni Nowowi- 
lejskiej; nowa Rada Miejska będzie 
musiała sprawie tej poświęcić sporo 
cząsu. 

Sprzedaż w urzędach pocztowo-tele- 
graficznych 

— Wystawa obrazów warszawskich 
artystów malarzy, otwarta codziennie od 
godz. 10 r. do 7 wiecz, w sali klubu Han- 
dlowo-Przemysłowego w Wilnie (ui. Mickie- 
wicza 33 a), w dalszym C'ągu budzi wielkie 
zainteresowanie wśród licznie zwiedzającej 
ją publiczności. Przed niektóremi obrazami 
widzowie zatrzymują się czas dłaższy, jakby 
wchłaniając w siebie zawarte w nich twór- 
cze myśli artystów, oraz napawając wzrok 
swój tchnieniem bijących z nich cudownych 
czarów. I tak, po za pracami poszczególnych 
autorów, wymienionych już w poprzednich 
komunikatach, ogólną uwagę zwracają na 
siebie: wysoce nastrojowe pejzaże <Na pa- 
stwisku» i falujące «Łany zboża podczas 
wichury» — Wandy Peltyn-Muszkatowej; — 
głęboko natchniona «Głowa św. Jana» Fien- 
ryka Piątkowskiego (odznaczonego za tego 
rodzaju prace);—urocza «Sielanka nad wodą 
w oc księżycową» Maryli Rafałówny (pseu- 
donim Wąsowiczówny), córki znarego pej- 
zażysty Rafała Wąsowicza, którego cztery 
krajobrazy bardzo ładne: «Widok Płocka 
nad Wisłą», «Wyszków», «Kazimierz pod- 
Czas targu na rynku» i «Drzewa przy dro: 
dze» również są tu wystawione;—wyróżnia- 
jące się swym odrębnym kolorytem i techni- 
ką specjalną o kierunku impresjonistycznym 
dwie prące <Las w upalny dzień» i <Sosny 
w lesie» wybijającego się na pierwsze sta- 
nowisko młodego jeszcze artysty Adama 
Róhrenschefa; — w wiernem odbiciu w rze- 
Czywistości <Pejza> zimowy», «Słoneczny 
dzień» i <Pałacyk na wsi» Reynholda Reint- 
hala; -nadzwyczaj subtelna i miła «Główka 
dziewczyny» i <Martwa natura» H. Sikor- 
skiej; — w grotgerowskim stylu ujęta <Scena 
rodzajowa z powstania 1863 r» Konstantego 
Gorskiego; oraz nieżyjącego już z dobrej 
epoki artysty ś. p. Igaacego Gierdziejew- 
skiego precyzyjnie wykonany rysunek ołów- 
kowy <Projekt do rzeźby». 

A więc urozmaicenie wielkie i co do 
treści i co do rodzaju i techniki wystawio- 
nych obrazów. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr «Reduta» na Pohulance. 
Dziś w sobotę 9-go b. m. po raz, drugi i 
ostatni perła komedji polskiej «Śluby pa- 
niefiskie> Al. hr. Fredry, która na wczoraj- 
szej premjerze została gorąco przyjęta przez 
licznie zebraną publiczność. 

Dzięki subtelnemu komizmowi w jaki 
bogate jest to arcydzieło Fredry oraz wyko- 
naniu świetnie wprost zgranego zespołu, pu- 
bliczność bawiła się doskonale. 

Niewielką ilość biletów jaka pozostała 
na dzisiejsze przedstawienie w cenie od 20 
gr. do 2.50 wcześniej do nabycia rano w 
biurze «Orbis» zaś od godz. 5 po poł. w ka- 
sie teatru. 

— Reduta na Pohulance. Występ 
taneczny Musi Dajches. Jutro 0 g. 4-ej 

pp. w gmachu na Pohulance wystąpi tylko 

eden raz fenomenalna 6-oletnia tancerka 
usia Dajches i artysta Teatrów Warszaw- 

„skich Ryszard Misiewicz. W programie mło- 
dziutkiej tancerki Liszt, Grieg, Saint-Saens, 

Satz i Chopin. Bilety w cenie od 1 zł. wcze- 
śniej do nabycia w księgarni «Lektor: (Mic- 
kiewicza 4) — w dzień koncertu w kasie te« 
atru od godz. 12-ej w poł. j 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi- 
siejsża premjera legendy dramatycznej An— 
gkiego <Dybuk», w przekładzie i iscenizacji 
An. Marka, wywołała żywe zainteresowanie 

wśród publiczności wileńskiej' Sztuka osnu« 
ta na tle życia żydów na Polesiu wprowa- 

dza widza w Świat obcy i zupełnie odręb- 
ny. Bohaterzy, ich wierzenia i życie przyno- 
szą z6 sobą wiew mistycyzmu. W prowadze- 

nie na scenę całego szeregu nigdy niewi- 
dzianych obrzędów, uroczystości, zwyczajów, 
potęguje koloryt sztuki. 2 

Nicią przewodnią ideolodji jest ogólno- 
ludzki problem winy i kary. z - 

W wykonaniu tej interesującej sztuki 
bierze udział cały personel artystyczny, oraz 
liczni statyści i chóry. a: 
Andrzej Marek, Dekoracje prof. Drabika z 
Warszawy. 

Ceny miejsc od 50 gr.—Kasa czynna Co- 
dziennie od 11 r. do 9 w. bez przerwy. 

— Teatr Letni (ogród po Bernardyń 
ski). Pożegnalne przedstawienia. Dziś 

ukaże się po raz ostatni świetna operetka 
Kaimana <Holenderka> z pp. Czerniawską, 
Sokołowską, Malinowskim,  Laskowskim, 

Winiaszkiewiczem i in. > 
Jutro odbędą się dwa przedstawienia, o 

g. 4 m. 30 pp.—«Księżniczka Cyrkówka» — 
wieczorem 0 g. 8 m: 30 <Królowa kinema- 
tografu» J. Glberta z p. Janiną Sokołowską 
na czele. 

— Zakończenie uroczystości koro- 
nacyjnych. Dziś k w sobotę 9 b. m. o g. 
6 wiecz. w Kaplicy Ostrobramskiej czór T-wa 
«Lutnia» wykona po raz ostatni litanję Ostro- 
bramską (trzecią) z towarzyszeniem orkiestry. 

