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Z życia Polaków na Łotwie. 
Dyneburg 

Dn. 21 czerwca polskie gimnazjum 

w Dynsburgu obchodziło w sposób 

nader miły i sympatyczny uroczystość 
wręczenia świadectw maturalnych. 

Jest to już piąta z rzędu matura tego 

1920 r. 

dzięki inicjatywie, miezmordowanej e- 

nergji i pracy nieodżałowanego pier: 

wszego dyrektora p. Kazimierza Pró- 

chnika, obecnego inspektora szkolne- 

go na pow. Brasławski. — Zdawaćby 

się mogło, że od tego czasu gitmna- 

zjum to musiałoby rozwinąć się jesz: 

cze bardziej tak przez dobór facho- 

wych sił nauczycielskich, jak ilość i 
jakość zasobów i przyrządów doświad- 

czalnych, — stając w ten sposób 

na prawdziwej wysokości swego 

szczytnego zadania, do jakiego wszak 
jest tu, na obczyźnie powołane. Nie- 

stety obecne wewnętrzne stosunki w 

gimnazjum tamują widocznie jego 

rozwój. 
Wspomniana uroczystość rozpo- 

częła się dziękczynną mszą św. w 

kościele św. Piotra i Pawła, odpra- 

wioną przeż katechetę tegoż” gimna- 
zjum ks. Wencława. Na mszę św. 

stawiła się w całym komplecie mło: 

dzież maturyczna wraz z gronem 

nauczycielskiem i rodzicami, oraz per- 

sonel konsulatu polskiego z p. Šwierz 
bińskim na czele. 

Po mszy św. udano się gremjal- 

nie do lokalu gimnazjalnego, gdzie w 

gustownie i pomysłowo udekorowa- 

nej przez maturzystów sali odbyła się 

" właściwa uroczystość, poprzedzona o- 

akolicznościowem przemówieniem po- 

žegnalnem p. dyrektora oraz sympa- 
tycznemi słowami gratulacyjnemi p. 

konsula, na co w imieniu koleżanek i 

kolegów odpowiedział p. Nowicki— 
poczem nastąpiło wręczenie świadectw 

orazj składanie życzeń przez dość 
licznie zgromadzonych rodziców i 

gości. Niemile tylko uderzała nieobec- 
ność grona nauczycielskiego z 1-ej 
szkołu podstawowej. A wszak gros 
młodzieży gimnazjalnej rekrutuje się 
ztej właśnie szkoły, należałoby więc 

w obopólnym interesie utrzymywać 

najściśiejszą łączność, zupełną harmo- 
nję i wzajemne zrozumienie. 

Wieczorem tegoż dnia odbył się 

4 w.lokalu gimnazjalnym raut zaszczy- 

: 

| 

cony obecnością przebywającego w 

tym dniu w; Dyneburgu na wizytacji 
posła Rzeczypospolitej Polskiej w 
Rydze p. Łukasiewicza, w towarzyst. 

. wie konsulów ryskiego p. Lopatto 
i dyneburskiego p. Swierzbińskiego, 
oraz posła polskiego na Sejm łotew- 
ski p.  Wilpiszewskiego. Podczas 
wspólnej kolacji wygłoszono szereg 
mów, wśród których najsympatycz* 
niejsze wrażenie sprawiło przemówie- 

nia byłego dyneburskiego dziekana 
ks. Wierzbickiego. 

Sympatyczną uroczystość zakoń- 

czyły ochocze tańce, trwające z praw- 

dziwe młodzieńczą i niesłabnącą wer- 
wą do późnego świtu. Młodzież żegna: 

, jąc się z wielkim żalem ze sobą uno- 

siła na długie lata, jeżeli nie na zaw- 

sze najmilsze wspomnienia z tych o- 
statnich chwil spędzonych razem, po- 
stanawiając zebrać się w. gimnazjum 

za 5 lat. Obecnie drogi jej rozchodzą 
się: jedni czerpać będą dalszą wiedzę 
tu ma Łotwie, inni podążą do swej 
prawdziwej ojczyzny, przeważnie do 

Wilna. 
Gimnazjum ukończyły panny: Bch- 

danówna Helena, Januszkówna Janina, 
Mickiewiczówna Zofja, Nowikowna 

= Marja, Olechnowiczėwna Helena, Poz- 
m niakowna Zofija, Raubiszkowna Emilja 

r 

i Wiścicka Helena oraz pp. Aleksand- 
rowicz |Jan,  Jasinowicz Władysław, 

Kamiński ,Eugenjusz, Kopeć Witold 
(primus), Łabuński Marjan, Łabuński 
Zygmunt, Leonowicz Bolesław, Miku- 
lan Jan i Nowicki Brunon. 

Trzaska, 

| ZN, NAJLEPSIE KSIĄŻKI | 
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Rokowania ranko-niertiechie zer Odie. 
PARYŻ. 1lVil PAT. Minister Bokanowski udzielił przed- 

stawicielom prasy wywiadu na temat francusko niemieckich 
rokowań handiowych Minister oŚwiadczył, że nie może 

określić, kiedy zostaną zakończone. Delegaci francuscy od 
od pierwszej chwili jasno i lojalnie wypowiedzieli się czego 
żądają i co mogą. W przeciwieństwie do tego delegaci nie 
mieccy otrzymują ciągle nowe instrukcje z Berlina i Usta- 
wicznie zmuszeni są zwracać się do swego rządu O Wska- 
zówki. Gdyby wobec tego zawarcie układu okazało się nie: 
możliwe przed rozpoczęciem teryj parlamentarnych we Fran' 

cji, strona trancuska nie miałaby sobie nic do wyrzucenia z 
tego powodu, gdyż uczyniła wszystko co było w jej mocy, 
aby do zawarcia traktatu doprowadzić. 

Przyczyny rozbicia rokowań. 

BERLIN, 11—Vii. PAT. „Vorwaerts* donosi z Paryża, że w sobotę 

spodziewano się tam osiatecznego zakończenia rokowań handlowych 

francusko-niemieckich. Optymizm ten jednak okazał się nieuzasadnionym. 

Minister handlu Bckanowski oświadczył przedstawicielom prasy, że pomi« 

mo wysiłków stron obu nie można było osiągnąć podpisania umowy 

Francuska delegacja doszla do ostatecznych granic w swoich ustępstwach. 
Jak dalej donosi „Vorwaerts* przyczyny rozbicia się tych rokowań 

dopatrywać się należy w chorobie kierowników delegacji niemieckiej, mię- 

dzy innemi przewodniczącego delegacji dr. Possego. Inni członkowie de- 
legacji otrzymali nowe instrukcje. Miaister Bokanowski zakończył swój 

wywiad, oświadczeniem, że lego zdaniem jest rzeczą wątpliwą, aby udało 

się doprowadzić do traktatu handlowego z Niemcami, przed zamknięciem 
obecnej sesji parlamentu francuskiego. 

Niemcy zrzucają odpowiedzialność, 
BERLIN, 11—VII. PAT. Cała prasa berlińska podaje obszerne infor- 

macje © rokowaniach handlowych francusko-niemieckich i polemizuje 

ostro z wywodami ministra Bokanowskiego wypowiedzianemi w jego wy- 

wiadzie. Komunikat półurzędowy niemiecki oświadcza, że Niemcy nie po- 

noszą żadnej winy za niedojście do skutku ostatecznej umowy. Dełegacja 

niemiecka nie otrzymała żadnych nowych instęukcyj. Koła niemieckie 

twierdzą w dalszym ciągu, że niema żadnych powodów do pesymizmu, 

gdyż rokowania toczą się w każdym razie dalej i istnieje jeszcze nadzieja 

doprowadzenia ich do końca. 

REEREYEOJE ЛЕЛ ОЫБЕННИСОТОЕРИЕИНОСЯС ЛНЕ (ТУНЕ НОИ СОНМЕ 

Bank niemiecko=amerykanski. 
BERLIN 11 7. PAT Biuro Wolffa donosi z Nowego Yorku, 

że założony został tam nowy bank pod nazwą Iniernational Ger: 

manie Trust Co, z kaptałem sześć mijonów dolarów. Bank ten 

ma na ceiu naw'ązywanie i pogłębianie stosunków fnansowych 

pzm ędzy Niemcam: a Ameryką: * ———— - 

Konflikt Parłamentu francuskiego z rządem, 
PARYŻ. 11 7 PAT Na skutek odmowy Poincarego wchodze- 

na w jakąkolwiek dyskusę co do osiągnięca kompromisu w spra- 

wie poborów urzędn'czych komisja finansowa lzby Deputowanych 

14 głosami: przeciwko 8 przy Sszescu wstrzymujących się od gło- 

sowania posianowła przekroczyć sumy proponowane przez Poin- 

carego. W sprawie tej r:ąd jest zdecydowany postawić kwestję 

zaufania. 

Zamach na irlandzkiego ministra. 
LONDYN, 10—VIl.—Minister sprawiedliwości i spraw zagra- 

ncznych iriandji Ch.ggins padł ofiarą zbrodniczego zamachu. 
Ogromne poruszenie w Dublinie wywołały nadzwyczajne edycje 

nników z doniesieniem o wypadku. 
jas DUBLIN, 11.VII, PAT. W a a zabójstwem ministra O'Higginsa do- 

konano szeregu aresztowań. Według oficjalnego sprawozdania w zamachu 

wzięło udział pięciu ludzi, z których dwoje w chwili, gdy minister nadjeżdżał 

stało na czatach, a trzech pozostałych strzelało do ministra z rewolwerów. 

Policja posiada dokładny opis morderców i nustawiwszy łańcuch posterunków 

dokoła Dublina zatrzymuje i kontroluje wszystkie samochody. wyjeżdzającs z 

miasta i przybywające do miasta. 

List pisarzy sowieckich. 
WARSZAWA, 11. V. (żel. wł, Słowa). Ogłoszenie przez 

prasę światową listu pisarzy sowieckich przeciwko kagań. 

cowej cenzurze sowieckiej, spowodowało masowe areszty 

i poszukiwanie kto przeniósł list przez granicę. Wzdłuż 

całej polskiej granicy agenci GPU poszukują śladów tej 

kontrabandy. 

Wielki Książe Mikołaj Mikołajewicz ciężko 
chory. 

PARYŹ, 10.VII (AW). Według informacyj tutejszych monarchistycznych 
kół emigracyjnych stan zdrowa Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza uległ 

dalszemu pogorszeniu. Do chorego wezwany został generał Wrangel. 

ТНРПИЦЕПНЕПИТОИЕЕОЕТЕПНРОНИ
 Н СЕНШЕНЕТЕНЕОЕОИНИ "ОСЕЦАСЯЧЕ О ROTO ORO REUACTRO 

Komplikacje W stolecznej Radzie Miejskieja 

WARSZAWA, U—VII. (żel wł. Słowa) Do późnej nocy brak 

wiadomości o przebiegu posiedzenia Rady Miejskiej, które zapo« 

wiada się burzliwie Klub uzdrowieńców, (przy wyborach Nr. 25) 

domagał się przeprowadzenia rewizji wyborów, na których, dzię. 

ki taktycznemu posunięciu PPS i KOPS, otrzymał porażkę. Klub 

ten liczący 16 członków otrzymał zaledwie jednego ławnika, na 

równi z Bundem, mającym tylko 7 członków. Wezwano telegra. 

ficznie nieobecnych w Warszawie przywodców posła  Kościał- 

kowskiego i Makowskiego. || B ! 5 

W razie nienaprawienia niesprawiedliwego podziału miejsc, 

klub 25ki zapowiada przejście do ostrej opozycji i ustąpienie 

inż, Rogowicza ze stanowiska wiceprezesa Rady. Ed 

WARSZAWA, 11—Vil. Pat, Dzisiejsze posiedzenie rady miejskiej 
rozpoczęło się o godz. 10 wiecz. Rada miejska przedewszystkiem przyjęła 
do wiadomości dwa pisma wystosowane przez nowocbranego prezydenia 

miasta inż. Słomińskiego i wiceprezydenta dr. Boguckiego, w kiórych za- 

komunikowali oni, że przyjmują zaofiarowane im urzędy z tem  zastrzeże- 

niem, iż wrazie ustąpienia powrócą na zajmowane, względnie równorzędne 

stanowiska oraz, że czas przebyty na prezydenturze, względnie na wice» 

prezydenturze będzie im zaliczony do wysługi emerytalnej. 

Następnie rada wysłuchała krótkiej deklaracji nowcobrdnego, w któ- 

rej prezydent Słomiński przytoczył główne wytyczne swej działalności za- 

strzegając Się, że expose programowe złoży na jednem z najbliższych po- 

siedzeń rady. Kwestja uzupełniających wybęrów do prezydjum rady miej- 

skiej oraz inne punkty zostały zdjęte z porządku dziennego. Na tem po- 

siedzenie zamknięto wyznaczając następnie na czwartek godz. 9 wiecz. z 

tym samym porządkiem dziennym. 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezawówienych nie zwraca. 

Podkopywanie 
Moskiewskie „Izwiestja*, które za- 

mieściły niedawno wywiad z «towa- 

rzyszem» Jagodą, w sprawie nieuda- 

nego zamachu na OGPU, przy ul. 

Mała Łubianka w Moskwie, piszą o- 

becnie artykuł na marginesie tego 

wywiadu. Wogóle sprawa wzlki z 

«kontrrzwolucją» w Rosji stałą się od 

pewnego czasu ulubionym tematem 

pism sowieckich, co najlepiej wskazu- 

je, jak jest ona palącą i aktualną, 

abs orbującą wszystkie potencje wład- 

ców czerwonej Rosji. „lzwiestja” na 
swój sposób usiłują analizować a- 
statnie wypadki i sprowadzają je do 

konfliktu  angło-sowieckiego, twier= 

dząc uporczywie, że teror antysowiec- 

ci prowokowany jest przez wywiad 

angielski w interesie Wielkiej Bry- 

tanji. 
Są to insynuacje dawno już prze- 

brzmiałe. Swych czytelników karmi 

niemi prasa sowiecka tak dawno, 

jak dawno istnieje reakcja przeciwko 

władzy komunistów na terenie Rosji. 
Każdy objaw, czy to planowej akcji, 

skierowanej przeciwko władzom s0- 
wieckim, czy też odruch rozpaczy, 

tłumaczą urzędowe czynniki moskiew- 

skie jako wpływy obce. Oskarżana 

już była tyle razy i Anglja i Francja, 
Finlandja, Rumunja, Polska I t. d. 
Jest to celowa propaganda, uprawia- 

na nie tyle przeciwko tym;paūstwom, 

ile właśnie przeciwko Rosjanom. W 
ten sposób wszystkich Rosjan, КЮ- 
rzy się jeszcze za takich uważają i 

podejmują walkę w obronie własnej 
ojczyzny, oskarża komunistyczna mię- 

dzynarodówka o zdradę stanu, zdra* 

dę interesu „mas pracujących". 

Im silniej biją te podziemne, za« 

konspirowane w piwnicach źródła 

nienawiści do obecnego regim'u, tem 
zajadlejsze są ataki prasy Sowieckiej; 

W napaściach tych, prasa so- 

wiecka miejednokrotnie odkrywa nam 

rąbek tajemnicy, rzuca mimowoli i 
mimo wlasuym  zamiarom, nieco 

światła na stosunki panujące wewnątrz 

Rosji dzisiejszej. A zdaje się nam, 
że budzić się tam poczyna prawdzi- 
we zarzewie buntu. 

Po nieudanych walkach jeszcze 

na terytorjum Rosji, podjętych przez 

poszczególnych generałów, czynione 

były próby zorganizowania zbrojnych 

powstań. Mieliśmy je kolejno w Gru- 
zji, Turkiestanie, na Ukrainie i Biało- 
rusi Sowieckiej, Wszystkie prędzej 
lub później zostały zlikwidowane. 

Rozpaczliwe wysiłki emigracji rosyj= 
skiej kończyły się jedne po drugich— 
klęską, Wciąż jakaś łuna walki tliła 
w różnych miejscach Rosji, aż gasła 
jedna po drugiej. Następowało z ko- 
lei „zatiszje*, Emigracja ; rosyjska 

zwolna opuszczała ręce, 

Tymczasem poczynał wchodzić w 

ŚWIR — uł 

fundamentów. 
powstała wielka organizacja pracująca 
niezwykle ostrożnie a wytrwale, pod- 
kopująca autorytet władz sowieckich. 

