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Aleksander Lednicki--Prezydentem miasta. 
Wice prezydentem wybrany został radny Witold Czyż, 

Wilno, 15-go lipca, 

Wczorajszy epizod z „deklaracja- 
, mi* podczas wyborów  prezydjum 

| 

4 

municypalnego był jakby rozdarciem 

zasłony z przed tajemniczego dotąd 

oblicza nowej Rady Miejskiej. 
Ujrzelišmy to oblicze—ale też za« 

razem i pierwszy złowróżbny grymas 
na niem. 

Po pewnej liczbie preludjowych har- 
ców, jakby próbowanie i strojenie ins'ru- 

mentów _ orkiestry...  niemiłosierrie 

niezgranej, pierwsza wystąpiła w szranki 

Czternastka. Oczywiście i brań Boże 
nie—we własnym interesie egoistycz- 

nym! Nie. W imieniu wszystkich 

stronnictw nowej Rady, które—za- 

pewniał mec. Eagiel— potrzebują wy- 

wnętrznić się ze swego stanowiska... 

stanowiska. wobec czego? Wobec 
kanalizacyjnych rur, niedoremontowa- 

nych kamienic, pustki w kasie magi- 
strackiej, wyssanej podatkami ludno- 
ści i tp. spraw miejskich? Nie. Zda- 

niem prof. Komarnickiego i mec. 
Engla nowa rada nic niema pilniej- 
szego, jak wobec miasta, kraju, pań- 

stwa i świata zadeklarować swoje sta- 

nowisko polityczne wobec czekających 

na nową Radę Miejską prac i zadań. 

Wylazło szydło przez worek z naj- 

bszej parusiny! Już pierwszego 
nia „bezpartyjna* Czternastka nie 

wytrzymała, Byle znalazła się na are- 
nie służby i pracy publicznej, w mig 

na umiłowanego konika siadła, ma 

RZE partyjną i dalej hasać!.. 
zyżby przewodniczący, b. viqe- 

prez, Rady p. Jan Łokuciewski nie 

znał swojej Czternasiki? 
Znał czy nieznał: popełnił nieprze- 

baczalny błąd, naruszył elementarną 

„zasadę obrad parlamentarnych po- 
zwalając prof. Komarnickiemu odczy- 

tać deklarację czternastki niemal bez- 

pośrednio sprzeciwieniu się zgroma- 

dzenia olbrzymią większością głosów 

wnosżeniu i odczytywaniu deklara- 
cyj wogóle. 

Więc jakże? ldzie wniosek pod 

głosowanie, przechodzi ogromną 
większością głosów i za moment już 

sam przewodniczący... nic sebie nie 

robi z zarządzonego przed chwilą 

głosowania! A cóż te, za przeprosze- 
niem, za bałagan? Przyznać trzeba, że 
pod znakiem opłakanej pamięci bez- 
ładu rozpoczęła stawiać pierwsze 
kroki nowa Rada. Oby to nie był 
zły omen! | jest nadzieja, że nim nie 
będzie. 

Bo już na pierwszym swoim wy- 
stępie, aczkolwiek jeszcze chwiejnym 
i bezładnym, aczkolwiek wielu jesz- 
cze leaderów nie odezwało się wcale, 
zaprezentowała się nowa Rada Miej- 
ska jako stojąca pod względem ogól- 
rego poziomu, o całe piętra wyżej 

od nieboszczki Rady. 
Jeżeli potrafi skoordynować swe 

siły na platformie wyłącznie gospo- 

darczej, niewątpliwie dużo zrobi i 
miastu pięknie się zasłuży. Zaležeč 
będzie atoli wszystko od tego, kto 
cugle ujmie w dłonie, w mocne dło- 

nie... Zastępta. 
ь === 

Kto jak głosował? 
W pierwszem głosowaniu, wyniki 

którego podane są nainnem miejscu, 
białe kartki oddali radni z grupy 

endecji, oraz żydzi. Kandydaturę 

p. Aleksandra Lednickiego wysunęli 
radni z listy Nr 12, p. Wincentego 
Łuczyńskiego radni z 10-ki, p. Koźmy 
Kruka—komuniści i p. Witolda Czy- 
ža—P, P. S. 

Podcząs przerwy Żydzi-narodowcy 
i radni Rósjaninoraz Litwin zdecydo- 
wali się poprzeć kandydaturę p. Al, 
Ledniekiego. Bund poparł kandydatu- 
rę p. Czyża. 

W drugiem głosowaniu p, Al. Led- 
nicki i p. W. Czyż otrzymali większą 
od innych kandydatów ilość głosów. 
Białe kartki oddała grupa endeków 
(14-ka). Komuniści popierali wysu- 
niętą przez siebie kandydaturę rad. 
K. Kruka (5 głosów). 

PPS. mimo przewagi grup głosu- 

jących za kamdydaturą p. Al. Lednic- 
kiego mie daje za wygraną. Obiecują 
ydom poprzeć ich kandydatury na 

dwuch ławników, [za poparcie kandy- 

datury p. Witolda Czyża na prezy- 
denta. Zydzi zachowują się z rezerwą, 
wysuwając względy personalne prze- 
ciw kandydaturze p. W. Czyża. 

Trzecie głosowanie iprzynioslo spo- 

dziewany zreszłą wynik. Obrany zo- 

stał.p. Aleksander Lednicki głosami 
radnych z listy 12:ej, 10-ej, żydów- 
narodowców i 2-ch radnych—Litwina 
i Rosjanina. Na p. Czyża złożyli gło- 
sy socjaliści Bund i część komuni- 
stów. Endecja złożyła białe kartki. 

Początek pierwszego posiedzenia Rady Miejskiej w Wilnie. 

O g. 8-ej na sali obrad pustki. Widać, że nowa Rada Miejska chce 
być wierna tradycji. 

Radni schodzą się powoli grupami lub pojedyńczo. Sensację wywo- 

łało zjawienie się radnych z socjalistycznej 2-ki, którzy wszyscy zaopatrze- 

mi byli w czerwone gwoździki przy klapie marynarek i żakietów. 

W «kuluarach» zaczyna być ludniej. Przygotowane pokoje do obrad 
poszczególnych ugrupowań napełniają się radnymi. Słychać rozmowy. 

Kogą wysurą?.. Chodzą pogłoski © wysunięciu kandydatury na prezyden- 
ta z poza radnych. Wymieniane są różne nazwiska. : 

Stół prasowy nie wystarcza. Prasa reprezentowana jest nader licznie. 

Publiczności również dużo. W sali zaczyna być gorąco. 

Porządek dzienny — uposażenie prezydenta. 
O g. 8 m. 35 zaprosił p. wice-prezydent Łokuciewski senjorów list 

na naradę w sprawie porządku obrad, Następnie o g. 8,55 otworzył p. 

Łokuciewski posiedzenie Rady Miejskiej witając zebranych i życząc nowej 

Radzie owocnej działalności. 
Po odczytaniu obowiązującego regulaminu wyborów powołał p. 

prez. Łokuciewski komisję wyborczą, do której weszli radny J. Wygodzki 

jako najstarszy oraz radny Z, Kuran jako najmłodszy z radnych. 
Na samym wstępie obrad wynikła jednak kwestja sporna, czy naj- 

pierw obrać Prezydjum, a potem określić uposażenie dla prezydenta i 

wice-prezydenta, czy też odwrotnie. Po wypowiedzeniu się szeregu radnych 

w tej sprawie na wniosek rad. mec. Engia pestanowiono zwałać 'w tej 

sprawie konwent senjorów. 
Konwent obradował od g. 9 m. 10 do godz. 10-ej. Rad. Wygodzki 

w imieniu konwentu senjorów oświadczył co nast: Konwent senjorów 

uchwalił, że sprawa uposażenia rozpatrzona ma być przed wyborami pre- 

zydenta. Następnie załatwioną będzie sprawa ilości ławników. Wobec tego 

w a" toku obrad przyjęto wniesek rad. ]. Piłsudskiego tej 

treści: 
„Uposażenie prezydjum i ławników pozostaje w wysokości dotych- 

ryty] to zn. prezydent — 1100 zł., wice prezyd. — 990 zł. 1 ławnicy 
po 880 zł.* 

Nad sprawą ilości ławników wyłoniła się ożywiona dyskusja w wy* 

niku której głosami żydów, komunistów i socjalistów przeszedł wniosek 
rad. Kruka ustanawiający 5 ławn ków. 

Wniosek endecji upada. 

Przed przystąpieniem do wyborów zgłosił radny Komarnicki wniosek» 

o wstawienie do porządku dziennego—odczytania deklaracyj przez po- 

szczególne ugrupowania. Wniosek ten wywołał burzliwą opozycję P. P. 5. 

Przeciwni temu wnioskowi byli również radni z grup listy 10-ej i 12-ej ze 

względów merytorycznych. Wbrew bowiem ustaleniu na konwencie senjorów 

porządku za którym i grupa. endecji głosowała, pr. Komarnicki dekla- 

rację wniósł Przewodniczący posiedzenia p. wice prez. Łokucijewski 

deklarację przyjął, czem wywołał na sali oburzenie. * 

Poniewaž przewodniccący nieprawnie zreszą dopuścił do złożenia 

wniosku klubu endecjj o wygłoszenie deklaracji przystąpiono do 

glosowania, w którem jednak wniosek upadł. Przeto pozostawała sprawa 

najważniejsza wyboru prezydjum. Przedtem jednak przewodniczący ogłosił 

przerwę dla narady. 
. Pierwsze głosowanie. 

Po przerwie przystąpiono do głosowania o g. 1l m. 5. Rad. 

Kuran odczytywał listę radnych. Każdy wywołany radny składał 

do urny kartkę. Gdy wszystkie kartki były złożone, przewodni- 

czący p. v. prezyd. Łokucijewski rozwijał kartki i odczytywał na- 
zwiską. 