Oprócz litanjj przez ten że chór wykonaną 

będzie kantata, ułożona na cześć N. M 

Ostrobramskiej przez p. Leśniewskiego do 

słów p. Wandy Stanisławskiej, która wiersz 

ten poświęciła chórowi T-wa <Lutnla>. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Śmierć od pioruna. Burza jaką cb- 
serwowałiśmy w ubiegły czwartek w Wilnie 

w gm. Worniańskiej szalała ze zdwojoną si- 

łą. W odiegłości trzystu metrów od wsi Tar- 

taki tejże gminy, zabity został przez piorun 
Jan Szostak. 

— Ujęcie paserów. W nocy na 8 b.m. 
podczas obławy aresztowano Franciszka Ta- 

rasiewicza i Michała Bacburzyńskiego w mie- 

szkaniu których znaleziono ubranie skradzio- 
ne ną szkodę Bolesława Wojniłowicza (Za: 
rzecze 13). Skradzione rzeczy odebrano i 
zwrócono poszkodowanemu. 

Śmiertelna kąpiel. Dn. 7 b. m. ką- 
piąc ue w rzece Wilji utonął An oni Rosz- 
czyc (Lwowska 31). Zwłoki nie wydobyto. 
Poszukiwania w toku. 

SZEASIAEAKGEIA 

Ё 
uregulowanie 

BRT EG 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz, sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych 
wnoszenie przedpłaty na LIPIEC. 

Kontu Czekowe Słowa P K 0. 

Nr. 80259 

Nie tylko gawrony... 
Od jednego z naszych czytelni- 

ków otrzymujemy następujące słusz- 
ne uwagi: 

W uzupełnieniu artykułu „Sosny 
czy gawrony“, „Slowo“ Nr 142,; do- 
dać trzeba, że nietylko gawrony nisz- 
czą sosny w Zwierzyńcu, ale i ludzie 
nie gorzej potrafią to uskuteczniač, 
Pomiędzy szpitalem š-go Jakėba a 
Zielonym mostem dawniej byłą ładna 
lipowa aleja, kończąca się skwerem 
przed szpitalem. Okupanci Niemcy 
wyrąbali lipy na skwerze, urządzając 
wojskowy garaż samochodowy, oga- 
łacając z drzew placyk przed szpita- 
iem. Obscnie przy wywożeniu ziemi 
z Boufałowej góry aleja stopniowo 
podlega zniszczeniu: wywożona  zie- 
mia zwala się na brzeg Wilji nie 
będąc narazie niwslowaną, przepojona 
glina wodą pozostając przez dłuższy 
czas naokoło drzew niszczy korzenie; 
oprócz miejskich furmanek, zwożą- 
cych ziemię, w dni targowe całe set- 
ki włościańskich furmanek jadąc aleją 
tworzą koleiny i obiłają kołami pni 
drzew, w czas zaś posuchy osypują 
kurzem nieszczęsnych spacerowiczów 
i zmuszają ich do oddychania kurzem, 
—mkną tą aleją liczne wojskowe wo- 
zy, harcują konno kawalerzyści, re- 
werzyści, zmuszając publiczność usu- 
wać się na ulicę, wyrostki na gru- 
bych gałęziach urządzają huśtawki, 
łamiąc takowe. Nie dziwnego, że lipy 
marnieją, obecnie uschło przeszło 10 
drzew i liczba ta stopniowo będzie 
się zwiększać. Dziwna rzecz, że nikt 
do kogo to należy, nie zwróti uwagi 
na podobne barbarzyńskie tępienie 
drzew, które liczą za sobą dziesiątki 
łat. A tak łatwo „byłoby zaradzić złe- 
mu: należałoby wjazd do alei od Zie- 
lonego miostu żagredzić słupkami, 
postawić słup z napisem o wzbronie- 
niu jazdy aleją, mad furmankami zaś 
micjskiemi, zwożącemi ziemię na 
brzeg Wilji, ustalić ścisły nadzór, że- 
by zapobiedz niszczeniu alei, która 
jest upiększeniem miasta i jest b. 
ważnym czynnikiem pod względem 
zdrowotnym. 

Z SĄDÓW. 
Pokojowa dywersja komuni- 

styczna. 

Podczas obejmowania granicy wschod - 
niej przez Korpus Ochrony Pogranicza pow 
stała w 1925 roku w powiatach Wilejskim 
Dunitowickim komunistyczna organizacja Bia 
łoruska. Celem tej organizacj! było przygo 
towywanie gruntu do przewrotu oraz infor 
mowanie władz sowieckich o stanie wew 
nętrznego bezpieczeństwa Polski. Prócz tego 
działalność tej organizacji, którą rzeczo- 
znawcy zakwalifikowali do t. zw. «dywersji 
pokojowej», zmierzała w wyniku ostatecz- 
nymm do oderwania przez zamach terytorjum 
Białoruskiego należącego do Polski i przy- 
łączenie go do Białorusi sowieckiej. Prak- 
tycznie miało się to odbyć w ten sposób, iż 
w odpowiedniej chwili wznieconoby pow- 
stanie. Jednocześnie wojska sowieckie ude- 
rzyby z zewnątrz. Wrazie ewentualnej wojny 
Polski z Śowietami miała rzeczona organi- 
zacja nieść pomoc wojskom sowieckim przez 
napady na tyłach armji polskiej, niszczenie 
łączności telefonicznej i telegraficznej, bu- 
rzenie mostów, kolei i innych objektów pań- 
stwowych. Organizacją kierowali i udzielali 
wskazówek przyjeżdżający z Rosji sowiec- 
kiej agenci. Śledztwo ujawniło łączność or- 
ganizacji z G. P. U. w Mińsku. 

