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JAK ZABŁOCKI... 
Na starostę święciańskiego wyzna- 

czony został p. Stefan Mydlarz. 
Nie szliśmy nigdy na tanią anty» 

rządową demagogję w sprawie tak 
zw. „rugów urzędniczych*. Jako zwo* 
lenničy silnego rządu widzimy i rozu- 
miemy konieczność posiadania na 

„ prowincji, a zwłaszcza w służbie ad- 
ministracyjnej, ludzi oddanych rządo- 
wi, a nie związanych z partjami. O» 
czywiście ludzi znających się na rze- 
czy, do której się biorą. Ale właśnie 
dlatego pozwalamy sobie się zatrzy- 
mać na pytaniu kim jest p. Mydlarz. 

Pan Stefan Mydlarz jest przedee 
wszystkiem zasłużonym _ działaczem 
politycznym z czasów przedwojen- 
nych. Tcgo mu negewać bynajmniej 
nie chcemy. Jeśliby mu za te czasy, 
kiedy pracował jeszcze jako bardzo 
młody chłopak, przyznano Polonią 
Restituta prawdopodobnie postąpio- 
noby słusznie. Potem był zasłużonym, 
ale już tylko dla Rad Ludowych, 
kierownikiem Straży Kresowej. Rady 
Ludowe i Straż Kresowa i ta polity- 
ka, którą symbolizowała wówczas ta 
część młodych ludzi przybyłych na 
występy polityczne do naszego kraju, 
to jeden wielki błąd, to najcięższe 
winy naszych rządów wobec naszych 
ziem i wobec ludności naszych z em. 
Reprezentuje te błędy w dostatecznej 

kowego, dziś juź jako tako zharmo- 
po instytucja osadnictwa woj- 
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nizowana, przy powstaniu — żagiew 
tylu niebezpieczeństw i nonsensów. 
Qio to, co p. Mydlarz ma jako swe 
kwalifikacje osobiste. Przychodzi na 
swe stanowisko nie jako wypróbowa- 
ny administrator, lub choćby najbar- 
dziej początkujący urzędnik admini- 
stracyjny, lub jako 
prawnik, lecz właśnie tylko z kwalifi- 
kacjami człenka partji. To wystarczy” 
ło aby p. Żórawskiego e za 

wię” 
ciański „Strzelec“, a p. Mydlarzowi 
oddać powiat święciański w pacht, 

Dawniej starostwa były chlebem 
dobrze zasłużonych. — Al jeśli tę 
metodę dziś mamy stosować, to nie- 
wątpliwie p. Mydlarzowi z przed woj- 
ny jeszcze się coś należy. Lecz oto 
podobno tak nie jest. Podobno sta- 
rostami dziś mają być administratorzy, 
a nie zasłużeni i wysłużeni mniejsi 

i więksi politycy. 
Pan Stefan Mydlarz kandydował 

do Sejmu i to właśnie ze Święciań- 
skiego powiatu. Przepadł wtenczas z 
kretesem. Kandydował z listy, która 
broni zasady powszechnego gloso- 
wania. Wierzy w głosowanie po- 
wsztchne, a oto wtedy Święciany go 
odirąciły brutalnie w demokratycznem 
postępowaniu, więc teraz nad niemi 
zapanuje w niedemokratyczny spo- 

FO. Co on upatrzył do tych Swię- 
cian? 

Cała ta nominacja łódzkiego czy 
lubelskiego polityka Średniej ręki na 
starostę święciańiskiego ma posmak 
bardzo nieprzyjemny. Wszystko aż 
krzyczy w niej: „Zw. Napr. Rzeczy- 
posp. dostał teren do wyborów, do- 
stał teren do wyborów”. Za co? Za 
jakie zasługi? Za to, że na Wileń- 

szczyźnie nic nie robi? — A wreszcie 
jeśli mamy otrzymywać takie odpo- 
wiedzi, że ,„Związkowi Napr. Rzeczy- 

posp.* należy się pewna ilość sta- 
rostw dla zachęty, czy dla ożywienia 

—to czy możemy prosić, aby te 

eksperymenty ominęły naszą ziemię, 

gdzie doprawdy tak poważne rzeczy 
mają miejsce, że przysylanie «ludzi 
bez żadnego fachowego wykształce- 
nia nie może nie pociągnąć ujemnych 
konsekwencyj. 

Powiat Święciański jest nader 
trudnym posterunkiem. Daj Boże, 

aby p. Mydlarz przezwyciężył grzech 
pierworodny Swej partyjnej i wypar- 
tyjnionej nominacji i nauczył się tam 
administrować. Jednak nie mażemy 
mie wyrazić zdziwienia, że tak do- 
świadczony administrator jak p. Racz- 
kiewicz nie przedstawił co do persa- 
naiji tej nominacji swoich objekcyj, 
że p. minister Składkowski tę nomi- 
nację podpisał, a powiatowi Świę- 
ciańskiemu przecież życzymy, aby na 

tym nowym staroście nie wyszedł 

jak przysłowiowy u nas na Liiwe p. 
Zabiocki. Cat,     

  

_ Pogrzeb senatora Dupuy. 

PARYŻ, 12 7, Pat. Dzisiaj rano 
przy udziale tłumnie zgromadzonych 

przedstawicieli sfer politycznych, rzą- 
dowych i dziennikarskich oabył się 
pogrzeb senatora Pawła Dupuy, na- 
czeinego dyrektora „Petit Parisien*, 

Zmiany w rządzie w Portu- 
galji, 

LiZBONA, 12—VII. PAT. Minister 
wojny zosiał mianowany wicepremje- 

rem. Prezydent republiki zachowa 

tymczasowo również i tytuł premjera, 
aż do chwili „definitywnego wyberu 

naczelnika państwa. 

doświadczony - 

(chrona bilansu handlowego. 
Konferencja w Prezydjum Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 12 7. Pat. Dziś w godzinach wieczornych odbyła się 

w gmachu Prezydjum Rady Ministrów konferencja z udziałem przedstawi- 
cieli przemysłu i handlu oraz pp. ministrów: Kwiatkowskiego, Czechowi+ 

cza, wice-ministra rolnictwa Raczyńskiego i dyrektora Tarnowskiego, jako 
przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tematem konferencji 
była sprawa ochrony bilansu handłowego. 

Wnioski w tej sprawie przedstawił p. minister Kwiatkowski, stwier- 
dzając, iż w dziedzinie reglamentacji importu zostały dokonane takie 

ograniczenia na Ill-ci kwartał rb., które nienaruszając zasadniczych potrzeb 

życia gospodarczego Polski i interesów ludności dadzą w ciągu kwartału 

widoczne oszczędności w imporcie. Zarządzenia te mają charakter przej. 

ściowy, gdyż zarówno ze względu na potrzeby rynku wewnętrznego, jako 

też na stosunki handlowe zewnętrzne polityka państwowa zmierzać musi 
po ustaleniu nowych metod ochrony bilansu handiowego do stopniowego 

rozluźnienia węzłów reglamentacji. 

W dziedzinie rozwoju polskiego eksportu podjęte zostały systema- 
tyczne prace, które już w roku bieżącym wydały pozytywne i nlemałe re. 

zultaty. W sprawie generalnej waleryzacji cel p. minister przemysłu i 
handłu wypowiada się przeciw takiej waloryzacji w myśl przedstawionych 

wszechstronnych uzasadnień. Minister przemysłu i handlu zmierzać będzie 

do stworzenia nowej, racjonalnej, zbudowanej na gruntownem zbadaniu 
strony wydatkowej kalkulacyjnej taryfy celnej. W nowej taryfie opartej na 

zróżniczkowanej, odpowiadającej współczesnym potrzebom nomenklaturze 

dokonane zostaną zmiany w dziedzinie ochrony celnej w tej myśli by 
nowa taryfa: a) była liberalna w stosunku do importu |produkcji surow- 

ców i ariykułów normalnej, masowej komsumcji, b) była umiarkowanie 
protekcyjna w stosunku do programowej. a potrzebującej ochrony pre- 
dukcji krajowej, c) była wybitnie protekcyjna w dziedzinie specjalnych 
produkcyj, służących np. bezpośrednio celom obrony państwowej wzgięd- 
nie fiskalna w dziedzinie importu artykułów luksusowych. 

Wnioski przedstawione przez ,p. Ministra przemysłu i handlu były 

przedmiotem cbszerneį dyskusji, która przeciągnęła się do późnej 

nocy. ‚ 

Min. Zeelens o stosunkach z Polską. 
GDAŃSK, 12. Vil. Pat. Dzisiejsza „Baltische Presse” ogłasza wy- 

wiad swego przedstawiciela w Rydze z łotewskim ministrem spraw zagra- 
nicznych Zeelensem. Minister Żeclens omawiając sytuację gospodarczą 
Łotwy wskazał na toczące się od pewnego czasu między Polską a Łotwą 
rokowania w sprawie zawarcia traktatu handlowego. W sprawie tej istnieje 
jeszcze pomiędzy obu rządami pewne trudności, które jednak dadzą się 
łatwo przywyciężyć. Łotwa nie chce utrzymać dalej obecnego anormalnego 
stanu, istniejącego w stosunkach handlowych poisko-łotewskich. Łotwa 
oczekuje od rządu polskiego znaczniejszych ustępstw w tej dziedzinie 
j zamierza dcmagać się zniesienia systemu licencji. Pozatem Łotwa dążyć 
będzie do uregulowania sprawy bezpośredniej komunikacji kelejowej, to- 
warowej i osobowej. 
ET TNS I VAT NTT TNS TOORA IT TOKS 

Reforma wyborcza we Francji. 
PARYŻ, 12. V. Pat. Rozprawy nad reformą wyborc:ą w Izbie 

Deputowanych zakończyły się o godz. 4-ej zrana. Liczba depu- 
towanych ustalona została na 611. Aby być wybranym na depu- 
towanego trzeba będze uzyskać w pierwszem głosowaniu: 1) 
bezwzględną większość złożonych głosów, 2) liczbę głosów równą 
1/4 liczby wpisanych w danym okręgu na isty wyborców. W 
drugiem głosowaniu, które będzie przeprowadzone © ile żaden 
z kandydatów nie otrzyma w pierwszerm wskazanej wyżej ilości 
głosów wybrany będzie tem, kto uzyska wzgłędną większość 
głosów. Całość nowych przepisów wyborczych przyjęta została 
320 głosami przeciwko 234. 

Groźny stan Ciemenceau. 
PARYŻ, 12 Vil, PAT. Według dzienników stan zdrowia Cie- 

menceau budzi, zdaniem doktorów, poważny niepokój. Żadnej 
choroby nie stwierdzono. natomiast ujawniono ogólny zanik 
zdolności życiowych. „retit Fartsien"* donosi, iż wczoraj wie- 
czorem Ciłemenceau oświadczył, że czuje się o wiele lepiej. 

Przyczyny drożyzny w Niemczech. 
WARSZAWA, 12. VII, (żel. wł. Słową). Związek przemysłowców 

niemieckich w poufnym komunikacie do swoich członków stwier- 
dza, że zwiększenie sę cen artykułów żywnościowych na rynku 
niemieckim i wysuwane w związku z tem przez robotników żą: 
dania podwyżek piac wywołane zostało polityką Rządu, zamyka- 
jącego granice wschodnie i przewiekającego rokowania o trak- 
tat handiowy z Polską. 
BONE. 

Druszyłowski skazany na Śmierć. 
„ MOSKWA, 12. VII Pat Druszyłowski skazany został na karę 

śmierc. jak wiadomo był on oskarżony o szpegostwo i falszo- 
wanie dokumentów na szkodę ZSSR. 

Napad kulisów na Borodina. 
HANKOU, 12.VIi PAT. Grupa kulisów zaatakowała biuro doradcy 

rosyjskiego rządu w Hankou Borodina. Kulisom tym nakazano odnieść 
na dworzec kolejowy bagaże Borodina. W pewnym momencie pomiędzy 
kulisami a otoczeniem Borodina wynikł spór, w następstwie którego kulisi 
usiłowali wbrew zakazawi policji wtargnąć do budynku. Sytuacja stała się 
groźną. Wówczas straż Borodina dała ognia w powietrze ponad kulisów. 
Ci ostatni zatrzymali się lecz nie chcieli się rozejść i uczynili to dopiero 
wówczas, gdy straż zagroziła, że ich wystrzelą, 

Zgon dr. Antoniego Chłapowskiego. 
POZNAŃ, 12-VIi. PAT. Zmarł tu dr. Antoni Chłapowski, b. poseł do parlamentu 

niemieckiego, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę — poseł do Sejmu Ustawo- 
lawczego. 

Trzęsien'e ziemi w Palestynie. 
Grób Święty został ciężko uszkodzony. 

JEROZOLIMA, 12. VII, Pat. Trzęsienie ziemi w Palestynie 
wyrządziło znaczniejsze szkody, aniżeli początkowo sądzono. 
Trzęsienie ziemi, które rozpoczęło się w Egipcie objęło Palestynę 
i Transjordanję W okręgu jerozolimskim zostało zabitych 30 
osób, zaś 30 odniosło rany. Grób święty został wskutek  trzę- 
sienia ziemi ciężko uszkodzony. Również gmach hebrajskiego 
uniwersytetu doznał licznych uszkodzeń. Budynek rządu wraz 
z mieszkaniem lorda Plumera i liczne domy prywatne doznały 
zarysowań to też zachodzi obawa zawalenia się takowych, Wśród 
ludności panuje nastrój paniczny. 

; W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 grosxy.| CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro: 
Opłata pocztowa uiszczona rycząłtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
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Wiosną roku zeszłego zwiedzał 
Wilno Bawarczyk, Baron Karol Oskar 
von Soden, młody, a wybitny publi- 
cysta, który przeszło rok Spędził w 
Warszawie, jako korespodent Germa- 
nii. Gorący katolik z umysłem nie- 
zwykle podciosłym, pracował—a pra- 
ca ta wydała owoce—nad zbliżeniem 
duchowem Pelski i Niemiec, przedew- 
szystkiem na gruncie katolickim, gdzie 
mniej jest uprzedzeń i latwieį o poro- 
zumienie. „Co jest warią polityka—- 
„pisał—gdy nie ma ona służyć celom 
„wyższym, ponad poziomem interesów 
„państwowych łeżącym*. | na tym 
gruncie stojąc, nie wahał się poru- 
szač tak drażliwej kwestji stosunków 
polsko-niemieckich, a poruszał ją w 
sposób nie ubliżający w niczem na- 
szym uczt'ciom patriotycznym, 

Po opuszczeniu Warszawy ogła- 
szał w Monachijskim tygodniku All- 
gemeine  Rundschau wspomnienia 
swoje z Polski (Polnische | Erinne- 
rungen), które o ile wiemy, wyjść 
wkrótce mają w wydaniu książkowem. 
Składają się z trzech części: pierwsza 
o Krakowie p. t. „Stara stolica, a 
młode Państwo" druga „O Polsko- 
Niemieckiem Zagadnieniu“, trzecia o 
Wilnie (Zwielichćt des Ostensy. Tę 
część trzecią pokrótce tu streszcza” 
my. 

„Dziś—zaczyna autor—gdy po u- 
pływie roku wiosenny powiew połud- 
nia znowu z więzów lodu naturę wy- 
zwolił, z pod powłoki zaś zimowej 
wydobywa się jeszcze senna, a już 
zarodem nowego życia zapłodniona 
ziemia—dziš ogarniają mnie fascynu- 
jącem światłem wspomnienia zeszło- 
rocznych dni kwietniowych w Wilnie 
i zdaje mi się, że słyszę kołyszący 
mię entuzjazmem dźwięk pieśni, któ- 
rą ów kraj, ów pejzaż wileński roz- 
brzmiewa. Jest to pieśń wielkiej idei, 
pieśń Wiłna o pięknie Wschodu, któ- 
re tu w niewidzianej nigdzie ani przed- 
tem, aai potem harmonji ze Sztuką 
Zachodu się złało,—pieśń Wilna o 

cia wolnego od cierpień spycha w 
niziny brutalności i że szčzęšliwošč 
serca ukojonego w Bogu nie da się 
osiągnąć inaczej, jak życiem, którego 
treścią nieukojcna tęsknota za Bo- 
giem“.... 

1 to Mickiewiczowskie przešwiad- 
czenie idealizm polski przerzuca ze 
sfery życia indywidualnego w sferę 
polityki. Siąd «owo dumne wyrzecze- 
nie się poziomych dróg w dążeniu 
ku wielkim celom, stąd owa podnio- 
słość moralna, z jaką Poiska cierpie- 
nie przyjęła i przeniosła, stąd owa fi- 
lozofja histerji, skupiąca się w idei 
eczyszczającej mocy cierpienia, fi- 
lozofja, jakiej nie umiał dać żaden 
inny naród Chrześcijański; do wysc= 
kości tej oczywiście też dotrzeć nie 
umiał za dni naszych Gandhi, nie 
dotarł nawet stary judaizm z epoki pro- 
roków». Dzięki temu, w wieku ubieg- 
łym, który był wiekiem odrodzenia 
wielu narodów, odrodzenie polskie 
przybrało postać najczystszą,: najszla- 
chetniejszą. 