Wynik 1-go głosowania: rad. K. Kruk — 5 głosów, p. A. Le- 
dnicki — 4 głosy, p. W. Łuczyński — 5 gł. p. W. Czyż—9 głosów. 
Kaitek białych 25. : 

Przewodniczący ogłosiwszy wynik zapowiada 2-gie głosowa- 

nie. Przedtem jednak zarządza przewodniczący przerwę, 

Wynik głosowania drugiego. 

O g 11 m. 50 przystąpiono do powtórnego głosowania, które 

odbywało sę podobnie jak poprzednie, Po przeliczeniu i odczy- 

taniu kartek radny Wygodzki ogłos ł wynik: 
Radny K. Kruk — 5 gł, p. A. Lednicki — 15 gł, p. W. Łu- 

czyński — 5 gł, rad. W. Czyż — 12 gł., białych 11., 
V.-prez. Łokuciewski zapowiada 3-cie głosowanie ściślejsze między 

dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą ilość głosów t. j. p. A. 
Lednickim i rad. Czyżem. Przewodniczący zarządził przerwę, zapowiadając 
iż podstawą narad mogą być tylko dwie powyżej podane kandydatury. 
Głosy oddane na inne kandydatury będą unieważnione. 

Wybór Aleksandra Lednickiego. 
O g. 12 m. 40 rozpoczęło się trzecie głosowanie. Po 

obliczeniu głosów radny J. Wygodzki ogłosił o g. 12 m.50 
wynik: p. Al. Lednicki otrzymał 20 głosów, radny W. Czyż— 

16 gł., białych kartek oddano 12. Prezydentem m. Wilna 

obrany został pan Aleksander Lednicki. Następnie prze. 

wodniczący p. Łokuciewski ogłosił głosowanie na vice- 

prezydenta i zarządził ponownie przerwę. 

Wybory wice-prezydenta, 
Trybem ustalonym przystąpiono po przerwie o g. 1 m. 10 do gło: 

sowania na wice-prezydenia zapomocą kartek podobnie jak i na prezydenta, 
Złożono kartek 40 czyli o jedną zadużo. Dlatego głosowanie zostało 

unieważnione. Przy ponownem głesowaniu wynik przedstawiał się nastę- 

pująćo: p. W. Czyż--18, p. Wygodzki 10, p, Delecki—4, kartek białych—16. 
Ponieważ żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości. 

Przewodniczący p. Łokuciewski zapowiedział drugie głosowanie i zarządził 
przerwę na narady. ы : 

Po przerwia o godz. 1 45 m. rozpoczęło się drugie głosowanie. Pos. 
Wygodzki ogłosił wyniki: rad. W. Czyż otrzymał — 25 głosów, radny 
pos. Wygodzki — 11. Białych kartek oddano 12. 

Na wice-prezydenta obrany został radny Witold Czyż głosami P.P.S, 
Sanacji, Bundu, oraz komunistów: p 

Przewodniczący posiedzenia p. Łokuciewski zapytai rad. Czyża czy 
wybór przyjmuje, na co ten oświadczył, iż przyjmuje i starać się będzie 
nie zawieść zaufania, którem został obdarzony. 

Do p. Al. Lednickiego wysłane zostanie zapytanie piśmiennie. 

Następnie p. Łokuciewski ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady Miej- 
skiej. Następne posiedzenie, a raczej ciąg dalszy odbędzie się z chwilą 
zatwierdzenia przez władzę nadzorczą (w tym wypadku — wojewódzka) 
uchwaly co do zwiększonej iłości ławników: 

Ustawowo nie meże przekraczać liczba ławników 10 prac. ogólnej 
ilości radnych czyli przy 48 radnych — ławników być może nie więcej 
niż 4:ch, Wobec jednak przęglosowania wniosku o zwiększeniu liczby 
ławników do Sciu należy uzyskać sankcję władzy nadzorczej. Następne 
więc posiedzenie Rady Miejskiej poświęcone będzie Sprawie wyboru 
ławników. 

W sprzedaży detaiicznej cena pojedyńczego n—ru 20 groszy. | 

Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

ŚWIR — uł 

  

Wola czy pustka. 
Polityczny schemat rozwiązania 

Izb sejmowych jest taki: 
W reku zeszłym przyszła zmiana 

"Konstytucji, która prawo rozwiązywa- 
nia parlamentu oddała w ręce Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. Obecnie, przy 
poparciu zarówno socjalistów, jak i 

endeków, prawo to mia! podzielić z 
Panem Prezydentem także i parla- 

ment. W ten sposób prerogatywa 

Prezydenta straciłaby więcej niż 50 

proc. swej politycznej wartości. Nie 
zapominajmy przecież, że oddanie 

prawa rozwiązania parlamentu w ręce 

Pana Prezydenta było skutkiem dłuże 
szego procesu myślowego, który do- 

prowadził do wniosku o bezwzględ- 

nej konieczności wzmocnienia upraw- 

nień głowy państwa. Obecnie więc 

podzielenie tej prerogatywy pomiędzy 

parlamentem i Prezydentem, odebra- 

nie Prezydentowi wyłączności  wybo» 

"ru momentu, kiedy Sejm ma się roz- 

wiążać przed okresem ustawowej ka” 

dencji—stanowiło niewątpliwie reakcję, 

krok wstecz na drodze hu silniejszej 

władzy naczelnej, krok z powrotem 

ku anarchji parlamentarnej. 

Rząd się temu sprzeciwił i Izby 

sejmowe rozwiązał. Rząd zrobił bar- 

dzo dobrze. ` 

Konserwatyści polscy mogą się 

nie zgadzać .z polityką rządu w pe" 

szczególnych wypadkach, mogą ją 

krytykować, mogą na nią napadać. 

Obecnie w kołach rolników powszechne 

a słuszne oburzenie wywołały ostate 

nie projekty ministra Staniewicza, ale 

pod jednym względem prawdziwi kon- 

serwatyści, — to znaczy ci, @а К- 

rych konserwatyżm jest doktryną, jest 

ideą — zawsze muszą udzielić i udzie- 

lą rządowi swego bezwzględnego po- 
parcia, t. j. właśnie wtedy, gdy rząd 

staje co walki z znarchją parlzmtn- 

tarną. 
Diatego też chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na dwa ującia dekretów šro- 

dowych, jakie się ukazały w prasie 

warszawskiej: na ujęcie p. red. Stpi- 
czyńskiego i ujęcie p. red. Strońskie* 
go. Oba te ujęcia są równie dalekie 

od prawdy. 
P. Stpiczyński pisze zamiast tytu- 

lu swego artykułu: „Zamknięcie sesji 

Senatu, jako jedyny środek poskro- 
mienia endeckich drwin z Konstytu- 

cji*. Niema tu ani jednego ścisłego 

wyrazu. Przedewszystkiem zamknięty 

został nie Senat, lecz cały Sejm, t. j. 
obie Izby. Po drugie — nie chodziło 
o poskromienie specjalnie endecji, 

lecz © poskromienie całej reakcji ku 

parlamentarnej anarchii, t. j. tak sa- 

mo dobrze endencji, jak socjalistów, 
tak samo dobrze p. Głąbińskiego, jak 

przyjacieli politycznych p. Thugutta. 
P. Stroński pisze: „Zabawy w 

pustce”. 

To jest ujęcie wręcz odwrotne do 

©6624 5056 

Poszukiowny reditlent $ 
9 do spóldzielni rolniczych, posiadzjący 

- Odpowiednie wykształcenie rolnicze '4! 
ł oraz możliwie znajomość pr: ktyczną 

;$ buchalterji. Pierwszeństwo mają kandy- 
) daci z praktyką instruktorsko - lustra: / 

© torską w dziedzinie spółdzielczości. 
Oferty na piśmie składać w biurze 

® Związku Rewizyjnego Polskich Spół. $ 
dzielni Rolniczych, : 

Wilno, Jagiellońska № 3. 
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rzeczywistości. Pustka w Polste była 
wtedy, gdy obalario Grabskiego, by 
stworzyć Skrzyńskiego. Wtedy była 

pustka myśli, pustka programu, nie- 

pewność przyszłości, a tylko jakieś 
autożenglowanie ambicyj partyjnych, 

personalno-partyjnych i partyjno-per- 

sonalnych. Dziś właśnie owej wczo- 

rajszej pustce przeciwstawia się wola. 

A taka wola kierownicza w państwie 
to bardzo dużo. Cat. 

EEE 
Gorączkowe obrady įklubėw. 
WARSZAWA, 14-VH. (żel, wł.Słowa) 

Zamknięcie sesji parlamentarnej wy- 
wołało niebywałą konsternację, Wszy- 
stkie kluby obradowały w ciągu dnia. 
Marszałkowie Trąmpczyński i Rataj od- 
byli dłuższą konferencję. 

Klub P. P.S. pod przewodnictwem 
posła Marka wyniósł uchwałę powzię- 
cia inicjatywy w kierunku zwołania 
ponownie Sejmu i Senatu (na zasa. 
dzie art. 25 Konstytucji) celem о. 
kończenia prac nad ustawodawstwem 
samorządowym, uchyleniem ustawy 
prasowej i t. p, Uchwalono też wy« 
dać odezwę do ludu oraz wystoso- 
wać pismo do wszystkich klubów za- 
praszające je do podpisania petycji do 
Pana Prezydenta. 

Jak się dowiadujemy, Marszałek 
Sejmu zaprosił przedstawicieli wszyst- 
kich klubów. Posiedzenie te trwało 
do późna w noc. 

Konferencja przywódców u- 
grupowań. 