Nasza policja wywiadowcza wykryła 
jednak cały spisek zanim ujawniły się skut- 
ki jego destrukcyjnej roboty. Okazało się, iż 
organizacja jest bardzo rozgałęziona i obej- 
muje swą siecią powiaty Wilejski, Postawski 
i Duniłowicki. Członkowie jej posiadali 
broń jak rewolwery, karabiny oraz zapasy 
amunicji. Przejęto pisma do G. P. U. w 
Mińsku—donoszące 0 dokonanych pracach 
i proszące o transporty amunicji, 

W toku dochodzenia zerganizowano cały 
szereg Oobław, podczas których policja mu- 
siała walczyć ze spiskowcami. W  ostatecz- 

P. ności ujęto 12-tu głośnych przywódców i 
osadzono ich w więzieniu na Łukiszkach. 

W listopadzie roku ubiegłego rozpatrzył 
Sąd Okręgowy w Wilnie tę sprawę I ska- 
zał oskarżónych na 8 lat ciężkiego więzie« 
nia z pozbawieniem praw stanu. Bezczel- 
ność szajki poszła jednak tak daleko iż zło- 
żona została apelacja. Onegdaj znalazła się 
ta sprawa na wokandzie sądu spelacyjnego. 
Sąd w składzie sędz. Bochwica, Rydrygiewi- 
cza i Stulgińskiego po dokładnem zbadaniu 
sprawy i przesłuchaniu oskarżonych, którzy 
w tym celu sprowadzeni byli z więzienia na 
Łukiszkach, postanowił wyrok Sądu Okręgo- 
wego zatwierdzić i skargę apzlacyjną odda- 
lić, Nadto zasądzono z oskarżonych koszta są- 
dowe w w,sokości od 300 do 800 zł, od 
każdego. 

Głównymi oskarżonymi, którzy rozwinęli 
w organizzcji najintensywniejszą akcję są: 
Mikołaj Misun—b. nauczyciel szkoły rosyj- 
skiej i Leon Worobiej. 

Skonfiskowaną broń i amunicję przekazał 
sąd władzom wojskowym. (©) 
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Nowošci wydawnicze, 
— Jerzy Brzęczkowski: <Asza>. Str, 

> Warszawa. Tow. wydawnicze «Rój» 
1927. 

Są to cztery duże opowiadania, prze- 
siąknięte egzotyczną wonią Wschodu, solą 
mórz, poświstem wichru w rejach pirackich 
szkunerów, dzikim wdziękiem tancerki Aszy, 
barwnym kolorytem tureckiego obyczaju. 
Literaturze polskiej przybywa w p. Brzęcz- 
kowskim świeży i rzetelny talent, na którym 
pokładać można niepłonne nadzieje. 

— Malgorzata Sarfatti: «Dux». Z 33 
ilustracjami. Str. 339. Warszawa. Gebethner 
i Wolff. 1927. 

Najlepsza i najpełniejsza ze wszystkich 
dotychczasowych  biografją Mussoliniego, 
który sam napisał do dzieła p. Małgorzaty 
Sarfaiti przedmowę, stwierdzając bezstron- 
ność autorki. 

— Kornel Makuszyńsii: «O duchach, 
djabłach i kobietach». Nowe wydanie po* 
większone o humoreskę <Pan z kozią bród- 
ką». Warszawa. Gebethni: i Wolff. 

— Jan Rogala: <Zarzewie». Powieść. 
Str. 290. Warszawa. Gebethnzr i Wolff. 1927. 

Powieść ta, przedstawiająca konflikt sil- 
nego człowieka ze światem powojennym i z 
chaosem własnych uczuć, jest pierwszą Czę- 
ścią zapowiedzianej trylogji p, t. <Próba 
ognia». Z zarzewia roznieci się płomień, a z 
próby ogniowej wyjdą ludzie hartowni. De- 
biut Jana Rogali przedstawia się niezwykle 
interesująco. 

"_ — AntoniMiller: <Powołanie», Po- 
wieść osnuta na tle stosunków polsko-litew= 
skiego kleru na Litwie. Str. 243. Wiino. 

Poświęcimy niebawem 
wyczerpującą recenzję. 

r. Helena Dorabialska: «<Cwicze- 
nia praktyczne harmonji». Kurs I-szy. 
Harmonja niemodujvjąca. Warszawa. Gebet- 
hner i Wolff, 1927, 

temu utworowi 

Autorka uprzystępnia w krótkich pyta- 
niach, odpowiedziach 1 licznych zadaniach 
żasady harmonji szkolnej oraz podaje w ła- 
twej formie sposoby wypróbowania sił własi 
nych w technice budowy współbrzmień - 
swobodnego ich użytkowania. 

Z całej Polski. 
— Lot pokazowy polskiego 

samolotu. Na lotnisku Mokotow- 
skiem odbyły się loty pokazowe sa- 
mojotu konstrukcji studenta Politech- 
niki p. Jerzego Drzewieckiego. Na 
pokaz, niezałeżnie od tłumów  publi« 
czności, przybył wiceminister Eber- 
hardt, przedstawiciele ministerstwa 
komunikacji, departamentu lotniczego 
z płk. Rayskim i Sendorkiem na cze- 
le oraz reprezentanci L O.P.P, 

Samolot pilotowany przez koa- 
slruktora dokonał szeregu eiektow- 
nych ewolucji, wykazując wielką 
sprawność i świetne warunki Jolu, 
Następnie odbył się lot z pasażerem, 
którym był p. wiceminister Eberhardt. 

Typ samolotu p. Drzewieckiego 
wykazał całkowitą sprawność i na- 
pewno przyjmie się w naszem lot“ 
nictwie, 

Płatow'ec p. Drzewieckiego jest 
jednopłatem ze skrzydłami wolnonio- 
sącemi zamocowanemi u dołu kadłu- 
ba i podtrzymywanemi z każdej stro- 
ny po dwa zastrzały, Rozpiętość 9 
mtr. 60 cm. Powierzchnia nośna 
skrzydeł wynosi 12 mtr: kwadr. а* 
molot jest dwumiejscowy, zaopatrzo: 
ny w silnik Anzani o mocy 45 K.M. 
Szybkość maksymalna 130 km /godz. 

Płatowiec został wybudowany w 
warsztatach sekcji lotniczej studen- 
tów Politechniki dzięki subsydjum 
komitetu stołecznego L.O.P,P., który 

  

pokrył całkowity koszt budowy sa- 
molotu. 

— Model świątyni żydowskiej 
z czasów Heroda. Z Krakowa do: 
noszą: Po 20 letniej wytężonej facho- 
wej pracy tutejszy nauczyciel religji 
p. M. Jakow ułożył model świątyni 
żydowskiej z czasów H:roda stosow- 
nis do wszystkich szczegółów zawar- 
tych w Talmudzie. 

Model ten jest produkcją o wiel- 
kiej wartości artystycznej i zasługuje 
na uznanie autorytetów tej dziedziny, 
Krakowskie kuratorjum szkolne zale- 
ciło w specjalnym okólniku zwrócenie 
uwagi młodzieży szkolnej na ten mo- 
del, który daje żywe i plastyczne po- 
jęcie o prawdziwym wyglądzie staro- 
żytce]j świątyni żydowskiej. 