Moc ajentów pracujących w tym kie- 

runku jest prawie  nieuchwytna, 

gdyż szerzą propagandę słowami. 

Nie rozpowszechniają oni żadnych 

druków, nie posiadają przy 4sobie 

żadnych dokumentów kompromitują- 

cych — jedynie... mówią. 

Drugim, niezmiernie groźnym dla 

bołszewików charakterem tej organi- 
zacji jest jej przenikanie w szeregi 

partji komunistycznej i urzędników, 

oraz niezależność materjalna od za- 
granicy. Organizacja ta stoi o włas- 
nych siłach. Każdy jej członek winien 
przeniknąć w szeregi partji i na stanc= 

wisko możliwie najbardziej odpo- 
wiedzialne w systemie biurokratyzmu 

sowieckiego. W ten sposób niszcząca 

robota zdąża do poderwania funda- 
mentów. Oczywista pewna koordy- 

nacje i łączność z kołami emigracji 

zagranicą ciągle jest podtrzymywana. 

O ile jednak wiemy, zachodzą tu pe- 
wne tarcia wewnętrzne, pewne różnice 

zapatrywań na metody walki. 

W wyniku tego kontakiu uderzo- 
no obecnie na bolszewicki regime z 
dwuch stron. Porwano się do terroru. 

Bolszewicy odpowiedzieli na to rewin- 
dykacją czasów czrezwyczajek. Należy 
się jednak obawiać, że koła emigracji 

rosyjskiej zbyt wielkie pokładały na: 
dzieje na konflikt sowiecko-angielski. 
Ta otwarta walka, która znów,wiRosji 

wybuchła, wybuchła być może cokol- 
wiek zawcześnie. Jaka 

SAK TAS SIRDIS 

Zmiana konstytucji w komisji 
senackiej, 

WARSZAWA, 11. Vil. Pat Sena- 
cka komisja konstytucyjna obrado- 
wała dziś po południu pod przewo- 
dnictwem sen. Zdanowskiego nad 
projektem ustawy, zmieniającej art. 26 
Konstytucji Rzeczypospolitej w kie- 
ruaku nadania Sejmowi prawa samo- 
rozwiązywania się. Projekt ustawy 
uchwalony przez Sejm referował sen. 
Scibor (Piast), wypowiadając się za 
wprowadzenie do konstytucji zmian 
zgodnie z projektem ustawy. W dys: 
kusji sen. Kasznica (ChN) wniósł o 
odrzucenie proponowanych zmian, 
zaś sen. Thullie (ChD) o dodanie do 
art. 26 Konstytucji ustępu treści na- 
stępującej: Prezydent  Rzeczypospoli- 
tej ma d> dni 14 rozwiązać Sejm i 
Senat na podstawie uchwał jedno- 
brzmiących obu Izb prawodawczych 
przyjętych przez każdą z nich wię- 
kszošcią ustawowej liczby członków. 
Wniosek o rozwiązanie Sejmu i Se- 
natu musi być podpisany przez co- 
najmniej 1:/» ustawowej liczby posłów 
i może być głosowany niewczešniej 
niż w siedem dni po zgłoszeniu — 
i o odrzucenie zmian proponowanych 
przez Sejm. Wniosek sen. Kasznicy 
o odrzucenie zmian Konstytucji upadł. 

Wniosek sen. Thulliego większoś- 
cią głosów  przyjęto z poprawką 

  

grę nowy czynnik, stokroć groźniej- sen. Kasznicy, aby po słowach «obu 
szy „dla czerwonych satrapów: oto lzb prawodawczych» dodać: «zebra- 

przychodził ferment od wewnątrz, 

samych podstaw, ferment w masach. 

Zawcześnie byłoby twierdzić, że mas 

my do czynienia z ogólnem budze- 
niem się mas narodu rosyjskiego. 

W każdym jednak razie widzimy 

pierwsze odruchy, pierwsze poczyna- 
nia tej wielkiej przyszłej akcji, wobec 
której bezsilne próby emigracji ro- 
syjskiej z zewnątrz, wydają się bolsze- 

wikom blahosiką. 
Wrogowie bolszewików w Rosji 

jęli się metody zapożyczonej od 
swych gnębicieli. Według tych infor- 

macyj jakie posiadamy bezpośrednio 
z zakordonu czerwonego, od dwóch 
już łat rozwinęła się tam wielka i 

planowa agitacja. Urzędowej propa- 

gandzie komunistycznej przeciwsta- 
wiono kontrpropagandę. Narazie nie- 
śmiało, ostrożnie propaganda przeciw- 
bolszewicka rozrastać się poczyna i 

przenikać wszelkie warstwy. Na każ- 
dym kroku i na każdem miejscu wy= 

kazywane są błędy polityczne i eko- 

nomiczne gospodarki sowieckiej, wy- 

zyskiwane w tym kierunku zarówno 
uczucia polityczne, jak religijne i nie- 

od "ych po raz pierwszy na podstawie 
niniejszej Konstytucji», to znaczy, aby 
uprawnienie lzb do samorozwiązywa* 
nia się posiadały jedynie obecne ciała 
ustawodawcze. Senator Woźnicki 
(Wyzw.) do artykułu projektu ustawy, 

głoszącego, iż zmiany Konstytucji 

wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 
ustawy zaproponował, aby dzień ten 

nie był późniejszy niż 25 lipca r. b. 
Poprawka ta nie uzyskała większości, 
W końcu na wniosek sen. Posnera 
(PPS) upoważniono rząd do ogłosze- 
nia oficjalnego tekstu Konstytucji ze 
wszystkiemi zmianami doń wprowa- 
dzonemi. Wnioski mniejszości zgło- 
sili: sen. Kasznica o odrzucenie zmian 
Konstytucji, zaś sen, Posner o odrzu- 
cenie wniosku sen. Thulliego. 

Posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA, 8 VII. PAT. Plenar- 
ne posiedzenie Seriatu zostało wy- 
znaczone przez Marszałka Trąmpczyń- 
skiego na środę 13 lipca o godz. 4-ej 
popoł. 

Pos. Paszkowski zrzekł się 
mandatu. 

WARSZAWA 11.VII, (żel. wł, Słową) 
Poseł z ramienia Ch.D. p. Paszkow- 
ski złożył wczoraj swój mandat. Na 
mieisce p. Paszkowskiego wchodzi 

mawiść do żydów. Na terenie Rosji prof. Adam Żółowski. 
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Sejm i Rząd. 

Dożynki w Spale. 

WARSZAWA, 11-VIi. (żel. wł,Słowa) 
Centralny Zw. młodzieży wiejskiej or- 
ganizuje w dniu 28 sierpnia rb. ogól: 
nopołskie dożynki w Spaie dla Pana 
Prezydenta, jakd gospodarza kreju. 
Na dożynki te zjedzie się z całej Pol. 
ski około 5 tysięcy delegatów związku. 

7 miljonów dla bezrobotnych. 
WARSZAWA 11.VII (żel,wł. Słowa) 

Fundusz bezrobocia przy zamknięciu 
rachunków za rok 1926 pierwszy raz 
po 2 latach niedoborów wykazał do- 
chód w sumie 7 miljonów złotych. 
Zadłużenie w skarbie państwa zmniej» 
szyło się znacznie. 

Uchwały Rady Ministrów. 

WARSZAWA 11 Vil PAT. Rada 
Ministrów na dzisiejsze: posiedzeniu 
uchwaliła między innemi projekty roz- 
porządzeń Prezydenta  Rzeczypospo- 
litej: 1) o rzeczowych świadczeniach 
wojennych, 2) o karach za handel 
kobietami i dziećmi oraz za inne po- 
pieranie nierządu; projekty rozporzą- 
dzeń Rady Ministrów: 1) o wynagre- - 
grodzeniu za kwatery stale dostar- 
czane przez zarządy gminne na pod- 
stawie art. 12 ustawy © zakwatero- 
waniu wojska w czasie pokoju; 2) o 
zaliczeniu poszczególnych grup - fun- 
kcjonarjuszy do kategorji funkcjonar- 
juszy niższych i o zaliczeniu ich do 
grup uposażenia, 3) o przeniesieniu 
części ksiąg hipotecznych wydziału 
hipotecznego przy Sądzie Okręgo- 
wym w Nowogródku do wydziału 
hipotecznego przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie. Ponadto Rada Ministrów 

uchwaliła projekt ustawy w sprawie 
ratyfikacji polsko-włoskiego układu o 
konsolidacji dlugu wojennego Polski 
wobec rządu włoskiego, załatwiła ca- 
ły szereg spraw personalnych i bie: 
żących, poczem przyznała dalszy kre- 
dyt 450 tyś. zł. na cele wychowania 
fizycznego, 

W komisji skarbowo budżetu- 
wej Senatu. 

WARSZAWA, 11—VI/. PAT. Se- 
nacka komisja skarbowe-budżetowa 
pod przewodnictwem sen. Adelmana 
na dzisiejszem popołudniowem posie- 
dzeniu załatwiła przędewszystkiem na 
podstawie referatu sen. Buzka projekt 
ustawy skarbowej o zmianach w bud- 
żecie na 1925 rok. Przyjęto ponadto 
szereg rezolucyj zgłoszonych przez 
sen. Adelmana i referenta a wzywają- 
cych rząd między innemi do 
opracowania projektu budżetu, do 
przedstawienia zamknięć rachunko- 
wych budżetowych, do uwzględnie- 
nia w preliminarzach budżetowych 
specjalnych funduszów rezerwowych. 
w dałszym ciągu komisja rozpatry- 
wała na podstawie referatu sen. Pu- 
ławskiego sprawozdanie Najwyższej 
Izby Kontroli o wynikach kontroli 
sprzedaży przez Państwowy Bank 
Rolny ośrodka przemyslowo-rolnicze- 

go „Strzelce*. Po dyskusji przyjęto 
wniosek sen. Rottenstreicha (Kało 
Żyd.) o odroczenie rozpatrywania tej 
sprawy z uwagi, iż jest ona przed 
miotem dochodzenia sądowego. 

Radiotelegramy z Ameryką. 
WARSZAWA, 9.ViJ. (żel, wł, Słowa) 

Ministerstwo Poczty ogłosiło, że bę: 
dzie przyjmowało radjotelegramy  li- 
stowe w korespondencji z Ameryką. 

Wszystkie urzędy mogą przyjmo- 
wać takie radiotelegramy, które prze- 
syłane będą do Warszawy listownie, 
skąd przez radjo nadawane! do Ame- 
ryki, a potem telegraficznie na miej- 
sce przeznaczenia. 

Skład nowego parlamentu w 
Finlandji. 

HELSINGFORS, 10 7. PAT. Wedle 
ostatnich danych, dotyczących, wyni- 
ków głosowania do parlamentu, partja 
zjednoczena straciła 5 mandatów, 
partja nostęrowa — 7. Zyskali: agrar- 
jusze 9 mandatów, szwedzi 1 man- 
dat i komuniści 2 mandaty. 

Wedle wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa nowy parlament będzie miał 
„Skład następujący: 60 socjaldemokra- 
tów, 53 agrarjuszy, 33 х раг zjed- 
noczonej, 24 szwedów, 20 komuni- 
stów i 10 pestępowych. 

Clemenceau zaniemógł. 

PARYŻ. 11 7. Pat, 
zaniemógł na lekką grypę. 

Skład Senatu w Rumunii. 

BUKARESZT, 11 7. Pat. Przy wy* 
borach do S:natu na ogólną liczbę 
115 mandatów partja rządowa otrzy- 
mała 96 mandatów, partja narodowc- 
chłopska 17, mniejszości—2 mandaty. 

Clemencau 

 



ECHA KRAJOWE 

  

WILEJKA POW. 
— Jubileusz czcigodnego Ка- 

płana. 30 ub. m. odbyła się w Wi. 

lejce niezwykła, a wielka uroczystość. 

Otóż najstarszy wiekiem i kapłań- 

stwem w całej Polsce, najczcigodniej- 

szy ks. "Michał Olebocki obchodził 
jubileusz. Właśnie 30 ub. m. skoń: 
czyło się 70, lat kiedy po raz pierw- 

szy wkładał na siebie sukienkę du: 

chowną. Czczony i szanowany przez 
wszystkich, serdecznie kochany przez 

swoich dawniejszych Orniańskich pa-- 
rafjan, Szanowny Jubilat w czerstwem 
zdrowiu doczekał tej nader rzadkiej, 

lecz szczęśliwej chwili, w której mógł 

odprawić jubileuszową mszę Św. 
dzień tea osób zebrało się bardzo 

dużo. Kaplica domowa z przylegają- 

cym dużym pokojem, zaledwie wszyst; 

kich pomieściła. Zebrane wilejskie i 
okoliczne społeczeństwo poczytywało 

sobie za prawdziwe szczęście i za- 

szczyt, otrzymać z rąk czcigodnego 

Jubilata błogosławieństwo. Mowę 
streszczającą życie wielebnego Jubila- 
ta wypowiedział ks. Jan Węckiewicz, 

osobisty przyjaciel Sz. Jubilata, 
O godz. 12 w południe przedsta- 

wiciele różnych instytucyį składali 

życzenia. Sz Jubilat z kilkoma swoje- 

mi siostrzenicami podejmował przy 

gościnno-staropolskim stole darami 

Bożemi, tutaj znów ks. dziekan Snież- 

ko wygłosił na cześć Jubilata bardzo 
ładne przemówienie. 

Zdziwiło obecnych, że na tak 

wielkiej a rzadkiej uroczystości nie 

było p. starosty, p. burmistrza, ani 

ich przedstawicieli, a także nie było 

'nikogo z Sejmiku. A _ przecież to 
prawdziwe szczęście mieć w swojem 

mieście najstarszego z całej Polski 
kapłana, któremu Bóg daje tyle sił, iż 
może nam jeszcze pobtogosiwie, 

TROKI. 

— Jak przeszły wybory do 
Rady Miejskiej. Wybory do Rady 
Miejskiej przeprowadzone w ubiegłą 

niedzielę pomimo tego, że przyniosły 
nam ośmiu radnych Polaków na dwu- 

mastu możliwych nie wypadły pomyśl- 

nie. Przeprowadzone nie pod hasłem 

gospodarczem, a jedynie małomia- 
steczkowych, porachunków osobistych 
wyłoniły, prócz kilku, radnych najzu- 
pełniej do tej pracy nienadających 
stę, Smutny ten stan rzeczy da się 
odczuć całemu miastu z momentem 

kiedy nowa Rada stanie wobec  pię- 

trzących się trudności i ogromu pra* 

cy. jaka na nią czeka. Trudności Z 

wyborem burmistrza na ten raz. zao- 
strzyły się znacznie, gdyż dotychcza- 
sowy burmistrz p. Budrewicz nie zo- 
stał obrany. 

" Naogół biorąc do Rady weszło 
8 Polaków wybranych z 2 list pol- 

skich, są to pp. Józef Łakowicz (pie- 

karz), Antoniewicz (stolarz), Jan Jan- 

kowski (rolnik), Stanisław Andrzejew* 
ski (rolnik), Ludwik Jawerski (nauczy- 

ciel), Bolesław Łukowicz (b. admin. 

majątku Zatrocze), Romuald Mickie- 

wicz (zastępca burmistrza), Andrzej 
Berklin (nauczyciel-emeryi). Z listy 
žydowskiei wybrano pp. Klauzncra 
Mejera i Cwiszymona. Z tisty kara- 
jmskiej pp. Firkowicza Szymonai Za- 
jączkowskiego Józefa. 

PATTY PATTY 

Nowość wyda wncza 

BRASŁAW, 

— (e słychać na terenie po: 
wiatu. Wydział administracyjao-kar 
ny starostwa brasławskiego w drugim 
kwartale rb. rozpoznał 230 spraw kar= 
nych różnego gatunku. Z liczby tej 
60 spraw umorzono z braku cech 
przestępstwa, względnie z racji braku 
dowodów winy przypisywanej oskar- 
żonemu, w 121 wypadkach ukarano 
grzywną i w 49 aresztem, 

Na ogół stan przestępczości po: 
prawił się znacznie ostatnio, co da 
się wytłomaczyć likwidacją antypań- 
stwowych, podburzających i depra- 
wujących ludność organizacji oraz 

W coraz to sprawniejszego urzędowania 
władz administracyjnych i policji 

Bezrobocia na terenie powiatu tak 
jakby i nie było, za wyjątkiem chyba 
poszczególnych grup robotników se- 
zonowych. 