WARSZAWA, 14 7. Pat. Dzisiaj w 
południe w gabinecie Marszałka Sej- 
mu odbyła się konferencja przywód- 
ców ugrupowań sejmowych, w któ- 
rej wzięli udział pos. Głąbiński (ZLN), 
Dubanowicz i Stroński (Ch. N. 
Chaciński (Ch. D.), Witos (Piast), 
Popiel (NPR), Bagiński (Wyzw.) oraz” 
Marek i Niedziałkowski (PPS). Na 
konferencji tej omówiono sprawę za- 
mknięcia sesji Sejmu i Senatu. 

Konterencja Marszałków. 
WARSZAWA, 14 7. Pat. W go- 

dzinach popałudniowych przybył do 
marszałka Sejmu Rataja marszałek 
Senatu Trąmpczyński. Obaj Marszałko- 
wie odbyli dłuższą konferencję, 

Uchwały klubu P, P. S. 
WARSZAWA, 14 Vił PAT. Dziś 

pod przewodnictwem pos. Marka od- 
było się posiedzenie klubu P. P. S. 
Przyjęto sprawozdanie posła Marka o 
sytuacji politycznej, a następnie przy- 
jęto następującą uchwałę: Związek 
PPS. na posiedzeniu dnia 14 b. m. 
uchwalił wystąpić z inicjatywą natych= 
miastewego zwołania sesji nadzwy- 
czajnej w myśl art. 25 Konstytucji, a 
to celem ukończenia prac ciał usta- 
wodawczych nad następującemi kwe- 
Stjami: 1) uchwalenie ustaw samorzą« 
dowych, 2) uchylenie dekretu o pra- 
wie prasowem:. i dekretu zmieniające- 
go postanowienia ustaw karnych o 
rozpowszechnianiu nieprawdziwych 
wiadomości i o zniewagach, 3) uch- 
walenie ustawy o zgromadzeniach, 4) 
załatwienie wniosku Z. PPS. w spra- 
wie kryzysu gospodarczego i położe- 
nia ludności pracującej miast i wsi, 
5) definitywne załatwienie projektu 
ustawy ©  samorozwiązalności się 
Sejmu' 

Po zakończeniu posiedzenia pre- 
zes klubu PPS. rozesłał do wszyst- 
kich klubów pismo następującej tre- 
ści: Szanowny Panie Prezesie. W wy- 
konaniu uchwały Z. PPS. powziętej 
w dniu dzisiejszym w sprawie zwoła- 
nia nadzwyczajnej sesji Szjmu z ini- 
cjatywy poselskiej, mam zaszczyt 
zwrócić się do Pana prezesa o zło- 

) żenie podpisu na odnośnym wniosku 
› 1 о składanie podpisów przez pp. 
; posłów należących do jego klubu. 
Odnośny wniosek znajduje się w kan= 

 celarji sejmowej. 
|БЫБКСОЖРЛЕТПОЕНДЯЕЛ TBC ORT AY Z PIREZ Z ZEDZZEA CPZTOZEA ZOE BZRCZRDENAI, © ZET WEGO VIBE TAKO CET. 

Zbliżenie Turcji do Włoch. 
KONSTANTYCOPOL, 14—V]II, Pat. Korespondent «United Presse» 

donosi, że turecki minister spraw zagranicznych Ruhdi Bey odbył konfe- 
rencję z ambasadorem włoskim. Konferencja ta wywołała w kołach poli- 

tycznych wielkie zainteresowanie. Rozchodzi się podobno o zawarcie włoś" 

ko-tureckiego traktatu obronnego. 

Por. Jani wraca za trzy dni. 
MOSKWA, 14. VII. PAT. Narkomindieł komunikuje dziś urzę. 

dowo: Wobec zakończenia dochodzenia, które wykazało brak 
winy porucznika janiego, zostanie on wydany władzom polskim 
w procedurze urzędowania komisyj granicznych. Termin wyda- 
nia por. janiego jest kwestją dwu lub trzech dni. Władze miń- 
skie zostały powadomione o powyższej decyzji i otrzymały po- 
lecen'e szybkiego załatwienia sprawy por. Janiego. Por. Jani 
znajduje się w Mińsku. Przeszkody, stawiane odwiedzaniu go 
przez konsula mają być niezwłocznie usunięte, 

uł Ratrszowa I 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul, Wileńska 28 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. SWiĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATÓW * —ul Mickiewicza 26 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o Z5proc. drożej. Za dostar czenie numeiu dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 
Marsz. Piłsudski u p. Prezy- 

denta, 

WARSZAWA, 14 7. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym o godz. 1-ej popo- 
łudniu Pana Prezesa Rady Ministrów 
Marszałka -Józefa Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 14 7. Pan Prezes 
Rady Ministrów Marszałek Józef Pił- 
sudski przybył o godz. 3-ej popoł, 
do gmachu Rady Ministrów i urzę- 
dował do godziny 4-ej. Od godz ny 
6-ej popołudniu p. minister Piłsudski 
zajmował się sprawami wojskowsmi. 

Obchód ;francuskiego święta 
narodowego w Warszawie. 

WARSZAWA, 14—VIk Pat. W dniu 
dzisiejszym w wielkiej sali rady miej- 
skiej celem uczczenia francuskiego 
święta narodowego odbyła się uro- 
czysta akądemja. Na akademji rząd 
polski reprezentowany był przez 
ministra spraw wewnętrznych gen. 
Sławoj: Składkowskiego. Uroczystość 
odbyła się w obecności ambasadora 
francuskiego p. Laroche, szefa fran- 
cuskiej misji wojskowej p. gen. Char- 
py, szefa francuskiej misji marynarki 
wojennej komandora Richarda, zastęp- 
cy szefa protokułu dyplomatycznego 
MSZ p. Jełeńskiego, prezydjum mia- 
sta st. Warszawy z prezydentem Sło- 
mińskim na czele, prezydjum rady 
miejskiej, przedstawicieli Sejmu i Se- 
natu, wyższych uczelni, świata nauko- 
wego i literackiego, towarzystwa pol- 
sko: francuskiego oraz licznie zgroma- 
dzonej kolonji francuskiej i miejsto- 
wego społeczeństwa. 

Słowo wstępne wygłosił przezes 
towarzystwa polsko- francuskiego p. 
Konic. Następnie przemawiał wice- 
prezes Rady miejskiej p. Rogowicz w 
imieniu władz municypalnych, przed: 
stawicieł młodych pionerów imieniem 

), organizacji przysposobienia wojsko: 
wego. Po każdeni z tych przemówień 
orkiestra wykonywała francuski hymn | 
narodowy, Pierwszą: część — аКабет 
zakończyło przemówienie ambasadora 
Laroche nacechowane wielką sympa- 
tją ! uznaniem dla Polski azakończo- 
ne okrzykiem: «Niech żyje Polska» 
poczem orkiestra wykonała polski 
hymn narodowy. Drugą część akade* 
mji wypełniły produkcji wokalne-mu- 
zyczne. 

Gen. Górecki prezesem Rady 
Banku G. Kraj. 

WARSZAWA, 14—VII. Pat. W 
dniu dzisiejszym Pan _ Prezydent 
Rzeczypospolitej podpisał dekret po- 
wołujący dr. Romana Góreckiego, 
gen. Brygady na stanowisko prezesa 
Rady Nadzorczej Banku Gospodar- 
stwa Krajowego. 

Radjo w pociągach P. K. P. 
WARSZAWA. 14Vli. PAT, Dnia 

13 b. m. odbyła się na przestrzeni 
Warszawa—Żyrardów druga z kolei 
próba z lampowym aparatem radjo- 
wym konstrukcji p. Dormunda przy- 
stosowanym specjalnie do odbioru 
audycyj radjowych podczas biegu po- 
ciągu. Pierwsza próba miała miejsce 
kilka miesięcy temu. Podczas biegu 
pociągu odbierano audycje radjostacji 
berlińskiej, stacji tureckiej w Stambu- 
le oraz szwedzkiej w Montehali. Od- 
biór audycji był bardzo wyraźny i 
czysty, tak, że obecnie konstruktor 
aparatu zajmuje się odpowledniem 
wygodnem i estetycznem  przystoso- 
waniem go do wagonów kolejowych. 
Jeżeli wyniki prób będą pod każdym 
względem dodatnie, należy w krótkim 
czasie spodziewać się zaprowadzenia 
арага'бу w dalekobieżnych pocią- 
gach polskich, co będzie stanowiła 
niewątpliwie niemałą atrakcję dla 
podróżującej publiczności. 

KU 

Straty w Jerozolimie, 

JEROZOLIMA, 14.VII PAT. Ży- 
dowska agencja telegraficzna donosi, 
że według relacji urzędowych liczba 
trupów, wydobytych z pod rumówisk 
zawałonych domów wynosi przeszło 
400. Są to wyłącznie trupy Arabów. 
Naiežy jednak przypuszczać, że licz- 
ba zabitych jest większa, gdyż prace 
dokoła odkopywania gruzów nie są 
jeszcze zakończone. Jak wynika z do- 
tychczasowych obliczeń, szkody wy- 
rządzone przez trzęsienie ziemi w Pa- 
lestynie sięgają sumy przeszło 250 000 
funt. szterl. Rząd podjął cnergiczne 
środki by nie depuścić do rabunku 
ze strony keczułących piemion Be. 
duinów lub zbrodnic”ych elementów. 
W kraju panuje spokój. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKA 
ŻĄDAĆ SETR. PROSPERTÓW WARSZ KRZINTOWA LS 
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ECHA KRAJOWE 
GRODNO. 