ł czy my — ciągnie dalej autor— 
którzyśmy rośli i kształcili się w la- 
tach wojny i rewolucji, którzy też 
dziećmi cierpienia jesteśmy, czy mie- 
libyśmy ową fiłozofję obojętnem mil- 
czeniem pominąć? Nie; byłoby to 
zbrodniczą lekkomyślnością. Zasadnie 
cze wskazania mesjańskiego  idealiz- 
mu Polski powinny być też dla nas 
wskazaniami i zadaniami, bez wzglę- 
du na to, że się nie zgodzimy z nie- 
któremi przesądnemi wnioskami, któ- 
re znajdujemy w pismach Mickiewicza 
z ostatniego okresu Towianizmu, lub 
w «Ojcze Nasz» Cieszkowskiego. 

Nie jest to rzeczą cudzoziemca 
rozstrzygać, jaką postawę wobec  te- 
go wspaniałego idealistycznego testa- 
mentu czasów cierpienia i niewoli ma 
zająć dzisiejsza „klątwą powodzenia", 
jak wyraża się autor, zagrożona Pol- 
ska, aletu, dodaje on, wspomnieć na- 
leży © „narodowo-wychowawczej pra- 
cy uczonego i pisarza, któregobym 

bohaterach,  bojownikach ojczyzny, nazwał najwybiiniejszym z żyjących 
wiary, cnoty, którzy wygnaniem i 
śmiercią o prawdzie umiłowań swo- 
ich świadczyli. Piękno i smutek, mis- 
tyczny heroizm poświęcenia i żywa 
wiara w zmartwychwstanie—oto mos 
wa Wilna, jego historji i—chcę wie- 
rzyć—jege przyszłości... „Kraków i 
„Wilno, te obydwie stolice pzństwa 
„Jagiellonów, są najpotężniejszymi wy* 
„razami prawdziwie polskiej ideolo- 
„gji i kto się cokolwiek w dziejach 
„iej ideclcgii i w jej zdumiewającej 
„potędze moralnej zorjentował, ten 
„żywo urok cbu stolic odczuje, od- 
„Czncie to stanie mu się przeżyciem, 
„(Erlebniss) które niezatarty ślad w 
„głębi duszy zostawi”... „„Wyznećjjed- 
„nak muszę—kofczył autor ten ustęp 
„—że pomimo niezapomnianych wra- 
„żeń z Krakowa, symbolizm Wilna 
„Silniej ma mnie podziałał i głębiej 
„wzruszył. *) 

Najgłębiej wzruszyła go Ostro- 
brama. Jaki czar melancholijnego 
piękna rozłany na obliczu Bożej Ro: 
dzicielki, Małuchaą jest kapliczka, w 
której obraz się mieści, ale za to w 
kościół wielki urosła ulica cała, bę 
dąca główną arterją komunikacyjną z 
dworca kolei do miasta. O każdej 
porze dnia widzimy tuczy to miesz 
kańców miasta, czy pielgrzymów — 
rozmodloaych i wpatrzonych w Tę, 
która jest tu Matką życia, nie. meta- 
forycznie tylko, bo ze środowiska ży- 
cia miasta i kraju zsyła Ona na 
miasto i kraj błogosławieństwo i łas- 
kę swego orędownictwa przed Synem. 
„Nie wyobrażam sobie—woła autor— 
„chwili wznioślejszej nad tę. gdy 
„Wśród ciszy wczesnego ranka odby- 
„wa się przed Obrazem Msza św. a 
„Ostra Brama przeobraża się w o- 
„czach i myślach pobożnych  piel- 
„grzymów w bramę do Niebal* 

Gorąca wiara katolicka u Ostrej 
Bramy moc swą czerpiąca jest, zda” 
niem Sodena, charakterystyczną cechą 
idealizmu polskiego, który w Wilnie 
w epoce romantycznej się narodził i 
kształtował; w wierze tej tkwi оп 
wszystkiemi korzeniami. | dlatego 
Wilno, jako symbol duszy narodu w 
jej najwyższym rozkwicie i wzločie, 
„może być miastem tylko katolickiem* 
i zachowa ono ten swój charakter 
pomimo iż stykały się tam i stykają 
ze sobą rozmaite chrześcijańskie i nie- 
chrześcijańskie wyznania. 

Na czem ten wiieńsko-polski ide- 
alizm polega? Nigdzie — odpowiada 
autor — w obrębie Chrześcijaństwa 
Zachodniego tajemnica cierpienia nie 
została tak głęboko poznaną, prze- 
myšlaną i przeżytą, tak pięknie ujętą 
jako Łaska, S$o zur Gnade gewor: 
den, jak na gruncie Wileńskim. „Bo- 
haterowie Wilna wiedzieli, że cierpie: 
nie jest drogocenaym darem  dobre- 
go Boga, zrozumieli, że ciasnota ży- 

*) Cały ten początek i inne ustępy 
przytaczamy w skróceniu. 

spadkobierców i kontynuatorów idea- 
liamu polskiego; jest nim Marjan 
Zdziechowski*. Osobie jego i rozbio- 
rowi pism poświęcił Soden obszerny 
rozdział. 

Poznałem go — opowiada — ja- 
ko rektora uniwersytetu Stefana Ba- 
torego — i w tem miejscu, uświęco- 
nem tradycją wielkiej przeszłości, wy- 
dał mi się on tradycji tej żywem u- 
osobieniem nietylko moralnie, ale i 
fizycznie; zwłaszcza jego klasycznie 
zbudowana głowa w obramieniu  si- 
wych włosów i siwej francuskiego 
kształtu brędy, ale z marzącemi jakby 
zabłąkanemi w dali oczami, wymow- 
nym jest symbolem umysłowości tego 
człowieka, który na tle idealizmu pol- 
skiego tem się wśród innych wyróż- 
mił, że umiał objąć kuituralne pier- 
wiastki Wschodu i Zachodu, że o- 
bydwa światy przyjaźnie w nim się ze 
sobą zetknęły. 

Dowodem tego jest jego pierwsza 
młodzieńcza praca, w której pod po- 
włoką zewnętrznych, a jaskrawych 
przeciwieństw umiał wykryć duchowe 
pokrewieństwo polskiego mesjanizmu 
i rosyjskiego słowianofilstwa. Podob- 
nież ostatnia jego praca, zawierająca 
wykłady wygłoszone w 1925 r. w 
Sorbonnie, świadczy o sympatycznem 
wniknięciu w duszę rosyjskiego 
Wschodu. Ale ten duchowy „orjenta- 
lizm* nie zaćmił przed nim rzeczywi 
stości. Widząc, jak doktryna t. z. sło- 
wianofilow przeistaczala się w narzę- 
dzie polityki rusyfikacyjnej, pracował 
on w czasie długoletniego pobytu w 
Krakowie nad stworzeniem duchowej 

jednosci słowiańsko-katolickiej w pań- 
stwie Habsburgów, w celu przeciw- 
stawienia Austroslawizmu Pansiawiz= 
mowi rosyjskiemu, którego celem 
pierwszym było zniszczenie pol- 
skušci. 

Po wskrzeszeniu uniwersyteiu Wi- 
leńskiego Zdziechowski przenosi się 
do swego rodzinnegu kraju i tam, w 
Wilnie, na pograniczu Wschodu i 
Zachodu staje przed nim, jak przed 
każdym, kte do związku ze spuścizną 
idealizmu polskiego, wileńskiego się 
poczuwa, nowe a wielkie zadanie wal- 
ki na życie i śmierć z inwazją bol- 
szewickiego  barbarzyńsiwa, które, 
choć na Wschodzie rosyjskim pow» 
stało, Wschodem jednak nie jest, jed 
nako bowiem Wschodowi i Zachodo- 
wi grozi, a nieszczęśliwą Rosją za- 
władnąwszy i ją wyniszczałąć, stam- 
tąd przygotowuje niszczycielski po- 
chód na Europę, pizy czem, pierw= 
szym etapem byłaby aczywiście Pol- 
ska. Ale obok Polski przedniemi stra- 
żami cywilizacji Chrześcijańskie! są 
także Węgry, są Niemcy! Przymierze 
ich z Polską leżałoby w logice rze- 
czy; jest to myślą Zdziechowskiego. 
Niestety nie zawsze, nawet rzadko 

kieruje logika dążeniami narodów i 
państw... M, K. 

uj Ratuszowa ł 

NOWOGRÓDEK -- ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 23 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW :—u!l Mickiewicza 24 

wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. Zagraniczne o 
belowe o 25ргос. drożej. Za dostar czenie numeiu dowodowego 20 gr. 

Sejm i Rząd. 
Minister Patek wyjeżdża do 
Moskwy z odpowiedzią rządu. 
WARSZA WA, 12-VII. (żel. wł, Słowa) 

Jak się dowiadujemy, Minister Patek 
wyjeżdża do Moskwy w sobotę. Pan 
Minister zawiezie z sobą notę Rządu 
Polskiego, która będzie odpowiedzią 
na ostatnią notę Rządu ZSSR. Rząd 
Polski uzn*ł, że gorączkowa atmo- 
sfera wywołana agresywnym tonem 
drugiej noty ZSSR nie była odpo- 
wiednią dia rokowań, a obecnie na- 
stąpił czas kiedy oba Państwa mogą 
wyjaśnić wszystkie nieporozumienia. 
Min. Patek wyjedzie z gotowością 
podjęcia pracy nad ugruntowaniem 
pokojowych i przyjaznych stosunków 
sąsiedzkich. 

Nowelizacja ordynacji wy: 
borczej. 

WARSZAWA. 12—VIl. PAT. Szje 
mowa komisja konstytucyjna na dzie 
siejszem przedpołudniowem posiedze- 
niu pod przewodnictwem pos. Glą- 
bińskiego obradowała nad sprawo- 
zdaniem podkomisji w sprawie nowe- 
lizacji ordynacji wyborczej. W ”dysku- 
sji pos. Niedziałkowski (PPS) wypo- 
wiedział się przeciwko zmniejszeniu 
liczby mandatów natomiast za wpro” 
wadzeniem instytucji związku list. 
O przejście do porządku dziennego 
nad projektem zmian ordynacji wniósł 
następny mówca pos. Gruenbaum 
(Kało Żyd.) wniosek ten jednak nie 
uzyskał większości. 

Sprawa liczników. 
WARSZAWA. 12VIl. PAT. Sej- 

mowa komisja przemysłowo-handlo* 
wa obradowała dziś przed południem 
nad wnioskiem szeregu klubów sej- 
mowych, domagającym się uchyle- 
nia rozporządzenia Ministra Poczt i 
i Telegrafów wprowadzającego system 
liczników do obliczenia należności za 
rozmowy telefoniczne. Zarówno refe- 
rent, jak i wszyscy mówcy wypowie- 
dzieli się za wnioskiem. W rezultacie 
postanowiono Sprawę przekazać pode 
komisji. 

KET TPTEITNN SERIO ESS TB 
W piątkowym Kurjerze Wileńskim p. 

Bor zamieścił artykuł p, t. «Katolicyzm pol- 
ski», w którym ubolewa, Że prasa polska 
chciała wykorzystać uroczystość koronacji 
Matki Boskiej Ostrobramskiej dla celów ро- 
litycznych. Artykuł napisany interesująco i 
tak, jak tylko głęboko wierzący katolik napi- 
sać potrafi. Jednakże p. Bor nie ma racji. 
Przedewszystkiem nie widzi on tej wielkiej 
roli, którą obrzędowość, i to nie liturgiczna, 
tecz ludowa, popularna będzie zawsze ode- 
grywała w pracy katolickiej. Tutaj jest duża 
dziedzina spostrzeżeń, jeśli będziemy się 
chcieli powoływać na Włochy, na świat mi- 
syjny. Po drugie, weźmy taki fakt historycz- 
ny, nawet w swoim charakterze zbliżony do 
uroczystości z 2 lipca — jak chrzest Litwy 
przez Jadwigę i Jagiełłę, Był to fakt kato- 
licki, o jednoczesnem epokowem znaczeniu 
politycznem. Trudno, — katolicyzm „nie jest 
formułką matematyczną, aby go można by- 
ło 2 życia rzeczywistego wyodrębnić, wcho- 
dzi w życie sarno, a stąd rodzi się ta współ- 
zależność historji Kościoła z historją poli- 
tyczną. ‚ 

Temnięmniej artykuł p. Bor ma wielką 
wartość, bo porusza zagadnienia katolickie, 
o których nasza inteligencja, pomimo swe- 
go zewnętrznego przywiązania do Kościoła, — 
tak niedostateczne ma pojęcie. 

KEETTT ENA EEA SET 

Konflikt w Banku Gospod. 
Krajowego. 

WARSZAWA 12.VII (fel.wżł. Słowa) 
W związku z zawieszeniem w czyn 
nościach 2 vice-dyrektorow Banku 
Gospodarstwa Krajowego odbyło się 
zebranie naczelników wydziałów, na 
którem postanowiono złożyć grem- 
jalnie dymisje gdyby wytworzone o- 

statnio warunki pracy nie uległy pa- 

prawie: 

Sprawa utworzenia Akademii 
Literatury. 

WARSZAWA, 12.VIl. PAT. Dziś 
w południe w gmachu Prezydjum 
Rady Ministrów odbyła się pod 
przewodnictwem Prezesa Rady Mini- 
strów Marszałka Piłsudskiego konfe- 

rencja w sprawie utworzenia aka* 
dernji literatury. W konferencji wzięli 
udział pp.: Wacław Berent, Zdzisław 

Dębicki, Artur Oppman i Leopold 

Staff. Omówiono szczegółowo iech- 

niczne zrealizowanie projektu. 

Komunikacja lotnicza z Ru- 
mūnją. 

WARSZAWA,12.VII. (żel. wł, Słowa) 

Prace nad przyjęciem polsko-rumun 

skiej konwencji lotniczej są w toku 

W przyszłym miesiącu uregulowane 

zostaną ostatecznie kwestje rozbieżne 

Pierwsza linia komunikacji iotniczej 

pomiędzy temi państwami otwarta za- 

stanie jeszcze w Sierpniu rb., a sziak 

jej będzie iść Warszawa — Lwów — 

Czerniowce — Bukareszt.



ECHA KRAJOWE 
Echa pobytu Prezydenta Rzeczypospolitej: 

Zaszczyt nielada spotkał Wileński 
Oddział Ligi Morskiej i Rzecznej — 
oto w dniu 4 lipca rb. Prezydent 
Rzeczypospolitej odbył przejażdżkę 
yolą żaglową Ligi «Mewą» po jezio- 
rze Trockiem, poczem był podejmo- 
wany skromnem śniadaniem na przy- 
stani w schronisku Ligi. 

Dostojny Gość przybył do Trok 
autem z Landwarowa w swej drodze 
powrotnej do Warszawy z Uroczys- 
tości Korenacyjnych Matki Boskiej 
Ostrobramskiej w Wilnie. Po przed: 
stawieniu się delegacji, zwiedzeniu 
miejscowego kościoła i gmiay Kara- 
jmaskiej p. Prezydent udał się na Gó- 
rę Zamkową. w parku, skąd przez 
dłuższą chwilę obserwował przep'ęk- 
ny widok, roztaczający się na rozleg- 
łą powierzchnię wód jeziora Gawje 
oraz licznych na niem wysepek. 

Jakżeż. dawno Troki gościły usie- 
bie Głowę Państwa Polskiego, jakżeż 
dawno tu w tem miejscu/stał i patrzał 
tak samo w siną dał Król Polski? 

Lecz nie czas zas anawiać się nad 
tym symbolicznym obrazem, pada 

komenda i pluton reprezentacyjny Li- 
gi ustawiony przed schroniskiem w 
przystani pręży się, witając Giowę 
Państwa. Prócz Ligi witają Pana Pre: 
zydenta harcerze oraz Żeńskie Semi- 
narjum Nauczycielskie w Trokach, 
Zupełnie bezstronnie stwierdzić nale- 
ży, że pluton reprezentacyjny Wileń- 
skiego Oddziału Ligi Morskieji Rzecz: 
nej wyglądał wprost wspaniale. Na 

prawem skrzydle obok chorążego Z 

banderą ustawiły się panie — człon- 
kinie: Ligi. 