Stan zasiewów przedstawia się 
nieszczególnie, ozlminy na ogół — 
średnie, jarzyny prawie na całym te- 
renie powiatu marne. 

Ruch przysposobienia wojskowego 
i wychowania fizycznego rozwija się 
pomyślnie. W Drui związek strze- 
lecki buduje obecnie własny dom, 
który po wykończeniu foddany zosta: 
nie dla potrzeb „Domu Ludowego* 
będącego jednocześnie ośrodkiem wy- 
chowania fizycznego. W Turmontach 
przystąpiono do budowy boiska spor 
towego. ka 

TURGIELE. 
— Wybory delegatów do Sej- 

miku Wii.- Trockiego. W soboię i 
niedzielę odbyły się w gm. Turgiel- 
skiej, Olkienickiej, Solecznickiej i Ko- 
niawskiej wybory delegatów do Sej- 
miku «pow. Wileńsko-Trockiego, po 
dwu z każdej gminy. Na ogół wybo- 
ry delegatów, zarządzone przez p. 
Wojswodę Raczkiewicza, odbyły się 
już w sześciu gminach, W  najbliż- 
szym czasie po zatwierdzeniu wybo- 
rów rad gminnych w pozostałych 
dziesięciu gminach odbędą się po- 
dobne wybory. 

' DZISNA. 
— Niefortunny połów ryb. 

Straż graniczna pełniąca służbę w re- 
jonie m. Dzisny przytrzymała za nie- 
dozwolone łowienie ryb w rzece Dzwi: 
nie trzech mieszkańców m. Dzisny: 
Woronko J., Kobryka B. i Haryno- 
wicza J. 

Prócz tego w tymże rejonie are“ 
sztowano Iwaszkiewicza O. oskarżo- 
nego o samowolne wyciąganie pali 
pozostałych z rozebranego mostu 
przez Dźwinę. Wszyscy  odesłani 

e na posterunek policji w Dzi. 
nie, 

NOWICZE. 

— Uroczystość otwarcia u: 
zdrowiska akademickiego. W nie- 
dzielę dnia 10 b. m. odbyło się w 
uzdrowisku akademickiem Nowiczach 
otwarcie V z rzędu sezonu. Uroczy” 
stość zaszczycili swą obecnością p. 
wojewoda wileński Raczkiewicz, b. 
rektor U,S.B. prof" Parczewski oraz 
szereg osobistości z pośród wilėn- 
skiego społeczeństwa, oddawna ma- 
jących styczność z życiem akademice 
kiem. Uroczystość rozpoczęto mszą 
św. którą odprawił prof. wydziału 
teologicznego U.S.B. ks. Nowicki, 
poczem goście  podejmowani byli 
przez zarząd śniadaniem, po którem 
odbyło się zwiedzanie urządzeń u. 
zdrowiskowych. 

Uzdrówisko w. Nowiczach jest 

SŁO w O 

Militarna manifestacja Sowietów, 
„Tydzień Obrony*. 

MOSKWA, 11—VI PAT, Wdniu wczorajszym rozpoczął się na 
terytorjum całego ZSSR narodowy tydzień obrony. W zw ązku 
z tem Rykow w  „Izwiestjach* pisze: Tydzień obrony ma być 
zapoczątkowaniem welkch wysiłków i welkiej pracy, jaką klasa 
robotnicza całego kraju winna wytrwale prowadzić z dnia na 
dzień, aby zapewnić państwu bezpieczeństwo i ustrój socjalistyczny 

Czerwone oddziały na granicy Polski. 
BERLIN, 11.VII, PAT. Prasa berlińska podaje, że otrzymano jakoby ż War- 

szawy via Paryż wiadomości o przesunięciach oddziałów sowieckich nad grani- 
cą polską i o wydaniu przez władze sowieckie zarządzeń, mających nniemożli, 
wić ucieczkę zbiegom politycznym z Sowietów przez granicę polsko-sowiecką, 

Nowa afera szpiegowska, 
Władze bezpieczeństwa na terenie województwa Wileńskiego 

wpadły na trop wielkiej afery szpiegowskiej działajęcej na rzecz 
Sowietów. Organizacja ta obejmująca cały teren województwa 
miała szereg ekspozytur kierowanych przez oddanych sobie, za 
sute wynagrodzenie, iudzi. Obecnie prowadzi się likw:dacja tej 
organizacj. Szczegóły tej łikwidacji na razie podane być nie 
mogą z powodów zrozumiałych. 

MOPR dla „glodujących“ hromadowców. 
Pisma sowióckie wychodzące w Mińsku, podają, że MOPR (międzynarodowe t-wo 

pomocy rewolucjonistom) wyasygnowało dla potrzeb t. zw. «Zachodniej Białorusi» 
(wschodnie powiaty polskie) 8 tys. rubli z czego połowa ma być przeznaczona dla 
cierpiących rzekomo z głodu włościan (!) 

Zgon hr, Frederyksa. 
W miejscowości Grankułła w Finlandji, zmarł w wieku 95 lat ostatni 

minister dworu Rosji carskiej, generał hr. Włodzimierz Borysowicz Fre- 
deryks. 

Zmarły był bardzo znaną w Rosji przedrewolucyjnej postacią, chociaż 
nie odegrywał żadnej większej roli politycznej, trzymając się na uboczu 
życia politycznego. Nie przeszkodziło to, iż podczas wojny stał się hr. 
Frederyks objektem napaści. W 1917 r. został aresztowany w Homlu i 
osadzony w więzieniu. Komisja śledcza, wyłoniona przez rząd rewolucy|ny, 
nie znalazła powodów do jego aresztu i hr. Frederyks został zwolniony i 
zamieszkał w Petrogrodzie. Władze sowieckie noczęły go prześladować, co 
zmusiło go do ucieczki. Mając przeszło 90 lat udał się hr. Frederyks 
pieszo przez granicę finlandzką, nie posiadając przy sobie żadnych pie- 
niędzy czy kosztowności. Finiandja udzieliła mu azylu. 

GRETA 

Tymczasowe uwolnienie redaktora Pujo 
PARYŻ, 10.7. Aresztowany pod zarzutem zorganizowania ucieczki 

Daudeta redaktora „Action Francaise" Pujo został tymczasowo wypusze 
cony na wolność. 

Rosztowny nowy pilot Lewina. 
LONDYN, 10.7 Poróżniony z Chamberlinem entreprener jego lotu 

przez Ocean Lewin nowemu swemu pilotowi, francuzowi Drouhinowi, @- 
biecał 200000 dolarów za dokonanie wzaz z Lewinem, jako pasażerem, 
lotu powrotnego z Paryża do Nowego Jorku. 

Pożyczka hipoteczna dla Niemiec 
BERLIN, 10.7. Pat. Niemiecki Bank Rentowy donosi, że rokowania, 

prowadzone z National City Company o nową 6 procentową pożyczkę 
hipoteczną w wysokości 30 miljaaów dolarów, zostały już zakończone. 
Pożyczka wyłożona zostanie do podpisu w dniu 11 b. m. na giełdzie 
nowojorskiej. 

Tragiczny wypadek z gen. Kochem. 
BERLIN, 11.VII, PAT. W sobotę jnad wieczorem w morzu Bałtyckiem 

utonął w czasie kąpieli b. admirał niemiecki Koch. B. admirał Koch znany był 
z roli, jaką odegrał w słynnej bitwie pod Skagerakiem w czasie wielkiej wojny. 

Trzęsienie ziemi w Jerozolimie. 
JEROZOLIMA, 11.VII, PAT. Żydowska agencja telegraficzna donosi: Dziś 

miało miejsce w Jezolimie silne trzęsienie ziemi. Wiele domów runęło. Są licz 
ni ranni. Szkody materjalne są bardzo znaczne. Szczegółów narazie brak. 

Ohydny mord nad nieletnią dziewczynką. 
Morderca 18-letni chłopak powiesił się. 

WARSZAWA, 11.VII, (żel. wł. Słowa). Pomocnik dozorcy domu Nr. 59 przy 
ul. Targowej 18-letni Wład. Pawłows'i poćwiartował 14 ietnią córkę dozorcy te- 
ož domu Irenę Kłosecką poczem sam powiesił się. Pawłowski kochał się w 

Kłoseckiej. Przed kilkoma dniami oświadczył się jej, na co dziecko odpowie- 
działo że wyjdzie za urzędnika, a nie za domocnika dozorcy. Rano młodzi po- 
szli do mieszkania lokatora, który wyjechał .na letnisko. Dozorca nie mogąc 
dostukać się do mieszkania zawołał ślusarza aby otworzył drzwi. Oględziny 
pociętych zwłok wykazały, że miała miejsce defloracja. 

Ruch graniczny rolników. 
Ostatnio ożywił się znacznie ruch gramiczńy rolników korzystających z przepustek 

rolnych wydawanych przez władze polskie i litewskie. W ednym tylko dniu za prze: 

ustkami temi przeszło przez granicę w okolicy strażnicy Wierszeradówka; z Polski do 

Litwy i z powrotem 136 osób i 16 sztuk inwentarza Żywego, z Litwy zaś do Polski i 

z powrotem 67 osób i 289 sztuk inw, żywego. 

Wybory w Zgierzu, 

  

Pobór rocznika we Francji. Ng wości wydawnicze 
PARYZ. 11.VII. PAT. oc A = c, Ada o 

lit 272 głosami przeciwko ca — <Pologne eraire> ydawnic- 
i two perjodyczne <Wiadomości Literackich»), 

projektu ustawy w Sprawie Ppor Pema 9-tym swoim numerze, qe: zwy* 
kolejnego rocznika. i kle suto ilusttowanym „obszerny a tykuł M. 

s: i ridla o złożeniu prochów Słowackiego na 
Echa mowy belgijskiego min Wawelu, przekład Kowel kadena-Banirow- 

wojny: skiego wa pervaža z obrazów i A > 

BERLIN. 11VIl. PAT. Półurzędo-. pieśni gów, aaskf wena (Pisze p. Zyge 
wa „Taeglichs Rundschau“ Oświad- munt Klingsland), sprawozdanie z francu- 
cza, że krok dyplomatyczny uczynio- > a O Er 
niony w Brukseli w sprawie znanego ŚL | polskie oda a i = wp p 
oświadczenia Se ministra dze etc. 
spraw wojskowyc otychczas nie — Tadeusz Łopalewski: <Podwójny 
doprowadził do żadnych dalszych cień». Powieśś. Str. 184. Warszawa. F. Hoe- 

żej Kalnai ; sick. 1927. konsekwencyj. Przedstawiciel niemiecki SC * Thea von Harbót: <Meteqpolisy- 

nie otrzymał jeszcze rzekomo OSta- Powieść. Str. 253. Przekład W. Zachentera, 
tecznego tekstu mowy ministra bel- Liczne ilustracje. Warszawa. Tow. Wydaw- 

gijskiego. Co do wyników obecnych ai i igtrze drapacza chmur 
pertraktacyj dyplomatycznych w tej siedzi Fredersen, naczejcy kierownik utopij- 
sprawie między Belgją a Niemcami nego miasta—olbrzyma Metropolis, Palce je- 
nic nie można narazie przewidzieć. go spoczywają na magicznej płycie stalowej, 

« dotknięcia jego rządzą życiem i bezruchem 
Proces „hochsztaplera. Ma oe leży a: = i 

z 4 warstwą wybranych, a uciemiężonym Świą- KOLONIA. PAT. W poniedziałek td Ay M ACZNEJ, Rin wóz 

rozpoczyna się w Kolonji pTOcCES nach, w skuciu nierozerwalnem z fantastycz- 
rozsławionego po całych Niemczech nym świątem maszyn. Freder, syn władcy 
23 letniego Harriego Domeli, który w RA O M R ie ti sz 

grudniu ub. roku zdołał przez kilka ką ZAL(GNAYxÓWANERO cało wieki. Za jej to 
tygodni odgrywać rolę jednego Z SY- wpływem zamienia on z robotnikiem Georgi . 
nów b. cesarza i jako. taki podejmo- pa Poe a na posterunku pracy. = 
wany był z honorami w Erfurcie i ARE zy głową i rękami musi się znaleźć 

i . В jsce dla serca»—brzmią mu słowa Marji. Gotha przez korporacje niemieckich Najępuje potężny obraz A p о 
studentów nacjonalistycznych, przez na skutek ktėrego mlasto—olbrzym zamiera, 
koła erystokratyczne, jak również Powieść ta, obca jakiejkolwiekbądź tenden- 
przez prezydentów miast. cji, jest wizją poetycką, w której mięśnie 

Р tanie Rtenó I stalowe i E As z zimną sue 

owstan.e enów wygasło. premacją mózgu. Powieść nad wyraz sensa- 

MADRYT, 10 Vil PAT "ai Fabra az Fm pony na powieści <Metropolis> 
, tył ie; 

donosi: Premjer Primo de Riwera zą- ® &_а_'г',”‚; Wittlin: «Hymny». Poezje, 
komunikował dziś przedstawicielom Str. 68. Warszawa. F. Hoesick. 1927. 
prasy, że z Maroka nadeszły szcze- , AL RCR +9/10 kė 
gólnie pomyślne wiadomości. Miano- Lan > Z i 
wicie, przywódca powstańców Selitten / — Wilam Horzyca: <Juljusz Słowac- 
zgłosił wabec władz hiszpańskich, za ki. p pa Str. Br NE It: 
pośrednictwem wojsk francuskich, u- „„GJack, London: sSzkarłatna dżu- 

» „ Str. 121. Wars . Tow. <Rėj>. 1927. 
ległość, prosząc jednocześnie o — O. Henry: <Bluft>. "Str. Sok 
łaskę. 7 <Bibljoteki humoru», Warszawa. J. Mort- 

PARYŻ, 10 Vil. PAT. „Petit Pa- kowicz. aa i 
risien“ donosi z Rabot, że w związ- — <Głos Rodziców». Pod tym tytułem 

2 że $ zaczęło wychodzić w Warszawie wydawnic- 
ku z „ostatniemi sukcesami wojsk two perjodyczne jąko organ Zjednoczenia 

hiszpańskich słynny przywódca pow- Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce. 
stańców marokańskich Szlitten, brat — <Lwowskie Wiadomości Muzycz- 
Abd-El-Krima, stawił się przed poste- ne i Literackie+ drukują w numerze po: 
rankiem francuskim w Asserdum_1 Mol B, ali, pades ika) 
zgłosił wiezłośc, ziem yi na rą o. polscy», szkic histeryczno-oby- 
razie internowany w Fezie do czasu czajowy. 
wyznaczenia mu stałego miejsca. PwodoeOWODODODOODORNOOROREKONERETO 

Wielka eksplozja pod Berlinem. Państwowa Fabryka 

BERLIN, (AW). — Wczoraj w go- 
dzinach wieczornych podczas burzy, Wyrobów Tytoniowych 
która rozpętała się w okolicach Ber- 
lina w Peczdamie, nasiąpiła eksplozja w Wilnie 
150 centnarów karbidu, który znajdo* оак «ва 2 Ab 
wał się w magazynach kolejowych. ZA AP Ca ROE S а 

sprzedaż w przybliżeniu około, 50000 kig. 
Eksplozja nastąpiła w wyniku za- alarezo kaz Idiezó i kutego (łom starych 

palenia się od uderzenia piorunu je- maszyn tytoniowych). ; 
dnej z hal, przyczem gaz acetyleno- Reflektanci winni nadesłać do godz, Oitej 

wy, który się wywiązał z karbidu spo- prmeską 3 ke adi Taš = 
wodował wybuch. Spustoszenia po: resem Państwowej Fabryki Wyrobów Tyto- 
czynione przez wybuch spowodowa- niowych w Wilnie oraz złożyć do Kasy 

- ne zostały przez eksplozję w promie- Skarbowej w. Wilnie do dyspozycji Państwo- 
wej Fabryki Wyrobów Tytoniowych w Wil- 
nie wadjum w wysokości około 3 proc, ceny 
ofertowej. 