— Oszuści w, sutanach. Gro- 
ddzieńskie „Nasze Życie* zamieszcza 
następującą wiadomość o niezwykłych 

peregrynacjach dwuch oszustów: 
Swego czasu podawaliśmy wzmian- 

kę o pobycie w Grodnie dwuch osob- 

ników, którzy uchodzili za kleryków 

salezjańskich. Niedawno dochodzenie 

ustaliło, że byli to oszuści Adam Ku- 

ratczyk, Syn fornala z Massalan i 

Józef Steckiewicz, syn rolnika z Wiel- 
kich Ejsmontów. A 

W r. 1924 zostali oni usunięci 2 

Seminarjum Nauczycielskiego w Grod- 

nie, jako niezdolni do nauki i odzna- 
czający się nieodpowiedniem żacho- 

waniem się. Kuratczyk wstąpił do 

legionów i był tam do kwietnia 1926 
r. Steckiewicz wstąpił do zakonu OO. 

Salezjanów w Wilnie, ale po reku 

stamtąd został usunięty. Od wiosny 

roku 1926 grasowali oni w Wileń- 
szczyźnie i Grodzieńszczyźnie, wyłu- 

dzając pieniądze i zachowując się 
niestosownie. Posiadali cały szereg 

sfałszowanych dokumentów, w tem 

zaświadczenie ks. arcyb. Jałbrzykow- 

skiego, ks. Kozłowskiego, ks. Cyras- 
kiego, ks. Steckiewicza. Również zna: 
leziono u jednego z nich fotograiję 

ks* Sawoniewskiego ze sfałszowanym 

napisem „Na pamiątkę" i ze sfałszo- 

wanym podpisem. 
Okazją do wykrycia i aresztowa- 

nia oszustów posłużyli prymicje ks.W. 
Łabana odprawione podczas  feryj 
wielkanocnych tego roku w kościele 
SS. Nazaretanek w Grodnie. Kurat- 
czyk i Steckiewicz byli obecni w su- 

tanach na nabożeństwie i następnie 
na obiedzie. : 

Natychmiast po prymicjach redak- 

cja nasza otrzymała wiadomość, że są 
to oszuści. Zawiadomiena o tem policja 

przez kilka dni czyniła poszukiwania, 

ale wykryć domniemanych kleryków 

nie mogła. Jak się potem okazało 
wyjechali oni do Krakowa, skąd w 
maju przybyli znowu do Grodna i tu 

przygotowywali wyprawę do Wilna na 

uroczystości koronacyjne. Daia 20 
maja zostali aresztowani w Grodnie, 
dzięki zapobiegliwości ks. B. Łozow- 

skiego. Obecnie znajdują się w are- 
szcie prewencyjnym. Sprawa została 
przekazana władzom sądowym. 

TROKI. 
— Unieważnienie wyborów w 

Trokach. Dowiadujemy się, że wy 
bory do. Rady Miejskiej przeprowa- 
dzone w Trokach w ub. niedzielę 
nie zostana zatwierdzone. Unieważ- 
nienie tych wyborów wywołane zo- 
stalo licznemi skargami wyborców na' 
nieprawidłowości w trybie przepro- 
wadzenia wyborów, 

Jakoby agitatorzy niektórych list 
agitowali w iokalach komisji wybor: 
czych, prócz tego głosowało wielu 
nieposiadających do tego uprawnienia. 

DRUSKIENIKI. 

— Uroczystość szkolna. Rok 
szkolny w szkole powszechnej im ks. 
P. Skargi został zakończony w dn. 
29 czerwca r. b. i wydane zostały 
świadectwa. Ukończyły szkołę: S. An- 
tonowiczówna, H. Grażolisówna, H. 
Hartliczanka, H. Jankiewiczówna, St. 
SOD na, M. Jurkanisówna i 
zyksznetówna. Magistrat uchwalił 

absolwenikom nagrody. 
W dniu 10 lipca o g. 12 w poł. 

w szkole powszechnej im. ks. P. 
Skargi odbyła się uroczystość wrę« 
czenia dyplomów pamiątkowych i na- 
gród wyżej wymienionym absolwent- 
kom szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się od: 
śpiewaniem przez wszystkich obec- 
nych «Pod Twą obronę, Ojcze na 
niebie», póczem ks, proboszcz B. 
Wołejko kierownik szkoły zwrócił 
się z przemową do absolwentek, pod- 
nosząc znaczenie szkoły i zaintereso- 
wanie się władzy miejscowej i samo- 

rządowej wynikami prac w szkołe, 
oraz winszował absolwentkom tej 
radosnej chwili chwaląc ich pilność 
i pracowitość w okresie szkolnym. 

Po rozdaniu nagród w postaci ze- 
garków srebrnych ręcznych z wyry- 
tem na każdym zegarku nazwiskiem 
absolwentki, datą i zaznaczeniem o 
darze magistratu m.  Druskienik za- 
brał głos p. Grudziński, ustępujący 
burmistrz m. Druskienik, życząc, by 
w przyszłym roku liczba absolwen- 
tuk wzrosła dziesięciokrotnie. 

Na zakończenie zebrani odšpie- 
wali hymn «Boże coś Pelskę». 

TURMONT. 
— Autem z Dynaburga przez 

granitę. W dniu 10 b. m. straż gra- 
niczna pelniąca służbę w rejonie No- 
wiki otrzymała rozkaz przepuszczenia 
przez granicę auta wiozącego przed- 
stawicieli poselstwa polskiego w Dy- 
naburgu, O sznaczonej godzinie rze- 
czywiście otrzymano wiadomość, że 
auto przybyło. Na spotkanie wyszedł 
komendant pododcinka. Po sprawdze- 
niu dokumentów wyjaśniło się, že 
gośćmi przybywającymi z zagranicy 
byli małżonka konsula polskiego w 
Dynaburgu p. Świeraińska oraz se: 
kretarz konsulatu p. Niedźwiedzki. 

NIEMENCZYN. 
— Zawody sportowe K. O, P. 

W dniu 17 b. m. rozpoczyna się w 
Niemenczynie pieciobėj  wojskowo- 
sportowy zawodników wszystkich od- 
działów 6-ej brygady KOP. Na pro- 
gram zawodów złoży się: bieg na 100 
mtr, bieg na 3 kilometry, skok 
wdal, rzut granatem dowolną ręką i 
walka na bagnety. 

Na zakończenie odbędzie mecz 
piłkarski drużyn 20 i 21 baonów. 

W dniu 24 b. m. zmierzą się ze- 
społy baonów w marszu 10-cio kilo- 
metrowym (w pełnym rynsztunku bo- 
jowym), strzelaniu na 200 mtr., biegu 
szturmowym, biegu po torze z płot- 
kami na 400 mtr. 

W tym też dniu odbędą się zawo- 
dy jednostkowe oraz finałowe spot- 
kanie piłkarskie o tytuł mistrza  pił- 
karskiego 6 bryg. KOP. 

MOŁODECZNO. 

— Lustracja starostwa. Nowo:* 
mianowany starosta mołodeczański p. 
Piekutowski dokonuje obecnie lustra- 
cji poszczególnych gmin, jednocześnie 
z tem wydany został do wszystkich 
urzędów gminnych okólnik zalecający 
aby funkcjonarjusze ich traktowali 
interesantów w spesób rzeczowy i 
realny, unikając zbytniej biurokracii, 

— Propaganda monarchistów 
rosyjskich. Żywe zaniepokojenie 
wśród straży sowieckiej wywołała 
wiadomość, że na terenie pow. Mo- 
łodeczańskiego jacyś  nieujawnieni 
doiąd sprawcy rozsieli znaczną  iłość 
literatury . moriarchistycznej wydanej 
w języku rosyjskim, a jak to stwier- 
dzono drukowanej po za granicami 
Polski. 

NOWA WILEJKA. 
— Rozbudowa. W dniu dzisiej: 

szym odbyło się*w komendzie garni- 
гопи Nowej-Wilejki posiedzenie ko- 
misji, w zadaniach której leżało obra- 
nie miejsca gdzie mają stanąć bu- 
dynki magazynu amunicyjnego. 

— Sprostowanie. Do korespondencji z 
Telechan — o otwarciu Kanału Ogińskiego, 
umieszczonej we wczorajszem «Słowie» 
wkradły się wskutek niedopatrzenia korekty 
nast, błędy: ` 

Znieksztalcone zostaly nazwiska: dyrek- 
tora rob. publiczn. p. inż. Pruchnika, kie- 
rownika Partji Porniarowej rzek Węzła Piń- 
skiego p. inż. E. Wędzińskiego oraz kierow- 
nika Part. Pomiarowej p. St. Chylińskiego. 

Przed nazwiskiem nacz. wydz. budowy 
Dyrekcji Dróg Wodnych p. inż. K. Toł- 
wińskiego umieszczono słowo «ргой.». 

© Data otwarcia Kanału mylnie żostała 
podana zamias: 9 lipca—8-g0. Pozatem sze- 
reg mniejszych błędów jak np. wydrukowa- 
no «na rzecz» zamiast «na ręce», 

sr oO Wo 

Grób Zbawiciela nietknięty. 
LONDYN, 13. VIi. Pogłoski o zniszczeniach w Jerozolimie 

z powodu trzęsienia ziemi historycznych pomników okazały się 
bardzo przesadne. Meczet Elaksa i kilka budynków w sąsiedztwie 
świątyni oraz minaret są uszkodzone. Katedra i skała Grobu 
Zbawiciela są nienaruszone 

W, Ks. Mikołaj Mikołajewicz na czele ruchu 
przeciwbolszewickiego, 

Ze sfer emigracji rosyjskiej w Serbji otrzymujemy wiadomość, że W. Ks. 
Mikołaj Mikołajewicz czuje się zupełnie dobrze i wcale nie zapadał na żadną 
chorobę, o czem podawały niektóre ajencje. 

W. Książe, według tych wiadomości bierze obecnie bardzo czynny udział 
w A ZACIECH emigracji i stoi na czele ruchu skierowanego przeciwko bol- 
szewikom. 

Druszyłowski rozstczelany. 
MOSKWA, 14—VII. Pat. Draszyłowski został rozu 

strzelany. 