Prezes Dddziału Dr. A, Ryniewicz 
składa krótki raport, poczem Prezy- 

dent przechodzi przed frontem roz- 

winiętego plutonu. Bandera się po- 

chyla, piersi wznoszą się i prężą, oczy 

biegną w ślad za przechodzącymi. 
Po skończonym przeglądzie naj- 

młodszy członek Ligi,  czterołetnia, 
złotowłosa Basia Krzyżanowska w 

mundurku i białej czapeczce - wręcza 

Panu Prezydentowi bukiet biało-pon- 
sowych róż, Prezydent bierze na rę- 
ce maleństwo i całując mówi „jest 

to chyba najmłodszy marynarzyk w 

Po Isce“. 
Jakże serdecznym i naturalnym 

był tea odruch. Był to moment naj- 
serdeczniejszy chyba ze wszystkich 

innych, które zazwyczaj są zgóry 

ukladane w każdym nawet najdrob- 
niejszym szczególe. Tu jeden tylko 
ojcowski odruch — a ileż z niego wy- 

pływa serca i charakteru. Pod' tym 
urokiem nawiązania tak bliskiego i 
serdecznego kontaktu pomiędzy p. 

Prezydentem i Ligą reszta (uroczyste- 

go programu przechodzi szybko. Za- 
biera głos prezes Oddziału i, w krót- 

kiem i treściwem przemówieniu . mel- 

duje, że staraniem długotrwałych wy- 
siłków Wileńskiego, Oddziału Ligi zo- 

staje zbudowany ten pierwszy polski 

jachi żaglowy ma wodach tutejszych 
jezior, który niedawno został uro- 

czyście poświęcony i „Mewą* nązwa- 
ny, mewą, aby ten wyraz był £przy- 

pomnieniem i bodźcem wskazującym 
drogę do pracy nad morzem i dia 

morza, tak jak ostry krzyk mew, la- 

tających nad falami merze symbolizu* 
je. Pedkreśliwszy wielki zaszczyt, jaki 
przypadł w udziale Lidze podejmując 

tak Wysokiego Gościa — prezes 
prosi Pana Prezydenta o wstąpienie 

na pokład jachiu celem odbycia prze- 
jażdżki pe jeziorze. W otoczeniu mi- 

nistrów pg. Miedzińskiego, Niezaby* 

towskiego, Staniewicza, pana wojewo- 
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oszukuje pracy dla byłego ucznia 

Fzkoły owi w Słobodyszcze 
„Hr  Potockich—doświadczonego me- 

chanika — slusarza oraz kowala. , 

) Łaskawe zaofiarownia prosi my nad- 

%. syłać do adm. <Słowa» dla monar* 
‚ chisty legitymacja 21082. 
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U prochów: Słodnekiego. 
Wrażenia i refleksje. 

Tym, za piąte przez a 
ii е o złoże- 

a waw PM Sło- 
wackiego — poświęcam. 

W przedziale pociągu wiozącego 

do Krakowa prochy Słowackiego i nas, 

stanowiących jakby ich honorową 

eskortę, gdzieś pod Piotrkowem czy 

może pod Będzinem, chwilowo,  ist- 
nym cudem nie było nikogo. Kilka 
wagonów pierwszej i drugiej klasy 
wraz z wagonem restauracyjnym sia- 

nowiło jakby jeden apartament wspól- 

ny, po którym bezustannie cyrkulo- 

wano, odwiedzając siebie nawzajem. 

A pełno ludzi było wszędzie. Oso- 
bliwie w wagonowych kurytarzach, 

W pustym chwilowe naszym prze- 
dziale siedział tylko u okna, pogrążo- 

my w myślach Lechcń,*) jak zazwy- 
czaj, ciałem tylko przytomny, duchem 

nieobecny. Ч 
Przysiadłem się, pomilczałem chwilę 

ij cicho, jak się uśpionego delikatnie 
budzi, zagadnąłem: 3 

— Proszę tego, co powiem, nie 

‚ *) Jan Lechoń, jest, jak wiadomo, pseu- 
donimem p. Leszka Serafinowicza, jednego z 

uajwybitniejszych poetów najmłodszego po- 
koienia, dwudziestosiedmioletniego dziś auto- 
ra <Karmazynowego poematu», poezyj <Srebr- 
nych i czarnych» etc, etc. 

Troki, 
dy wileńskiego WŁ. Raczkiewicza i 
paru osób z Domu Wojskowego, 
Prezydent wchodzi do yoli. W tym 
momencie wolno i majestatycznie 
trzepocząc się wznosi się ku górze 
bandera Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Następuje moment uroczysty i nie- 
zwykle podniosły. Orkiestra 1 p. p. 
leg. gra hymn narodowy. Wojskowi 
salutują; licznie zebrana w przystani 
publiczność odsłania głowy. 

Tej pięknej chwili — wzniesienia 
B'ałego Orła łopoczącego na wietrze 
jagiellońskimi skrzydły ponad bieieją- 
cym żagłem i Najwyższym  Dostojni- 
kiem Państwa na pokładzie—nie za- 
pomni się nigdy. Lecz czas nagli do 
odjazdu, linki z przystani zostają od- 
dane na pokład „Mewy* i jacht, na- 
bierając w biały żagiel coraz więcej 
wiatru mocnego wychodzi lewym cią- 
giem na odkryte wody jeziora troc- 
kiego. Dzień był pochmury, lecz desz- 
czu nie było. Dął silny wiatr, wobec 
czege jacht szedł, nurzając się raz po 
raz dziobem w fali zraszając deszczem 
kroplistym gości i załogę. Jacht wy- 
glądał prześlicznie, żeglując mocno 
pochylony wśród wzburzonych wód 
jeziora, pozostawiając po za sobą 
bruzdę kłębiącej się spienionej wady, 
niczem po terpedowcu. Po półgodzi:- 
nej przeszło przejaźdzce, gdy dzięki 
dużej chyżeści biegu „Mewa* dotarła 
do brzegu przeciwiegłego, skierowa- 
no się ku wyspie z ruinami prastare- 
ge zamku Giedymina.. Jacht pozosta- 
wia po łewej stronie biały pałacyk 
hrihrr Tyszkiewiczów  «<Zatroczės, 
wzneszący się wśród zieleni na pół- 
wyspię tuż nad wodą. jeszcze parę 
pięknych zwrotów i stateczek dobija 
do wyspy. 

Wysiadającego Prezydenta wita na 
pomeście mały oddziałek Ligi, po- 
czem wszyscy udają się do ruin  ce- 
lem ich zwiedzenia, Po kilkuminuto - 
wym pobycie  wśrud tych tpotę- 
žnych jeszcze rum zamczyska 
książąt litewskich Pan Pryzydent wsia* 
da z powrotem na jacht Ligii odpły- 
wa ku Trokom. 

„Mewa? idzie przepięknie, prując 
białą piersią szare* wady i rozbijając 
je w spienioną bruzdęć'*: > 

Jeszcze kilka ostatnich żewolucyj, 
kilka pośpiesznych zdjęć migawko- 
wych aparatów fotograficznych i oto 
Prezydent na przystani Ligi w  Tre- 
kach, dziękując dzielnemu budowni- 
czemu i kapitanowi łodzi dr. Cz. 
Czarnowskiemu. ' 

Wszyscy wysiadają i udają się na 
zaproszenie Zarządu Ligi na skromne 
przyjęcie do schrońiska. Duży pokój 
przybrany zielenią. Na ścianach foto- 
grafje, mapy, wykresy, flagi sygnali- 
zacyjne. Do zasłanych białym  obru- 
sem i ubranych kwiatami stołów za- 
siadają Goście. Gospodynie i gospo- 
darze krzątają się podejmując Gości 
truskawkami i winem. Skromne a ser- 
deczne było to przyjęcie. 

Wśród miłej pogawędki szybko 
schodzi czas. Zbliża się chwila roz- 
stania, Prezydent Mościcki kładzie 
swój podpis w księdze pamiątkowej 
Ligi, wślad za Nim wpisują swe na- 
zwiska ministrowie oraz swita. Pre- 
zydent opuszcza schronisko Ligi, 
przechodząc przed ustawionym znów 
plutonem reprezentacyjnym, dziękując 
za tak miłe przyjęcie. Ostatnie spoj- 
rzenie na oddalającego słę Prezyden- 
ta i uroczystość skończona. Słychać 
jeszcze przez chwilę z oddali warcze- 
nie motorów samochodowych lecz i 
to wkrótce milknie. 

Trzeba wracać do swej codzien- 
nej pracy, pracy wytrwałej, ku mo* 
carstwowej potędze Polski, przyszłość 
której jeśli nie całkowicie i jedynie 
leży nad morzem, to wszakże w zro- 
zurojeniu i pogłębieniu zdobyczy wol: 

| nego dostępu do morza. 
Ostry krzyk mewy niech nam ię 

) drogę wskazuje. 
B, Krzywiec. 

brać za natrętaą niedyskrecję. Wiem, 
28 pan nieomieszka zdać sprawy w 
w druku — w tej lub owej formie — 
z wstrząsającej ekshumacji zwłok Sło- 
wackiego z cmentarnej ziemi na Monte 
martre. Po 78-miu latachl. Byliście 
przy tem z Ort-Oem? 

— Byliśmy wszędzie; przy wszyst- 
kiem, 

— My ją znamy, tę skshumację, 
tylko z telegramów. I przyznam SIĘ... 
pod niesłychanie przykrem wrażeniem 
czytaliśmy nad wyraz drastyczne szcze- 
góły.. o formalnem  profanowaniu 
szczątków — tak — iuż tylko szcząt 
ków ziemskiej powłoki Króla Du- 
cha... Toč przecie dreszczem przej- 
mowało to... to oskrobywanie z wło- 
sów czaszki... to... doprawdy... babra- 
nie w prochach... wymierzanie, opu- 
kiwanie,. Nauka nauką—ale trzebaż 
przecie wiedzieć kiedy „mędrca szkieł- 
ko i oko” jest na miejscu a kiedy 
niech lepiej za drzwiami zostanie. 
Słyszałeś pan w przemówieniu Prze- 
smyckiego wyraźną aluzję do natręt- 
nego szkiełka mędrca, a należało w 
tym wypadku mówić o skalpelach i 
pincetach. Pfuj! 

Lechoń dał mi skończyć a nawet 
odsapnąć. Potem położył mi rękę na 
kolanie i rzekł bardzo Spokojaym 
tylko lekko wzruszonym głosem: 

— A jednak tak nis jest. Ows © >, 
to się tak z telegramów (z «. о- 

ЭОНО 

Zwycięstwo Hiszpanów w Marokko. 
MADRYT, 12—VII. PAT. Ostatni komunikat z Marokka 

donosi, że wszystxie oddziały hiszpańskie zakończyły swe opex 
racje, gdyż wszelkie grupy buntowników zostały rozbite. 

Expose ministra Titulesco, 
Polityka zagraniczna Rumuniji. 

BUKARESZT, 12—VIl. Pat. Minister spraw zagranicznych Titulesco 
wygłosił w dniu wczorajszym expose wobec zgórą 50 przedstawicieli pra- 
sy rumuńskiej i zagranicznej. 

Po stwierdzeniu, że podstawą rumuńskiej polityki zagranicznej jest 
kompletna zgodność pomiędzy interesami Rumunji oraz interesami całej 
Europy i podkreśleniu pokojowych dążeń Rumuuji minister między inne- 
mi powiedział: Liuja postępowania, po jakiej Rumunja ma zmierzać jest 
jasna. Połega ona na rozwoju dobrych stosuaków ze wszystkiemi państwa: 
mi bez różnicy i w tym celu kraj nasz winien: 1) utrzymać i możliwie jak 
najbardziej zacięśnić węzły łączące go z pozostałemi państwami Małej En- 
tenty i z Polską, których potrzeby, o ile chodzi o utrzymanie porządku i 
pokoju, są identyczne z potrzebami Rumunji, 2) współpracować jak naj- 
ściślej z trzema, wielkiemi zaprzyjažaionemi  narodami, t. j. z Francją, 
Włochami Wielką Brytanją, złączonemi z nami  niezniszczalnemi 
węzłatmi. 

Po zaznaczeniu, iż w polityce wewnętrznej program rządu da się 
streścić w słowach: «konsolidacja państwa» minister zakończył: Pracę: tę 
prowadzić będziemy w sposób jax najbardziej zdecydowany, zarazem jed- 
nak w duchu życzliwości w stosunku do całego Świata. Dawizą naszą 
jest: «czujność i praca», 

Straszliwe skutki powodzi w Niemczech. 
BERLIN, 12—VII PAT. Według dotychczasowych zestawień, 

szkody wyrządzone przez katastrofę powodzi w dorzeczach rzek 
Mueglitz i Gottleuba dochodzą do 70 miljonów marek. Szkody 
poniesione przez kolej Rzeszy wyniosą 10 miljonów marek. Ko- 
munikacja kolejowa będzie uruchomiona dopiero po upływie pół 
roku. Wszystkie mosty kolejowe zostały zniszczone. Obecnie 
stawiane są mosty prowizoryczne. Jak się zdaje, ilość ofiar w 
ludziach dojdzie do 200 osób zabitych, gdyż o 50 osobach nie: 
ma dotychczas żadnej wiadomości. 

BERLIN, 12—Ми. РАГ. W czasie wczorajszego oberwania slę chmury nad 
Berlinem woda zalała, między innemi także i lotnisko berlińskie w Tempelhofie, Samo- 
loty jądowały stojąc po osie w wodzie. 

Niebywała ulewa w Londynie, 
LONDYN, 12-VII: PAT. W dniu wcżorajszym różne części kraju znacznie 

ucierpiały z powodu gwałtownej burzy z ulewą, W okolicach Londynu ulew- 
ne deszcze spadły w godzinach wieczornych, przyczem trzy linje kolei elek- 
trycznych przez kilka godzin były z powodu uszkodzeń nieczynne. Ogólne 
strsty obliczają na wiele tysięcy fuutów szterlingów. 

Huragan-w Niżnim Nowgorodzie, 
MOSKWA, 12-VII. PAT. W okolicy Niżniego Nowgorodu szalał gwałtow- 

ny huragan. Setki domów i wiele mostów: zostało zniszczonych. Zginęło 10 
osób i znaczna ilość bydła. Linje komunikacyjne uległy przerwaniu. 

Niebywała katastrofa lotnicza, 
WINNIPEG, 12:VII. PAT. W dniu wczorajszym w pobliżu Fair Fort (stau 

Manitoa) zginęło w niezwykłych okolicznościach trzech lotników służby studjów 
topograficznych. W pewnym momencie podczas lotu ciała lotnisów spadły na 
ziemią i w tym samym momencie aparat znikł w chmurach. Nieco później sa- 
molot spłonął. Jak się zdaje przyczyną wypadku była eksplozja, 

Amerykańska podróż Lindbergha. 
NOWY YORK, 12-VII. PAT. W dniu 20 b. m. pułkownik Lindbergh w: 

swym anegtiantyckia samolotem w podróż okrężną po 48 stanach. W Czasie te J pod 
róży odwiedzi on 75 miast. Powyższa podróż Lindbergha, która potrwa trzy miesiące 
zorganizowana została celem spopularyzowania lotnictwa, 

Ponowne rozpatrzenie sprawy Bispinga, 
ywo a = wł. SE) „Wskutek dA przez Sąd Najwyższy 

u u acyjaego skazu) A i 2 nie rzez. Sąd, Apelacyjny w grudnia z, b. Jako Gbrańcy oskarżonego wystąpią alwokę: 
ci: dlewićz i Rymowicz. Adwokat Bitner prowa obronę w tej sprawie, w no- 
wej rų sprawy udziału nie weżmie. й £ CT s» 1 ®р ‚ 

‚ Ргосев gen Žymierskiego. 
WARSZAWA, 12 VII. (tel wł. Słowa). Dzisiejsze posiedzenie sądu w sprawie gen. 

Żymierskiego rozpoczęte zostało 0 godz. 9.20 i poświęcone zostało dalszemu przesłu- 
chiwaniu świadka gen. Kaz. Pławskiego. 

Michał Drzymała otrzymiał Gtrzymał 62 morgi, 
POZNAŃ, 12-VII. PAT. Dzienniki donoszą, że w myśl zarządzenia Mini- 

sterstwa Reform Rolnych prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego dr. Łącki - 
isał akt przyznający p. Michałowi Drzym. osadę iicwidacyjm we wsi Gra- 

„ pów»! Wyrzyckiego: osobszarze 62 morgów magdeburskich. + 

Zbezczeszczenie cmentarza žydowskiego 
w Pilwiszkach. . 8 

Z Kowna donoszą: Komendant policji w miasteczku Pilwiszki przy 
Kownie wydał zarządzenie, aby zwęzić do połowy cmentarz żydowski, 

który znajduje się przy miasteczku celem utworzenia, alei spacerowej 

w owem miejscu. Policja wykozała to w sposób iście barbarzyński, pra- 
wie wszystkie nadgrobki zostały zniszczone, kości nieboszczyków porozrzu- 
cane są ma sąsiednich polach. 