„ „Oferent najkorzystniejszy winien w ter- 
minie dni 14 od daty zawiadomienia Fabry- 
ki o przyjęciu jego oferty, uiścić cenę ofer- 

żkich ran lub obrażeń, 

Studenci słowaccy w Poznaniu. tową, oraz zabrać zakupiony łom żelazny, a 
to pod rygorem utraty wadjum. 

POZNAN, 11. VII- Pat. Dziś w Łom wspomniany winien oferent oglą- 
nocy pociągiem pośpiesznym z Gdafi" dać w Państwowej Fabryce Wyrobów Ty. 
ska przybyła do Poznania wycieczka toniowych w Wilnie, ul. Kurlandzka Nr 9 w 
studentów słowackich w liczbie 48. gogzinach urzędowych od dnia 1280 lip:a 
Wycieczka Polaków amerykań- a jagość łomu. 7 977 "u 75 Mość, ani 

skich. Państwowa Fabryka — 

PÓZNAŃ, EVE BR Das g 077% 01 iiiaca notizagj tnie, 
godz. 7-ej wiecz., przybyła do  Pa- Dyrektor (—) ZIELIŃSKI. 
znania część wycieczki Połaków ame- Nr 847-VI, 
rykańskich, uczęstników wojny świa- 
towej. Po powita*iu na dworcu przez 
komitet przyjęcia oraz reprezentacje 

niu 1 klm. Wszystkie szyby okolicz- 
nych zabudowań zostały wybite. Na 
skutek eksplozji 6 osób doznało cię- ` 

B00406666400000606664600464644442 

jedną z najbardziej na północ wysu- Czesława Jankowskiego 

„WRAŻENIA RUMUŃSKIE" <& 
CENA 4 zł. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach 

оам Lino Akla Abd 

z 12 ilustracjami. 

  

Na widowni teatralnej. 
Ukazanie się zespołu Reduty na 

scenie teatru ną Pohulance.—,Śluby 
Panieńskie" Fredry ad usum pro- 
wincionalnych miast i miasteczek. — 
Słynny „,Dybuk' Anskiego (Rappa 
porta; na scenie teatru Polskiego w 
interpretacji naszych artystów lecz 
pod reżyserją p, Marka. — Recital 
taneczny Musi Dajches na scenie 
Reduty. 

Ściśle według zapowiedzi progra: 
mowej *) i wakacyjnego planu, jeden 
z zespołów Reduty  objężdżający 
Polskę ze „Ślubami'* Fredry zawitał 
na dni parę na Pohulankę i pokazał 
nam: jak też wygląda sztuka, ;z którą 
odbywa źżourńóe od Dzisny po Zako- 
рапе, vd Zakopanego do Gdyni. 

Dobrze wyglądają „Śluby w inter- 
pretacji p.p. Ścibgra (Gustaw), Ścibo- 
rowej (Aniela), Zawistowskiego 
(Albin),  Zbyszewskiego (Radost), 
Kornackiej (Klara). Bardzo dobrze, 
świetnie, doskonale... że miasta i 
miasteczka prowincjonalne zobaczą 

„Śluby panieńskie" zagrane inteli- 

niętych placówek akademickich, a ze. 
względu na wyjątkowo piękne poło- 
żenie, pad brzeglem jeziora Możełata 

względem wyśmienitą stację  klima- 
tyczną, umożliwiającą pokaźnej liczbie 
młodzieży akademickiej odpoczynek 
wakacyjny. . 

wioski! 
Ale — to, co nam, tu, w Wilnie 

pokazano na scenie Redufy, nie jest 
bynajmniej jakąś osobliwą „arcy-redu- 
tową” kreacją teatralną, jaklemś cie” 
kawem  przetworzeniem „Ślubów”, a 
ze strony artystów jakąś wirtuczow- 
ską, wielką grą. Siły aktorskie średnie; 
inscenizacja  szablonowa; mise en 
scene, w pół-na-pół draperjowych de- 
keracjach, taka sobie... od biedy... 
Obchodzono się z Fredrą z wielkim 
szacunkiem, nawet pietyzmem, i do- 
byto z tej kopalni charakterystyki i 
humoru—ile tylko zdołano. 

Świeżość, młodość, zapał — a i 
wdzięk niewieści—szły na widownię od 
Anieli i Klary. Nawet w scenie pisa- 
nia listu miała pierwsza z nich wcale 
ładne momenty szczerości i ślicznych 
półtonów. Radosta by się żaden su- 
mienny i inteligentny aktor nie po- 
wstydził. Niestety jednak kładł sztukę 
Gustaw, odrabiający swoją rolę z bez- 
graniczną sumiennością lecz pozba- 
wiony niemal z kretesem humoru i 
sowizdrzalskiej lekkości, O wiele, wiele 
lepszy był Albin, nawet najzupełniej 
dubry, gdyby nie za głośny i za općret: 

gentnie, uczciwie, starannie; że publicz. kowy we wzdychaniach, które trzeba 
mości prowincjonalnej da Się PTZY traktować z jaknajczujniejszą dyskre- 
programie komentarz; że WOgÓlE cją, nic sobie nie robiąc—z galerii. 
Fredro objeżdża Polskę od miasta do'Nę į dykcja, dykcja, dykcja! Ile 
miasta, od miasteczka do miasteczka. zmieto na . proszek pereł Fredry— 
Niechby rzemiennym  dyszlem jeździł tego nie zliczyć.  Chlubny wyjątek 
od siała do sioła, od wioski do stanowiła artystka grająca Dobrójską, 

*) Patrz ogłoszony drukiem w maju r. b. 
«Program Reduty» obejmujący plan objaz- 
dów i sprawozdania. 

nie marnująca żadnego wyrazu, żad- 
nego akcentu i wogóle grająca wy- 
trawnie a inteligentnie. 

ŁÓDŹ, 11—VIl. PAT. W niedzielę 10 b. m. odbyły się w 
Zgierzu wybory do rady miejskiej. W wyborach tych niemiecka 

partja socjalistyczna uzyskała dwa mandaty, PPS—3 mandaty, 
NPR—1 masdat, NPR.lewica—5 mandatów, niemieckie mieszczań- 

i rzeki Żejmiana stanowi pod każdym stwo- 1 mandat, Ch D—1 mandat, (Związek Lud. Narodowy 7 
mandatów, sjoniści—2 mandaty, ortodoksi—2, mandaty. Wybory 
miały przebieg zupełnie spokojny Frekwencja pomimo ulewnego 
deszczu była bardzo znaczna i wynosiła 80 proc. 

* 

Wystawienie po polsku „Dybuka“ 
przez artystów Teatru Polskiego za 
mało zainteresowało naszą polską 
publiczność teatralną. Na premierze 
3/4 publiczności stanowiła publiczność 
teatralna żydowska. Oklaskiwała siar- 
czyście... co? Grę aktorów czy sztukę? 
It is the question, 

Czy publiczność żydowska kla: 
skała zapamiętale ponieważ w polskim 
teatrze grano utwór pisarza żydow- 
skiego, czy ciesząc Się, że polscy ar- 
tyści potrafili do tego stopnia dobrze 
zs sżtukę par excellence żydow- 
ską 

Bo sztuka—nietylko dla polskich 
i wogóle nie żydowskich aktorów— 
djabelnie trudna. Trzeba dobyć cha- 
rakter i nastrój środowiska bajecznie... 
egzotycznego (choć rzecz się dzieje 
gdzieś na Polesiul), trzeba zanurzyć 
się po uszy w głębekiej mistyce ka- 
balistycznej, trzeba samemu wcielić 
się w indywiduum, którego się du- 
szę, obyczaje, światopogląd—tak ma- 
ło znal ' 

«Dubuk», cały przepojony folklo- 
rem i chasydyzmem tkwi, jak wiado- 
mo, głęboke w kabalistycznej teorji 
metempsychozy uznającej różne formy 
wcielania się duchów  pośmiertnych 
w żyjące istoty. Forma «Dybukowa» 
jest ta, że dusza przedwcześnie zmat- 
łego człowieka, czyli dusza, która nie 
zdążyła wypełnić swego zadania, któ- 
ra, aby się tak wyrazić, nie doszła 
do pełnego swego rozwoju, wchoćzi 

L“ CE R —————— >> === ——————————— 

  

w ciało żywego człowieka (jak w tym 
wypadku w ciało Lsi, czy raczej Lij), 
zlewa się w jedno z jego duszą j w 
tej matamorfozie — udoskonala się, 
czy raczej dochodzi do przerwanego 
gwałtownie swego rozkwitu, «Dusze 
dręczone uciekają czasem w ciała 
sprawiedliwych, Którzy tracą wtedy 
swoją indywidualność». *) 

Ze sztuki atoli Anskiego nie otrzy: 
mujemy wrażenia aby zmarły nagle 
w kwiecie wieku ukochany Lii, Cha- 
nan, recte Chonen (bo dowolność pie 
sowni i wymawiania imion jest w 
świecie „Dybuka* niemała) wcielał 
się w Liję jakę dybuk aby rozgościw- 
szy się w niej — doskonalić się. Od: 
nosimy wrażenie że poprostu obie 
dusze, jej i jego dążą do połączenia 
się z sobą—poza światem, w zaziem- 
skich czy nadziemskich sferach. On 
umarł; jej duszą wyrywa się za jego 
duszą, która przebywa gdzieś, gdzie 
żaden srogi ojciec nie przymusza cór- 
ki do wychodzenia zamąż za człowie- 
ka niemiłego, gdzie żaden cudotwór- 
ca nie wypędza okrutnemi i straszli« 
wemi egzorcyzmami z rozkochanej 
dziewczyny jej miłości — wraz z ży- 
ciem. Bo — bo ten niesamowity i 
wymędrkowany „dybuk* wcielony w 
Liję i odchodzący w niej od zmysłów, 
czy nie jest przypadkiem—po prostu— 
uczuciem bezgranicznej miłości? Czy 
„przypadkiem cała teorja „dybukowa” 
nie jest... szukaniem południa o czter- 

*) Kleiner: «Jul. Słowacki» IV, Część 
druga, 76. 

wojska i organizacyj przysposobienia CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 1 
wojskowego goście udali się do wy- 
znaczonych im kwater. Wycieczka 
zabawi w Poznaniu cztery dni. 

& 

Czerwonego Krzyżu. 

ы 
a 

———— 

agemia sprzedaży wirówek tego I Pana Leona Griinera, Olympic, wzywa się do natychmia- 
stowego zgłoszenia się do biura Inspektora Ernesta J. Kuhli w Wilnie, 
ul, Wileńska Nr. 26/5. 

Kto o wyżej wymienionym może udzielić informacji o miejscu jego 
pobytu, zechce takowe łaskawie podać pod powyższym adresem. 

nastej godzinie? 
Poryw ku zaświatowemu połącze- 

niu się rozseparowanych tu na ziemi 
duchów — jest stary jak świat. Nie 
trzeba go tez szukać ...aż w Kabale. 

Któryż to pisał nasz poeta? 
Jakakolwiek przeszkoda tutaj was roz- 

nie... w pierwsze lepsze drzewo lub 
w pierwszego lepszego przechodnia 
aby się... „doskenaliė“. Nie o to mu 
chodzi. Chodzi mu o duchowe polą- 
czenie się z ukochaną, Ta zaš kon 
flikiu między prawem a sercem znieść 
nie mogąc — umiera, wyzwalając się 

dywoi, i ssb way ij u rada, ая, и 
Mgła zniknie, gwiarda z twiksią na Wsraaka sztuka, przez tę prostotę 

® wieki się spo, swego zasadniczego motywu nie jęst 
Łańcuchy tn wiążące prysn ziemia % bynajmniej prostą. Przeciwnie, jest 
Wn, nad zleniią, znowu Hóżcają iš wielce skomplikowaną. Sam już tylko 

swoi..  Chonen vel Hanan jest w swej egzal- 
Nie jestże to motyw  mistyczno* 

metafizycznego romansu  kabalistycz* 
nego Lei i Chanona? 

A u Heinego w „Ratcliffie" czyliż 
w ostatniej scenie nie padają sobie 
w objęcia cienie Williama Ratcliffa, co 
smierć sobie zadał i nieszczęsnej je- 
go ukochanej Marji? 

Mówiono tu i owdzie wśród pu- 
bliczności żydowskiej w  antraktach 
na widowni; „W reżyserji Marka za 
bardzo podkreślony jest moment ero- 
tyczny. Leja i Chanon zdają się, do- 
prawdy, ..flirtować w pierwszym akcie. 
W. synagodze! To  niedopuszczalnel 

tacji i  miesamowitości © niesłychanie 
trudnym do grania; goreje jak tylko 
asceta gorzeć może; okaz patologiczny 
a zarazem przedmiot szaloriego Uko- 
chania; coś w nim z Jana z „Talomy* 
Wilde'a; merbidezza w nim jakaś ro- 
dem ze starej, prastarej kultury; mówi 
słowami „Pieśni nad Pieśniami”, anie 
powinien tracić z pod nóg realnego 
gruntu aby nie powiedziano, że jest 
tylko wytworem cerebralnym... P. sa 
linowski nie był na wysokości zadź. 
nia. Ale—ałe mało raz powiedzieć, że 
wystawienie w Teatrze Polskim sztuki 

W tekście Anskiego niema śladu ta- 
kiej — niemożliwości”. Sądzę prze- 
ciwnie, że p. Marek dobrze uczynł 
podnosząc tłumik z tej właśnie stru- 
ny. Musiała ze sceny zadźwięczeć aby 
sziuka stała się zrozumiałą. To prze- 
cie—teatr. Nie jakiś —koncert mistyćz- 

granej tu, w Wilnie, niedawno, przed 
naszemi oczyma przez... Habimę było, ( 
przepraszam bardze, czynem wielkiej 
odwagi. , 

W zespole Habimy grała Leg wiel- 
ka artystka Rowina; cadyka grał Ce- . 
mach. A koszmarow”y *:0:ec żebraków 
na scenie Habimy do dziś dnia mie- * 

ny. Powtarzam: dla mnie jest rzeczą 
jasną dlaczego nieboszczyk Chanon 
wciela się dybukiem akurat w Leę a 

jednego. z nas—dreszczem przenika. 
Luini przeszła przez „Dybuka* 

z honorem p. Frenklówna, a cum exi. 

p
m



  

KURIER GOSPODARCZY 
Naklady na meljoracje 

a wywłaszczenie. 
W Nr. 60 „Dziennika Ustaw* z 

dn. 7 b. m. ukazało się poniższe 
* „gozporządzenie ministra Reform Rol- 

nych „o sposobie określania wartości 
nakładów melioracyjnych w majątkach 
wykupywanych*: 

$ 1. Szacunek  niezamortyzowa- 
mych części nakładów meljoracyjnych 
będzie objęty wnioskiem składanym 
okręgowej komisji ziemskiej w myśl 
cz. 1 art. 29 ustawy o wykoniu re- 
formy rolnej i winien być oparty na 
opinji komisji klasyfikacyjno-szacun- 
kowej. 

$ 2. Osinje co do oszacowania 
niezamortyzowanych części nakładów 
meljoracyjnych wydaje komisja klasy- 
fikacyjno-szacunkowa w trybie usta- 
łonym na mocy cz. 3 art. 28 na pode 
stawie wartości nakładu dokonanego 
na przeprowadzenie meljoracyj na wy- 
'kupvwanych obszarach. 

$ 3 Opinje w sprawie wartości 
aiezamortyzowanych części nakładów 
meljoracyjnych wydawane będą w 
myśl $ 2 wówczas tylko, gdy паК! а- 
dy te były dokonane na urządzenia 
meljoracyjne, zdolne do zamortyzo- 
wania nakładów, poczynionych na 
ich przeprowadzenie. 

8 4. Wartość nakładu, dokona- 
nego na przeprowadzenie urządzeń 
meljoracyjnych określa komisja klasy- 
fikacyjaa- szacunkowa na podstawie 
kosztów, udowodnionych przez wła- 
ściciela. 