Wojna w Marokko—skończona. 
MADRYT, 14-VIl. PAT. Naczelny dowódca wojsk w Marokko gen. San Jurio zo- 

stał po powrocie z frontu uroczyście powitany. Oświadczył on w swoim rozkazie do аг- 
mji, że wojna jest zakończona i że Marokko zostało ušmierzone i rozbrojone, 

Znów tłumienie spisku w Atenach. 
ĄTENY, 14.VII, PAT. Ares:towania oficerów, którzy są znani jako zwolen- 

nicy gen. Pangalosa, trwają w dalszym ciągu. Aresztowania te pozostają po- 
dobno w związku z wykryciem spisku, mającego na celu wywołanie rewolucji. 
s" stłumienia spisku zaalarmowane zostałv oddziały wojskowe i okręty 
wojenne. 

Nowa faza wojny domowej w Chinach. 
SZANGHAJ, 14.VII, PAT. Jak się zdaje iwojna cywilna w Chinach wkra« 

cza w nową fazę. Wedie wiadomości z Pekinu Czang-Kai-Szek cofa się w kie- 
runku Pu'Kou. Z Kiu-Kiang donoszą, iż szereg oddziałów wojskowych z Han- 
kou przybyło do Kio-Kiang pod dowództwem gen. Czang-Fu Ko, który zamierza 
zaatakować Nankin. Gdyby doszło do walki pomiędzy rządem w Hankou i rzą- 
dem w Nankinie stanowisko Feng Ju-Ksianga będzie miało ogromne znaczenie. 

Swięto narodowe we Francji. 
PARYŻ, 14.Vii PAT, W dniu dzisiejszym z okazji święta narodowego 

odbyła się nad grobem Nieznanego Żołnierza rewja wejskowa, której 
przygłądały się wielkie tłumy publiczności. O godz. 8-ej min. 30 szereg 
wybitnych osobistości, a więc ministrowie, członkowie parlamentu oraz 
przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych i członkowie kerpusu dy- 
plomatycznego zajęli zarezerwowane dla nich miejsca. 

O godz. 9:ej przybył samochodem przez Łuk Tryumfalny prezydent 
Doumergue w towarzystwie ministrów: Painlevsgo i Leygnesa, Prezydeni 
Doumergue zatrzymał się przed grobem nieznanego żołnierza, następnie 
zaś w otoczeniu ministrów i przewodniczących obu Izb wręczył odznaki 
Legji honorowej wyższym oficerom. Gubernator Paryża 'Gouraud powitał 

cić Doumerguta poczem odbyła się defilada oddziałów wojsko- 
wych. 

Zabójcze upały w Ameryce. 
NOWY JORK, 14:VIL. PAT. Skutkiem upałów zmarło siedem osób w Nowym 

Yorku a osiem w Filadelfji. Termometr wykazywał 32 — 38 st. С. Również w szeregu 
innych miast zanotowano poszczególne wypadki śmierci z powodu upałów. W Nowym 
Yorku pozamykano popołudniu biora przedsiębiorstw 1 domów handlowych, aby umo: 
żliwić urzędnikom spędzenie paru godzin w parkach i innych miejscach, gdzie mogliby 
zaczerpnąć nieco świeższego powietrza. 
PEZET ASTRA EET SIT TTT VS ISK EET 

34 stopniowy upał w Warszawie. 
WARSZAWA 14 VII (żel.wł. Słowa), W dniu dzisiejszym Warsza- 

wa znalazła się w strefie nadzwyczaj wysokiego ciśnienia. W 
południe temperatura doszła do 34 stopni. 

Rozbicie bandy przemytników. 
WĄRSZAWA, 14VII, PAT. W ore: warszawskiej dyrekcji ceł w inspek: 

toracie straży celnej w Praszkach (około 20 km. na zachód od Wielunia) straż 
celna rozbiła bandę przemytników, zabijając dwóch : raniąc trzech (przemytni- 
ków. Przytrzymano kontrabandę jedwabi i tytoniu wartości około 300.000 zło- 
tych, Jeden strażnik ranny, 

WARSZAWA, 14.VIL. (fel. wł. Słowa). O rozmiarach szmuglu przez grani- 
cę zachodnią świadczy wymownie fakt.zatrzymania ostatnio bezczelnego wprost 
transdortu, składającego się z dziesięciu wozów naładowanych towarem, na 
ogólną sumę 700.000 zł. 

Uszkodzenie obrazu Matejki w Zachęcie. 
WARSZAWA, 14.VII, (żel. wł. Słowa). Przy otwieraniu sali zbiorów w Za- 

chęcie spostrzeżono, że do obrazu Matejki przyklejona jest kartka zapisana gór- 
nolotnemi, ale bezsensownemi zdaniami. Po ostrożnem odklejeniu kartki spo- 
strzežono, że obraz został przęcięty nożem. Rozcięcie wynosi 15 cent. Śledztwo 
ustaliło, że sprawcą jest niejakiś Sikorski chory umysłowo. Fachowcy oświad- 
czyli, że restauracja tej części obrazu nie przedstawia trudności, 

Nad grobem wojewody Kisiela. 
ŁUCK, 14 Vil. PAT. W dniu 10 lipca w Nieskienicach, w miejscu 

gdzie spoczywają zwłoki wojewody kijowskiego Adama Kisiela, wyraziciela 
braterskiego współżycia narodu polskiego z narodem ukraińskim odbyła 
się ćicha, ale podniosła uroczystość złożenia na jego grebie wieńca przez 
p. wojewodę Wołyńskiego Władysława Mecha. Na cmentarzu cerkiewnym 
powitał p. Wojewodę w imieniu licznie zgromadzonej ludności dziekan 
prawosławny ze wsi Łudzin przemówieniem, w którem podkreślił lojalność 
ludności tutejszej dla państwa polskiego i szczerą chęć współżycia i współ- 
pracy. W cerkwi przy udziale licznych gości odbyło się nabożeństwe za 
duszę ś. p. Adama Kisiela, zmarłego w 1658 roku, poczem p. Wojewoda 
dokonał aktu złożenia wieńca na trumnie, która się mieści w podziemiach 
cerkwi. Po uroczystości p. Wojewoda scharakteryzował w krótkiem prze- 
rcówieniu tło dziejowe i przyczyny zatargów i wojen polsko-ukraińskich, 
wskazując na rolę Adama Kisiela, jako medjatora zatargów polsko-ukraiń- 
skich, wielkiego męża stanu i głębokiego myśliciela. 

Gwałtowne zbrojenia 
Sowietów. 

Wojownicze przemówieaia w Ro- 
sji Sowieckiej ostataio jakoś ustały, 
ale nie ustały gorączkowe przygoto- 
wania do wojny. W tych dniach roz- 
poczną się w całej Rosji uroczystoś- 
ci t. zw. „tygodnia obrony”, który 
poświęcony bądzie propagandzie idei 
obrony państwa i militaryzacji prze- 
mysłu. Choć oficjalnie mowa jest o 
„tygodniu obrony*, to już od sa- 
mego początku lipca prasa sowiecka 
na całym terytorjum ZSSR prowadzi 
gorączkową propagandę na rzecz 
„wojennego tygodnia." 

W tych dniach pisma moskiew- 
skie opublikowały hasła, poy któremi 
odbędą się uroczystości „tygodnia 
obrony*. Oto niektóre z nich: „Ro- 
botnicy, włościanie, czerwonogwar- 
dziści, w wałce o pokój—wzmacniaj- 
cie obronę państwa sowietów". —Ro- 
botniku, viešniaku—zaciešniį węzły, 
łączące cię z armją czerwoną”*.—„Pad- 
nieśmy nasz przemysł wojenny. Stwo- 
rzymy nowe oddziały czołgów i sa- 
molotów. Wzmożymy produkcję ka- 
rabinów, Niedostępną twierdzą po- 
winno być państwo sowietów”. — 
"Robotnicy,  robotnice,  włościanie, 
włościańki—szykujcie się do obrony: 
wstępujcie do kółek strzeleckich i sa- 
nitarnych*. 

Również do młodzieży zwraca się 
rząd sowiecki z apelem do poświęce- 
nia się sprawie obrony państwa. 
Świadczą e tem następujące „hasła”, 
opublikowane w pismach sowieckich: 
„Komsomolcy, — nabywajcie wiado- 
meści wojenne, ustawcie się w pierw- 
szych szeregach obreńców ZSSR%. 

Nie sposób wyliczyć tu wszystkie 
„hasła*, opublikowane przez komitet 
«tygodnia obrony», ale i te, które pe- 
wyżej przytoczyliśmy, charakteryzują 
dobitnie istotę «tygodnia obrony». 

Poszczególne pisma sowieckie obok 
wspomnianych «haseł» przynoszą nie- 
mal codziennie sążniste artykuły, po- 
święcone sprawie obrony ZSSR. Tak 
np. <Raboczaja Gazeta» zastanawia 
się w jednym ze swych ostatnich nu- 
merów nad kwestją ebrony państwa 
w nowych, powojeunych warunkach. 
Dawniej, —pisze <Raboczaja Gazeta», 
—mebilizacja polegała na wcieleniu 
do szeregów kilku roczników oraz na 
przewiezieniu uzbrojonych i umundu- 
rowanych żołnierzy na front. Obecnie 
jednak zadania mobilizacji są daleko 
większe, gdyż mobilizować należy nie- 
tylko armję, lecz również cały tran- 
sport, przemysł, finanse, gospodarstwo 
wiejskie, — jednem słowem — całe 
państwo. 