— Tragiczna katastrofa samo- 
chodowa. „Dziennik Poznański* po- 
daje: Dziś rano 8 bm. około godz. 
3-ej na szosie z Poznania do Wro- 
nek wydarzyła się tragiczna w skut- 
ka:h katastrcfa samochodowa. - 

Samochód, którym jechało z Poz 
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24) 
Czy on? 

— Oóż cieszyłam się zaufaniem 
swej panł. Pani miała swego pretego: 
wanego, jakiegoś młodego człowieka, 
którym interesowała się potajemnie... 
z którym korespidowala za mojem 
ośrednictwem.. Przysięgam panu, iż 
ył to tylko dobry uczyneki Nic in- 

nzgo! Mówiła mi o tem pani kilka- 
kro:nie. W przeciwnym razie nie byłe- 
bym jej pomagała... Chodziło o pew- 
nego młodzieńca, który zeszedł na 
złą drogę, pani zaś chciała mu 

wskazać właściwy kierunek, w którym 
powinien był dążyć... 

— Któż to był? Jak się nazywał? 
— zapytał z zaciekawieniem gość. 

— Nie wiem. Nie widziałam go 
nigdy. Oddawałam jedynie listy, któ- 

nania do Wronek sześć osób, między 
innemi Belgijczycy, właściciele firmy 
drzewnej w Gdeńsku p. Maurice de 
Mazet, inżynier z Brukseli i p. Tho- 
mas, właściciel samochodu oraz. 18- 
letnia panna Eugenja Kierśnicka z 
Wronek spadi wskutek popsucia się 
kierownicy z szosy w  przydrożny 
rów, kołami do góry. P. Kierśnicka, 
doznawszy rozstrzaskania czaszki i 
rozszarpania piersi zmarła ua miejscu, 
a inż. de Mazet wskutek rozstrzas- 
kania głowy zmarł w 15 minut po 
wypadku. Ciężko ranny został p. 
Felmut Krueger. Reszta pasażerów 
doznała stosuakowo lekkich obrażeń. 

— Szkielety rozstrzelanych w 
1905 r. Z Łodzi donoszą: Podczas 
robót ziemnych na polesiu konstane 
tynowskiem, przy kopaniu rowu, 
odgrzebano stos trupów, poukłada- 
nych jedne zwłoki w poprzek drugich, 
parami; po usunięciu ziemi okazało 
się, iż stos składał sę z 7 szkiele- 
tów. Są to straceni przez władze 
rosyjskie w 1905 r. bojownicy o 
wolność. W czwartek odbył się 
pogrzeb szkiełetów, w którym wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich 
organizacji i szeregu instytucji m. 
Łodzi. Bohaterowie walki o Niepod- 
ległość pochowani zostali na polesiu 
konstantynowskim, gdzie wzniesiony 
jest pomnik ku czci bojowników z 
roku 1905. 

Ze šwiata. 
— Ceny w miejscowościach 

kuracyjnych we Włoszech, W 
związku ze znaczną zwyżką lira, jaka 
w ostatnich kilku miesiącach miała 
miejsce i która przejściowo spowodo* 
wała zwyżkę cen w stosunku do pa- 
rytetu złotego na cały szereg artyku" 
łów pierwszej potrzeby, w prasie pol- 
skiej odezwały się głosy, ostrzegające 
przed wyjazdem do miejscowości ku- 
racyjnych we Włoszech: 

Nie zagłębiając się w samo za- 
gadnienie sanacji i stabilizacji waluty, 
co w chwili obecnej stanowi jedno z 
najdonioślejszych zadań rządu wło* 
skiego, należy wskazać na cały sze- 
reg cbjawów, świadczących, że istot- 
nie wzrost wskaźnika cen w złocie 
był tylko przejściowy i że obecnie 
obserwuje się szybki nawrót do daw- 
nego poziomu. Niedawno minister 
skarbu Volpi, w mowie wygłoszonej 
w senacie, stwierdził, iż ostatnio zniż. 
ka cen objęła najważniejsze artykuły 
pierwszej potrzeby. Tak więc cena 
chleba spadła o 20—25 proc, masła 
—o 20 proc., mięsa świeżego—o 15 
proc., mięsa mrożonego— prawie o 40 
proć, kawy—przeszło o 20 _ proc. 
Zniżka cen objęła również opłaty za 
świadczenia zakładów użyteczności 
publicznej: elektrowni, gazowni i t. p. 
Csna banzyny zmalała przeszło o 30 
proc., nafty dla cełów przemysłowych 
—o 70 proc. a dla celów oświetle- 
niowych—o 30 proc. Ruch znižkowy 
cen i usług trwa w ltaljj w dalszym 
ciągu i szybko przenika do wszyst- 
kich dziedzin życia (obniżenie płac 
urzędniczych, robotniczych, poczta, 
telefony, ceny mieszkań i t. p.). 

Jeżeli wskazuje się na wysokie ce- 
ny w hotelach włoskich, należy o tem 
pamiętać, że podobnie, jak we wszyst: 
kich innych krajach, hotele, t. zw. 
pierwszorzędne - luksusowe nie podle- 
gają kontroli rządu i wobec tego ce- 
ny w tych hotelach nie mogą być 
miarodajne dla oceny poziomu dro: 
żyzny w ltalji. Inne hotele pozostają 
pod kontrolą rządu i wobec tego o 
jakichś wygórowanych cenzch nie 
może być mowy. Odnośnie do kosz- 
tów utrzymania w Italji wystarczy dia 
orjentacji nadmienić, że obiad zupeł- 
nie obfity można otrzymać wraz z 
winem za lirów 12-15, a najwyższa 
jego cena w lokalach luksusowych 
dochadzi do lirów 25.- 

— Amerykańska karjera lon- 
dyńskiego giełdziarza. Londyńskie 
city, a przeaewszystkiem świat finan- 
sowy angielski poruszony jest šmier- 
cią James'a White'a. miljonera, któ- 
rego życie, karjera i bogactwo za- 
ćmiewają najfantastyczniejsze karjery 
amerykańskich krezusów. 
4 Był prostym robotnikiem, w ce- 
gielni z płacą 4-ch szylingów tygod- 

Musiał być od kilku dni na wsi. O- 
statnie jego listy miały stempel z Lu- 
Vercy... 