Ludność żydowska kilkakrotnie interwenjowała u wyższych władz 
adminisiracyjnych aby nie bezczeszczonog grobów żydowskich, lecz bez 

skutku, Rabin m. Pilwiszek ogłosił post publiczny dla całej ludności ży” 
dowskiej. Kiłkaset rodzin żydowskich w bożnicach oplakiwalo zmarłych, 
którym zakłócono spokój wieczysty i których zbezczeszczono. 

Aeroplan sowiecki nad pow. mołodeczańskim, 
Onegdaj w okolicy Chocieńczyc spostrzeżano samolot sowiecki szy* 

bujący nad naszem terytorjum, Samolot zapuszczał. się w głąb Polski lecąc 
bardzo misko. Następnie wrócił na terytorium sowieckie lądując w nieda- 
lekiej odległości od granicy, naprzeciw sowieckiej wsi Guie. 

  

  

   

Posiedzenie Sejmu. 
Głosowznie nad ustawą O 

gminie wiejskiej. 
WARSZAWA, 12—VIi, PAT. Na 

dzisiejszem posiedzeniu S*jmu mar- 
szałek oznajmił że pos. Paczkowski 
(ChD) zrzekł się mandatu. Następnie 
lzba przystąpiła do zakończenia dy- 
skusji nad ustawami samorządowemi. 
Po wyczerpującym referacie pos. Pztką 
(Wyzw,) w sprawie ustawy o gminie 
wiejskiej przystąpiono do głosowania. 

Art. l-szy ustawy o gminie wiej- 
skiej przyjęto w następującem brzmie- 
niu: „Qmina wiejska stanowi korpo- 
rację prawa publicznego i posiada 
prawa samorządu”, 

Do art. 3:go przyjęto poprawkę 
pos. Lamgera (Wyzw.) w myśl której 
każda nieruchomość musi wchodzić 
w skład obszarów gminy. Przyjęto 
nadto wniosek sprawozdawcy, że 
podział, łączenie tudzież regulacja 
granic gminnych w obrębie tego Sa- 
mego powiatu może nastąpić w, dro: 
dze uchwały wydziału wojewódzkiego 
po wysłuchaniu opinji zainteresowa- 
nych ciał samorządowych. 

W artykułe, który stanowi, że 
funkcjonarjusze państwowi i wojskowi 
stają się członkami gminy, do której 
otrzymali przydział, rozciągnięto ten 
przepis także na duchownych i pra- 
cowników związków prawno = publicz- 
nych. | 

Dalej przyjęto nowy artykuł, któ: 
ry głosi, że obywatelom Rzeczype: 
spolitej z nieposzlakowaną przeszłoś- 
cią, którzy mają stałe miejsce zamie- 
szkania w gminie, ale nie mieszkają 
w niej jeszcze roku, rada gminna 
może nadać wcześniej prawa człon 
kowstwa gminnego. 

Przyjęto poprawkę pos. Inslera 
(Koło Żyd.), że gmina może zakazać 
prawa pobytu za zbrodnię, ale tylko 
pospolitą. 

Artykuł, dotyczący prawo wybie- 
rania przyjęto w następującej redak- 
cji: «Prawo wybierania do rady gmin- 
nej z wyjątkiem osób, pozostających 
w czynnej służbie wojskowej posiada 
każdy członek gminy wiejskiej bez 
różnicy płci, który w dniu zarządze- 
nia wyborów do rady gminnej posia: 
da prawo wybierania do sejmu i co 
do którego nie zachodzi żaden z 
przepisów pociągających za sobą u- 
tratę prawa wyborczego w myśl 
ordynacji wyborczej do Sejmu.* 

W sprawie komisji wybarczej przy» 
jgto Gowy artykuł, według którego 
gminy, w których. „wybory odbywać 
się będą na zasadzie słosunkowego 
rozdziału mandatów mogą być po- 
dzielone na terytorjalne obwody gło- 
sowania, tak, aby na jeden mandat 
przypadało nie mniej niż 500, a nie 
więcej niź 1000 uprawnionych do gło” 
sowania. 

Wniosek pos. Chruckiego (Ukrain.), 
ażeby skreślić artykuł, wprowadzający 
system ścieśnionego głosowania na 
Kresach Wschodnich, w  imiennem: 
głosowaniu odrzucono 154 głosami 
przeciwko 134. 

Z dalszych poprawek przyjęto, że 
wójt rausi również. władać językiem 
macierzystym w większości miejsco- 
wej ludności. Rota przysięgi musi 
być zgędna z zasadami i przepisami 
wyznania, do którego składający przy* 
sięgę należy. Swiadczenia pięniężae 
wymagane będą od wszystkich miesz- 
kańców gminy w stosunku do га- 
możności. — ; 

Z temi wažniejszemi poprawkami 
projękt ustawy przyjęto. w drugięm 
czytaniu. Następnie pos: Jaworowski 
(PPS) omówił poprawki zgłoszone w 
drugiem czytaniu do projęktu ustawy 
o gminie miejskiej, zaś pos. Kozłow: 
ski (ZLN) omówił poprawki zgłoszo- 
ne dog projektu ustawy © powiato- 
wych związkach komunalnych. Na 
tem posiedzenie zamknięto. Następne 
jutro o godz. 11-ej przed południem. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI 
Vox EEIPLPROSPOGÓW. WARSZ KREDYTOWA LE 

    

    
  

Pamiętnik z wielkiej wojny: | 
Rzadko kiedy pamiętnik-dziennik 

poświęcony własnym przeżyciom i 
wspomnieniom jest tak doskonałym 
dokumentem chwili, cennym przyczyn- 
kiem do historji wypadków pierw- 
szych dwóch lat wojny światowej, jak 
świeżo wydana książka p. Władysła- 
wa Glinki, prezesa T-wa Kredytoge- ^ 
go Ziemskiego. 

Wspomnienia p. Glinki są wspo- 
mnieniami ziemianina, który jak wiełu 
innych najbardziej odczuł, trwając do 
ostatka na swym posterunku ziemiań- 
skim w majątku  Susku ciężar 
zmagań się dwóch kolosów Niemiec 
i Rosji. A więc brutalność przeciąga« 
jących wojsk, demoralizacja armji ro- 
syjskiej w pierwszych / miesiącach 
wojny, pełączona z dziwnem  tromta- 
dractwem podczas marszu na Prusy 
Wschodnie, pierwsza porażka Samso* 
nowa, panika oddziałów wojskowych, 
uciekinierzy połscy gnani przymuso« 
wo z cofającą się armją—aż do groź: 

  

nych strzałów z pod Ossowca zapo- 
wiadających cfanzywe niemiecką — 
wszystko to przeplata się w „Pamięt- 
niku" jak film niesamowity, któremi 
na imię rzeczywistość z przed lat 
dwunastu, 

Z kart „Pamiętnika” w całej gro- 
zie wyziera bezwzględne prawo woj- 
ny. Każe ono niszczyć z trudem ina- 
rażeniem życia zbierane zboże, grozi 
rozstrzelaniem rasowej stadniny, pod- 
kłada ręką saperów ogień pod bu- 
dynki — aby „wróg” nic nie zastał. 

I tu jest,, być może, największa 
tragedja. Bo dla czławieka, który 
tyle twórczej pracy poświęcił ziemi, 
dzieło jego rąk i energji ginie w kil- 
kanaście godzin a on sam musi być 
niemym świadkiem zniszczenia, To 
co się działo w Susku, i to ,co prze- | 
żył jego właścicie! z rótłźiną — prze- 
żyło setki ziemian, zmuszonych po 
zostawieniu swych majątków cofać | 
się z taborami korpusów i dywizyj 
wgłąb kraju. 

Taką przymusową podróż, pełną 
najprzeróżniejszych niespodzianek, włą* 
cznie da tego, że były miejsca, gdzie 
kawałka płotka znałeść nie było mo* 
žna, odbył p. Władysław Glinka na 
przestrzeni bezmała 700 klm. od Nar- 
wy po Berezynę. į 

Kartki „Pamiętnika* są smutną 
ilustracją nastrejów wsi polskiej oraz ! 
dokumentem pracy inteligencji i zie- 
miaństwa polskiego nad tem aby lud- 
ność polską, smigrującą przymusowo 
do Rosji, ochronić od wynarodowie- 
nia i stworzyć dla niej epiekę. 

Troska o losy rodaków na ob“ 
czyźnie przewija się czerwoną nicią 
przez „Pamiętnik* dając Świadectwo › 
temu co już należy do historji. 

„Pamiętnik* pisany žywo i-barw- 
nie, sprawia że czyta się go jednym 
tchem, a opisy palenia stert tchnąc 
grozą realizmu stanowią nie jeden 
walor literacki książki. sz) 
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CZY JESTEŚ CZŁONKIEM 
Czerwonego Krzyżn. 

  

trzebnemi, surowemi szczegółami) wy- 
dać mogło. A jednak nie, —nie byłe 
żadnej, jak pam mówi, profanacji: 
Przynajmniej ja takiego wrażenia nie 
odniosłem. 

| pomilczawszy chwilę, podczas 
gdy w pełnem słońcu leciały mimo 
oiwartego okna wagonowego pola, 
lasy, sioła—tak mówił dalej: 

— Bo, widzi pan, to już nie były 
żadne „zwłoki*; to już były prochy, 
tak, dosłownie—prochy. Wśród pro- 
chów z ziemią i próchnem trumny 
przemięszanych walały się: czaszka i 
piszczeli para, które czas nie zdołał 
jeszcze w proch obrócić. W tej naw- 
pół zbutwiałej trumnie ukazał się o- 
czom naszym, w całym realizmie swo- 
jej nieubłagalności: proces obracania 
się w ziemię — prochu człowieczego. 
Z prochu-$ wstał, w proch się obró- 
sisz. Ba niech pan sobie wyobrazi 
coś, czego się nigdy nie widzi. Tam, 
w tym wykopanym dole na Moni- 
martre, mogliśmy ręką dotknąć tej 
wlašnis ziemi, co powstaje, nowej 
żyzneści pełna, z kości ludzkich i 
drzew próchna. B,ło w tej garści 
ziemi użyznionej ciałem Juljuszowem 
i jego trumną, coś—śmiało powiem— 
niesopisanie świętego, relikwijnego... 
Do nowej trumny my tę ziemię zgar- 
nę: śmy skrzętnie wespół z prochami, 
z czaszką istoinie wlesam gziym 
jesz: e krytą, z kośćnai—j z Francji 

  

  

do Polski przywieziiśiy wszystko, 
wszystko, co po Słowackim jeszcze 
pod płytą grobową zostało. Wszyst- 
ko.. Aby w sarkofagu na Wawelu 
czas dókończył swego dzieła — aby 
po latach w sarkofagu wawelskim zo» 
stał już tylko pył cielesny Króla Du- 
cha, co przeszedł przez Polskę... 

Tak mówił mi Lechoń. Może nie 
temi ściśłe słowatni lecz niezawodnie 
w tym sensie—prostując iw mej wy- 
obraźni obraz tego, „co działo się w 
Paryżu. 

i * 

Moje zaś osobiste zetknięcie się z 
imponującą i majestatyczną geksporta- 
cją prochów Słowackiego ze wzgórza 
Montmarire'u na Wawelskie wzgórze 
miało miejsce nie w Paryżu jeno w 
Warszawie—wówczas gdy lada mo- 
ment można było spodziewać się 
przybycia na przystań u mostu Po- 
niatowskiego: statku wiozącego Wisłą 
trumnę hebanową owiniętą sztandarem 
o polskich barwach narodowych, о- 
мапа przetkazym płomieniami dymem 
czterech potężnych „zniczów*  palą- 
cych się dzień i noc po rogach pod- 
różnego wysokiego katafalku. 

Wybrano na transportowca dla 
prochów twórcy „Beniowskiego* sta- 
tek o mazwie „Miękiewicz*. Rzut to 
był rozmyślny wcale męinej ideologji 
—czy ot, przypadek? Wszelako, Ów 

„Mickiewicz“ oedwożący do kraju pro: 
chy Słowackiego,.. Była w tem nie- 
zaprzeczenie— uczciwszy Uszy — pi- 
kantność. Może jednak należało jej 
uniktąć? Efekt „expressowy* był jed- 
nak zanadto kuszący aby mie miała 
mu uiedz— Warszawa. 

Dość jednak, że zastąłem Warsza* 
wę najwidoczniej i wcale powszech- 
nie podekscytowaną—oczekiwaniem. 

Dekorowane miasto tak dobrze 
jak nie było wcale. Dopiero wyrzu- 
cano na rampę głównego balkonu 
«Bristolu» jakiś dywan, i ogirlandoe 
wano dworzec Wiedeński; tylko przy 
każdej bramie powiewały pareczkami 
galówkowe flagi a gdzie niegdzie, 
bardzo gzrzadka zwieszały się w dół 
od dachu przez dwa piętra długie 
biało-czerwone sztandary. 2 okien 
skłepowych tu i owdzie wyzierały wi- 
zerunki Słowackiego—prawie bez wy» 
jatku szpetne. Dobrego portretu do 
końca nie zdarzyło mi się widzieć 
wystawionego na widok. publiczny, 
ani w Warszawie ani w Krakowie, 

Ukazała się tylko nagle i niespo- 
dziewanie, całkiem zapomniana i wi- 
docznie gdzieś głęboko w składach 
trzymana, reprodukcja nader wdzięcz- 
nego i efektownego, w dużym forma- 
cie, rysunku Stachiewicza wyobraža- 
jącego Słowackiego u burty statku 
płynącego ku Aftykańskim wybrzeżom, 
w momencie powstawania w duszy 

poety wiersza „Smutno mi, Boże”! 
Nawskreś romantyczny charakter kome 
pozycji tudzież piękna twarz Słowac- 
kiego (mniejsza o ścisłą wierność) 
pięknie odbijały od wizerunków 0% 
wybiłnem piętnie ..mody nowoczesnej 
w sztuce, w którą nie da się przecie 
ująć nawet zewnętrznego wyglądu 
Wielkiego Romantyka—kto wie, może 
największego romantyka w literaturze 
wszechšwiatowej. 

Gazety zapowiadaiy, jako pierw- 
szy „numer* uroczystości: odsłonięcie 
tablicy nad bramą domu przy ulicy 
Elektoralnej gdzie mieszkał Słowacki. 
Miała „literatura i prasa" zgromadzi 
się na placyku przed Resursą 
piecką i ruszyć pochadem na miej 

Spodziewano sig... 
dobrej garści publiczności „post 
nej". Jakoż dopisała. Było cze 
kim zatarasować akuratnie, ulicę prze 
domem noszącym dziś numer porządź 
kowy 20-ty, Ustał ruch wszelki. Z 
trudem uczyniono nieduże wolne 
miejsce na jezdni i na tym improwi* 
zowanym placyku, nawprost bramy 
udekorowanej zielenią, z palącemi Się 
dwoma pochodniami, po bokach 
tablicy pamiątkoweł—jął przemawiać 
Przesmycki bardziej do mas niż do 
zgromadzonej  przygodnie  publicz- 
ności. Zresztą... wieikiej różnicy nie 
stanowiło do kogo przemawiał, bo 
słychać było mader mało. Mirjam- 
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KURIER GOSPODARCZY 
Taryfy kolejowe a pom 
trzeby rolnictwa na 

kresach. 
Związek Kółek Rolniczych wysu- 

mął ostatnio szereg postulatów w dzie- 
dzinie rewizji obowiązująch taryf prze- 
wozowych. 

Jak nas informują, jako motyw 
świadczący o konieczności obniżenia 
taryf przewozowych wysuwane jest 
nader niekorzystne położenie Wileń- 
szczyzny ze względów klimatycznych, 
ekonomicznych, geograficznych i po- 
litycznych, oraz—stale jeszcze odczu- 
wane przez rolnictwo — zniszczenia 
wojenne, które warsztaty rolne do- 
prowadziły do całkowitej ruiny. Do- 
piero obecnie Wileńszczyzna rozpo- 
czyna pracę nad gruntowną organi: 
zacją gospodarstw. Na wywóz wobec 
tezo prawie mic nie produkujemy, o- 
prócz—w niewielkiej ilości — trzody 
chlewnej (Wiedeń i rynki wewnętrzne) 
bydła (zachód i południe Polski), ©- 
woców i częściowo jarzyn. 

Przewiduje się rozwój produkcji 
hodowlanej i ogrodniczej, jako koń- 
cowego etapu intensyfikacji gospo- 

darstw. i 
Wobec powyższego aktualnem jest 

przedsięwzięcie starań o stosowanie 
taryf wyjątkowych dla woj. Wileń- 
skiego. 

Przedewszystkiem niezbędnem jest 
obniżenie iaryfy kolei wąskotorowych 
i dostosowanie jej do taryfy normal- 
notorowej, gdyż dotychczas stosuje 
cię taryfa, wprowadzona przez pry- 
watnych właścicieli „wąskotorówek”. 
Ci ostatni mieli na widoku tylko o- 
płacalność swego przedsiębiorstwa, a 
nie rozwój ekonomiczny poszczegól- 
nych dzielnie kraju i państwa, co jest 
zadaniem kołei państwowych. 