„W chwili obecnej, — pisze dalel 
„Raboczaja Gazeta*,—posiadamy — аг- 
mję, liczącą 562000 żołnierzy. Jest 
rzeczą jasną, że tak nieliczne wojske, 
rozrzucone na całem terytorjum ZSSR* 
załedwie przez kilka pierwszych dni 
będzie w stanie bronić granic pań: 
stwa. Z tego to względu główne za- 
danie naczelnego dowództwa polegać 
powinno na przygotowaniu mas то- 
bilizacyjnych. Ale armję nałeży też 
umundurować, uzbroić i przerzucać 
z jednego miejsca na drugie: Dlatego 
w równej mierze należy się zająć 4 
mobilizacją przemysłu i środków ko- $ 

Mobilizacja ta powinna 4 munikacji, 
obejmować wszystkie organy naszego 
związku, wszystkie trusty, wszystkie 
zakłady, wszystkich robotników, pra- 
cowników i włościan. | już teraz win- 
ni oni przystosowywać swe siły do 
wytężonej pracy, która podczas wojny 
bardzo zyska na swej intensywności". 

„Tydzień obrony*, 
dniach zacznie się w Rosji, ma па 
celu propagandę planu obrony i „mi- 
litaryzację psychologji ludności zwią- 
zku sowieckiego”. 

Dr med. ŁUKIEWICZ 
choroby skórne i weneryczne 

powrócił. 
Ul. Mickiewicza 9, wejście z ul. Śnia- 
deckich 1. Przyjm. od 1—2 i od 4—7 

który w tych : 

Świadczenia ubezpieczeniowe 
polsko-niemieckie, 

BERLIN, 14 VII: PAT. Rządy pol- 
ski i niemiecki zawarły dziś w dniu 
14 lipca r. b. układ, dotyczący całe- 
go obszaru ich państw, na mocy któ- 
rego każdy rząd zapewnia obywate- 
lom drugiego państwa Świadczenia 
ubezpieczeniowe na wypadek bezro- 
bocia i pomoc dla pozbawionych zaw 
robków włącznie z państwową po- 
mocą doraźną dla bezrobotnych, jak 
również pomoc na wypadek kryzy- 
sów gospodarczych na tych samych 
warunkach i w tym samym zakresie 
jak obywatelom własnym. 

Z uwagi na powyższe, układające 
się rządy wspólnie oświadczają, że 
toczące się dotychczas przed komisją 
mieszaną na Górnym Sląsku postę: 
powanie w sprawie projektu ustawy 
© zabezpieczeniu na wypadek bezro- 
bocia zostało załatwiene. 

Usład podpisany został ze strony 
polskiej przez prezesa delegacji pol- 
skiej dr. Prądzyńskiego i naczelnika 
wydziału m-stwa pracy i O. $. @. 
Horowicza, ze strony Niemiec przez 
radcę legacyjnego referendarza w u- 
rzędzie spraw zagranicznych p. Ma- 
tiusa i radcę ministerjalnego w min. 
P. i O. S. dr. Lehfelda. 

Nowości wydawnicze. 
— Wanda Miłaszewska: <Rok Boży». 

Poezje. Str. 30. Warszawa. F. Hoesick. 1927. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz: <Po- 

żegnanie jesieni». Powieść. Str. 450, War- 
szawa. F. Hoesick. 1927. 

Malarza, rysownika, teoretyka Czystej 
Formy, wreszcie autora kilkunastu utworów 
scenicznych pierwsza to praca belietrystycz- 
na. Bardze niepospolita. Obszerne sprawo- 
zdanie zamieścimy niebawem. 

— Eustachy Czekalski: <Proste dro- 
e Powieść. Warszawa. Gebethner i Wolff. 

Obraz współczesnych stosunków studenc- 
kich. Na ich tie sympatyczna postać mło- 
dzieńca kroczącego—nrostemi drogami. 

— Ferdynand Goetel: <Humoreski>, 
Warszawa. Gebethner i Wolff. 1927. 

Sześć bardzo dowcipnych opowiadań. 
Autor świetnie posługuje się groteskowością 
sytuacyj i satyrą. Wybitny talent naracyjny, 
umiejętna konstrukcja, przekonywująca psy- 
chologja, bardzo prawdziwa. 

Vanczura: <Piekarz Jan Mar- 
houl», Powieść. Przekład z czeskiego. Str. 
192. Warszawa. Hoesick. 1927. 

Vanczura jest jednym z najoryginalniej- 
szych talentów wśród generacji młodych 
prozaików czeskich. Historja Jana Marhoul|a 
to głęboka tragedja marzyciela— robotnika, 
wielkiego optymisty, który z biernością pra- 
wego Słowianina, z pokorą a nawet radością 
znosi swój ciężki los. Pragnie tylko z ro- 
botniczej niedoli wydźwignąć swego syna, 
To mu się nie udaje. Będzie ów syn robote 

nikiem bo—urodził się nim, jak książę —księ- 
ciem się rodzi. Świat to: twardej pracy, su- 
rowych faktów, beziitośnej siły. 

Dr. Ernest Candżze: «Przygody 
świerszcza. Część pierwsza. Ze zbioru <Do- 
bre książki dla młodzieży». Warszawa. To- 
warzystwo. wydawnicze. 1927. ' 

— Kazimiera Alberti: <Mój film». 
Poezje. Str. 59. Warszawa. F. Hoesick. 1927: 

"— Ks. Nikodem Ludomir Cieszyński: 
<Wszystkim dla wszystkich stałem się». 
Zbiór kazań przygodnych. Str. 162. 
znan. 1927. я 

— Kornel Makuszyński <Q duchach, 
djabłach i kobietach». Cztery opowiadania. 
St. 199. Warszawa Gebethner i Wolif. 1927. 

    

CZYTA KAŻDY 

| „PRAGDĘ" 
, Tygodnik <PRAWDA_, jest najwięk- 
szem i najwszechstronniejszem cza- 

j sopismem w Polsce, prowadzonem 
jw stylu europejskim «PRAWDA» 
, daje czytelnikowi całokształi aktual- 
nych spraw ze wszystkich dziedzin 

. życia państwa i społeczeństwa. 

) <PRAWDA» jest pismem dla irteli- 
: gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
› egzemplarzy okazowych. 

19 Redakcja i administracja: 
Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 
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Przybywającym do stolicy znów 
niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej 
prochom Słowackiego pokłoniły się 
nisko— naczelne teatry warszawskie. 

w Narodowym grane „Księcia 
Niezłomnego* z Osterwą, w Letnim 
„Złotą czaszkę* z Solskim; najwspa- 
nialej atoli wystąpił Teatr Polski 
wprowadzając na scenę, w insceniza- 
cji Leona Śchiliera „Samuela Zborow- 
skiego" —po raz go pierwszy ze sce- 
ny ukazując światu, 

Poemat dramatyczny? Niech bę- 
dzie: poemat dramatyczny. Dziady za- 
ziemskie przeszłości Polski? Sen— 
dramat gdzie—jak wyraził się Boy- 
Żeleński—osoby mówią szyfrowanym 
językiem  hermetycznych tajemnic? 
Najdziwniejszy—pisze Kiejner w ostat- 
nim tomie swego znakomitego dzieła 
o twórczości Słowackiego — poemat 
literatury polskiej, idący od dziwnych 
wypadków ziemskich w najdalszą 
przeszłość wspomnienia i w najdalszą 
przyszłość marzenia... Projekcja cze- 
goś, co czuł w swym duchu mistyk, 
czegoś rezłamanego na różne posta- 
cie, tony, obrazy, idee.. Utwor— 
sfinks, w którym dzieją się takie rze- 
czy, że Czartoryscy mają swoją rezy- 
dencję—w Krzemieńcu, po którym 
też przechadza się ni stąd ni z owąd 
Andrzej Towiański, gdzie pod zna: 

» 

kiem krwi i ognia Eoljon odśniwa 
żywoty dawne etc, etc. 

Lecz odrzućmy prełudja wszelkie. 
Trzonem poematu dramatycznego jest 
Sąd Boży, na który Zborowski poz- 
wał kanclerza Zamoyskiego. Kto kogo 
pozywa? Historyczny warchoł, junak 
i bałaburda, ścięty za  wichrzycielski 
opór przeciwko prawu pozywa przed 
sąd Boży tego, który w imię prawa 
ściąć go kazał, 

Ba było tak: 
Gdy prowadzono Samuela Zbo- 

rowskiego na piat kaźai, zawołał nań 
kancierz:*) ‚ 

— Odpuść mi, Zborosiu, że cię 
każę tracić. 

Odpowiedział mu: 
— Nie odpuszczę przed Bogiem 

i przed ludźmi, bo mię niewinnie tra- 
CISZ. 

Rzekł mu powtórnie pan kanclerz: 
„ — Odpuść mi, Zborowski! 
Odpowiedział mu ręce składając: 

—żŻe nie odpuszczę, to wiedz. 
Zaczym kanclerz kazał z nim sta- 

nąć, mówiąc po trzeci raz; 
—Dla Boga cię proszę, odpuść mil 
On na to: 
— jJużeś mnie teraz zagadł: Od- 

puszczam, Ale cię pozywam przed 
straszliwy sąd Boga żywego... Ten 
mnieżz tobą niechaj rozsądzi. 

*) Jak stoi zapisane w opusculum pod 
tytułem «Ostatnie chwije Samuela Zborow- 
skiego», znajdującem się wśród rękopisów 
bibljoteki Wilanowskiej. 