Gość zmaiszczyt nagle brwi. 
— To wszystko , rzekł po chwili 

— to wszystko nie rzuca żadnego 
światła na historję czarno-białej żmii. 
Jeśli ktoś użył jej jako żywej broni 
przygotowawszy wszystko dła Symu* 
lowania ucjeczki, któż to był? 

Po namyśle, Marja Lsfebre doda: 
ła do swych zezneń: 

— Pani moja wspominała o tym 
młodzieńcu, jako o człowieku, który 
zeszedł na bezdroża... To też często 
ostzegałam ją przed nim. Ale nie 
chciała słuchać żadnych ostrzeżeń. 
Mówiła o swej świętej misji, o  bli- 
skiej poprawie tego człowieka... Nie 
można było jej tego  wyperswa- 
dować. 

— Pani Laval była zdaje się ko: 
re mi wręczano, nic więcej nie wiem. bietą bardzo piękną, nieco kapryśrą i 

— А \ listy gdzie są, co się z rozpieszczoną? 
niemi stalo? — Pani moja była prawdziwem 

— Pani paliła je. Odkąd leżała w rozpieszczonem dzieckiem. Z natury 
łóżku, polecała mi tę czynność, któ- miękka i pieszczotliwa, nie była to 
rej dokonywałam przy niej. Lecz od żona dla naszego pana, który przeby- 
czasu gdy była *łabą, nie mogła pi- wał poza domem! Zajmowała się więc 
sać, przyszło mi więc na myśl, że wszystkimi 
młodzieniec ten mógł przybyć tej no- troskliwością .. 
cy pamiętnej, by się z nią zobaczyć... 

otaczającymi z wielką 

— Było to nieco niebezpieczne! 

S>Ł 

niowo. Umierając zostawił pół miljo- 
na funtów długu, straciwszy uprzednio 
3 miljony. 

Bogactwo swoje zawdzięcza nie: 
zwykłemu sprytowi i wyczuciu kon- 
junktur. Pierwszym stopniem do 
majątku było nabycie prowincjonal- 
nych teatrzyków—nasamprzód jedne- 
go, potem dwóch, które w dwa lata 
sprzedał z olbrzymim zysklem. Z ko- 
lei począł spekułować placami. I tu: 
taj nie opuszczała go szczęśliwa 
gwiazda. Zamiłowanie do imprez te- 
atralnych nie opuszczalo go. Dzię- 
ki jego agentom angielskie i amery- 
kanskie ringi poznały wszechšwiato- 
wą sławę bokserską  Carpentier'a. 
Próbował szczęścia w Monte-Carlo 
i rozbił bank! 

Do końca zeszłego roku wszyst- 
ko mu się udawało. Pieniądze płynę: 
ły. Wszystko zamieniało się w złoto. 

Początek 1927 r. przyniósł pierw- 
s2ą klęskę — wielką przegraną na 
giełdzie. Sprzedał wszystkie swoje + 
domy i wilie. 

Niepowodzenie szło za niepowo- 
dzeniem. Przed tygodniem kupił port 
fel akcyj pewnego przedsiębiorstwa— 
grał na zniżkę — nie udało się. 

W poniedziałek poszedł do klubu. 
Grał wysoko. | tym razem przegrał. 
Dał czek partnerowi zamiast gotówki 
—potem zaproponował dalszą grę. 
Partner odmówił. White wyszedł 
klubu, wszedł do domu, zamknął się 
w galerji cbrazów — sprzedanej już 
w przeddzień zachlorof >rmował 
się. Śmierć jego pociągnęła za sobą 
bankructwo wielu banków i przedsię- 
biorstw angielskich — jak o tem 
sygnalizowały parę dni temu depesze 
z Londynu. 

— Nowi „nieśmiertelni*. Aka- 
demja francuska dokonała wyboru 
nowych członków, ma miejsce zmar- 
łych w roku ubiegłym Rene Boyles- 
ve'a i Jana Richepin'a. Fotel po pisrw- 
szym otrzymał znany powieściopisarz 
Abel H:rmant; jako następcę Riche- 
pin'a wybrali członkowie Akademii 
historyka Emiła Male, b. profesora 
Sztuki średniowiecznej w Sorbonie 
obecnie dyrektora szkoły francuskiej 
w Rzymie. Na początku posiedzenia 
sekretarz Akademji p. Daunner od- 
czytał list Tristana Bernarda, w któ- 
rym cofa on swoją kandydaturę do 
fotelu po Richepin'ia. C!aude Farrie- 
re, który był też jednym z kandyda- 
tów, otrzymał tylko 5 głosów—wy* 
borców było 32. Obaj nowi „nie: 
śmiertelni* urodzeni są w r. 1862, 

— Dlaczego p. Clemenceau 
nie wygłosł mowy w Ak. Fran. 
Współpracowniczka paryskiego „Jo- 
urnala”, pani Querlin zapragnęła po- 
informować czytelników swego dzien: 
nika dlaczego znakomity mąż stanu 
nie wygłosił dotychczas mowy „aka 
demickiej", jakkolwiek dawno już za* 
liczony jest do grona  «nieśmiertel- 
nych». Ciemenceau, który, jak wiae 
domo, żyje w odosobnieniu i od 
czasu jak się wycofał z życia publicze 
nego nie udziela wywiadów, przyjął 
dziennikarkę niechętnie, Na zadane 
pytanie, z jakiej przyczyny, podobnie 
tak p. de Dorto-Riche, nie wystąpił 
jeszcze z przemową powitalną w Aka- 
demji Francuskiej, oświadczył: „Z 
jakiej przyczyny? Obchodzi to tylko 
mnie samego. Ale niech pani spójrzy 
dokoła. Oto moje książki, mój D.- 
mostenes, oto mój ogród. Przeżyłem 
już swoja życie, mogę tedy powie- 
dzieć pani w zaufaniu jedyną zasadę, 
jaką się kieruję: nie należy nigdy 
mówić ani tego, co się czuje, ani te- 
go, o czem się wie, ani tego, co się 
widzi. To są przyczyny, dla których 
nie będę mówił pod kopułę Akade- 
mji, dia których pędzę życie w sku 
pieniu ducha, w zaciszu domowem*. 