Gdyby właściciel nie chciał lub 
nie mógł tego uczynić, a także w 
przypadkach wątpliwych lub spornych 
komisja określi w złotych w złocie 
sumię pieniężną, którą należałoby u- 
żyć na przeprowadzenie meljoracyj 
w podobnych warunkach i w czasie 
zbliżonym. ; 

Gdy wykazana przez właściciela 
lub oznaczona przez komisję klasyfi- 
kacyjno-szacunkową suma opiewa na 
złote obiegowe lub na waluty, nie 
będące już w obiegu, należy w pierw- 
szym przypadku przerachować złote 
obiegowe na złote w zlocie według 
kursu giełdy warszawskiej w dniu po- 
przedzającym daty odnośnych rachun- 
ków, w drugim przypadku przeracho- 
wać walutę nie będącą już w obiegu 
według zasad S$ 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzplitej z dn. 14 maja 
1924 roku o przerachowaniu zobowią* 
zań prywatne-prawnych, przyjmując, 
iż suma stąd otrzymana jest ozna 

„,czona w złotych w złocie. 
" 85. Przy dokonywaniu wycenia- 
nia urządzeń meljoracyjnych w myśl 
5 4 maležy posiłkować się projektem 
technicznym oraz kosztotysem tych 
urządzeń, który winien złożyć komisji 
klasyfikacyjno-szacunkowej na wez- 
wanie przewodniczącego tej komisji 
właściciel majątku. O ile właściciel 
majątku nie złoży komisji rzeczo- 
nych dokumentów, komisja może w 
razie potrzeby wystąpić do okręgowe- 
go urzędu ziemskiego z wnioskiem o 
sporządzenie niezbędnych pomiarów, 
szkiców oraz oraz obliczeń; koszt 
tych czynności potrącać się będzie od 
sumy szacuakowej, należnej wlašci- 
ciełowi za niezamortyzowarią część 
nakładów meljoracyjnych. 

$ 6. Po ustaleniu wysokości nakła- 
du па przeprowadzenie meljoracyj 
tołnych w danym majątku, określa 
się wartość niezamortyzowanej części 
dokonanych nakładów w sposób na- 
stępujący: przyjmuje się, iż nakład na 
przeprowadzenie meljoracyj amorty- 
zuje się całkowicie po upływie pewne- 
go okresu, a to zależnie od rodzaju 
meljoracji i kosztowności zastosowa- 
„nych budowli oraz od rodzaju meljo- 
cowanej gleby; okres ten składa się 
z dwóch podokresów: 

1) Podokresu następującego Kbez- 
pośrednio po wykonaniu meljoracji, * 
w którym przyjmuje się, że właściwa 
amortyzacja nakładu па meljorację 
nie dokonywa się i 

2) podokresu, następującego po 
pierwszym, w którym amortyzacja na- 
kładu dzieli się równomiernie na ilość 
lat tego podokresu. 

$ 7. Wielkość wymienionych w 
$ 6 niniejszego rozporządzenia podo- 
kresów dla poszczególnych rodzajów 
meljoracyį i poszczególnych przypad- 
ków ustala się. jak następuje: 

1) Drenowanie: a) wszelkiego ra- 
dzaju gleb z wyłączeniem ciężkich 
glin, iłów oraz rędzin: podokres I —4 
lata, podokres II — 8 lat; b) ciężkie 
gliny, iły oraz rędziny: podekres | — 
6 lat, podokres Il — 9 lat. 

2) Osuszenie rowami * otwartemi: 
podokres | — 2 lata, podokres II — 
8 lat. 

3) Meljoracje torfowisk: podokres 
1 — 6 lai, podokres II — 9 lat. 

4) Nawodzenie (zależ.ie od ko- 
sztowności zastosowanych budowli): 
podokres | — 4 do 6 lat, podokres 
Il — 4 do 8 lat. 

88. W przypadku, kiedy w zwią- 
zku z dokonaną meljoracją (wydre- 
nowaniem pola, nawodnieniem łąki 
it. p.) stalo się koniecznem wyko- 
nanie lub uregulowanie odpływów 
lub dopływów, należy przy dokony- 
waniu rozrachunku z zastosowaniem 
powyżej podanych norm, przypadają- 
cą każdorazowo ilość lat w podokre- 
sie Il powiększyć w tym stosunku 
lub uregulowania odpływów i dopły- 
wów do kosztów przeprowadzenia 
właściwych meljoracyj. 

8 9. Gdyby urządżenia meljora- 
cyjne okazały się w takim stanie, że 
bez poprawek, uzupełnień lub rekoń- 
strukcyj nie były zdolne do normal- 
nego zamortyzowania nakładów meljo- 
racyjuych, to suma niezbędna dla do- 
prowadzenia tych urządzeń do nale- 
żytego stanu będzie potrącona od 
sumy szacunku  niezamortyzowanej 
części nakładów meljoracyjnych. 

8 10. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 59, z dnia 
2-VII 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo: 
spolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. w spra- 
wie przedłużenia okresu kadencji Rad Kas 
Chorych (poz. 513). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie zakazu 
y= pszenicy oraz mąki pszennej poz. 

— Rozporządzenie Ministra Rojniciwa 
z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach,fdla których 
plan urządzenia gospodarstwa leśnego zastą- 
piony być może programem gospodarczym 
(poz. 520);! 

— Rozporządzenie Ministra Rolnictwa* 
z dnia 1 lipca 1927 r. o lasach, do których 
nie mają zastosowania niektóre postanowie- 
nia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo- 
litej z dnia 24 czerwcą 1927 r. o zagospoda- 
rowaniu lasów 'niestanowiących własności 
Państwa (poz. 521). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 60, z dnia 
T-Vil 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej z dnia 24 czerwca 1927r. o zmianie 
art 22, 48 i 230 ustawy karnej skarbowej 
(poz. 526); 

— Rozporządzenie Ministra Reform Rol- 
nych z dnia 10 czerwca 192) r. wydane w 
porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o spo* 
sobie określania wartości nakładów meljo- 
KOCE w majątkach wykupy wanych (poz. 
532) 5 

— Rozporządzenie Ministra Komunika- 
Cji z dnia 26 czerwca 1927 r. wydane w po: 
rozumienin z Ministrami: Skarbu Przemysłu 
i Handlu, Sprawiedliwości oraz Rolnictwa 
o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej 
komunikacji towarowej (poz 535); 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Te- 
legrafów z dnia 1 czerwca 1927 r. w spra* 
wie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrz- 
nym (poz. 529). 

mia laude p. Wołłejko w roli Szn- 
dera. Natomiast w Meszułach'u p. Pu- 
rzyckiego nic nie było — z tamtego 
świata; a powinno być. Trafalej było 
nazwać tę figurę na afiszu: przechod- 

. uiem. To przecie Niekto w sierom z 
„Żyźai czeławieka* Aadrejewa. Zaś 
p. Wyrwicz.. Gdy, bywa, tenor wie, 
że choćby zerwał głos nie wyśpiewa 
za mocnej dla niego partji, Śpiewa 
pół-głosem. | jeżeli jest špiewakiem 
mądrym a _ wytrawnym — wygrywa 
sprawę! Wychodzi inaczej niż się lu- 
dzie spodziewali a pomimo to... można 
słuchać z rzetelną przyjemnością, Ca- 
dyk p. Wyrwicza nie miał potęgi; 
miał natomiast dużo wyrazu jako 
„święty starzec”, a i wcale pięknie 
górował nad swem otoczeniem. To 
już bardzo wiele. 

Akt drugi udał się — lepiej od 
pierwszego, w którym nie było na- 

stroju „zadomowionej* synagogi, jak 
to niezrównanie robią teatry żydow- 
skie. A i z Drabikowych, warszaw- 
skich dekoracyj, akt drugi — górą! 
Trochę za hojnie śpiewano; chwilami 
(np. na początku 3-go aktu) niemal 
operetkowo. Ale sceny zbiorowe (a 
przy mnóstwie, bywało, osób na sce- 
mie) wypadły wszystkie dobrze. 

3 * 
W miarę rozpowszechniania się 

tańców t. zw, plastycznych, zaczęły 
coraz gęściej pojawiać się iw tej dzie- 
dzinie — cudowne dzieci. Wilno nie 
pozostało w tyle i wydało dwie cu- 
dówne, zaledwie kilkoletnie dziew- 

czynki: Ninkę Wilińską i Musię Daj- 
ches. 

Ninka już popisywała się, tańcem, 
mimiką i śpiewem nawet aż w War- 
szawie; Musia jest na tej drodze. Nie- 
wątpliwie z jednej i drugiej (Ninka 
starsza) urosną albo niebylejakie tan- 
cerki albo diwy operetkowe albo 
gwiazdy filmowe. 

Tymczasem Musia Dajches zbiera 
laury przeważnie wśród swoich róż 
wieśniczek i rówieśników — szešcio- 
letnich. Ale i starsi gustują w oglą- 
daniu Musi, bo Musia oprócz wro- 
dzonego talentu tanecznego posiada 
sporo wdzięku, ujmującą rezolutność, 
a nawst humor. Niestety tylko te 
tańce „plastyczne” tak monotonne, 
tak wiecznie w jednakowych pozach, 
podskokach, przypadaniach do ziemi, 
podbieganiach i falowaniu rękami! 
Musia, jak zapewniają, posiada im 
prowizatorski talent. Może, gdy pod* 
rośnie, odświeży — szablony Isadory 
Duncan. 

W. niedzielę w Reducie na recitalu 
tanecznym (tak się mówi i pisze) Mu- 
si Dajches zebrało się mniej dziatwy 
i dorosłych niż by się wolno było spo- 
dziewać po popularności „cudownej* 
wirtuozki tańca. P. Ryszard Misiewicz 
urozmaicał recitał charakterystyczne- 
mi monologami (profesor w klasie, 
fryzjer przy robocie i t. p.) Publicz: 
ność na sali była wyłącznie žydow- 
ska, 

Czest. Jankowski; 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— Sejmiki a Bank Rolny. Na 
ostatniem posiedzeniu wydziału po- 
wiatowego sejmiku Wileńsko-Truc- 
kiego omawiana była między innemi 
sprawa Banku Rolnego powstała na 
tle odmowy Banku opłacania gmin- 
nego podatku wyrównawczego rołne- 
go od objektów rolnych zakupio- 
nych przez ten Bank. Sejmik rozpa- 
trując odwołanie Banku uznał preten- 
sie wydziału powiatowego za słuszne 
zatwierdzając decyzję uprzednią. Bank 
Rolny odwołał się do Urzędu Wo- 
jewódzkiego, który opierając się na 
rozporządzeniu Pana Prezydenta w 
tej kwestji wyjaśnił, że Bank Rolny 
jest wolny od obowiązku płacenia 
podatków. (t). 

— Połączenie rzeki Mereczanki z 
rzeką Waką.—Urząd Wojewódzki wyzną- 
Czył na dzień 26 lipca b. r. komisyjne wod- 
noprawne dochodzenie w sprawie połącze- 
nia rzeki Mereczanki z rzeką Waką, repula- 
cji rzeki Waki, budowy zbiornika wody i 
odprowadzenia jej kanałem i akweduktem 
do projektowanege zakładu wodnego w Grze- 

  

  

gorzewie p. Grzegorza Kureca. Komisyjne do- 
„ chodzenie będzie rozpoczęte od wsi Rudniki 
na rzece Mereczance. Osoby zainteresowane 
mogą zgłaszać swoje pretensje do Oddziału 
Wodno - Pomiarowego Dyrekcji Robót Pu- 
blicznych przy Wileńskim Urzędzie Woje- 
wódzkim do dn. 25 lipca, oraz od tej daty 
w ciągu trwania komisyjnego dochodzenia 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 lipca 1957 + 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Holandja 358,35 359.25 357,45 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,03 35,15 34,94 
Sraga 26,50 26,56 26,44 
zwajcarja 172,15 172,58 171,72 

Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Włochy 48,81 48,93 48,69 

Papier: Procentowe 

Dolarówka 54,25 54,50 
5 proc. konwers. 62, 
Pożyczka dolarowa 84,— 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— * 
8 proc. obligacje Banku komunalnego 92— 
4,5 proc. ziemskie 55,— 54,— 
4 proc. ziemskie 47,— 
8 proc. Warsz. 76— 75,25 
5 proc. warsz. 63,75 64,— ‚ 
6 pr. obligacje m. Warszawy 31,— ° 
10 proc. m. Lublina 87,— 

y 
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12 ов 
Jana Gwalb. 

Jutro 
Małgorzaty 

Wsch, sł. o g. 3 m. 29 

Zach. sł. o g.19 m, 54 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Metecrologii U. S. B, 
z dnis 11—VII. 1027 r, 

Ciśnienie 
średnie | ga 

Temperatura 4. 
Šreinia j pry 

Opad sa do- | __ 
bę w mm, 

Wiatr ) Północno-Wschodni. 
przeważający 

Uwagi: Pół - pochmurno. 
Minimum za dobę -1-15 OC 
Maximum za dobę —-26 OC. 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia, 

URZĘDOWA. 
— (o) W sprawie paszportów 

zagranicznych. Min. skarbu wydało 
okólnik w sprawie paszportów zagra* 
nicznych. Okólnik ten nie zmienia 
wysokości opłat za paszporty, wpro- 
wadza tylko pewne zmiany co do po- 
stępowania formalnego przy wydawa- 
niu paszportów ulgowych. O:óż ułat- 
wienie pewne polega na tem, że de- 
legaci skarbowi będą mieli głos je- 
dynie w sprawie przyznania ulgi kup- 
com i przemysłowcom, nalomiast W 
innych wypadkach będzie decydować 
władza administracyjna sama. 

SAMORZĄDOWA. 
(o) Zmiany personalne 

„14-ki". Dowiadujemy się, że prof, 
Karaffa-Korbut, wybrany do Rady 
miejskiej z listy nr. 14, zrzekł się 
swego mandatu i że w ten sposób 
na opróżnione miejsce wchodzi do 
Rady p. J. Korolec. 

' MIEJSKA. 
— (0) Pierwsze organizacyjne 

posiedzenie nowej Rady miej- 
skiej. Wczoraj, dnia 11 lipca, pre- 
zydent miasta p. Bańkowski rozesłał 
wszystkim radnym ostatniego powo- 
łania zaproszenie o przybycie na 
pierwsze organizacyjne posiedzenie 
Rady miejskiej, mające się odbyć we 
czwartek, dn. 14 
wiecz., dla dokonania wyborów — рге- 
zydjum Rady miejskiej i ławników 
Magistratu. 

Jeszcze nieustałono, gdzie odbędzie 
się powyższe posiegzenie, czyw sali 
posiedzeń Rady miejskiej przy ul. 
Dominikańskiej, czy w sali miejskiej 
przy ul. Ostrobramskiej. 

— (c) Samochodowa komuni- 
kacja podmiejska. Między Wilnem 
a okolicznemi miejscowościami kur- 
sują samochody według ustalonego z 
góry rozkładu. Np. między Wilnem 
a Mejszagołą kursuje autobus, od- 
chodzący z rogu Zawalnej i Trockiej. 

Właściciel autobusu nie przytrzy- 
muje się jednakże wskazanych w roz- 
kładzie godzin. Niekiedy nie chodzi 
autobus zupełnie. Tłumaczy to wła- 
šciciel złym stanem maszyny, lub 
czemś w tym rodzaju: 

Nałeżałoby zwrócić na to uwagę. 
Skoro się wzięło koncesję na komu- 
nikację w jakimś odcinku, należy ob: 
służyć go należycie, lub przynajmniej 
postarać się o zastępstwo, a nie na« 
rażać publiczność na stratę czasu i 
pieniędzy, częstokroć fatalnie się od- 
bijającą na interesach. 

— Akcja Komisarjatu Rządu 
w sprawie masowych utonięć. 
W związku z ostatniemi wypadkami 
utonięć w Wilji, Komisarz Rządu na 
m, Wilno wydał energiczne zarządze- 
nia w celu zapobieżenia na przyszłość 
tego rodzaju wypadkom. Zarządzil 
mianowicie wzmocnione patrołowanie 
przez policję brzegów rzeki Wilji oraz 
postawienie w miejscach przeznaczo- 
nych dła kąpieli słupów z odpowie- 
dniemi tablicami i napisami. Mają być 
wyznaczone dodatkowo 3 nowe miej- 
sca dla kąpania się. 

W dniu 12 b. m. specjałna komi- 
sja pod przewodnictwem Komisarza 
Rządu zbada stan miejsc kąpielowych 
oraz postara się o usunięcie wszel- 
kiego niebezpisczeństwa. 

lipca 0 godz. 8. 