Na ten sąd straszliwy przybył, jak 
wiadomo, Zborowski trzy- 
mając ściętą swoją głowę pod pachą. 
Do tej ścisłości historycznej nie od- 
wažono się posunąć w Teatrze Pol- 
skim. Widzimy na mrocznem tle ca- 
lej sceny (akt trzeci i ostatni) ogrome 
ne, świetliste schody pnące się ku 
górze, ma znaczyć w Superae aurae, 
ku Niebu ku przybytkom surowego 
lecz sprawiedliwego Boga. U tych 
schodów, których strzegą aniołowie, 
rozgrywa się sąd. Stawia się nan 
kancłerz; przybywa Zborowski—wsze- 
lako, jak się rzekło, z głową akurat- 
nie na karku. w 

Zamoyski —wytłumaczy nam Klej- 
ner — reprezentuje prawo państwowe 
bezwzględne, skostniałe, wstrzymują- 
ce rozwój—Zborowski prawo wszel- 
kiego ducha do wolności. Polska 
(zdaniem Słowackiego) tylko przez 
uznanie takiej wolności mogła stać 
się krajem duchów najwyższych, wznie- 
sionych po nad wszelkie więzy ustaw 
skostniałych, tylko na tej drodze mo- 
gła spełnić misję. Zamoyski zatamo- 
wał jej rozwój.. Palska upadła, bo 
zwyciężył duch Zamoyskiego. Polska 
powstanie jeśli zwycięży sprawa Sa- 
muela. Sąd więc toczy Się o przy” 
szłość Polski—i świata. **j Zborow- 

**) Wiadomo, że w ideologji Słowackie- 
go nietylko Świat lecz i wieczność obracają 
się dookoła Polski i dla Polski. A Polska 
zaś—to on sam, Słowacki, Król — duch. W 
<Samuelu Zborowskim»—Heljon. 

ski w nowem wcieleniu wskrzesi i 
zbawi Polskę. ` 

A jeden z najwytrawniejszych na- 
szych i najprzenikliwszych krytyków 
literackich p. Wilam — Ноггуса, пар!- 
sze: Słowacki ukazał nam starcie 
dwóch prądów duchowych, przenika- 
jących wszechświat, lucyfsryzmu i har- 
monijaości, Zborowski to ten, przez 
którego Polska lucyferycznie szła 
wzwyż. Lucyferyzm, ©dradzający się 
nieustannie, utrzymuje duchy w cią- 
głem napięciu tworzenia. Šcięcie Zbo- 
"rowskiego pojmuje Słowacki jako akt 
gwałtu martwego prawa nad wolnym, 
ku wyższym kształtom wydzierającym 
się duchem. 

Słowacki — woła Boy-Żeleński— 
pogwałcił histerję. Ale cóż to zna- 
czyl Zborowski Słowackiego to nie 
ten, którego zna historja. To wielki 
duch, to serce gorejące, to wcielenie 
wolności, to budowniczy nowej Pol- 
ski, którą (t6 znaczy powsłającą w 
osobie Zborówskiego nową Polskę) 
zniweczyla brutalnie rgka kata ścina- 
jac jego głowę! 

Kamień węgielny sceny sądu sta- 
nowi plaidoyer, obrona Zbsrowskie- 
go wygłoszona z niesłychaną swadą 
adwokacką przez, Lucyfera, którega 
w Teatrze Polskim odtwarza Adwen- 
towicz—świetnie. 

Zdaniem Klejnera: w potoku słów 
niekiedy porywająco pięknych, niekie- 
dy irytująco rozwiekłych i chaotycznie 
upartych, w upejeniu się własną mo* 

wą podnieconą.. nie zostało bynaj- 
mniej udowodnione, że Polska jest 
ostatnim etapem duchów ziemskich, 
ani że Zborowski miał jakąkolwiek 
świadomość misji narodu, ani, że je- 
go śmierć zatamowała tę misję... 

W dodatku: ta isina Niagara prze- 
cudnego wiersza tocząca się ze sce- 
ny na widownię przez całe kwadran- 
se, nawet w wybornej deklamacji Ad- 
weniowicza hamuje wprost potwor- 
nie tok akcji dramatycznej, zamienia 
teatr w mównicę i najodporniejszy 
intelekt w końcu nuży. Taką dawkę 
mało która organizacją duchowa— 
zniesie. Nie można czegoś podobne- 
go wprowadzać w widowisko teatral- 
ne łamiąc. najfundamentalniejsze, naj- 
bardziej zasadnicze kanony, prawidła, 
formy: teatru wogóle. 

Jest jedna tylko na to odpowiedź: 
To było nieuniknione! Bez sążnistej 
perory Lucyfera nie wyobrazić sobie 
„Samuela Zborowskiego". Aut—aut, 
Jeżeli wogóle ma być „grany* na 
teatralnej scenie, to tylko z tym pi- 
ramidalnym,  lucyferycznym... mono- 
logiem. 

A—a rozwiązanie? A wynik pro- 
cesu? Sam Słowacki wahał się i chwiał. 
Istnieje w rękopisach poety kilka kon- 
cepcyjjfinału „Samuela Zborowskiego*. 
Nawet, jak twierdzi Klejner, / niewia- 
domo czy koniec procesu miał być 
końcem dramatu, Krytycy literaccy 
sami w niczgodzie. Wyśmienity znaw* 
ca twórczości Słowackiego Cezary 

Jellenta (Napoleon Hirszband) siadł 
i ułożył „Samuela Zborowskiego” na 
scenę aranżując zakończenie według 
własnego widzi-mi-się. Praca ta cie- 
kawa ukazała się z rok temu w książ- 
kowem wydaniu. 

Spotykam Cezarego Jelientę w 
Teatrze Polskim na drugiem z kolei 
przedstawieniu „Zborowskiego, 

— Cóż pan na to?—pytam, 
— A no, sam pan widzi. 

„W łot damyślam się po tej wy- 
mijającej odpowiedzi, że na przystrzy- 
żonych krótko wąsikach Jzllenty mu- 
si być namotany jakiś węzełzk. 

— Więc jakto? — pytam. Nie ra- 
dzono się pana? Właśnie pana? 

— A nie. Schiller z Horzycą wszy- 
stko ułożyli... 

й Jak ułożyli? którą wzięli na scenę 
finalną koncepcję Słowackiego, który, 
mówiąc nawiasem, sam bodaj, że nig 
był zdolny wypowiedzieć ostatecznego 
słowa. 

Po przegranej Zamoyskiego, Zbo- 
rowski przywołuje go znów na plac 
sądu. Kanclerz zjawia się. „Jestem 
przytomny!" powiada. I wówczas (cy* 
tuję właśnie słowa Horzycy z recenzji 
w <Epoce») „odbywa się wielkie po- 
jednanie między prawem a swobodą 
tworzenia sercem i myślą”. 

Jako widz z parteru i słuchacz 
stwierdzić muszę, że to pokropienie 
prawomyślną oliwą wybuchu rewolu- 
cyjnego buntu, jakim jest «Samueł 
Zbotowski» Słowackiego — nie na
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KURIER GOSPODARCZY 
Organizacje ziemiań- 
skie o projekcie ubez= 

„, pieczeń społecznych. 

} 

W związku z epracowanym przez 
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- 
mej projektem unifikacji ubezpieczeń 
społecznych Rada Naczelna Organi- 
zacyj Ziemiańskich uważając projekt 
ten za nierealny i wprost szkodliwy 
«w razie wprowadzenia go w życie 
przedstawiła rządowi następujący, pod- 
pisany przez pp. Antoniego Jundziłła 
i Maurycego Zamoyskiego, memorjał: 

„Ministerjum Pracy i Opieki Spa 
łecznej opracowało projekt ustawy o 
obowiązkowem ubezpieczeniu na wy: 

padek choroby, oraz o ubezpieczeniu 
robotników na wypadek niezdolności 
do zarobkowania, a ich rodzin na 
wypadek śmierci ubezpieczonego, któ- 

, ry to projekt rozpatrywany był przez 

} 

› 

! 
» 

. 

Radę Ubezpieczeń Społecznych, ро- 
wołaną przez p. Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej (Monitor Polski z 
dnia 3 go lipca 1926 r. Nr. 148). 

„Zasadnicze uchwały przedstawi- 
<cieli pracodawców na Radzie Ubez- 
pieczeń Społecznych, jak to widać z 
protokułu posiedzeń Rady, zostały 
odrzucone, co w pierwszej linji nale- 
ży tłumaczyć tem, iż na 36 członków 
Rady zamianowanych jest 9 przedsta- 
wicieli pracodawców, w tem tylka 
z rolnictwa, 9 przedstawicieli  Związ- 
ków Zawodowych Pracowników oraz 
18 teoretyków w dziedzinie ubezpie- 
czeń społecznych, nieliczących się z 
możliwością gospodarczą wogóle, a 
rołnictwa w szczególności przy wpro- 
wadzaniu ubezpieczeń społecznych: 

„Wprowadzając ubezpieczenia spo- 
łeczne w jaknajszerszym zakresie, pro- 
jekt scala te ubezpieczenia w jedną 
ustawę bez uwzględnienia szczegól: 
nych warunków, w jakich znajdują 
się warsztaty rolne w poszczególnych 

dzielaicach kraju, przeprowadza przy- 
mus ubezpieczenia bez możności 
współzawodnictwa _ najważniejszego 
czynnika postępu, jakim są kasy Za“ 
stępcze, godzi właśnie w rolnictwo 
szczegółowemi postanowieniami, prze- 
rzucając cały ciężar płacenia składek 
ma pracodawcę (art. 193 ustawy), a 
ustalając jednakową wysokość skład- 
ki jak dla przemysłu i handlu, tak i 
rolnictwa, obciąża produkcję rólną 
tak niepomiernie wysokiemi ciężara- 
mi, które niewątpliwie spowodują 
1uinę wielu warsztat w rolnych, szcze- 
„gólniej w tych dzielnicach kraju, gdzie 
kultura rolna daleko odbiega od_te- 
go, aby nastąpiła możliwość wpro- 
wadzęnia ubezpieczeń społecznych w 
tak szerokim, jak przewiduje projekt, 
zakresie. 