Obniżenie to jest tembardzie] wska: 
zane, iż częstokroć  «wąskotorówka» 
pozostaje jedynym środkiem komu- 
nikacji przy naszych odległościach i 
złych drogach. 

C:lem podniesienia produkcji rol- 
niczo hodowlanej, należałoby obniżyć 
taryfy na; 

z: 
1) wapna nawozowego o 50 proc., 

wobec braku tegoż w Wileńszczyź- 
mie, a potrzeby wapnowania łąk, o- 
grodów i zakwaszonych pól, 

2) nawozów mineralnych  (sziucz- 
nych) pomocniczych — o 50 proc. 
gdyż należy je uprzystępnić @а па* 
«wożenia łąk i gruntu ornego, wobec 
często odczuwanego braku obarnika, 
a które są potrzebne też jako doda: 
tek czy to do obornika, czy też do 
nawozów zielonych. Cena nawozów 
anineralnych nie powiana być u nas 
wyższa, niż w innych dzielnicach Pol- 
ski, bliżej położonych źródła nabycia. 

3) narzędzi rolniczych o 30 proc., 

bowiem odczuwany niemal kompletny 
$drak narzędzi, 

4) smarów—o 50 proc., za które, 
dzięki kosztom transportu, płacimy 
znacznie drożej, 

5) otrąb pszennych —o 50 proc, 
Są one konieczne przy produkcji 
zwierzęcej. Musimy je jednak przy- 

wozić z południowo-wschodniej Pol 
ski na znaczną stosunkowo odieg- 

łość, co oczywiście podnosi cenę i 

wpływa ujemnie na konsumcję otrąb. 
z: 

1) trzody chlewnej, bydła, owiec 
i baraniny, na eksport za granicę 
(Wiedeń, Praga i rynki wewnęirzne 
dla baraniny.) 

Chodzi tu o obniżenie taryf o 50' 
proc, bowiem chów trzody chlewnej 
bardzo szybko się rezwija i znajduje 
już odpływ w wyżej wskazanych kie- 
ruukach. Obniżenie taryf przyczyni 
się znacznie do rozszerzenia iego wy- 

wozu, podniesienia ceny i rentowno- 

ści opasów. Baranina zaś i owce za- 

sługują na specjalną uwagę, gdyż 
chodzi tu o podniesienie owczarsiwa, 
do czego zresztą dążą Ministerstwo 

Spraw Wojskowych i Ministerstwo 
Rolnictwa. 

Bydło u nas jest nieproporcjonal- 
nie tanie w stosunku do kosztów wy- 

chowu. Rolnik oczywiście traci na 
sprzedaży swych sztuk, 

Rozwój mleczarstwa, a także i 

obniżenie taryf, przyciągnie kupców 
na nasze bydło i spowoduje podwyż- 

szenie cen do—normalnych, uczyni to 
chów bydła opiacalnym, zarówno na 

mleko, jak na opas. 
2) masła, gdyż rozwój mieczarń 

wkrótce stworzy nadmiar, który można 

będzie spieniężyć tylko zagranicą 

(Anglja, Niemcv). Obniżyć obecną ta- 

ryfę należy o 30 proc. 
3) W celu podniesienia ogrod- 

nictwa, kióre tu ma wielkie widoki 

rozwoju, niezbędnem jest obniżenie 

taryf na wytwory tegoż, w wypadkach 
wywozu. 

Należy mianowicie obniżyć taryfy 

na: 
a) Jabłka, grusze, śliwy, wiśnie i 

wszelkie jagody w parijach cato i pół- 

wagonowych w wypadkach wywozu 

ze st. z. Wileńskiej o 50 proc,, gdyż 

zastój w tej dziedzinie spowodowany 

jest tem, że przetwórnie, jak i handel 
owocarski korzysta z owoców naby- 

wanych na miejscu, nie interesując się 

produkcją Wileńszczyzny, inaczej owo- 

ce Kongresówki, Pomorza i Poznań: 
skiego szłyby na eksport, a owoce 
Wileńszczyzny byłyby konsumowane 

wewnątrz Rzeczypospolitej. 
b) Na wywóz z Wileńszczyzny 

moszczu owocowego o 75 proc, niż- 

sze, w partjach rozmaitych, nie wyłą- 

czając najmniejszych gdyż da to moż- 

ność konkurowania z towarem, etrzy- 

mywanym па miejscu „przez fabryki 

wia i podniesie stan sadów w innych 

dzielnicach Polski. 
c) Na wywóz kapusty surowej, 

ogórków i cebuli z ziemi Wileńskiej 

obniżyć taryfy do 25 proc., gdyż nad- 

produkcja tych warzyw zmniejsza 

rozwój tych kultur. 
d) Na kapustę kiszoną i ogórki w 

beczkach i kadziach,. przy , wywozie 
ich obniżyć o 35 proc. od normal- 
nych. 

e) Na soki owocawe i jagodowe, 
marmelady, pulps i powidła—kon- 
fitury, obniżyć o 25 proc. 

f) To samo zrobić należy przy 
wywozie win owocowych i jagoda; 

wych z ziemi Wileńskiej w  partjach 
najmniejszych do całowagonowych. 

g) Natomiast byłoby wskazane 
obniżyć taryfy do 50 proc, na cukier 
do przetwórni owocowych, przywo- 

żony do stacji w obrębie z. Wileń- 
ery. ażeby poprzeć ich rozwój. 

la rozwoju sadowaictwa nale- 

żałoby obniżyć taryfy na wwóz drze« 

wek owocowych i krzewów do z. Wi- 
leńskiej na 5 lat, do czasu rozwoju 
produkcji miejscowej drzew owoco- 

wych; również znieść ograniczenia 
przy przesyłaniu takowych przesyłek 

w partjach wagonowych pociągami 

pośpiesznymi, gdyż ze względu na 

„klimatyczne różnice z. Wileńskiej z 

innemi dzielnicami Rzeczypospo itej, 

często niezbędaem jest przewożenie 

tych przesyłek pociągami pošpiesz- 

nymi. 2 
KRONIKA MIEJSCOWA 

— Kryzys w przemyśle drzew- 
nym mija stopniowo. Dowiaduje- 

my się, że pewna giupa kupców 

szwajcarskich, prowadząca hurtowy 

handel jajami, prowadzi pertraktacje z 

wileńską firmą s-ka techn.-budowlana 

Fedorowicz i Kowalski o dostawę 

trzech miljonów skrzyń do przewo- 

ženia jaj. Jednocześnie z tem dowia- 

dujemy się, że kryzys w przemyśle 

drzewnym dający się ostatnio odczuć 

na rynku mija stopniowo. : 

Ostatnio na terenie powiatów dzi: 

śnieńskiego, mołodeczańskiego i wi- 

lejskiege uruchomieno. szereg tar- 
taków. 

— (n) Ceny (w Wilnie = dnia 12 

lipca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wiino 

z 
ZEE 

Przesmycki mówi pięknie lecz 

względnie cicho, a zwłaszcza ulica 
wiadomo jak dużego wymaga natę- 

żenia głosu. 
W dziedzińcu mieszkał Słowacki, 

«w skromnem mieszkanku aplikanta 

sądowego, na drugiem — piętrze po 

prawej ręce w głębi. Musiało tam 
jednak być to i owo „od waszeci", 

bo i kominek piękny był i posadzka 
dotąd jeszcze istnieje staroświecka, 

dębowa. Przed kominkiem trzy tafle 

z marmuru czerwonego. Na kominku 

położono monogram J. S. i cyfrę 

1829—1831, Ponieważ jednak miesz- 
kanie uległo licznym przeróbkom i 
podzieleniu na małe pokoiki, trudno 

z miezawodną ścisłością oznaczyć 
przez klóre okno patrzył ongi Sio» 

wacki na podwórze, innemi słowy: w 

którym z tych niskich i małych po- 
koików mieszkał. Jedni ukazywali to 

okno, drudzy tamto. Nieco na chybi- 

trafi postawiono w jednem z nich 
zapalony kandelabr a nad wszystkie- 

mi oknami rozpieto—glorytikacyjną 

girlandę z liści — przypuszczalnie dę- 
bowych. 

— Jak siedm miast o kolebkę 
Homera—rzekł ktoś—tak 0 okno 
Słowackiego będą się spierali miesz- 

kańcy całego tego podwórzowego 
węgła. 

— Niech tam sobie! — rzekłem. 
My w Wilnie mamy jaknajautent;cz- 

niejsze „mieszkanie _ Słowackiego”; 

zajmuje je obecnie Ferdynand Rusz- 

czyc i nikomu z pewnością drogo- 

centiych tradycyj pamiątkowych — nie- 

da wydrzeć swemu mieszkaniu. W do- 

datku wmurowaliśmy w Ścianę między 

oknami biust. Ježeli to jeszcze nie 

wystarczy, to nie wiem czy jest coś- 

kolwiek, coby ludziom wystarczyło. 

A widząc, że najbliższe otoczenie 

chęinie mnie słucha, dodalem jeszcze: 

— Zresztą okres wileński był 

przecie w życiu Słowackiego tudzież 

dla rozkwitu jego twórczości stokroć 

ważniejszy i donioślejszy niż war- 

szawski. Prawda? Nile spierajmy się 

tedy o okno to iub owo na Elekio- 

ralnej. 
Ktoś zaś odezwał się: 
— W Czasie" napisał Edward 

Paszkowski еп tonttes lettres, że 

niema już dziś sposobu orzec w któ* 

rym domu urodził się Słowacki w 

Krzemieńcu! A nawet są tacy, Co 

przypuszczają, że dom, w którym Sło- 

wacki na świat przyszedł, wcale—w 
Krzemieńcu nie istnieje, nawet w 
zmienionej postaci. 

Po takich rozmowach opuszcza- 

liśmy podwórze domu na Elektoral- 
nej z owym w głębi nierozstrzygnię- 

tym probiematem okiennym — z cał- 

kiem już icksiem Strcem. 
Czesław Jankowski. 

(D. C. NJ. 

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

qka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — 90, 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 50—55, kartoflana 80—%0), gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

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

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pęczak 

50—60, jaglana 70—80. 
Mięso wołowe 270 — 290 gr. za 1 kg., 

cielęce 180—220, baranie 270 — 280 wie» 
przowe 320—350, schab 350-380, boczek 
350—380, szynka świeża 350--380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; słonina krajowa I gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450: я 

Nabiał: mieko 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 160--170, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
tone 450 — 500, solone 400 — 450, desero: 
we 500—550. 

Jaja: 140—150 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 4,00 — 7,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 80 — 125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi 'żywe 12,00—15.00, bite 
10.00— 12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 18—20 gr. za 1 kg, 
młode 30—40, cebulą 120—140, cebula zie- 
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ŠRODA 

13 Das Wsch, sł. o g. 3 m. 30 

Malgorzaty Zach. sł. o g.19 m. 53 

в . 

Spostrzeżenia meteoro! jczne Zakład 
Meteorologii U. $. B. 
z dnis 12—VIl. 1927 r. 

Cisnienie 
średnie | 757 
Temperatura 
Średnia | vs 

ad 14 do- "r sani 
Wiatr | Północno-Wśchodni. 
przew ożający 

Uwagi: P 
Minimum za dobę -i-17 OC 
Maximum za dobę 4-17 80. 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia, 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo żałobne. W 
dniu 15-go lipca rb., jako w. pierwszą 
rocznicę pogrzebu śp. prezesa Naj- 
wyższej lzby Kontroli „Państwowej 
Jana Žarnowskiego © godzinie  10-ej 
k w Saóze keis się na- 

bożeństwo 1e celebrowane przez 
JE. ks. ERO z dorskiezo. 

URZĘDOWA. 
— Podróż inspekcyjna p. Wo- 

jewody. Paa Wojewoda Władysław 
Raczkiewicz w towarzystwie sekretas 
rza osobistego p. Staniewicza w dniu 
wczorajszym w godzinach popołud- 
niowych wyjechał w podróż inspek- 
cyjną na teren Województwa. Powrót 
Pana Wojewody oczekiwany jest za 
kilka dni. 

— Wyjazd Dyrektora Lasów 
Państwowych. Dyrektor Lasów Pań- 
stwowych p. W. Grzegorzewski  wy- 
jechał w dniu wczorajszym do War- 
szawy w sprawach służbowych. Pod- 
czas jego nieobecności obowiązki 
Dyrektora Lasów sprawować będzie 
więe- Dyrektor, p. Marjan Hoppen. 

. -— Osobiste. Prezes Wileńskiej 
izby Skarbowej p. Jan Malecki, po- 
wrócł w dniu wczorajszym z War- 
szawy do Wilna i objął urzędowanie. 

— Nądkomisarz Graff przenie: 
siony do Łodzi. Dowiadujemy się, 
że nadkom. Graff, piastujący godność 
zastępcy Wojewódzkiego Kamendan- 
ta Policji przeniesiony został do Ło- 
dzi, gdzie tma objąć stanowisko Na: 
czelnika Okręgowego Urzędu Śled- 
czego. W związku z tem dowiaduje- 
my się, że dotychczasowy Naczelnik 
Urzędu Śledczego na m. Wilno kom. 
Disterhoff otrzymał nominację na 
Naczelnika Okręgowego Urzędu Śled- 
czego w Wilnie. 

-- Udekorowanie p. Bronisła- 
wa Iżyckiego Hermana. W dn. 
12 lipca r. b. o godz. 12-ej odbyło 

się w Urzędzie Wojewódzkim uro- 

czyste wręczenie przez pana wojewo- 
dę Władysława Raczkiewicza prezy- 

dentowi Konsystgrza Ewangielicko- 
Reformowanego w Wilnie p. Broni- 
sławowi Iżyckiemu Hermanowi nada- 
nego mu przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej w dniu 3-go maja r. b. 
Krzyża Oficerskiego orderu „Odro- 
dzenia Polski”. 

Wręczenie odbyło się w obtc- 
ności p. wice wojewody i kierownika 
oddziału ogólno-prezydjalnego wóje- 
wództwa, oraz gen. superintendenta 
kościoła ewang. reformowanego i 
p. p. kuratorów Synodu. 

MIEJSKA. 
— (c) Porządek dzienny pier: 

wszego posiedzenia Rady Miej- 
skiej. Paa Wojewoda Wł. Raczkie- 
wicz wyznaczył termin pierwszego 

posiedzenia nowoobranej Rady Miej- 
skiej na dzień 14 bm. godz.8 wiecz. 
Prezydent Bańkowski rozesłął już do 

radnych zaproszenia. Na inauguracyj- 

nem  posłedzeniu przewodniczyć bę- 

ie prezydent Bańkowski. Na po- 
jenzym posiedzenia znajdu- 

wyboru prezydjum, to 

) opadu niema 

nie. 

      
rząd 

ŁO W U ° 

lona 5—10 (pęczek), szczaw 25—30 za 1 kg., 

sałata 30—40, marchew młoda 20—30 (oęcz.), 
pietruszka 10—15 (pęczek), buraki 30—35, 
młode 15-20, brukiew 25-30, ogórki młode 15- 

20 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 kg. 

fasola 80-90 gr. za 1 kg. szparagi 350—400. 
Jagody: truskawk 80—120 za 1 kg. 

poziomki 120—130, czereśnie 120—130. 
Cukier: kostka 170-175 (w hurcie), 180- 

185 (w detalu). 
Ryby: liny żywe 380-400, śnięte 250-280 

та 1 kg. szczupaki żywe 300—350, Śnięte 

200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 

—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, Śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, sniete 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 

MA (brak) płocie 100—150, drob- 

ne 40—80, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 lipca 1957 + 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Holandja 358,40 359.50 — 357,50 
Londyn 43,43 43,54 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,03 35,12 34,94 

Praga 26,50 26,56 26,44 
Wiedeń 125,85 126,16 125,54 
Włochy 48,66 48,78 48,54 

Papier Procentowe 

Dolarówka 54,25 54 — 
Pożyczka dolarowa 83,50 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwers. 62,— — —- — — 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 53,75 54,25 
4 proc. ziemskie 45,50 75,— 76,— 
5 proc. warsz. 64,5 0 64,75 

  

NIKA 
zn. prezydenta i wice - prezydenta. 
łstnieje przypuszczenie, iż żydzi wy- 
stąpią z wnioskiem utworzenia stano- 
wiska drugiego  wice-prezydenta, na 
którego rhają wysunąć swego kandy- 
data. Prócz tegó dokona Rada Miej. 
ska wyboru ławników czyłi człon- 
ków Magistratu z ramienia Rady 
Miejskiej oraz kierowników sekcyj w 
ilości pięciu, 

— Groźna choroba prezydenta p. 
W. Bańkowskiego. Onegdaj wieczorem za- 
chorował prezydent miasta p. W. Bańkow: 
ski, Wozoraj temperatura wynosiła 40 stopni, 
Lekarze obawiają się zapalenia płuc. 