SPORT. 
Zwycięzca Ż denice — В. Е. С. 

w Wilnie. 
W dniu dzisiejszym drużyna miejsco- 

wego A.Z.S. zmierzy się z przybyłą z Rygi 
drużyną ryskiego klubu <R.F.C.» Jutro gośs 
cie grają z drużyną Makkabi, Drużyna goś- 
ci zwyciężyła przed kilkoma dniami Żidenice, 
co oznacza, że 'będziemy mieli możność ob- 
sorwować grę pierwszorzędnego zespołu. 

  

‚ — O tak, ale pani była tak ucz- 
ciwąl Jestem tego zupełnie pewną. 
Była to głęboko uczciwa catura. 

Lefebre uśmiechnął się znacząco 
z niedowierzaniem. 

Lecz gość pogrążony był całko- 
wicie w zadumie, zapomniał zdawało 
się o obecności małżonków. 

Marja Lef.bre trąciła go zlekka w 
ramię: 

— jeszcze chciałam panu powie- 
dzieć, że gdy wychodziłam do parku 
na spotkanie Lefebra, — гатуКа ат 
zawsze drzwi na klucz zabierałam 
klucz ze sobą, 

— To nie ma najmniejszego zna- 
czenia. Były tam inne drzwi i inne 
klucze. Najważniejszem jest, gdzie są 
te listy:.. Gdzie mogą one być? 

— Jakie listy? — zapyteł Lefebre. 
— Te, które pani Laval pisała do 

owego nieznajomego, co on mógł z 
niemi zrobić?.. 

Sciskając, gorączkowym ruchem 
czoło, oparł się na stole i zatonął w 
rozmyślaniach. 

To dziwne zachowanie uderzyło 
Lefebre'a, który rzekł: 

— Przepraszam. Zapomniałem po- 
prosić paua o pokazanie mi legityma- 
cji z policji. ; 

— Nie mam żadnej legitymacji, — 

i 
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Miejski Kinematograf 

Kuituralno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 
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 > Оа аша 6 do 11 lipca 1927 r. wiącznie będzie, wyświetlany film: 

„Wilno w okresie Koronacji 
Obrazu Matki 
wielki film Polski, produkcji Wileńskiej, obrazujący szczegółowo przebieg uroczystości 
koronacyjnych w dniu 2 VIt 1927 roku. Na tle przepięknych widoków grodu Gedymina 

i jego wspaniałej architektury sfilmowane zostały kolejno wszystkie momenty poprzedzające akt koronacji oraz poszczególne 
fazy samej uroczystości w tym wiekopomnym dla Wilna i całego światą katolickiego dniu. Film ten, długości przeszło 
2,000 metrów, wykonany został przy udziale Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego ja 
Piłsudskiego oraz władz państwowych, wojska, organizacyj społecznych, sportowych i t. d. «Wilno w okresie Koronacji * 
Cudownego Obrazu Matki Beskiej Ostrobramskiej» jest jedynym filmem polskim, ktory pozwoli wszystkim przeżyć raz 

jeszcze owe podniosłe święto. Ostatni seans o godz. 10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza (Wł. Szczepańskiego. 
W poczekalni koncerty radjo. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek seansów: w niedzielę i święta od 
g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od @. 6. 
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i duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 
į rzyńcu, (Koło mostu). 
% Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 

0+000000900%40900000. 

śłynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 40 8 wieczór. rzepowiada 
a: sprawy sądowe, o miłości 

& d. Ul. Miynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Żarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

mości 

żyć postępowanie scaleniowe na obszarze 
gruntów nadziałowy 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 27 stycznia 1927 roku postanowiła wdro- 
żyć postępowanie scaleniowe: 1) na obszarze około 172 ha 
gruntów należących do gospodarzy wsi PODBŁĘDZIE, gminy 
mejszagolskiej, pow. wileńsko:trockiego 2) na obszarze około 

tejże gminy i powiatu, należących 
Vinc z; włączonych do obszaru scalenia dla 

zn esienią szachownicy zewnętrznej, łącznie na obszarze około 
174 ha. Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 9 maja 1927 r. 

2 ha gruntów wsi Żynduli, 
do Wincentego Koczana i 

| międzyn 

(L >40040++5444+444 

Redakcja „Siowa“ ; 
poszukuje pracy dla człowieka lat Średnich posiadającego 

średnie wykształcenie, znajomość  biurowości, 

oraz języków: poiskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

PĘPOPOYOOPROPEPECPHOPPPOOOOPOMOY< 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado* 
publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie 4 pokoje i kuchnia na posiedzeniu w dn. 30 września 1926 roku postanowiła wdro- 

ch, należących do gospodarzy wsi DZIE- 
RUKI, gm. pluskiej, pow. brasiaw kiego, 0 as niniejsze 
uprawomocniło się dnia 2-:go czerwca 1927 r. 

DZIŚ! w sobotę o g. 8 wiecz. sensacyjne przedstawienie, wspaniały program artystyczny, Oraz 

arodowy TURNIEJ WALK zapaśniczych o na. 

grodę 10.000 16 
@ A NONS! Jutro, w niedzielę 2 przedstawienia o godz. 4 p.p. i 8 wiecz. 

   
buchaiterji przy ul. Wiwulskieg 

  

Licyfacja. 
Stacja Miejska Kolei Państwowych w Wilnie, podaje do 

wiadomości, iż w dniu 12 lipca r. b. o godzinie 10 w składach 

o 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji zale- 
gających towarów! 4 skrzynie książek, 1 taksometr, mydło do 

prania i 88 sztuk próżnych skrzyń   

SOZOGEZAGA 
  r 

: 
$ 
4 

w uroczej miejsco- 
Letnisko wości koła Wilna, 
w pobliżu Zelonych Jezior z cało- 
dziennem utrzymaniem do wynajęcia 
(1, 2, lub 3 pokoje). Blisko las sosno- 
wy, ogród owo.0wy, park, oraz do- 
godna komunikacja. O warunkach 
dowiedzieć się można podług adresu: 
Lubelska 3 m. 2 od 9—11 r. i 5—7 w. 

Redakeja „Słowa 
, poszukuje pracy dla byłego ucznia 
( Szkoły majątkowej w Słobodyszcze 

Hr. Potockich—doświadczonego me- 
chanika — slusarza oraz , kowala, , 
Łaskawe zaofiarownia pro simy nad- 

* syłać do adm, «Słowa» dla monar: 
chisty legitymacja 21082. 