"bylemi już do miejscowości 

WOJSKOWA: 
— Powołanie studentów do 

wojska. S'udenci, którzy pszekro» 
czyli przewidziany ustawowo wiek 26 
lat, uprawniający do korzystania z 
odroczenia, łecz nie ukończyli stu- 
djów powołani zostaną mimo to do 
odbycia służby wojskowej. Wezwania 
zostaną doręczone w najbliższych 
dniach. 

— W sprawie emerytów woj- 
skowych. P. p. Oficerów emerytów 
W P. którzy jeszcze nie należą do 
Związku Emerytów, Zarząd uprasza 
o zgłoszenie się w celu zarejestro- 
wania się w lokalu Kancelarji Związ- 
ku w Казуте Garnizonowem ul. 
Mickiewicza N. 13 — w najbliższą 
sobotę od godziny 11 do 12. й 

— Budowa strażnic na gra- 
nicy z Łotwą i L'twą. Do- 
wiadujemy się, że budowa dal- 
szego szeregu strażnic KOP'u ma 
być w najbliższym czasie rozpoczęta. 
Obecnie mają być budowane straźnie 
ce na linji granicznej odcinków przye 
Jegłych do Łotwy i Litwy. Strażnic- 
te, z racji braku odpowiednich kre- 
dytów, nie zostały dotąd wzniesione. 

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO. 
— (a) Białoruski Teatr Objaz- 

dowy. Białoruski Instytut Gospodar- 
ki i Kultury w Wilnie zorganizował 
ostatnio Białoruski Teatr objazdowy. 
Zespół ten wyruszył już na prowincję, 
gdzie też dokonał kilku przedstawień 
w rozmaitych miejscowościach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ze spraw kolejowców. We 

środę 13 lipca o godz. 18 (6-ej wie- 
czór) w lokału' Polskiego Związku 
Kolejowców Wiwulskiego 4, 3 dom 
własny odbędzie się zebranie informa- 
cyjne, na którem zebrani zostaną po- 
informowani o najnowszych projektach 
rozporządzeń w Sprawie pragmatyki 
służbowej, emerytury, lecznictwa i po- 
stępowań dyscyplinarnych. 

Zebranie ze względu na temat i 
aktualność bardzo ważne i kolejowcy 
proszeni są e  jaknajliczniejsze „i 
punktualne przybycie. 

Ministerstwo Komunikacji prze- 
slało Związkom projekty  Rozporzą- 
dzeń o prawach i obowiązkach  pra- 
cowników przedsiębiorstwa P. K. P. 
iinne. W związku z tem Zarząd 
Główny Polskiego Związku Kolejow- 
ców zwołał na 8 i 9 b. m. przedsta- 
wicieli Zarządów Okręgowych P.Z.K., 
którzy mają rozpatrzeć i poczynić up 
uwagi do tych projektów. Uwagi ma- 
ją być na życzenie M' K. nadesłane 
do 14 b. m. na piśmie. 

— Oświatowe znaczki poczto- 
we. Pan Minister Poczt i Telegrafu 
zezwolił w r. b. na wydanie oświato- 
wych znaczków pocztowych w cenie 
25 gr. Pięć zatem groszy z każdego 
znaczka idzie na ośwatę ludową. 
Fundusz zebrany, dzielony będzie 
wśród Towarzystw: 1) Polska Macierz 
Sz. w Warszawie, 2) w Cieszynie, 3) 
w Gdańsku, 4) w Ziemi Wileńskiej, 
5) T-wo Szkoły Ludowej w Malopol- 
sce i 6) T-wo Czytelni Ludowych w 
Wielkopolsce. Każde z wyżej wymie- 
nionych T-w winrio zabiegać, by na 
jego terytorjum jak najwięcej zaku- 
piono tych oświatowych znaczków, 
bo każde pięć groszy powiększa je- 
go fundusz oświatowy. Zarząd za- 
tem Czntralay P, M. Śz. Z. W. pro- 
si całe polskie społeczeństwo, tak w 
Wilnie, jak i na prowincji o poparcie 
pracy oświatowej, przez zakupywanie 
jedynie znaczków pocztowych oświa- 
towych. Te pięć groszy dołożone do 
każdego listu, dadzą Polskiej. Macie- 
rzy Sz. Z. W. możność zakładania 
szkół, prowadzenia kursów dla doro- 
słych, bibliotek i t. p. t. j. szerzeaie 
oświaty wśród szerokich mas nasze- 

o ludu. 
* RÓŻNE. 

— Dalsze przybycia drużyn 
harcerskich na pogranicze W 
ślad za drużynami harcerskiemi przy- 

pogra- 
nicznych wyznaczonych im na obozy 
letnie, w ostatnich dniach przybyło 
znów kilka drużyn: do Łużek przybyła 

Żydzi w nowej Radzie Miejskiej. 
W miarę jak zbliża się dzień ze- dowcy-demokraci podczas wspomnia- 

brania się nowej wileńskiej Rady nych na wstępie narad oświadczyli, 
Miejskiej, coraz częściej odbywają się że oni nie wstąpią do projektowane- 
wśród  nowoobranych żydowskich go przez sjonistów i bogatsze ku- 
radnych, wybranych z t. zw. „Žydow- piectwo żydowskie (związek kupców) 

- skiej listy narydowej*, narady, zmie- ogólnożydowskiego klubu radzieckie- 
rzające do wyjaśnienia jakie ugrupo- go, gdyby klub taki miał powstać, i 
wania radnych żydowskich powstaną że działać będą na terenie nowej 
na terenie nowej Rady Miejskiej. Rady Miejskiej zupzłnie samodzielnie. 

Stopień społecznego, kulturalnego Mają się też, podobno, odbywać 
i politycznego zróżniczkowania jest narady pomiędzy radnymi ludowo- 
wśród Żydów miejscowych stosunko- demokratycznymi a radnymi z socja: 
wo dość daleko posunięty, z drugiej listycznego „Buudu* w sprawie wspól- 
znów strony sytuacja .objektywna nej taktyki radnych z tych dwóch u- 
stwarza wśród mas i przywódców grupowań przy wyborach nowych 
żydowskich dążność do jedności. Ta władz miejskich. Osoby wystawiające 
kontradykcja stwarza, że ilekroć u powyższą koncepcję mają nadzieję, że 
Żydów krajowych powstaje jakieś porozumienie w tak poważnej spra- 
zagadnienie poważniejszej natury w wie, jak wybory nowych władz miej- 
dziedzinie kultury, polityki czy spraw skich, będą zaczątkiem bliższego 
społecznych, trudno jest przywódcom wogóle współdziałania radnych z 
żydowskim powziąć decyzję, a po- wspomnianych dwóch grup na tere- 
nadto decyzja ta często zaležna jest 
odrzeczy czysto przypadkowych, które 
w danej chwili urastają do miary 
większego zagadnienia. Świadkami 
tego stanu rzeczy byliśmy przy 
ostatnio odbytych wyborach do wi- 
leńskiej Rady Miejskiej. gdy do 
ostatniej chwili nie było wiadomo, 
czy t. zw. „Żydowska / lista narodo- 
wa” utrzyma się czy też się rozpad- 
nie i jakie ugrupowania listę tę 

poprą. 
To samo obserwujemy obecnie 

przed ukonstytuowaniem się nowej 
wileńskiej Rady Miejskiej, gdy na po- 
rządku, dnia stanęła sprawa utworze- 
nia klubów radzieckich z pomiędzy 
nowoobranych radnych żydowskich, 
reprezentujących różne interesy mater- 
jalne, różne tradycje i tęsknoty kul- 
turalne, różne dążenia społeczne i po- 
lityczna. 

Powtarza się to samo, co przed 
wyborami do Rady Miejskiej, po- 
wstają coraz to nowe koncepcje i do 
ostatniej chwili trudno będzie okreś- 
lić na jakie ugrupowania rozpadną 
się radni żydowscy w nowej Radzie 
Miejskiej. 

W chwili obecnej sytuacja przed- 
stawia się w następujący sposób: Lu- 

nie nowej Rady Miejskiej. 
Demokracieludowcy mieli też po- 

czynić starania zmierzające do odsepa« 
rowania radnych reprezentujących rze- 
mieślników żydowskich i drobne ku- 
piectwo żydowskie od koncepcji o- 
gółnożydowskiego kłubu radzieckiego 
i izolowania w ten sposób sjonistów 
i reprezentantów zamożniejszego ku- 
piectwa żydowskiego od reszty rad- 
nych żydowskich na terenie nowej 
Rady Miejskiej. 

Pewna grupa przywódców rze- 
mieślników żydowskich proponuje 
znów, by radni żydowscy wogóle nie 
tworzyli w mowej Radzie miejskiej 
stałego klubu, czy też stałych klubów, 
lecz by radni żydowscy porozumie- 
wali się z sobą od wypadku do 
wypadku. Koncepcja ta ma [jednak 
mało zwolenników. 

Narady w sprawie formy organi- 
zacji radnych żydowskich na terenie 
nowej Rady Miejskiej nie dobiegły 
jeszcze. końca. Pewnem w tej chwili 
jest tyłko to, że w nowej wileńskiej 
Radzie Miejskiej nie będzie jednego 
ogólno-żydowskiego klubu radziec<ie- 
kiego, lecz że radni żydowscy utwo- 
rzą kilka klubów radzieckich. (r) 

URBONAS TENS RE SENOSIOSE ART T NT IIS E 

Skuty w kajdany ucieką do Litwy. 
Dwuch za jednego chcą otrzymać Litwini, 

Do dowódcy plutonu KOP na 
pododcinku Rondomańce zgłosił się 
komendant rejonowy litewskiej straży 
pogranicznej i oświadczył, że straż 
litewska przytrzymała więźaia zbiegłe- 
go z Polski, którego ręce ekute były 
w kajdany: nazwiskiem Tomalewicz 
Zeznał on, że zbiegł z aresztu przy 
posterunku policyjnym w Marcinkań" 
cach. 

Wspomniany komendant litewskiej 

straży wyraził gotowość wydania 
biega w drodze wymiany na dwóch 

zbiegów z Litwy, Bolesława Markuli- 
sa i Adolia Żukowskiego, którzy rze- 
komo przytrzymani zostali na teryto- 
rjum Polski 

Sprawa ewentualnej wymiany bę- 
dzie przedmiotem obrad specjalnej 
komisji, w skjad której wejdą przed- 
stawiciele władz Polski i Litwy. 

OZZIE W I IIS 

drużyna warszawska w liczbie 32 
chłopców, do Krasnego— warszawska 
drużyna 23 osoby, do Podświla—kr:* 
kowska, 22 osoby. 

“ *— Zagingta... Dn. 8 b. m. wyszła z do: 
mu i dotychczas nie powróciła Zinaida Pry- 
szanówna (Chocimska 24). 

krodny haracz Wilji. Dn. 9 b.m. 

— W obronie zwłok wyłowionych ski ( 
w Wilji. Ostatnio często zdarzające się wy- 
puk utonięć w Wilji, wykazały nam całą 

ezsensowność biurokratyzmu stosowanego 
tu przez policję. Zwłoki topielców wydoby- 
te z wody lub wyrzucone przez samą wodę 
przetrzymywane są na brzegu przez dłuższy 
Czas bez względu na to, że palące słońce 
przyśpiesza rozkład ich, a sam trup często: 
kroć niczem nieprzykryty jest objektem cie- 
kawości dzieciarni biegającej po brzegu. 

W niedzieję o godz. 6 rano u wylotu 
ul. Swironek, vis % vis kościoła św. Piotra i 
Pawła wyłowiono topielca. Pomimo tego, że 
rodzina zmarłego poznała zwłoki, nie pozwo- 
lono je ruszyć przez całą niedzielę i ponie- 
działek, nie wydając jednoczzśnie rozporzą- 
dzenia o przykryciu zwłok Wczoraj już na- 
wpół rozłożony trup siał dookoła straszny 
zaduch, a dyżurujący przy nim posterunko- 
wy nie umiał dać odpowiedzi czem wywo- 
ne zostało te karygodne niedbalstwo wzglę- 
dem drogich rodzinie zwłok. 

— Podziękowanie. Komitet 
Tygodnia Ucznia poczuwa się do 
obowiązku wyrażenia najserdeczniej- 
szego podziękowania Paniom: Mece- 
nasowej A. Ambroszkiewiczowej, Dy- 
rektorowej Bylczyńskiej, Doktorowej 
Kraszewskiej, M. Wierzbowskiej, B. 
Wojnilłowiczównie, J. Swiderskiej i 
Sędzinie  Lisowskiej, oraz Panom: 
Staroście Hryniewskiemu, Burmistrzo* 
wi Czechowiczowi, Sędziowi Stankie- 
wiczowi, Ks. Pretektowi Bylińskiemu 
za iaskawe urządzenie w Nowogród- 
ku kwesty i zabawy na rzecz Tygod- 
nia Ucznia Centrali Opiek Szkolnych 
Średnich Zakładów Naukowych w 
Wilnie. 

Komitet Tygodnia Ucznia, 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski. Dziś i jutro <Dybuk» 

sztuka Anskiego, w której Teatr Polski uzy- 
skał wielki sukcęs artystyczny. Po każdym 
akcie widownia rozbrzmiewa potężnemi okla- 
skami zarówno pod adresem wykonawców 
> i świetnego inscenizatorą Andrzeja Mar- 

a. W sztuce bierze udział, oprócz całego 
A artystycznego, chór, statyści i orkie- 

stra. 
— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. 

Dziś 12 lipca r. b. w Ogrodzie po-Bernardyń- 
skim Wielki Koncert Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, drugi i ostatni występ p. El- 
žbiety Jefimcewej, znanej śpiewaczki opero- 
wej. W programie: arje operowe oraz pieśni 
ludowe. Kapejmistrz: Mikołaj Salnicki. 

Początek a g. 8 wiecz. 
Wejście 50 gr. zniżkowe 30 gr. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 

— Ujawnienie sprawcy kradzieży na 
Miłej. W sobotę nocą do mieszkania inż. 
Bol. Humańskiego (Miła Nr 14) zakradji się 
złodzieje, którzy dostali się do wnętrza przy 
pomocy wycięcia szyby. Powiadomone o 
tem władze śledcze wszczęły śledztwo. Usta- 
lono, że kradzieży dokonał znany na terenie 
Wilna złodziej mieszkaniowy Józef  Duda- 
niec. Część skradzionych przedmiotów i ubra- 
nia znaleziono w kryjówce złodziejskiej, Du- 
daniec z częścią łupu, wśród którego jest re- 
wolwer skył się. Dalsze poszukiwania trwają. 

kąpiąc się w utonął Pranciszek Kaliń- 

$ — Dn. 10 b, m. około wsi Wołokumpie 
19% Feliks Niewiadowski (W. Pohulanka 

— W nocy na 10 b. m. iąc się w 
Wilence około młyna raczy sda 
Kochman Wulman (Rydza Śmigłego 38). 

— Dn..11 b, m. utonął w Wilji Wacław 
Baranowski (Ogórkowa 5). 

— Dn. 10 b. m. wydobyto zwłoki Ber- 
> Sawedo, który utonął w Wilji w dniu : 

|. m. 

— Ofiary pioruna. We wsi Hutor Iiski 
gm. Ilskiej od uderzenia pioranu zabity koń 
Jana Kowczyka oraz 2 konie należące = Ja- 
na RÓW 

— We wsi Konowalowszczyzna gm, Sto- 
bódzkiej podczas burzy został śmiertelnie ra- 
żony piorunem 21-letni G. Baranow. - 

Z całej Polski. 
— Spadek liczby urodzeń w 

Polsce. Na podstawie obliczeń, do- 
konanych w kilku większych miastach 
Polski, w ostatnich 20-u względnie 
30 u latach daje się zauważyć stop- 
niowy i bardzo pokaźny spadek licz- 
by urodzeń, który dał się odczuć 
zwłaszcza w latach powojenaych, 

Na tysiąc ludności liczba urodzeń 
wynosiła: w Warszawie—w 1885 го- 
ku — 43;85, w 1905 — 31,24, w 
1923 już 23,82. W Poznaniu w r. 
1885 — 42,10 -w 1905 — 36,90, w 
1923 — 31, 90. W Łodzi na tyleż 
mieszkańców liczba urodzeń wynosi: 
ła (brak danych ża rok 1885) w 1905 
r. — 44, w 1923 spadla do 28,3. 