— (c) Porządki w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Ogród po-Bernar- 
dyński przeznaczony jest jak. wiada+ 
mo na odpoczynek i wytchnienie na 
świeżem poder. Aby umożliwić 
publiczności korzystanie z tego ro- 
dzaju instytucji, istnieją przepisy wy- 
dane przez Magistrat. Przepisy te 
zmierzają do zachowania przyzwoite- 
go wyglądu zewnętrznego ogrodu, ja- 
ko parku publicznego oraz określają 
ramy w jakich można z ogrodu fko- 
rzystać. Tymczasem dzieją się rzeczy 
bynajmniej nie dodatnio świadczące o 
czynnikach powołanych do czuwania 
nad porządkiem w ogrodzie. Qito, u- 
rządzono na brzegach Wilenki, prze- 

pływającej przez ogród, prymitywne 
kąpieliska i plaże, na których roi się 
od wszelkiego rodzaju wyrostków. 

Pomijąc już nieestetyczny wygląd 
mnóstwa nagich ciał wyciągniętych 
tuż przy alei na brzegu rzeki, zwrócić 
uwagę należy na rozmaite niewczesne 
żarty i figle, obrażające moralność 
publiczną, których dopuszczają się 
kąpiące się chłopaki. i 

WOJSKOWA 
— Uroczyste otwarcie kursu 

instruktorskiego P. W. W dniu 
wczorajszym, odbyło się. uroczyste 
otwarcie kursu instruktorskiego Przy- 
spósobienia wojskowego przez Ośro- 
łek P. W, i W. F. w obozie ćwicze- 
bnym. W uroczystości tej wziął udział 
dowódca 1 dywizji Legjonowej gen. 
Popowicz. 

— Wyniki licytacji na konie 
wojskowe wybrakowane. W dniu 
wczorajszym odbyła się Sprzedaż z 
licytacji koni. wojskowych przyznanych 
przez komisję weterynaryjną jako nie- 
zdolnych do pracy w armji. Pomimo 
dużego zapotrzebowania na konie dia 
rolników, na plac rynkowy przy ul. 
Kalwaryjskiej przybyło niewielu sto- 
sunkowo nabywców. Ostatecznie 
sprzedano 70 koni, przyczem płacono 
od 60—300 zł. ' 

PRACA i OPIEKA SPOLECZNA. 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna podaje do wiadomości pp. 
Radnych, że posiedzenie Rady Kasy 
Chorych, wyznaczone na czwartek 14 
b. m. zostaje odroczone, wskutek za- 
jęcia sali na posiedzenie Rady Miej. 
skiej. 

O dniu następnego posiedzenia 
zostaną rozesłane powiadomienia. 

— Zasiłki bezrobotnym wkrót- 
ce będą wypłacane. Obecnie w 
B:urze Funduszu Bezrobocia sporzą- 
dzane są spisy bęzrobotnych upra- 
wnionych w lipcu do porania za- 
siłku. W najbliższych dniach prze- 
prowadzona będzie wypłata przyzna- 
nych sum* 

UNIWERSYTECKA. 

— Promocje na USB. W czwar- 
tek dnia 7 bm, odbyły się w Auli 

Kolumnowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego promocje na doktorów 
wszechnauk iekarskich następujących 

osób: pp. Hełepy Wasilewskiej, Hzle- | 

my Sandeckiej-Rynkiewiczowej „oraz 
panów:  Ssanisława Szydłowskiego, 

Stanisława Kołosowskiege, Zofji Here 

manówny, Lejby Pomeranca i Szlamy 

Zelmana (Kormana. 
SZKOLNA. 

— Podręczniki na rok 
szkolny 1927—28. ро- Szkoły 
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Starszy dozorca więzienia na Łukiszkach areszto= 

wany za kradzież, 

W dniu wczorajszym  funkejonar+ 

jusze policji śledczej pow. Wileńsko- 
Trockiego aresztowali starszego do- 

zorcę więzienia na Lukiszkach Jana 

Stefanowicza, oraz jego krewnych 

Stanisława i Michała Grablewskich 

oskarżonych o szereg kradzieży, Ste- 

fanowicz pracując przed trzema laty 

jako kowal w zakładzie poprawczym 

w Wilucianach ukradł wszystkie pre- 

cyzyjne narzędzia kowalskie w czem 

dopomagali mu krewniacy. Ażeby 
zmylić czujność władz śledczych Ste- 
fanowicz zakopał rzeczy te w kuźni. 
Po miesiącu kiedy sprawa kradzieży 

wszechne, państwowe szkoły oególno* 

kształcące oraz seminarja nauczy- 

cielskie i ochroniarskie dokonywały 

najczęściej wyboru podręczników do- 

piero przed rozpoczęciem roku szkol- 

nego, co zmuszało młodzież do ro- 

bienia zakupów w toku zajęć szkol- 

nych. Taki stau rzeczy jest niepożą- 

dany, nie pozwala bowiem przygoto- 

wać księgarzom odpowiednich nakła« 

dów, rodziców zmusza jednorazowo 
do dużych, nieraz nadspodziewanych 
wydatków i do dłuższych często po- 
szukiwań, gdyż mnie wszystkie księ- 
garnie są odpowiednio zaopatrzone, 
wreszcie wywołuje w życiu szkolnem 
pewien zamęt, gdy uczniowie i uczen- 
nice nie mogą stawić się na Ozna- 
czony dzień z podręcznikami. Zwłasz- 
cza odnosi się to do prowincji. Aby 
temu zapobiec Ministerstwo W. R. i 
O.P. spowoduje wcześniejsze wyda- 
wanie „Spisu książek i środków na- 
ukowych*, Kierownictwa szkół wy- 
biorą i ustalą podręczniki na rok 
następny. Lista ta powinna być wy- 
wieszona na widocznem dosiępnem 
miejscu w lokalu, szkolnym, aby 
każdy zainteresowany mógł się z nią 
zawczasu zaznajomić. 

— (c) Zasiłek Ministerstwa W. 
R, i O. P. na wydawnictwa nau- 
kowe. Ministerstwo W. R i O. P. 
przyznało Kołu Polonistów U. S. B. 
zasiłek na fundusz wydawniczy w 
wysokości 1500 zł, Utworzony Komi- 
tet Wydawniczy przystąpi z począt- 
kiem 1 go trymestru roku akademic- 
kiego 1927—28 do pracy. Wydawane 
będą opracowania monograficzne 
twórczości pisarzy, których działalność 
est związana z terenem b. Wielkiego 
sięstwa Litewskiego, naukowe teksty 

tychże pisarzy, bibljografje oraz prze- 
kłady obcych prac naukowych zwią- 
zanych z piśmiennictwem b. W. 
Księstwa Litewskiego. 

— (0) Obowiązek powszech- 
nego nauczania. Od dnia 1 wrze* 
śnia obowiązek szkolny obejmie dzie- 
ci rocznika 1920. Rodzice-winni usku- 
tecznić zapis w sierpiiiu. Jeżeli chcą 
dzieci posyłać do szkoły prywatnej 
lub uczyć je w domu winni zawiado- 
mić o tem inspektorat szkolny. W ra- 
zie przeciwnym dzieci będą zapisy. 
wane do publicznych szkół powszech- 
nych z obowiązkiem uczęszczania pod 
odpowiedzialnością karną rodziców. 

— (o) W sprawie przenosze- 
nia uczni do innych zakładów 
naukowych. Z powodu obostrzonej 
promocji do klas wyższych w šred- 
nich zakładach naukowych, wielu 
uczniów w bisżącym roku szkolnym 
zostało na drugi rok. 

Uczniowie, którzy starają się uniknąć 
pozostania na drugi rok w ten spo- 
sób, że probują przenieść się do in- 
nej szkoły, napotykają na wielkie 
trudności, ponieważ z rozporządzenia 
Min. W. R. iO.P. szkoły średnie 
komunikują sobie wzajemnie nazwiska 
uczni, którzy nie uzyskali promocji. 

AKADEMICKA. 

— Posiedzenie prezydjum,wo- 
jewódzkiego komitetu wileńskie- 
go pomocy polskiej młodzieży 
akadem ckiej W dniu wczorajszym 
odbyło się pierwsze posiedzenie no: 
woobranego prezydjum wojęwódzkie- 
go komitelu wileńskiego pod prze- 
wodnictwem p. wojewody.  Włądysła: 
wa Raczkiewicza. Wśród szeregu 
spraw bieżących załatwionych na po- 
siedzen:'u, na plan pierwszy wysunęła 
się sprawa ustalenia likwidacji V ty- 
godnia Akademika oraz szczegółowe 
omówienie realizacji akademickiej fun- 
dacji mieszkaniowej im. Ad. Mickie. 
wicza w Wilnie, która io realizacja 
napotyka na pewne przeszkody паш- 
ry formalnej. 

— (0) Radjotelegramy listowe do 
Ameryki. W Nr. 60 «Dz. Ustąw ukazało się 
rozporządzenie Min. poczt i telegrafów, wpro* 
wadzające w obrocie z Ameryką yla radjo 
Warszawa nowy rodzaj teiegramów pry wat- 
nych za zniżoną opłatą pod nazwą «<radjote: 
legramy listowe». Tekst telegramu winien 
być napisany w całości w języku jawnym 
przy użyciu jednego tylko z następujących 
trzech języków: polskiego, francuskiego i j 
zyka krajn przeznaczenia. Radjotelegramy li- 
stowe będą przesyłane ze wszystkich urzę- 
dów telegraficznych polskich do urzędu. tele« 
graficznego w Warszawie najbliższą odsył« 
ką ROZA tego zaś urzędu nadawane 
do New-Yorku drogą radja. Taksa od wyra- 
zu radjotelegramu listowego wynosi 0,45 
franków złotych. Minimum opłaty za 30 wy- 

wodu RÓŻNE, 
— (o) IV tydzień lotniczy LOPP. 

Na mocy zezwolenia Mia. Spr, Wew- 

nętrznych wileński komitet wojewódz- 

ki LOPP, organizuje na całym ebsza- 

rze województwa wileńskiego w cza* 

się od dnia 4 do 11 wrzęśnia IV-ty 

tydzień lotniczy, polegający na Urzą- 

dzeniu szotegu imprez propagando- 

wych. Szczegółowy program „Tygod 
nia* jeszcze w opracowaniu. 

ucichła, szwagier jego, zabity następ: 

nie podczas bójki Aatoni Grablewski 

wyniósł skradziony instrument: w 

tóku śledztwa wyjaśniło się, że aresz- 

towani dokonaji szeregu napadów i 

kradzieży, a między innemi: jesienią 

r.ub. ma trakcie połockim zabrali 

Stef, Sadzewiczowej różne rzeczy na 

sumę 3 tys. zł. Obecnie część tyeh 

rzeczy znaleziono. Przejeżdżającemu 

traktem kupcowi Sawickiemu zabrano 

200 butelek wódki, a samego pobito. 

Obecnie prowadzone śledztwa dopro- 

wadzi do wykrycia wszystkich łajdactw 

popełnionych przez tę kompanię. 

Sprostowanie urzędowe. 
Na mocy art. 30 Rozporządzenia 

Pana Prezydenta (Dz. Ust. R. P. z 
dnia 24.V.1927 r. Nr. 48 poz. 398), 
proszę o sprostowanie wiadomości 

p t. „Zachowanie się Policji Nowo- 

gródzkiej*, podanej w gazecie „Sło- 
wo” z dnia 5 b. m. w Nr. 149: 

1) nie zgodne jest z prawdą, że 
policja weszła na zebranie Związku 
Ziemian i żądała pozwolenia policyj- 

nego na zebranie, 

2) nie zgodne jest również z 
prawdą, źe się zgłoszono ze skargą 
na zachowanie się policji i że zastęp- 

ca Starosty groził represjami karnemi. 
Prawdą jest natomiast, ŻE: 
1) Powiatowy Zw. Ziemian zwo:- 

łał doroczne Walne Zebranie Zjemian, 
nie zawiadamiająć o tem Starostwa— 
co winien był AR w myśl obo- 
wiązujących art. III i VII Rozp. Kom. 
Gen. Ziem. Wsch. z dn. 25 V.1919 r., 
—wobtc czego został delegowany 
urzędnik Starostwa, który prosił prze» 
wodniczącego Zebrania o informację 
o charakterze Zebrania, Oraz O po“ 
rządek dzienny. 

2) Przybyła w dniu następnym do 
Zastępcy Starosty deiegacja prezydjum 
Walnegó Zebrania oświadczyła, że 
Rozp. Kom. Gzn. Z. Wsch. z dn. 
25.V.1919 r. Związkowi znanem  do- 

tąd nie było, oraz zgłosiła zupełną 
gotowość przyjęcia na siebie odpo- 
wiedzialności i konsekwencji za mut- 
wykonanie obowiązującej ustawy, 

(—) J. Hryniewski 
Starosta nowogródzki. 

R : pisek z. Ww mae tej za- 
miešcijišmy ju no owanie, lagodzą- 

ce furaę W doności emc Sło- 
wu przez pierwszego naszego informatora. 
Sprostowanie to podpisane zostało przez p. 
Stan. Brochockiego, członka zarządu zw. zie- 
mian w po Obecnie p. Hity. 
niewski zast. starosty Nowogródzkiego przy- 
syła nam sprostowanie owe. py] 

y: świadczy ono, że wi 
błędna, gdyż 1) władze działały ma mocy 
obowiązujących przepisów, 2) władze działały 
w sposób— jak to podkreśla już p. Stan. Bro- 
chocki—zupełnie uprzejmy. 

Być może jednak, że starostwo lepiejby 
zrobiło, aby o istnieniu zapomnianego już 
przepisu z dnia 25 maja 1919 r. (zapomnia: 
nego skoro dotychczas zw. ziemian cbrado- 
wał bez. meldowania, i żadnei.dotychozaa w 
tej sprawie interwencji władz nie było) przy- 
omniąły władze związkowi zie! nie 

Padczik zebrania 1 m] zebraniem,—na 
to starostwo niewątpliwie miało tysiąc s 
sobów i okazji, gdyż w takiem dėde Tak 
Nowogródek kontakt osobisty-urzędników ze 
wszystkiemi sterami społeczeństwa jest bar- 
dzo ułatwiony. Wtedy niewątpliwie nie mia- 
łoby miejsca całe zajście, które w istocie 
swej bagatelne, tak jednak przykre wrażenie 
zrobiło na ziemianach, którzy się zjechali na 
obrady swej organizacji. 

AZ 

SPORT. 
Pierwszy turniej tenisowy w 

Wilnie. 

W ostatnich dniach na korcie tes 
nisowym AZS. w ogrodzie Bernar 
dyńskim odbył się pierwszy turniej 
tenisowy w Wilnie. Do turnieju tego 
zapisało się kilkunastu załedwie pa- 
nów. Panie, pomimo, że Wilno ma 
kilka dobrych zawodniczek dia nie- 
znanych powodów nie zgłosily się 
zupełnie do turnieju. W konkurencji 
panów palmę pierwszeństwa ' zdobył 
p. Osman Achmatowicz zwyciężając 
po ciężkiej rozgrywce p. Mokrzeckie- 
go. W grze podwójnej panów zwy- 
ciężyła para Achmatowicz—Mokrzec- 
ki bijąc w finale braci Pimonowych, 
którzy przed tem zupełnie nieoczekie 
wanie zwyciężyli parę Urb-nowicz— 
W eyssenhoff. 

W/ handicap'ie pp. Achmatowicz 
—Mokrzeckiżpobili parę hr. J. Tysz- 
kiewicz—Tarasiewicz. 

Trudno jest mówić cośkolwiek o 
organizacji turnieju, skoro grupa or- 
ganizacyjna zmuszona była przepro- 
wadzić turniej na jednym korcie. Da 
Bóg, że w najbliższej przyszłości 
drugi turniej, zorganizowany na stad- 
jonie posiadającym cenajmniej cztery 
korty zgromadzi wszystkie wileńskie 
rakiety oraz liczny poczet gości z ca- 
łej Polski. Wtedy może i panie wez- 
mą udział w turnieju. 

UEI TTT TEST IATA CS 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Le- 
genda dramatyczna An-skiego «Dybuk» Co- 

dziennie śiąga do Teatru Polskiego tłumy 

publiczności, kióra gorąco oklaskuje wyko- 

nawców z pp. Frenklówną, Malinowskim i 

Wyrwicz-Wichrowskim na czele. Dziś i jutro 
«Dybuk». 