MIESZKANIE 

  

niedaleko uł. Mickie- 
wicza — Ciasna 22. 
Dowiedzieć się na 

miejscu. 

około 239,19 ha 

126—VI 
    

podaje do wiado- Do Zakopanego 
wyjeżdżam w począt- 
tku października r. b. 
i chcę mieć współpod- 
różnego, Dowiedzieć 
się: Wilno, Ciasna 22, 

12 

Student 
  

  

127—VI1 
  

„Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie, na 
posiedzeniu w dn. 27 stycznia 1927 roku postanowiła wdrożyć 
postępowanie scaleniowe na obszarze 71 ha gruntów należą - 
cych do gospodarzy wsi MASŁOWSZCZYZNA, gm. mikoła- 
jewskiej, pow. dziśnieńskiego. Orzeczenie to uprawomocniło 
się dnia2 czerwca 1927 roku. 
  

„_ Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiadomo: 
ści publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na po- 
siedzeniu w dn. 27 stycznia 1927 roku postanowiła wdrożyć 
postępowa ie scaleniowe: 1) na obszarze około 10 ha gruntów 
należących do gospodarzy zaścianka ŁOJCISZKI, I gm. trockiej, 
pow. wileńsko-trockiego, 2) na obszarze około 6 ha gruntów 
państwowego uroczyska p. n. Królewszczyzna, tejże gminy i 
powiatu, przeznaczonych decyzją Prezesa Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie, z dn. 27-X 26 r. na upełnorolnienie go- 
spodarzy zašč. Łojciszki |—łącznie na obszarze około 16 ha. 
Orzeczenie to uprawomocniło się dnia 1 czerwca 1927 r. 729—VI 

    

    

Zelnowcz| МЫЕ D, ZELDOWIGZ 
. | poszukuje |lekcyj w 

NE, MOCZOPEC | Wilnie lub na wyjazd. 
* SKÓRNE Zgłoszenia: 

od 10-1, od 5-8 w, Bakszta 11—50. 

si STUDENT 
S.ZeldowiczoNa | u. S. B.  poszukuje 
KOBIECE, WENE- | kondycji. Posiada b. 
RYCZNE i chor. dobre świadectwa. 
DRÓG MOCZ, Łask. zgłosz pod adr.: 

rz. 12- iod 46 Moniuszki 8 — 5. 
a 

el. ь 

—. 2 Nes: Poszukuję 
posady nauczycielki 

Dr. 6. Wolfson na wyjazd do młode 
Szych dzieci, mam 

a Świadectwo szkolne. 
( Adres: Wileńska 7, tel. 1067, ul. Wielka 27—14. 

POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miastą Bo ukiję 
Zgłoszenie sub. J. I. 
do adm. «Słowa». 

Do sprzedania 

OGIER 
Jat 5, kary, wzrost 
158 cmt, z dużemi 
chod ami, fol. Markucie 

    

Poszukuje „Mieszkanie 
ae dwoch pakol оОО 
kuchnią. Zgłoszenia dwóch lub trzec 

potoi z wygodami i 
kuchnią do wynajęcia 
Od zaraz. Bankowa z 

do adm. «Słowa». 

    

  

wydz. filozoficznego Vi i 0 poszikuje - kozdcga SIOUŁO | SAMOWAT Макоче) & № 2—6 
na wsi na Czas ferji duży do sprzedania 

letnich. Adres; okazyjnie.  Żeligow: STUDENT 
DUO skiego 1 ш. П. U.S. B. poszukuje 

728—VI od 4-ej — óej. kondycji na lato na 
m TEST xa Ww: spała 

2 „39 ю omu może prz 
* Naila wany, specjalny apa: Ф bezpłatnie, Ul. 5 miała 
* rat do samomasaźu 6 3—2 od 2—4 p.p. 
ADAC Aparat NAILA  wygladza 

*%% zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po- “ 
© liczków, podbródka, ożywia zmęczoną © gublono książecz- 

musknlaturę twarzy. Aparat Naila w % kę wkładową 
*% eleganckiem Etui wraz z kremem Banku Spółek 
© zł 1 8 ysyła za zaliczeniem poczto %  Zarobkowych w Wil- 

wem D.-H. LA B O R, Bydgoszcz, ©% nie, na imię Krystyny 
* т Gdańska 131. Tomaszewskiej, 
©_Żądajcie bezpłatnych prospektów. ė unieważnia się, 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 30 wrześsia 1926 r. postanowiła wdrożyć 
postępowanie scaleniowe na obszarze około 285,67 ha grun- 
tów należących do gospodarzy wsi APIDAMY, gm. łyntupskiej, 
pow. święciańskiego. Orzeczenie niniejsze 
dnia 2 czerwca 1927 r. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie na posiedzeniu w 
wdrożyć postępowanie 

scaleniowe na obszarze około 414, 36 ha gruntów, należących 
do gospodarzy wsi ZWOJRYSZKI, gm. łyntupskiej, pow. Świę- 
ciańskiego. Orzeczenie niniejsze uprawomocniło się dnia 1 ma- 

dn. 30 września 1926 r. postanowiła 

ja 1927 r. 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
nej wiadomości, że Okręgowa Komisja Z'emska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 1 lipca 1926 r, postanowiła zatwierdzić pro. 
jekt scalenia gruntów zaścianków SKUTELISZKI i REDUTKA, 
gm. draświackiej, powiatu brasławskiego. 

Wobec powyższego Okręgowy Urząd 
zamknięciu postępowania scaleniowego w powyżs ej sprawle. 

Okrę owy Ucząd Ziemski w Wilnie podaje do publ cznej 
wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na po- 
siedzeniu w dn, 30 wiześnią 1926 r. postanowiła wdrożyć po- 
stępowanie sczieniowe na obszarze około 169,45 ha gruntów 
należących do gospodarzy wsi HORODNIKI, 
pow. śwęciańskiego. Orzeczenie to uprawomocniło się w dn. 

„16 maja 1927 r. 1. 

  

podaje do wiado- ODLEWNIA 

IL GOL 
(dawniej 
Zimmermana) ul. 

uprawomocniło si 
730—VI я 

zakres odlewnictwa 
roboty mechaniczne. 

731—VI 

podeje do publicz- 

D.B. 