To Same zjawisko daje się zauwa- 
żyć i ZARA miastach. | 

— Zapisy do Politechniki Warszaw- skiej. W roku akad. 1927-28 w Politechnice 
Wa'szawskiej będą wolne miejsca na wszyst- 
kich wydziałach w ogólnej ilości 530. 

W razie jeżeli liczba podań na poszcze" 
gólne Wydziały przekroczy liczbę wolnych 
SED będą zarządzone egzaminy konkur- 

Podania o przyjęcie do Politechniki na- 
leży szładać w  Sekretarjacie w Czasie od 
22 go do 31-go sierpnia w godzinach 9—12. 

Da podań o przyjęcie należy dołączyć: 
1) metrykę urodzenia, 2) świadectwo dej- 
rzałości w oryginałe 3) życiorys właśnoręcz. 
nie napisany, 4) dokumenty, odnoszącegsię 
do służby wojskowej, 5) świadectwo moral. 
ności, 6) świadectwo odejścia (dla przeno- 
szących się< do Politechniki z innych wyże 
*szych uczelni), 7) 5 nienaklejonych fotogra- 
fijj własnoręcznie podpisanych imieniem i 
Pa 

zzaminy konkursowe odbywać się bę- 
dą pomiędzy 14 i 1T-ym dei > 

Wyniki egzaminów będą ogłoszone 22-go 
września. 
й Wykłady rozpoczną się 1-go paždzier- 

pika. 

Bliższych informacji zasięgaś można w 
Sekretarjacie Poqitechniki, który w sm od 
1-go lipca do 18-go sięrpnia przyjmuje inte- resantów we wiorki i piątki od 9—12, od 19-70 zaś sierpnia codziennie,
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SPORT. 
* R. F. K. (Ryga)—Makkabi (Wiłno) 

4:10: 1),5 
. 

Drugie spotkanie mistrza Łotwy Rigas 
Futboja Klubs z drużyną wileńską przynio- 
sło znów zwycięstwo, może niezupełnie za- 
służone, gościom. Goście grający w składzie 
tym samym nie wykazaii ani techniki, ani 
kombinacji, wygrywając jedynie tempem i 
brutalnością, z którą nawet brutalność mak 
kabistów zrównać się nie może. W rezulta- 
cie drużyny, dopingowane -przez niesfornie 
zachowywującą się publiczność, zamiast grać 
myślały jedynie o utrącaniu przeciwników. 
Do przerwy Makkabi trzymała się dobrze, 
a po golu zdobytym z karnego można było 
spodziewać się zwycięstwa gospodarzy, Po 
wyrównaniu, jakie spowodowane zostało ba- 
wieniem się Birubacha nastąpił zwrot. Utrą- 
cony przez tegoż gracza prawego pomocni- 
ka gości zastępuje ich bramkarz — Jurgens. 

Niezwykła zuchwałość kasiarzy. 
  

W biały dzień na Marszałkowskiej rozb'ce dwóch kas ti okradzenie 
3 sklepów. 

Wiedząc, że wszelkie magazyny i 
kantory, między nimi i te, w których 
przechowywane są kosztowności w 
kasach ogniotrwałych, dozorowane są 
zazwyczaj tywłko w nocy, kasiarze 
warszawscy już drugą niedzielę „pra- 
cują* wyłącznie w dzień, gdy maga 
zyny pozostają bez opieki. 

Onegdaj w godzinach południo- 
wych obrali sobie za teren ulicę 
Marszałkowską i w domu nr. 108 za 

jednym zamachem rozbili dwie kasy 
i okradli trzy sklepy. 

Szczegóły tego zuchwałego najścia 

Do bramki idzie zapasowy. Po przerwie goś-SĄ następujące. 
cio wpychają bramkarza 
prowadzenie. To rozwściecza galerję, 
niemal gwizdek sędziego jest odtąd kryty- 
kowany, a wrzawa powstaje tak wielka, że 
dyżurny przodownik zapowiada „zamknięcie 
zawodów. Przy wyniku 4 : 1 schodzą dru- 
żyny z bciska. Tu miał miejsce fakt charak« 
terystyczny dla umysłowości galerji, która 
zdenerwowana przegraną, obrznca schodzą- 
cych z boiska gości piasklem i kamieniami. 
Tak pojmowana kurtuazja wobec gości mo- 
że mieć zastosowanie chyba tylko na bois+ 
ku Makkabi, której zarząd i gracze nie chcieli 
widać zapobiec awanturze. Sędziowął dobrze, 
jak zawsze, p, Wiro-Kiro. 

WSZ 

7е šwata. 
— Słostrzenica królowej Hisz. 

panji wstępuje do klasztoru. |Jak 
donosi z Madrytu „Neuen Berliner 
Zeiiung* siostrzenica królowej Hisz- 
panji, infantka Izabela Alfonsa, córka 
nieżyjącej księżny Asturji i infanta Ka- 
rola de Bourbon na powtórną prośbę 
otrzymała od swego ojca i od króla 
Fiiszpanji pozwolenie na wstąpienie 
do klasztoru karmelltanek bosych, 
znańego 2 surowości reguły. 

„Chiny dla Chrystusa”. 
Obecnie upłynęło 16 lat od chwili, jak 
ojciec Lebbe, lazarysta, rozpoczął w 
Tientsinie swą apostolską pracę wśród 
pogańskich studentów chińskich. Od- 
dany Chińczykom całą duszą, dążył 
niezmordowanie do zorganizowania 
kadrów chińskiego duchowieństwa 
katolickiego z pośród krajowców. Od- 
wełany do Europy w r. 1920 konty- 
nuował tu swą działalność, zgroma- 
dziwszy liczną grupę studentów Chiń- 
czyków, studjujących we Francji, Fig- 
landji i Belgji. Związek katolickićh 
studentów chińskich, pracujący pod 
hasłem „Chiny dla Chrystusa" i liczą- 
cy obecnie prawie 400 członków kon- 
wertytów, którzy jeszcze przed pięciu 
laty byli konfucjanami, neobuddystami 
materjalistami i ateistami, wydaje w 
języku chińskim tygodnik p. t. „Ka- 
tolicka młodzież* oraz miesięcznik 
„Biuletyn*, redagowany po francusku. 
Ojciec Lobbe powraca obecnie do 
Chin, by służyć radą i pomocą Świe- 
żo wyświęconym  Biskupom-Chińczy- 
kom, pracę jego na terenie europej- 
skim przejmują belgijscy benedyktyni, 

— Jeszcze o samobójstwie m'l- 
jonera Jamesa White. Finansista 
James White, którego samobójstwo 
wywarło w Londynie tak wielkie wra- 
żenie, napisał przed śmiercią artykuł, 
w którym wyraził swój pogląd na 

życie. . 
Artykuł ten został wydrukowany 

przez „Daily Exspres" i zaczyna się 
od słów: „Podczas gdy stoję u pro- 
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26) 
Czy on? 

XIII 
Pian Machiawelski. 

Kiedy Lionel de Prase i Jan Mare- 
nil wysiedli z taksisa przed pałacem 

w Neuilly, nie znaleźli tam jeszcze 

gości. Pani de Prase poraz ostatni 
sprawdzała czy wszystko jest gotowe 

- na przyjęcie gości. Gilberta ulokowa- 

ła czarnych muzykantów dokoła for 
tepianu i sama próbowała najnow- 
szych teńców. Twarzyczka jej rados" 
na i różowa i drobna jasna postać 
odbijały od ciemnych, otaczających ją 
murzynów, 

Lionel i Jan Marenil nie mieli o- 

thoty przerwać tej sceny. Narzeczo- 
my z zachwytem i rozczileniem przy- 

glądał się Gilbercie. Lecz za chwilę 
we drzwiach ukazała się głowa p. de 

Prase, 
— Gilberto!—-zawolala ciotka, 
— Jestem,—odpowiedziala dziew- 

czyna. | ; 
Hrabina oparła się na ramieniu 

Jana Marenil, a drugą ręką objęła 
siostrzenicę i skierowała się ku Są: 
siedniemu salonikowi 

— Muszę was zmartwić, moje 
dzieci. Gilberta mówiła mi, że wyzna- 
czyliście ślub wasz na 2-go czerwca. 
Ależ to niemożliwe. To za wcześnie! 

zdobywając te m W kantorze bankierskim została 
Każd yotwarta za pomocą łomu kasa, miesz- 

cząca się w ścianie, natomiast głów- 
па duża dwudrzwiowa kasa ognio- 
irwała, zawierająca znaczną ilość wa« 
luty polskiej i zagranicznej, została 
nietknięta, Widocznie kasiarze nie by- 
li zaopatrzeni w odpowiednie narzę- 
dzia do rozbicia pancernej kasy. Z 
rozbitej podręcznej kasy w ścianie 
skradziono 1000 lirów włoskich, 1000 
franków, 500 koron czeskich, 100 
szyl. austrjackich, 5 akcyj Banku Ро!- 
skiego, obligację na 1000 zł., oraz 
akcje różnych towarzystw. Dyr. Bloch 
zawiadomi! niezwłocznie 10-ty komi- 
sarjat policji oraz urząd śledczy. Przy- 
były wkrótce na miejsce kierownik 1 
rejonu komisarz J Block, przeprowa- 
dzł dochodzenie, które ustaliio co 

następuje: 
Kantor bankierski był dozorowa- 

wany w porze nocnej przez dozorcę 
kamienicy, Walentego Zaczyńskiego, 

gu wieczności, piszę swój ostatni ar- 
tykuł i patrzę na ubiegłe życie z 

punktu widzenia człowieka, który ma 
zamiar opuścić je na zawsze”. White 
dochodzi do wniosku, że stara cywi- 
lizacja umarła 4 sierpnia 1914 nowa 
zaś jeszcze się nie urodziła. Opo- 
wiada, że przyjmował wiele królów, 
że książętom i baronom mówił po 
imieniu: i że odgrywał w społeczeń- 
stwie wielką rolę, Miał własny yacht, 
stajnię wyścigową, miał udział w 
dziennikach i największych przedsię: 
biorstwach, a jednego dnia zarebił 
przeszło 750.000 funtów. 

Dalej White przypomina, że znał 
i ciężką dolę życia. Wiedział co to 

głód i niedostatek. Mał własny po- 

ciąg do Manchesteru, a jeszcze w 

roku 1900 chodził pieszo do Londy- 
nu do Rochdale, bo nie miał na bi- 

let kolejowy. 
Poznał wielu ludzi, którzy byli 

dlań bardzo uprzejmi, kiedy rozdawał 
pieniądze, ale oddalili się od niego, 

gdy fortuna jego chwiać się zaczęła, 
Życie ma litość tylko dla bogaczy 

i nie tracie wiele, kto się z niem roz- 

staje, Żal mu tylko żony i dzieci. 
których  fotografje postawił przed 

sobą w chwili śmierci. Artykuł kcń- 

czy się słowami: „Obarczyłem wiele 
winą gry i cennie muszę zapłacić”, 

SIE 

ЕЕЕ ЕЕЕ 
IL E 

prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na LIPIEC. 

konty Czekowe Słowa P K O. 

Nr. 80259 : Ei 
SAEAAEAAAEA 

Stanowczo nie będę miała czasu na 

niezbędne przygotowania. Nie macie 

o tem wszystkiem najmniejszego po- 

jęcia. Dajcie mi chociaż piętnaście 

dni więcej... Niechże będzie na 25-go 
czerwca, dobrze? Zróbcie mi tę wiel- 
ką przyjemność! 

Starała się zatrzymać ramię Gilber- 

ty, która odsuwała się z wyrazem nie- 

zadowołenia i niechęci na twarzy. | 

— Nie, ciociu, stanowczo drugie- 
go czerwca. 

Pani de Prase rzuciła pytające 
spojrzenie na narzeczonego, zdaweła 

się być zakłopotaną. 
— Na drugiego nie zdążę nic zro- 

bićl-westchnęła. Wszystko się nie 
udal ja jestem odpowiedzialną za to 
wesele, musi się ono udać, musi być 
wspaniałe... Nie ustąpię od swegel 

— |Jak sobie ciocia chce, ja termi- 
nu nie odłożęl—spierała się Gilberta. 

— Doprawdy przykroby nam było 
odkładać—dodał Marenil. 

P. de Prase próbowała sprzeci- 
wiać się bardziej kategorycznie. 

— Nie jesteście uprzejmi, ani. prze- 
widujący, dla jakichś piętnastu dni... 

— Ależ ja jestem wolna,—przer- 
wała ostro G.lberta. 

Jan Marenil zrobił gest uspakaja- 
jący, lecz p. de Prase nie mogła opa- 
nować zdenerwowania, 

— Wolna? Zapominasz, że mam 
prawo wymagać odłożenia ślubu, mo- 

A. 
BI 

który o godz. 7 rano odszedł z kan- 
toru do swego mieszkania, 

Kasiarze dostali się frontowem 
wejściem po oderwaniu kłódki do lo- 
kalu na I piętrze, mieszczącego  filję 
sp. akc. „A. Wróblewski i S-ka", 
gdzie mieści się komisowa sprzedaż 
miebli i sała licytacyjna. Tam rozbili 
„rakiem* tylną ścianę kasy oguio- 
trwałej, zabierając nieznaczną ilość 
gotówki i biżuterji. Co stało się łu- 
pem kasiarzy, narazie dokładnie nieu- 
stalono, gdyż z powodu niedzieli kan- 
tor był zamkrięty. Na miejscu zło* 
dzieje pozostawili Świder i łom oraz 
parasol, który—jak świadczą ślady, 
otwierali w chwili robienia otworu w 
podłodze i suficie, aby spadający 
gruz nie upadał na podłogę, lecz do 
parasola. 

Zaznaczyć należy, że w składach 
Wróblewskiego czuwa zawsze w no- 
cy woźay miejscowy Władysław Ko- 
zerd' i wczoraj, jak zwykle, o godz. 9 
rano wpuściła go do mieszkania jego 
przy uł. Chmielnej Nr, 10, Marjanna 
Rablewska. 

Po rozbiciu tej kasy, 
wywiercili otwór w podłodze i suficie 
i przedostali się do magazynu Kucz- 
mierowskiego, skąd zabrali dwie wa- | 
lizki na zrabowane łupy, z których 
jedną pozcstawili w kantorze Wrób= 
lewskiego. Nadto w magazynie Kucz: 
mierowskiego rozbili wszystkie szu- 
flady w kantorze i sklepie, poszuku- 
jąc prawdopodobnie gotówki, 

Po „wizycie” w magazynie Kucz- 
mierowskiego, zuchwali złodzieje prze- 
bili otwór w Ścianie grubości na dwie 
cegły i przedostali się do kantoru 
bankierskiego. 

Na miejsce przestępstwa przybyli 
daktyloskop i fotograf urzędu śled- 
czego. 

Zuchwałe «występy» kasiarzy w 
centrum miasta w biały dzień wywo- 
łały w całej dziełnicy silne wrażenie. 

męski do sprzedania 

ROGEr angiel. marki „Royał 

Enfield" mało używ. Zakł. муе 

pożycz. rower. p. I. „Sport“ 
Królewska 2. 

  

  

    

oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 

wości wątroby, nerek, kamienie 201- 

ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 

nia hemoroidalne są spowodowane 

złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 

a przedewszystkiem  uzdrawiają żołą- 

dek i powodują regularne działanie 

wątroby | nerek, oraz usuwają 
i obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 

użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 

się osadów, następstwem których jest 
reumatyzm i artretyzm. 

Zioła zigór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 

Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne gudełko Zi. 2.50 

Sp rzedaż w aptekach i składach 

Ból głosy) 
i WYCZERPANI 

aptecznych. 
T i IIS KO 

gę to uczynić zupełnie prawnie... 
— Ciocia to zrobi? zawołała Gil- 

berta w uniesieniu. 
— Cichc! Cicho! Proszę nie. de- 

nerwować się! — uspakajał Jan Ma- 
renil. 

— Ależ oczywiście nie zrobię te- 
gol—odrzekła p. de Prase, odzysku- 
jąc zimną krew. — Ale stawiasz tak 
ostro sprawę... Chodź, pocałuj mnie! 
Ależ nie nłacz, moja mała... Posłu- 
chaj no Glberto, jeśli się zgodzisz, 
to stanie zaraz pomiędzy nami umo- 
wa... wiesz jak bardzo pragnę, byś 
zdecydowała się wrócić do Luvercy. 
Zrób więc wysiłek, zwycięż chorobli- 
wą obawę, obiecaj mi że tam wrócisz.. 
Takbym chciała by ślub wasz tam się 
odbył. Byłoby to pięknie i rzewnieł 
W/ Luvercy jesteś naprawdę w swoim 
domu. Tam śpi twoja biedaa mama... 