«Szkoła kokot» — pełna humoru satyra 
«Szkoła kokot> wkrótce wejdzie na repertu- 
ar Teatru Polskiego. Przedstawienia <Szkcły 

kokot> dadzą możność publiczności wileń- 

skiej spędzenia wieczorów w atmosferze mi- 
łej, lekkiej i wesołej, Rola kobieca, która 

dsje niezwykłe pole do popisu, spoczywa w 

niezawodaych rękach p. Perzanowskiej, któ- 

ra po wywczasach letnich po raz pierwszy 

* w miej wystąpi. 
— Nowa opera polska. Znany współ
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czesny kompozytor polski Tadeusz Joteyko 
złożył do Dyrekcji Teatrów Miejskich w 
Warszawie nową operę p. t. <Królowa Jad- 
wiga». Opera ta została przyjęta i prawdo* 
podobnie w najbliższym sezonie zostanie 
wystawiona w Teatrze Wielkim. 

Treść opery przedstawia walkę uczuć w 
sercu Królowej Jadwigi, która dla dobra przy= 
branej Ojczyzny przemogła pierwszą miłość 
do ks. Wilhelma Rakuskiego i poślubiła Ja- 

Lo 
pera kończy się tryumfalnym wjazdem 

Jagiełły na Wawel, chrztem jego i zaręczy- 
nami z Jadwigą. 

WYPADKI i KRADZIEZE, 

— Uderzony piorunem. We wsi Ja- 
nowo gm. Widzkiej podczas burzy zostali 
zabici piorunem 17:letni Alfons Alejum oraz 
14-letni Konstanty Szkune. 

— Kradzież biżuterji. W nocy na 12 
b. m. podczas obławy aresztowano Jankiela 
Grychelisa (Trocka 8), który dokonał kra- 
dzieży biżuterji wartości 2600 zł. należącej 
do Ireny Trybiczowej (Lwowska 15). 

— Spadła szyba. W hotelu «Palace» 
z okna 3 piętra spadła szyba raniąc w gło- 
wę przechodzącą Stenisiawę Urbanowicz 
(Warszawska 12). Poszkodowanej pogotowie 
udzieliło pierwszej pomocy. 

Ze świata. 
— Ostrożnie z antykami, <Le Petit 

Journal» podaje następującą historję auten- 
tyczną, dowodzącą, jak wątpliwa jest eksper- 
tyza starożytnych dzieł Sztuki, dokonana 
przez kompeteninych nawet znawców. Pe. 
wien młody stolarz z Orlesnu, zwiedzając 

. muzeum Cluny w Paryżu, zwrócił uwagę ra 
piękne staile renesansowe, w drzewie rzeź- 

bione, gdyż uderzyło go podobieństwo do 
takiego mebla, wykonanego przed dwoma 
laty przez jego majstra, p. Caillota, który— 
uprzedzony o tem bezzwłocznie przez swo- 
jego czeladnika—przybył do Paryża celem 
wyjaśnienią zagadki. Zwołana w tej sprawie 
Komisja Sziuk Pięknych uznała jednak stalie 
za bezwzgjędnie z XVI-go wieku pochodzą: 
ceso. Wówczes p. Czillot, by ostatecznie 
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czyła z mostu na Wiśle w zamiarze 

samobójczym Eugenja Ziękówna, któ- 

ra po odratowaniu oświadczyła, ŻE 
jest narzeczoną zabitego bandyty i 
po jego śmierci postanowiła odebrać 
sobie życie. 

Z SĄDÓW. 
Włamywacze. 

W nocy z 21 na 22 grudnia 1925 roku 

nieznani na razie złodzieje dostali się przez 
prześwidrowanie ściany oddzielejącej sklep 
Lejby Szapiry od kuchni i skradli różne to- 
wary sukienne, ogólnej wartości 10.000 zło- 

Przeprowadzone natychmiast Įdochodze- 

nie niedoprowadzito do ujawnienia spraw- 

ców kradzieży. Zaobserwowano tylko, Zże 

działała tu wprawna złodziejska ręka — ia- 
chowa. 2 

Chciał traf, że w kilka dni potem niejaki 
Rękaciszek, przechodząc przez ulicę Wielką 

zauważył dobijających się za pomocą śŚwi- 

drowania Ściany do skiepu. Nie chcąc ich 

płoszyć, zamierzył pójść do najbliższego 

posterunku nocnego, aby amatorów łatwego 

zarobku schwycić na gorącym uczynku wła- 

mania. Zdradził go jednak trzask zaczepio- 
nej ręką okienicy i złodzieje rzucili się do 

ucieczki. Wywiązała się gonitwa przyczem 

uciekające złodzieje strzelali do Rękaciszka 
z rewolwerów, czem powstrzymali go od 
dalszego pościgu. я 
W tym jednak momencie jak „des ex ma- 

china" zjawił się wywiadowca urzędu šled- 
czego Bach, który zaobserwował, że droga 
którą uciekali włam*wacze znaczona ' jest 
śladami krwi. Tą drogą wywiadowca Bach 
doszedł do mieszkania Antoniego Łapiń: 
skiego którego aresztował. W mieszkaniu 
aresztowanego znaleziono resztki skradzio- 
nych towarów u Szapiry. Badany Łapiński 
przyznał się do winy, oświadczając przy tem, 
że w kradzieży dopomasał mu Michał Ko- 
złowski. To zeznanie było podstawą do are- 
sztowania Kozłowskiego i postawienia osk. 
na ławę oskarżonych ż art. 49, 51 i 574 

usunąć wszelkie wątpliwości, odkręcił dwie K. K 
śruby i wskazał swój podpis i datę wykona- 
nia, wyryte na wewnętrznej stronie jednej z 
desek. Śledztw wykazało, że <antyk» nabyty 
został od pewnego handlarza starożytności, 
który zapłacił zań 600 frk., a sprzedał go 
muzem za 9.000 frk. Handiarz przyjął stalle 
z powrotem 1, naturalnie, pobraną należność 
oddał, a uczynił to tem chętniej, iż bardzo 
prędko znalazł na nie amerykańskiego kup- 
Ca, który uznał cenę 12.000 frk, za nader 
skromną. 

— Obelgi z zachowaniem form przy- 
zwoitości. jeden z przedstawicieli Labour 
Party, występując w lzbie Gmin bardzo 
gwałtownie przęciwko prokuratorowi gene- 
ralnemu, obrzucił tego wysokiego dygnitarza 
państwowego stekiem cbelg. Ponieważ jed- 
mak w angielskiem środowisku parlamentar- 
nem głęboko zakorzenione są tradycje przy- 
zwoitych form towarzyskich, przeto styl kra- 
somówczy tej ostrej napaści był istotnie 
niezwykły: «Oświadczam, iż czcigodny gen- 
telman jest chamem i kłamcąl. Większość 
członków lzby Gmin wypowiedziała się za 
wykluczeniem ich kolegi на szereg posie- 
dzeń, aczkolwiek pierwsza część zdania za- 
wierała epitet «czcigodny gentelman». 

— Wojna swiatowa w ciągu 
15—20 lat. Marszałek Foch przyjął 
dwuch poważnych publicystów aa- 
gielskich i omawiał z nimi ogólną 
sytuację międzynarodową. Marszałek 
powiedział, że jeśli nie zostaną uczy- 
nione niezbędne kroki celem zaha- 
mowania dążności odwetowych, wy* 
buchu nowej wojny światowej można 
się spodziewać w ciągu 15 a najwy- 
żej 20 lat, 

Zastrzelenie groźnego 
bandyty w Krakowie. 
KRAKÓW, 11 VII. W sobotę po 

północy na ulicy Starewiślnej został 
zastrzelony bandyta józef Zieliński, 
poszukiwany od dłuższego czasu 
przez władze policyjne. Przebieg wy- 
padku był następujący: O godzinie 1 
w nocy posterunek policyjny na ulicy 
Starowiślnej zauważył oscbnika nio- 
sącego kasę pancerną i przemykają- 
cego się wzdłuż kamienic. Posterun- 
kowy poszedł za osobnikiem, który 
począł uciekać, strzelając równocze- 
śnie poza siebie. Nadbiegł drugi po- 
sterunkowy, który razem ze ścigają- 
cym dał szereg strzałów. Zieliński 
pad trupem na miejscu, z przeszytą 
czaszką. „Kasetka, jak się okazało, 
pochodziła z kradzieży dokonanej 
parę godzin temu, w mieszkaniu dr. 
Włodeckiego i zawierała 3500 zł. 11 
dolarów i książeczkę składek. 

fOnegdaj o godz. 5po poł, sko: 

RAA SIA PRKZEZCK I OT 

MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
— Proszę mówić, słucham! 
Pani de Prase chciała się upewnić, 

że nikt ich nie słyszy. Stali w niszy 
okiennej. W sałonie panował ruch i 
gwar. Jazz-band ginął prawie pośród 
zgiełku wesołych rozmów, okrzyków 

i śmiechów. Przy tem Gilberta tego 

wieczoru doskonale zastępowała swą 

cietkę. Oficjalne oznajmienie o jej 
zaręczynach, wywarło na wszystkich 
wielkie wrażenie, to też wszystkie 

uśmiechy, spojrzenia, uwagi i życze- 
nia skierowane były ku niej. Elżbie- 
ta, hrabina de Prase miała znów po- 
wrócić do roli ubogiej, cichej krewnej, 
która wkrótce będzie musiała oddać 

cały zarząd domem w ręce <pani |а- 
nowej Marenil» i ukryć się w cieniu... 

Hrabina skorzystała z tego zapo- 

mnienia, w którem się znalazła, by 

wytłómaczyć wyraźniej synowi swe 

słowa. > 

— Po wizycie u prefekta policji, 
sam, Lionelu, akcentowałeś dobitnie 
pewne jego zdanie... Czyż nie po- 
wiedział on mniejwięcej to, że Jan 
Marenil jest człowiekiem  nieszczęśli- 

. wym, który mógłby wpaść w otchłań 
przy pierwszej pokusie?... Nie należy 
podejrzewać go o zabójstwo, lecz 
prawdopodobne jest, iż na sumie» 
niu jego cięży kradzież... 

Sąd Qkręgowy biorąc pod uwage, "że 
obaj skazani mają na sumieniu kilka uprzed- 
nio dokonanych kradzieży, skazał każdego z 
nich na 4 lata ciężkiego więzienia, W dniu 
wczorajszym sprawa jednego ze skazanych 
a mianowicie Kozłowskiego, znalazła się na 
wokandzie Sądu Apelacyjnego. Na rozprawę 
powołano świadka Łapińsk' ego odsiadujące- 
cego karę 4-ch letniego c. więzienia, który 
zeznał, że Łapiński udziału w kradzieży nie 
brał i że uprzednie swoje zeznanie u sę- 
dziego śledczego złożył w nadziei, że tą dro- 
gą uzyska zmniejszenie kary. kt 

Sąd w składzie wiceprezesa Bochwica i 
sędziów Stulgińskiego, Eydryglewicza, Ko- 
złow skiego uniewinnił. 

Oskarżenie popierał pprok. Prep. 

REDEBDZERNED ME MO? 

; Dokój 
į duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 
i rzyńcu, (Koło mostu). 

ф Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 

+ 22, 

        

  

      

    

   
    

Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę 

Najlepsze w świecie 
: ryginalne 
Szwedzkie wirówki 

„DIABOLO 
poleca 

    

reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 

CENY FABRYCZNE. 
Żądajcie cenników. 
ОЕ ВАНЕНИЯЕНТЕСТИ 

Słynna Wróżka Ghiromanika 
po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 
10 do 8 wieczór.  Przepowiada 
rzyszłość, sprawy sądowe, o miłości 

r t d. Ui. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

+ acja ZGUBIONY kwit lom- 
Do wynajęcia bardowy za Nr. 31929 
dwa pokoje z kuchnią, łaskawy znalaązca ze- 

i pokój z kuchnią, chce łaskawie zwrócić 
egjonowa 41. do Redakcji „Słowa. 

    

    

  

— Rozumiem mamę. Musi być zaufanie. Niech go kusi, tłómaczy i pomiędzy Freddym i prawem intere- dziewczynę prawie warjatowi, który 

0
0
6
6
 Dzis będ 

Miejski Kinematograf wio Amy: 9 

Kuituralno-Ošwiatowy 
Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) | Ek ei romantyzmu irancustiego. W 

ehelly. Nad program: <HURAGAN> komedja w 2.ch aktach. Ostatni 
10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza 
Koncerty radjo. Początek seansów: w niedzielę i święta od g. 4-ej, w soboty od 

Grazielia de Lamartine, jednego 
rolach płownyche 

44 dramat w 8 aktach ilustrujący 

Wł. Szczepańskiego. W poczekalni 

życie Alfonsa e 
z ych 
Nina Vanna i Jean 

seans o godz. e 

g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 er. 

Rejesir Handlodų. 
Do Rejestru Handlowego Dział A—i Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr.: 

20 czerwca 1927 roku. 
6512, «Płomień J. Liiszyc i P. Gutkin S-ka> skład 

drzewa opałoweco w Wilnie, ul. Piwna 5. Firma istnieje 
od 6 kwietnia 1927 r. Wspólnicy zam. w Wilnie: Judel Lifszyc 
—przy ul. Wielkiej 2 i Pinchus Gutkin—przy ul. W. Stefań- 
skiej 32, Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dria 6 
kwietnia 1927 r. na czas nieograniczony. Zarząd spółki należy 
do obydwóch wspólników. Wszelkiego rodzaju weksle, umo* 
wy i zobowiązania w imieniu spółki winne być podpisywane 
przez obu wspólników łącznie pod stemplem firmowym. Każ- 
dy ze wspólników oddzielnie ma prawo prowadzić sprawy 
spółki w instytucjach sądowych i administracyjnych i wyda- 
wać plenipotencja na prowadzenie tychże spraw, 743—VI 

6513. <Grużewski Michał» Siedzba w Wilnie, ul. 
Szeptyckiego 17. Przedsiębiorstwo assenizacyjne. Firma istnieje 
od 1927 roku Właściciel Grużewski Michał, zam. tamże. 744. —VI 

6514. <Herbaciarnia III zakonu ś-go Franciszka» w 
Lidzie ul. Zamkowa 5. Herbaciarnia. Firma istnieje od 1925 r. 
Właściciel —IIl Zakon š-g0 Francls:ka w Lidzie, przy ul. Zam- 
kowej 5. 745—VI 

6515. <Hłuszanin Piotr» w Lidzie ul. Suwalska 40. 
Sklep kolonialny, wódek i likierów. Firma istnieje od 1925 r. 
Właściciel Hłuszanin Piotr, zam, tamże. 146—VI 

  

  

22 czerwca 1927 r. 

6516. <Weksler Samuel> w Wilnie, ni. Rudnicka 25. 
Sklep wyrobów bawełnianych I galanterji. Firma istnieje od 
15 czerwca 1927 r. Właścicieł Weksier Ssmuel, zam. przy ul. 
Krupnicza 3. 741—V1 

6517. <Btoch Abram> w Raduniu, pow. Lidzkim. Sklep 
manufaktury i galanterji. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel 
Błoch Abram, zam. tamże. 748—VI 

6518. «Bloch Iser> w Raduniu, pow. Lidzkim. Sklep 
manufaktury i drobnych towarów. Firma istnieje od 1925 roku, 
Właściciel Błoch ser, zam. tamże. 749—V] 

„6519. <Cimachowski Bolesław» w Raduniu, pow. 
Lidzkim. Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1923 
roku. Właściciel Cimachowski Bolesław, zam. tamże. 750—VI 

6520. «Doliński Samuel» w Raduniu, pow. Lidzkim. 
Sklep spożywczo-galanteryjny. Firma istnieje od 1925 roku. 
Właściciel Doliński Samuel, zam. tamże. 751—VI 

6521. «Doliński Josiel> w Raduniu, pow. Lidzkim. Pi- 
wiarnia i sklep drobnych towarów. F:rma istnieje od 1913 r, 
Włściciel Doliński Josiej, zam. tamże. 752—VI 

6522. <Eljaszewicz Gitel> w Raduniu, pow. Lidzkim. 
Sklep spożywczy i galanterj Firma istnieje od 1919 r. Właści- 
ciel Eljaszewicz Gitel, zam. tamże. 753—VI 

6523. «Galperin Josiel» w Raduniu, pow, Lidzkim, Sklep 
spożywczy i bakalji. Firma istnieje od 1917 r. Właściciej Gal. 
perin Josiel zam. tamże. 754—VI 

6524, <Gouchsztejn Chona> w Raduniu, pow. Lidzkim. 