Zie nski ogłasza 0 Od 29 Vi do 

731—V1 

i 
gm. hoduciskiejj, Wędki 

33 —VI 
  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicz- 
nej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 20 gruduia 1926 r. postanowiła wdrożyć po- 
stępowanie scaleniowe na obszarze około 
należących do gospodarzy zaścianka WOLANY vel BOJARE- 
LISZKI, gminy zabłociskiej, pow. święciańskiego. Orzeczenie to 
uprawomocniło się w dn. 21 kwietnia 1927 

brzmiała odpowiedź Zajmuję się tą 
sprawą, jako amator. Obchodzi mnie 
ona prywatnie. 

Lefebre podskoczył: 
— Ależ! Ależ! To niema Sensu, 

cała ta historjal Któż pan jest? Mu- 
szę wiedzieć pańskie nazwiske! | | 

G ść nie przejął się bynajmniej 
tym wybuchem. Coraz silniej dłonie 
jego ściskały pulsujące skronie. 

— Pańskie nazwisko, pańskie pa: 
piery! — wołał Lefebre. 

Wówczas nieznajomy, wyrwany ze 
swej zadumy, przez niecierpliwe okrzy- 
ki gospodarza, wyjął gruby pugiłares 
z kieszeni. 

— Chce pań moich papierów? Pro- 
szę, oto sąl 

W palcach jego zaszeleściły dwa 
banknoty pięćsetfrankowe. 

Małżonkowie porozumieli się krót- 
ką wymianą spojrzeń. 

— Czem mogę panu służyć, 
proponował uprzejmie Lefebre. Może 
białego wina? 

— Nie, dziękuję. 
Oczy jego błądziły pa pokoju, za- 

myšlone, nic niewidzące. Nagłe za« 
trzymały się na Ścianie, w miejscu, 
gdzie wisiał stary klucz o dziwnym 
kształcie. 

Wstał z krzesła, by lepiej obej- 

Wydawca Sianlsław Macklewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski;" Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławlóski 

poleca sklep 
artyk.pism'ea- |, 

nych 
Wilno, ul. 

94,55 ha gruntów 

r. 734—VI 

rzeć przedmiot, który go zaciekawił. 
— jest to właśnie klucz od piwni- 

cy, — tłomaczył Lefebre. 
— Nie jest to klucz nowoczesny! 

— zachwycał się detektyw — pocho- 
dzi on z epoki 
XVII-ego wieku. 

— Pan się zna na tem?— zapyla- 
ła Maorja Lefebre uniżenie, spogląda- 
jąc chciwie na trzymane w ręku 
banknoty. 

— Jeśliby pan chciał go nabyć, 
nie mielibyśmy nic przeciwko temu... 
Zrobilibyśmy nowy... 

— Kupię go może kiedyś — 
mruknął gość. 

Ale może dlatego, że nie mógł 
się oderwać od swych myśli, lub 
może z innego powodu, słowa te 
wypowiedział tak dziwnym i tajemni- 
czym tonem, że gospodarze nie śmie- 
li dłużej nastawać. 

Zauważył to gość, 
— Dziwną zaś to i śmieszną za- 

gadką jest ów dramat w Luvercy; 
mam przeczucie, . że powinienem po- 

Ludwika XVI, z 

rzucić nadzieję wyjaśnienia tej ta- 
jemnicy... 

— Pan się oddaje bardzo niebez- | 
piecznemu zajęciu!—zauwažyta Marja 
Lefebre. — Mój Boże, nie chciałabym 
się tem zajmować! 

I WARSZTATY MECHANICZNE 

znana w kraju fabryka 

Wileńskiej. tel. 12 — 89. 
Uskuteczhiają się wszystkie roboty w 

i sumienny odlew, a także punktual- 
ność mechanicznej roboty. 
  

„Bławat Wileński” 
ul. Wileńska 31. | 

Wyprzedaż wszystkich 
owarów ze zniżką od 5 do 10 proc. 

Wybór duży. Ceny niskie. | 
EW b 00644 4+56+644 

składane — iaski i 

rozm. przyrządy 

DO RYBOŁÓWSTWA 

Ww 

  

ŻELAZA gubiono książecz- 
Z kę wojskową 

Nr 115 wyd. 
przez P. K. U. Wilno, 
na imię M'elewicza 

Bronisława. 

gubiono pošwiad- 
czenie wojskowe 
o demobilizacji 

rocznik 1902, na imię 
Jarzewicza Franciszka, 
zam. we wsi Stulgi. 

gm. Graužyskiej, 
unieważnia się. 

Od 15 sierpnłta 

DMAN 
Cicha 3, róg 

wchodzące, Oraz 
Gwarant, dobry 

Tel. 382 | za 100 zł. miesięcznie 
* ® całodzienne utrzyma- 

15 VIl b r. nie z osobnym po 
kojem we dworze w 
powiecie  Wilejskim, 
Porozumieć się można 
H:stownie do 16 lipca, 
Mickiewicza 5, m. 6. 
Elżbietą Danilczyk. 

Ss dnia 1 VII kartę 
przydziału mobi- 

lizacyjnego, książeczkę 
oficera tezerwy, po- 
zwolenie na broń i 
kartę łowiecką na imię 
@га Bolesława Alchi- 

mowicza, zam. 
ul. Portowa 14—6. 

le nich 

KRADZIONO 

ARKINA 
ileńska 32. 

  

— Istotnie niebezpieczne. Czasem 
mrok, otaczający tajemnicę, wydaje 
się tak beznadziejnym i pełnym za- 
sadzek, że człowiek sę tofa... 

— Pan się boi? — zapytał 
kwaśno, pół słodko Lefebre. 

— A jednak żmija doprawdy nit 
żyje. 

— Tak,—odparł gość, —ale mor- 
derca, który działał z jej pomocą, 
czy żyje jeszcze? Rozmyślam nad 
tem, z przerażeniem zapytuję siebie © 
jego imis! 

Powtórzył kilka razy w zamyśle: 
niu: „Z przerażeniem". Poczem, bu: 
dząc się nagle z glębokiej zadumy, 
pożegnał Lefebre'ow i wyszedł wol- 
nym krokiem. 4 

— Więc nie chce pan klucza? 
Czy mamy go zachować dła pana? 

Na te słowa odwrócił się, zawa- 
hał się i rzekł: 

— Nie, to zbyteczne.j Rzucam...* 
To znaczy: nie zbieram kluczy, pro- 
szę pani. 

1 odszedł. 
Pierwszym pociągiem odjechał do 

Paryża. 
Lecz wysiadł w Meaux, gdzie 

oczekiwał nań w pobliżu stacji sa- 
mochód Rolls-Royce. 

pół 
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