Zgódź się przynajmniej ma próbę... 

pojedziemy do Luvercy w tym tygod- 
niu, ja zaś zgodzę się na termin Ślu- 
bu, który sobie wyznaczyliściel 

Na te słowa Jan Marenił z trud- 

nością zapanował nad dreszczem, któ- 

ry przebiegł po jego ciele. Wysłuchał 
jednak przemowy p. de Prase z u* 
przejmym uśmiechem. 

— Nie zgadzam się z twierdze- 

niem, że p. Gilberta powinna prze- 

zwyciężyć swój strach... zaczął. 
— Ciocia przyrzeka, że jeśli po- 

jadę do Luvercy, nie będzie więcej 

złodzieje | 

ow o 

© Mi R .,  Odania 6 do Т lipca 1027 r. włącznie będzie. wyświetlany film = 

Aaaa anii „Wilno w okresie Koronacji Cudownegog 
Sala Miejska (w Ostrobramska s) || Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej” Żł 
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g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. 

(I. wielki film Polski, produkcji Wileńskiej, obrazujący szczegółowo przebieg uroczystości 

т i 3 Т — koronacyjnych w dniu 2 VII 1927 roku. Na tle przepięknych widoków grodu Gedymina 

i „jego wspaniałej architektury sfilmowane zostały kolejno wszystkie momenty poprzedzające akt koronacji oraz poszczególne 
izy samej uroczystości w tym wiekopomnym dla Wilna i całego świata katolickiego dniu. 
2000 metrów, wykonany został przy udziale Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Marszałka lózefa 

Piłsudskiego oraz włądz państwowych, wojska, organizacyj społecznych, spartowych i t. @. <Wilno w okresie Koronacji > 

Cudownego Obrazu Matki Beskiej Ostrobramskiej jest jedynym filmem polskim, ktory pozwoli wszystkim przeżyć 
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 

Film ten, długości przeszło SOg: 

Тва 

& 
  

© CYRK 
$ŚwARSZAWSKI 
©  napl: Łukiskim.   

      
  

  

gramofony, maszyny, do pisania i szycia, płyty gramo- 

fonowe, oraz wszelkie części składowe. — Przy magaz. 

mechan. pracownia dla reparacyj 

Ceny konkurencyjne. 

    
| PŁYNiA ODCISKI 

Magazyn j. Bursztejna 

В Dziś! 12 lipca o godz. 8 Wiecz. galowe przedstawienie, 
Pierwszorzędne atrakcje krajowe i zagraniczne na czele progr. Dyr. Cz. MROCZKO 

Pozatem ,walki francuskie o nagrodę 10.000 zł. Dziś walczą: 
contra GÓRSKI (szamp. cięż. wagi), 2) SZTEKKER (mistrz Bol 

iny), 3) ORŁOW (olbrzym mistrz Rosji) contra MILAN PETROWiCZ (szamp. Serbji). 

WSKI. $ 
KAZIS : PLIKUS (szamp. Litewski)ĘD 
ski) contra AKSIONOW (Szamp. Lia 
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Lubelska 3 m, 2 od 

w uroczej Imiejsco- 
wości koło Wiina, 

w pobliżu Ziejonych Jezior z cało- 

(1, 2, ub 3 pokoje). 
wy, ogród owocowy, park, oraz do- 
godna komunikacja, 
dowiedzieć się można podług adresu: 

OBIADY 
dia inteligencji w 
domu prywatnym 

smaczne,  obiite na 
maśle. Gimnazjalna 6, 

m. 16, ll piętro, 
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em do wynajęcia 
Blisko las sosa0- 

O warunkach 
  

9—11 r. i 5—7 w. К ТОа 
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nych ofert na dzień 22 lipca 1927 roku 
murowanego gmachu elektrowni i łaźai w Nowogródku. 

Oferty będą przyjmowane do godz. 
O godz. 14 może być zarządzony ustny przetarg. 
należy dołączyć kwit kasy miejskiej o wpłaceniu wadjum w 
wysokości 5 proc. oferowanej sumy. 

Budowla ma być wykonana w obecnym sezonie z ma: 
terjałów przedsiębiorców. 

Magistrat zastrzega sobie prawo do wolnego wyboru 
oferenta, 

КОНБ ЕВа ЕЕа ВЕ Еа оа 
„ Ogłoszenie o przetargu. 

Magistrat m. Nowogródka ogłasza w drodze piśmien- 

Pleny, slepe kosztorysy Oraz wszelkie szczegółowe kon- 
dycje są do obejrzenia codziennie w  kancelarji Magistratu 
m. Nowogródka w godzinach urzędowych. 

(—) A. Czechowicz. 
Burm strz m. Nowogródka. 

Г KARA KS Ka 

powyższych przedmiotów. DOKTÓR 

aja D. ZELDOWICZ 
Ža Ei A chor. W ENERYCZ- KGB Kod KB KA NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

przetarg na budowę DOKTÓR 

12 dnia 22 lipca r. b. $.Zeldowiczowa 
Do oferty | KOBIECE, WENE. 

RYCZNE i chor, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

w. Źdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, _ moczo- 
płciowe i skórne. ui 
Wileńska 7, tel. 1067, 

  
EAKSEG KA     

DOKTOR 
  

jakoteż wszelkie części składowe. 
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CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 

spondencyjne — prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 

wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 

prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
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gumowy, . patento- R 
wany, specjalny apa- 

< rat do samomasaźu @ 
© twarzy. Aparat NAILA „wygładza g 

zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po-' 

ė liczków* podbródka, ożywia zmęczoną ©© 

* 
* 
* 
rą 

+ Naila 

muskulaturę twarzy. Aparat Naila w 
eleganckiem Etui wraz z kremem 
zł. 18, Wysyła za zaliczeniem poczto: o 

wem D.-H. L A B O R, Bydgoszcz, $y 
Gdańska 131. 

Żądajcie bezpłatnych prospektów. Ф 

mowy o zmianie daty ślubu? 

— Przysięgam! — oświadczyła p. 

de Prase, z macierzyńską słodyczą w 

głosie, Będę miała dużo kłopotów i 

pracy ale przynajmniej uspokoję się, 

że wypełniłam swój obowiązek, doty- 

czący Luvercy... Mama twoja marzyła 

zawsze, że tam właśnie odbędzie się 

twój ślub... 
m O, co do ślubu, to nic z tego! 

Zgadzam się tam powrócić, skoro 

«ciocia tego wymaga, ale to tylko je- 
den raz i na krótko! ! 

— Otóż niczego więcej od ciebie 

nie wymagam. Tylko pierwszy krok 

jest trudny. Może ku własnemu zdzi- 

wieniu zechcesz sama zamieszkać tam 

za parę tygodni... 

— Nie, nie, na to liczyć nie mo- 

żecie! 
— Pojedziemy we czwartek, do- 

brze? Panie Marenil... (ach, p. Mare- 

nll marzy o gwiazdach), czy zgadza 
się pan pojechać we czwartek do Lu- 

vercy samochodem? 

— Ależ... oczywiście... We czwar- 
tek po południu? 

— Naturalnie, —odparła Gilberta. 

Tylko pojedziemy i zaraz wrócimy. 

— Chcesz mnie zwieść! — pogro- 

ziła jej palcem p. de Prase. 

— To nic, ciociu, muszę cię ko- 

chać bardzo gorąco, by módz przy- 

jać taki warunek! 
— Zdaje mi się, że to kogo inne" 

Magazyn J. Butsztejne 
Wilno, Wileńska 7. 

Poleca: ROWERY wszechśwfat. marki DIUKOPP, gramo- 
fony, maszyny do pisania t szycia, płyty gramofonowe, 

Przy magazynie me- 

chaniczna pracownia dla reperacyj powyższych przed- 
miotów. CENY KONKURENCYJNE. 

Redakcja „Słowa” 3 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 

‚ Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 

6 Aleksander Libo 
Chorcby uszu, gardła 
inosa. Zawalna 22, 
od 9—11 i 2 —5 p.p. 

W. Z. P. Nr 98. 
  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

„ Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Piombowanie i usu” 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowyru, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 

Wydz. Zdr, Nr 3 

    

   
buchalterji 
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% duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 
i rzyńcu, (Koło mostu). 

Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 
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Redakeja „Siowa“? 
poszukuje pracy dla byłego ucznia 

i Potockich—došwiadczonego me 
3 chanika — siusarza 

Łaskawe zaofiarownia prosimy nad- 
«Słowa» dla monar: 

chisty legitymacja 21082, 

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 

mie na schody i na lewo. 

  

zaraz do  oastąpienia, 

„nie z osobnym po: 

ehący być ua 
wsi przyjmie w nie- 

w Słobodyszcze skim płatne zajęcie 
rządcy lub dorzacy. 9.5; — 
Listownie, administ?. 
<Siowa> pod Nr. 703, 

i FOLWARK 
emama 30 ha z kompletnemė 

budynkami przy Szo- 
sie 1! kil. od Wilna 
do sprzedania. Ładne 

+ 
oraz kowala, 

i ileń 10 do 8 wieczór.  Przepowisda i zdrowe letnisko po- 

j NA „r 7. « przyszłość, sprawy sądowe, o miłości łączone z wiejskim 
poleca rowery = at. Diirkopp i 6 d. Ul. Młynowa 21, m. 6, gospodarstwem. 

3 naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- Wiadowość: ul. Mic- 
kiewicza 31 Mieczar- 
nia «Zatroczanka». 
  

Šiudent Do sprzedania 

WE 
Załowzcnik "LITEWSKI 

Bakszta 11—50. 5.cio tygodniowy. 
Montwiłiowska 16,     

dużym majatku ziemie 

  

STUDENT od 10—11 ej, 14—16-ej 

U. S. B. poszukuje е 
kondycji. Posiada b. Jadąc z dworca w só- 

dobre świadectwa. DbDoię wieczorem po 

Łask. zgłosz. pod adr.: Zawalnej ui. zgubiono 
Moniuszki 8 — 5. 
    

kal. 16 
znalazcę uprasza SiĘ Poszukuję zm! 

posady nauczycielki aaa a l ZA: 
na wyjazd. do młod:  wajną 11 m. 5. 
szych dzieci, mam Jastrzębski, 
świadectwo szkolne. utynowana  na- 

Adres: R uczycielka i biu- 
rowa ul. Wielka 27—14. 

niczka poszukuje po- 
sady nauczycielki 

względnie zajęcia w 
biurze. Zgadza się na 

-POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miasta PORE: 
Zgłoszenie sub. J. T. 
do sd. +Slueds: siada znajomość języ- 

ka francuskiego, rye 
sunków i muzyki. 

Małe mieszka- Łaskawe oferty: ut 
nle, dla małej, inte- Kalwaryjska 1 m. 11, 

ligentnej rodziny 

Owocowy ogród 
  

Objazdowa 10 

  

Z w po- 
tudent wiecie ilejskim 

przeszło 500 drzew 
3 owocujących. Oferty 

wydz. filozoficznego do adm. <Słowa> 

poszukuje  kondycyj pod Nr 5138. 
na de na czas ferji ‘н 

letnich. Adres; 
Bakszta 11-50. STUDENT 
z NJ = B. poszukuje: 

* kondycji na lato na 
Letnisko wsi. W _ solidnym 

domu może przyjąć 
od 15 sierpnia 

za 100 zł. miesięcznie 
całodzienne utrzyma- 

bezpłatnie. Ul. 3 maja 
3—2 od 2—4 п.0. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji. kojem we dworze w 

ie Chętnie na wyjazd. powiecie  Wilejskim, 
Porozumieć się można 
listownie do 16 lipca, 

  

E PROSPEKTOW! Mickiewicza 5, m. 6. 

sz ОАа RO о позпосонзоворонвовонованивевицинее Elžbieta Danilczyk. 

+ 
AGRUMINA 

prawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
lemoniad it. p. znakomity środck orzeż- 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 
% w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 

kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji «Tytany>, 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52, 
  

go kochasz bardzo gorąco... zauwa- 
żyła żartobliwie staruszka... 

Jazz:band przerwał jej dalszą wy- 
mowę. Lionel wprowadzał do salonu 
pierszych gości. 

Głos Giłberty zmięszał się' z krzy- 
kliwemi dźwiękami saxophonu: 

— A więc, rzecz zdecydowana, 

drugiego czerwcal  Oznajmiam to 
wszystkim. 

— Takl—zgodziła się p. de Pra- 
se, zwracając się ku wchodzącym 
gościom. : 

Ale przypominając sobie coś nag- 
Ie, powróciła i rzekła do Jana Ma- 
renil. 

— Ach! zapomniałam zaprosić pa- 
na na dziś do teatru. Mamy lożę w 
Odeonie ma „Prokuratora Hallersa“. 
Zna pan tę sztukę?., 

— Mamol--przerwał jej, wchodząc, 
Lienel,—goście już się zbierają. 

Hrabina wzruszyła ramionami z 
niezadowoleniem i wyszła szybko. 

Podczes gdy Gilberta zabawiała 
gości, Lionel odszukał matkę i od- 
prowadził ją na stronę: 

— Dlaczego mama przywiązuje 
taką wagę do powrotu Gilberty do 
Luyercy. 

— Nie o to chodzi, chciałam tyl- 
ko zyskać na czasie, odkładając datę 
ślubu. Ale niezręcznie się do tego 
wzięłam, i gdy zobaczyłam, że będę 

do sprzedania samo- 
chód  <Ford».  Do- 
wiedzieć się ul. Sta- 

ra 2 m. 3. 

Do wydzierżawienia 

duży sad 
OWA wiorst 
od st. kolei, przeważ- i М 
nie zimowe gatunki —_ Zwierzyniec) — 
jabłoni, gruszek, dużo + 
$dwek' i wiśni. Wia POszukuje 
domość: Wilno, Ban- się dwóch_ pokoi z 

kowa od Makowej kuchnią. Zgłoszenia 
dom I m. 14, od 10 go adm, «Słowa». 

do 12 z rana, 

sposób wyjścia z tej sytuacji tak, by 

LUf pusefrówia 
Łaskawego 

pracow- 

Adres w adm. «Słowa» - 

Bardzo tanio 

to nie była kapitulacja z mojej stro-- 
ny. Przyszło mi ns myśl Luvercy. W 
każdym razie wycofałam się z hono- 
rem. Zresztą mam pewną myśl. 

— Wiedziałem, że coś tam się 
kryje. Nie będę nastawał,.. Chciałem 
mówić o czem innem. Tylko kilka 
słów. Przed chwilą miałem z Janem 
Marenil ciekawą rozmowę... 

Tutaj Lionel opowiedział incydent z 
wytutuowaną żmiją i całą rozmowę, 
w której Jan Marenil zdradził Się 
kilkakrotnie z dziwną jakąś obawą 
która ogarniała go na myśł o drama: 
cis w Luvercy. 

Pani de Prase słuchała go niecier: 
pliwie. 

— Może w tem być jakaś tajem 
nica, ale niewiadomo jakiego rodzaju 
Poszukiwania w tym kierunku były: 
by, moim zdaniem, trudne, hazardow: 
ne i zbyt długie, Nie mamy na IC 
czasu, musimy się śpieszyć, gdył 
mamy zaledwie miesiąc do ślubu, 
Przemyśłałam dobrze naszą sytuację 
musimy nie dopuścić do tego mał 
ženstwa... Otóż zdecydowałam, że 
razie musimy porzucić poszukiwań: 
co do roli jaką odegrał Jan Mareni 

a raczej jego drugie „ja*. w śmierć 
twej ciotki (jeśli wogóle odegrał jaki 
rolę, co nie jest dowiedzione), plal 
nasz musi oprzeć się na czem iń 

zmuszona ustąpić, musiałam znaltžčnem... 

  

Wudawca Btanisiaw Biaeklewicz Redaktor w/z Czeslaw Karwowski; Odpowiedzialny za ogłoszenia Zenon Ławiński, Drukarnia «Wydawnictwo Wfiieńskie» Kwaszelna 23 ' 
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