  

  

  

j Sklep galanterji i bakalji. Firma istnieje od 1925 roku. Właści- 
755—VI 

0525. «Kagan Morduch> w Radūniu, pow. Lidzkim. 
Sklep żelaza i bakalji. Firma istnieje od 1917 roku. Właściciel 
Kagan Morduch zam. tamże. 756—VI 

6526 „Karawicki lzrael* w Raduniu, pow. Lidzkim- 
Sklep kolonjalny, żelaza i galanterji. Firma istnieje od 1921 r. 
Właścieiel Karawicki izrael zam. tamże. 157—VI 

6527. „Kowalski Menasze* w Racuniu, pow. Lidzkim 
Sklep skór i obuwia. Firma istnieje od 1925 roku. Właścicie 
Kowalski Menasze zam. tamże. 758—V1 

c528. <Kraszyński lcko> w Raduniu, pow. Lidzkim. 
Sklep towarów łokciowych, tytoniowy i galanterji. Firma Ist- 
nieje od 1907 roku. Właściciel Kraszyński Icko EZ tamże. 

1 

ciel Gouchszteja Chona zam. tamže, 
  

  

  

  

  

6529. „Pupko Chaim“ w Raduniu, pow. Lidzkim. Sklep 
towarów łokciowych ! kolonjalnych. Firma istnieje od 1900 r. 
Właściciel Pupko Chaim zam. tamże. 60—VI 

6530. „Reznicki Abram* w Raduniu, pow. Lidzkim 
Sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1922 rokul 
Właścieiel Reznicki Abram zam. tamże. 761—VI 

6531. „Rogowski lcko* w Raduniu, pow. Lidzkim. Sklep 
żelaza, gałanterji i bakalji. Firma istnieje od 1915 roku. Wła- 
ściciel Rogowski Icko zam. tamże. 162—VI 

6532. <Rybak Mowsza» w Raduniu, pow. Lidzkim, 
Przedmiot— sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1925 r. 
Właśc. Rybak Mowsza zam. tamże, 163—VI 

6533. <Słonowicz Cywje» w Raduniu, pow. Lidzkim. 
Sklep manufaktury i galanterji Firmk istnieje od 1922 roku. 
Właściciel Słonowicz Lywje zam. tamże. 164—VI 

  

  

  

6536. <Szinujłowicz Girsz» w Raduniu, pow. Lidzkim 
Sklep bakaljj i galanterji, Firma istnieje od 1920 rotu. Wła- 
ściciel Szmujłowicz Girsz zam. tamże. 7 

Dn. 23 czerwca 1927 r. 
6534 «Szapiro Henia» w Kaduniu, pow. Lidzkim. Sklep 

nici i manufakury. Firma istnieje od 1912 r. Właściciel Sza- 

piro Fenia zam. tamże. 166—VI 

6535. <Szmujłowicz Abram»» w Raduniu, pow. Lidz- 
kim. Sklep kolonjalno-spożywczy i galanterji. Firma istnieje 
od 1912 roku, Właściciel Szmujłowicz Abram e tamże. 
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Wydział Elektryczny 

Magistratu miasta Wilna 
ogłasza przetarg w dniu 26 lipca b. r. na 
dostawę pomp dla Kotłowni Elektrowni” 

Miejskiej: 
2 pompy parowe turbinowe, 
1 pompa z napędem elektrycznym 

o wydajności 20000 lit./godz każda przy 
przeciwciśnieniu 19 Atm. Pompy będą 
służyły do zasilenia 2-ch kotłów parowych 
o P. 0. 400 m. 2 każdy firmy <Fitzner I 
Gamper» w Sosnowcu. Szczegóły w biurze 

technicznem Elektrowni Miejskiej ui. De- 
rewnicka Nr 2. 

GLATMAN 
Dyre ktor Elektrowni Miejskiej. 

Inżynier. 

№ $ Ф Ф +Ф +Ф + Ф + 

'ППМ'О 17 [000 
CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukoficzyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
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. 
ŻĄDA JCIE PROSPEKTÓW! 

ФеФФФФОФХ ФФФ --> 
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Redakcja „Sło 
) poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego ` 

Średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, Бпсванег! ® 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

  

DOKTOR 

D, ZELDOWIGZ 
chor. WENERYCZ. 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
RYCZNE i «nor. 
DRÓG MOCZ, 

rz: 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tet. 277. 

"W. Zdr Nr, 31. 

Or. G. Wolison 
weneryczne, _ Imoczo- 
oo i skórne. ul 

Itefska 7, tel. 1067. 

  
    

Letnisko 
od 15 sierpnia 

za 100 zł. miesięcznie 
całodzienne utrzyma- 
nie z osobnym po. 
kojem we dworze w 
owiecie  Wilejskim, 
orozumieć się można 

listownie do 16 lipca, 
Mickiewicza 5, m. 6. 
Elżbieta Danilczvk. 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje = kondycyj 
na wsi na Czas terji 

letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

   

  

BREAZZEZE ABK PEZEZEJEZEZ 
Ogłoszenie o przetargu. 
Magistrat m. Nowogródka ogłasza w drodze piśmien- 

nych ofert na dzień 22 lipca 1927 roku przetarg na budowę 
murowanego gmachu elektrowni i łaźni w Nowogródku. 

Oferty będą przyjmowane do godz. 12 dnia 22 lipca r. b. 
O godz. 14 może być zarządzony ustny przetarg. Do oferty 
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. į 

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

(© A. Czechowicz. 
Burmistrz m. Nowogródka. 

Sa Da EA EA ana sa Sa NEI DES EZ EREJ RAE EJEZ EZ CZES CZEWEJEE " 

Do wydzieržawienia 

2 dužy sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ- 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
šiwek i wiśni. Wia- 
domošč: Wilno, Ban- 
kowa od  Makowej 
dom I m. 14, od 10 

do 12 z rana, 

„Student 
poszukuje  lekcyj w 
Wilnie lub na wyjazd. 

Zgłoszenia: 
Bakszta 11—50. 

STUDENT 
U. S. B, poszukuje 
kondycji. Posiada b. 

dobre świadectwa. 
Łask. rgłosz pod adr.: 

Moniuszki 8 — 5. 
    

Poszukuję 
posady nauczycielki 
na wyjazd do młod: 
Szych dzieci, mam 
świadectwo szkolne. 

Adres: 
ul. Wielka 27—14. 

-POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miasta Po. 
Zgłoszenie sub. J. T. 
do adm. «Słowa». | 

Małe mieszka- 
ni dla małej, inte- 

3 ligentnej rodziny 
zaraz do odstąpienia, 

Objazdowa 16 

utynowana  na- 
R uczyciejka i biu- 

гома  pracow- 
niczka poszukuje po- 
sady nauczycielki 

względnie zajęcia w 
biurze. Zgadza się na 
wyjazd na wieś. Po» 
siada znajomość języ- 
ka francuskiego, ry- 
sunków i muzyki. 

Łaskawe oferty: ul“ 
Kalwaryjska 1 m. 11, 

  

  

  

Owocowy ogród 
wydzierżawię w po- 
wiecie Wilejskim 
przeszło 500 drzew 
owocujących. Oferty 
do adm. <Słowa» 

pod Nr 5138. 

STUDENT 
U. S. B. poszukuje 
kondycji na lato na 
a: _ solidny m 
omu może przyj 

bezpłatnie. Ul. 3 = 
3—2, od 2—4 p.p. — 

`ОВ!АрУ 
dia inteligencji w 
domu _ prywatnym 
smaczne, obiite na 
maśje. Gimnazjalna 6, 

STUDENT 
poszukuje korepetycji" 
Chętnie na wyjazd. 
Adres w adn'. Słowa» 

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

ra 2 m. 3. 
(Zwierzyniec)* 

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 

  

D> sprzedania 

WILK 
LITEWSKI 

5:cio tygodniowy. 
Montwitiowska 10, 

od 10—11 ej, 14—16 ej 

Jadąc z dworca w so- 
boię wieczorem po 
Zawaluej ui. zgubiono 

op 
LUfy puBErrówzi 
kal. 16  Łaskawego 
znalazcę uprasza SiĘ 

odnieść za wynagro- 
dzeniem na ul: Za- 

walną 11 m. 5. | 
Jastrzębski. — 

BTYSIA 
MALARZ 

®® chcący być na 
wsi przyjmie w nie- 
dużym majątku  ziena- 
skim płatne zajęcie 
rządcy lub doradcy. 
Lstownie, administr, 
<Słowa» pod Nr. 703. 

  

    

Garaż 
dla samochodu oso- 
bowego wynajmę od 
zaraz w pobliżu ul. 
Wileńskiej. Zgłoszenia 
ul. Wileńska Nr 26 

m. 5. 

SZOFE 
z kaucją potrzebny od 
zaraz na samochód 
towarowy. Zgłoszenia 
do adm. «Słowa» 

pod «Szofer». 

gabiono ksiąžecz- 
kę wojskową, 
wydaną pizez P; 

K. U. Grodno, na 
imię Adolfa Žukow- 
skiego, unieważnia się 

OFIARNYM: 
CZYTELNIKOM 
poleca administracją 
„Słowa* rodzinę 
zostającą bez środków 
do życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z 

mieszkania. Łaskawe 
ofiary Z adm. 
„Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej". 

  

  
  

    

m. 16, 11 piętro. 
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NIEZAWODNY NABÓJ 

„POCISK” - 

Т 
Ё 

          

  

— Jeśli chcesz powiedzieć, że uz- 
złodziejem, mamy doprowadzić go do namawia, Wystarczy mu kilka dni. sowały ją, ani też by uczciwość jego spędza noce na włóczęgach w prze- nałam za stosowne zaprowadzić Jana 
kradzieży, nieprawdaż? Oto nasz plan. 
Myślałem już o tem, proszę mi wie- 

— Tak, musimy zrobić z niego 
takiego człowieka, jakim już był za- 
pewne, a jeśli nie był, to niechże się 
takim stanie! 

Mój drogi, od dzisiejszego dnia, 
do 2-go czerwca, Freddy — Wąż mu- 
si być złodziejem. W takim razie po- 
dejmuję się zerwać to małżeństwo. 

— Proszę pamiętać, że Gilberta 
kocha go szalenie i może mieć na- 
dzieję, że uda sią go wyleczyć, 

W każdym razie małżeństwo, 
jeżeli nie będzie zerwane, to będzie 
odłożone na czas nieokreślony. Dam 
już z tem sobie radę, Będzie to mój 
obowiązek, a nawet prawo po mojej 
będzie stranie. Będziemy mogli wów- 
czas działać zupełnie swobodnie. Zre- 
sztą znam kobiety.. Ody ujrzy swe- 
go ukochanego, spadającego uagle z 
wyżyn na dno występku, gdy 
znajdzie w jego psychice tak potwor- 
ne objawy patologiczne, wtedy oachło- 
dnie jej serce z miłości da niegol 

Lionel w tej chwili uznał autory- 
tet matki, odczuł w tej kobiecie wolę 
silną i despotyczną, która nagie zna- 
lazła pole do działania. Poddał się 
więc chętnie jej rozkazom: 

— Cóż mam robić? 
EH — Niech Aubry zbliży się da Fred- 
dy Węża. Niech szybko zyska jego 

Gdy będzie miał wrażenie, że tamten 
jest już gotów, przygotujemy zręcznie 
wszystko, co będzie trzeba... 

— Czy sądzi mama, że powinie- 

być odwrotnie. 

kiego? dy'emu. 
— Broń Boże! Jan Marenil nie 

zna Aubry'ego. Ciebie zaś pamięta 
dobrze. Lepiej jest więc nie ryzyko- 
wać. Jakaś reminiscencja, jakaś przy- 
padkowa asocjacja pomiędzy dwo- 
ma pamięciami tego człowieka, mo: 
głaby wszystko popsuć. 

— Będziemy mieli silnego wroga. 
— W człowieku o kiórym wspominał 

prefekt policji? W tym, który pilnuje, 
by Freddy nie skompromitował Jana 
Marenil? Myślałam o nim. Musimy 
wiedzieć kto jest tym protektorem i 
działać bez jego wiedzy. Nie masz 
żadnych wskazówek, dotyczących te- 
go ukrytego ducha opiekuńczego? 

— Żadnych. Prefekt był niezmier- 
nie lakoniczny, Aubry zaś nie miał 
dosyć czasu, by zgłębić tajemnicę 
nocnego życia Freddy-Węża. 

— A panna Java? 
— Nie mogę, narazie, nie o niej 

powiedzieć. Ale nie przewiduję, zby» 
tnich trudności z tej strony! Nałeży 
ona, jak mi się zdaje, do tej katego- 
rji dziewcząt, dla których ideałem 
iest być niewolnicą jakiegoś „pogrom- 
cy przedmieść” lub słynnego włamy- 
wacza. Nie myślę, by kwestja zgody 

czącym ze sobą 

otaczającą ramię 

mruknął, 

bez skiej, 

berta przybierała 

złośliwej radości. 

zawołał. 
— Naturalnie! 

W każdym razie przezornie 
będzie, gdy Aubry nie będzie jej wta» 

nem sam Się mieszać do tego wszyst- jemniczał do rad, dawanych Fred- poświęcała mu szczęście Gilberty. 
й Gdyż nie mógł wątpić, że równie 

Lionel zdaleka przygjądał się tań- łatwo złamałaby serce Gilberty, gdyby 
jej narzeczony bvł człewiekiem nie- 

czach miał jeszcze dotąd siną żmiję, poszlakowanym. Był to przykład mi. 
( łości macierzyńskiej, która przechodzi 

— Gdyby Gilberta wiedziała! — 

A wyobraźnia jego snuła obrazy 
Jana Marenil, już nie tego ubranego 
w eleganckie, dobrze skrojone ubra« 

nie, lecz w zwykłej kurtce apaszow- 
krawata 

czapce wsuniętej ma oczy — owego 

Jana Marenil, który przemykał się 

ciemnemi ulicami. Piękna sala zamie- 
niła się w zadymiony szynk, a Gil- 

— Gdyby ona wiedziała! — po- 
wtarzał, patrząc na matkę z wyrazem 

— Bądź spokojny, będzie o tem 
wiedziałal — uspakajała go matka. 

Nagle Lionela ogarnęło zdumienie: 
— А jednak mama kocha jąl? — 

kiem jestem matką. 
robimy tęgo wszystkiego dla jej szczę” 
ścia? Czyż będąc odpowiedzialną za 
jej przyszłość, mogę oddać młodą mnie? 

leżała jej na sercu. Raczej mogłoby braniu apasza? 

narzeczonym. o: 

młodego mężczyzny. 
w e granic namiętność. 

— ie 
malka, 

i kołnierza, w 

powiedzenia? Przypuszczam, 

kładem Hamleta? 
postać Javy. 

— Co chcesz przez 
dzieć? 

— Mama nie przypomina sobie? 
Więc naśladuje mama bezwiednie 
Shakespeare'a. Ależ proszę 
przypomnieć! 

lersie“ niema mowy, 
ani też o niczem, Ale przedewszyst- 
pominać śmierć twej ciotki... Zresztą czyż nie 

przypuszczam, 

tańczysz? — zapytała 

— Owszem, odparł zamyślony. — 
Ale sądzę, że Marenil będzie dzisiaj 
u nas na obiedzie, nie będziemy więc 
mogli pomówić przed pójściem do 
Odeonu. Czy mama nie ma mi nic do 

że cho- 
dzi tu o dokonanie próby ża przy- 

Uśmiechnął się na to porównanie, 
to powie- 

— Tak, ale' w „Prokuratorze Hal- 
ani o zbrodni, 

coby moglo przy- 

— To też nie o to wcale chodzi, 
że mama zrozumiała 

Marenil na przedstawienie, którego 
Lionel przyznał matce rację, jed- treść jest jakb ięt 

nak w duchu był nieco zmieszany, OE ea SuSE 
konstatując z jaką łatwością matka 

życia, to nie omyliłeś się. Chciałabym 
się przekonać, czy tege rodzaju przed- 
stawienie nie wywoła w nim jakichś 
głębszych wzruszeń. Muszę spraw- 
dzić czy majaczy mu się jego drugie 
„ja” i do jakiego stopnia dochodzi 
do świadomości, gdyż jasnem jest, że 
chwilami musi miewać jakieś niejas= 
ne poczucie czegoś niepokojącego. 
Jego marzycielskość, nagłe zadumy, 
nie mówiąc już o dziwnem zaintere: 
sowaniu, jakie wzbudził w nim album, 
wszystko to świadczy o tem. (Jeśli tt 
dwie pamięci, Świadomości komuni: 
kują się choćby najsłabiej pomiędzy 
sobą, mogłoby się to nam bardzę 

przydeć. 
— w czem? | 
— Nie zajmujmy się narazie bi 

potezami į nieopartemi na niczen 

projektami. Jeśli przypuszczenia moji 
się sprawdzą, będzie czas na wyciąg 
nięcie konsekwencyj. Opieranie pla 
nów na supozycjach nie jest w moin 

SObie zwyczaju, chyba układanie ich w a 
gólnych zarysach, lecz szczegóły dz 

dzą się opracować później. — Zresz 

tą zbyt długo już rozmawiamy. Ni 
powinniśmy się narażać na krytykt 
Idź już do gości, mój drogi. 
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