„Nie ulega żadnej wątpliwości, że 
dobrobyt Polski zależy w pierwszej 
linji od rozkwitu rolnictwa, które 

obecnie na całym terenie Rzeczypo- 
spolitej jest w położeniu znacznie 
gorszem, aniżeli było przed wojną, a 
to z powodu zniszczeń wojennych, 
wzrostu kosztów produkcji, spowo- 
dowanych w znacznej mierze pod- 
wyższeniem płac robotniczych, braku 
kapitału obrotowego i długotermino= 
wego i taniego kredyiu, tego najnie- 
zbędniejszego czynnika dla przepro: 
wadzenia intensyfikacji _ warsztatów 

rolnych. 
„Rozwój rolnictwa w Polsce nie 

może iść w porównanie z bogatym 
rozwojem w państwach zachodnich, 
gdyż w szczególności w b. zaborze 
rosyjskim i austrjackim, Polska pod- 
czas niewoli Ubożała i dobrobyt 
większości Narodu nie tylko się nie 
podnosił, als obniżał, o czem Świad- 
czyć może ogromne rozdrobnienie 
gospodarstw włościańskich do zupeł. 
nie karłowatych rozmiarów. 

« „Wprowadzenie w tych warunkach 
obowiązkowego ubezpieczenia ma 
wypadek choroby oraz na wypadek 
niezdolności do zarobkowania Szcze- 

gólnie dla pracowników roinych bez 
uwzględnienia całokształłu zagadnie- 
nia sanitarnego dla wsi całej, jest 
zupełnie nieuzasadnione; miljony lud- 
mości wiejskiej znajdujące się w zna- 
cznie gorszych warunkach ekonomi- 
cznych będą pozbawione wszelkiej 
pomocy lekarskiej za wyjątkiem tej 
uprzywilejowanej kategorji pracowni- 
ków rolnych. 

„Przeprowadzając scalenie mater- 
jalne wszystkich ubezpieczeń społecz- 
nych, wyrazem którego jest wspólna 
składka i jedno ubezpieczenie bez 
względu na ryzyko i opierając przy- 
szłą organizację ubezpieczeniową na 
wadliwie skonstruowanych  Kasach 
Chorych, bez usunięcia wad ustrojo- 
wych tychże Kas, projekt ustawy 
wprowadza eksperyment wysoce nie- 
bezpieczny dla całej produkcji, po- 
zbawiony materjału 'doświadczalnego, 
pochodzącego z kulturalnych państw 
zachodu, gdyż z wyjątkiem Rasji So- 
wieckiej, projekt ten jest najdalej idą- 
cą próbą unifikacji ubezpieczeń spo- 
łecznych. 

„Jsżeli się zważy, że składka za 

ubezpieczenia według projektu ma 

wynosić od 12 do 14 proc. zarobków 
pokrywanych w całości przez praco- 
dawcę, to w b. dzielnicy rosyjskiej, 
dzie obciążenie 1 ha ziemi użytko- 

wej kosztami robocizny wyńosi w 

3 przecięciu około 4  kwintali żyta, 

wprowadzenie obciążena na rzecz 

świadczeń społecznych byłoby nowym 

niepomiernie wysokim  padatkiem, 

wynoszącym 50 kg. żyta z t ha zie- 
mi użytkowej, przewyższającym w 
znacznej mierze podatek gruntowy 
wraz z komunalnym. 

„Wobec braku komunikacji w b. 
zaborze rosyjskim i ogromnej odleg- 
łości od miast wprowadzenie ubez- 
pieczeń społecznych w tak szerokim 
zakresie, jak to przewiduje projekt, 
należy uznać za daleko przedwczes- 
ne, co zresztą przyznawało samo Mi- 

nisterjum Pracy i Opieki — Społecznej, 
popierałąc ustawę z dnia 28 go wrze- 
śnia 1926 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 101, 
poz. 582), odraczającą wprowadzenie 
Kas Chorych w rolnictwie na terenie 
b. zaboru rosyjskiego na lat 10. 

„Inna zresztą technika ubezpie- 
czeń społecznych musi być zastoso- 
waną w rolnictwie, aniżeli w przemy- 
śle i handlu. Względy gospodarcze 
zniewalają do- wydawania Świadczeń 
pracownikom rolnym przeważnie w 
naturaljach, a brak kapitalu obroto- 
wego spowoduje zupełną niemożność 
opłacania składek w gotówce, tym- 
czasem projekt ustawy nie przepro- 
wadza żadnej różnicy ani co do tech- 
niki ubezpieczenia, ani co do sposo- 
bu uiszczania należności. 

„Pracownicy rolni mają zagwaran- 
towaną pomoc lekarską na zasadzie 
umów zbiorowych, a więc obciążenie 
produkcji niepomiernie _ wysokiemi 
cigżarami w chwili obecnej nie jest 
uzasadnione, a spowoduje niewątpli- 
wie zachwianie się wielu warsztatów 
rolnych, zagrażając temsamem  pod- 
stawom gospodarczym i finansowym 
samego Państwa. 

„Wobec tego, mamy — zaszczyt 
prosić p. Ministra o jaknajenergicz- 
niejsze przeciwdziałanie, aby projekt 
ustawy nie mógł być wprowadzony 
w życie*. 

INFORMACJE. 
Państwowe rezerwy zbożuwe. 

We wtorek odbyło się posiedze- 
nie międzyministerjałnej komisji do 
kierowania akcji twerzenia państwo- 
wych rezerw zbożowych. . 

W posiedzeniu iem wzięli udział 
przedstawiciele min. skarbu, spraw 
wojskowych, rolnictwa i przemysłu 
i handlu. Przewodniczył delegat mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych. 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 61, 'z dnia 
1-VII 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. zmie- 
niające niektóre postanowienia ustawy z 
dnia 5 lutego 1924 r. o ochronie wynalaz- 

=. wzorów i znaków towarowych (poz. 
1В 
— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 

dnia 24 czerwca 1927 w sprawie zmiany 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 
maja 1923 r. o organizacji Państwowego 
Monopolu Tytoniowego w wykonaniu usta- 
wy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu 
tytoniowym (poz. 539); 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 62, z dnia 
12-VIl 1927 r.: 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dn. 11 lipca 1927 r. o zaciąg: 
nięciu krótkoterminowej pożyczki zagranicz- 
nej (poz 545); > 

— Rozporządzenie Ministra Spraw Wew- 
nętrznych z dnia 24 czerwca 1927 r. o tym- 
czasowym uregulowaniu finansów komunal- 
nych (poz. 546; 

— Rozporządzenie Ministra Spraw Wew- 
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nętrznych z dnia 24 czerwca w sprawie wy- 
konania art. 3 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dn. 31 sierpnia 1926 r. o 
zabezpieczeniu podaży przedmiotów pow- 
szechnego użytku (poz. 547). 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
14 lipca 5047 + 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,91 8,94 8,89 
Belgja 124,40 124,71 124,09 
Holandja 358,45 359,35 357,55 
Londyn 43,43 43,54 43,32 

Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryž 35,02 35,11 34,93 
Praga 26,50 26,56 26,44 
Szwajcarja 172,20 172,58 171,72 
Wiedeń 125,95 126,26 125,64 
Włochy 48,70 48,82 48,58 

Papier; Procentowe 

Dolarówka 5425 55,— 
8 pr. pożyczka koaw. 99,50 \ 
kolejowa 102,50 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
5 proc. konwers. 62,— — — — —- 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92— — 
8 proc. obligacje Banku komunalnego 92— 
4,5 proc. ziemskie 55,50 56,— 
4 proc. ziemskie 49,50 
8 proc. Warsz. 77,— 78,— 
5 proc. warsz. 66,— 
4,5 proc. warszawskie 61.— 
6 pr. obligacje m. Warszawy 32,— 
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Komitet organizacji obchodu 40 letn. jubileuszu 
J. E, ks, Biskupa Bandurskiego. 

Pod egidą Arcybiskupa-Metrapoli- 
ty Wileńskiego Romuałda Jałbrzy: 
kowskiego, gen. Lucjana Želigow- 
skiego, Wojewody Wileńskiego Wła: 
dysława Raczkiewicza, Inspektora Ar- 
mji gen. St. Burhardt-Bukackiego i 
Prezydenta miasta Wilna powstaje w 
Wilnie Komitet celem organizacji ob- 
chodu 40-letniej rocznicy kapłaństwa 

Komitetu i udziałem w jego pracach 
przyczynić się do uświetnienia roczni- 
cy kapłaństwa tak wielce zasłużone- 
go dla Wilna i Wileńszczyzny i ty: 
loma nićmi z naszym krajem  zwią- 
zanego Pasterza, mroszone Są O przy- 
bycie w sobotę 16 lipca o godz. 17-ej 
min. 30 do wielkiej sałi Urzędu Wo* 
jewódzkiego (Magdaleny 2) na zebra* 

Ks. Biskupa Wł. Bandurskiego, przy- 
padającej na dzień 24 lipca r. b. 

Wszystkie organizacje i osoby 
które pragnęłyby wejść w skład tego 

Posłowie Szapiel i Szakun chcą wyjednać zwole 
nienie Hołowaczaa 

Poseł białoruski Szakun, znany ze źródła, że Szakun wraz z nie mniej 
swojej działalności na kresach, obec- znanym posłem Szapielem robią sta- 
nie projekiuje wyjazd do Wronek, rania o uwolnienie Hołowacza, które- 
gdzie ma zamiar uzyskać zezwolenie go sprawa przedstawia rzekomo © 
na widzenie się z aresztowanym dzia- wiele mniej materjału obciąžającego 
łaczem „Hromady* Hałowaczem, niź pozostałych członków „Hromady *. 

Dowiadujemy się z wiarogodnego 

Przyłapanie większego szmuglu przez granicę. 
Przed dwoma dniami posterunki 

nie organizacyjae Komitetu. 
Osobnych zaproszeń rozsyłać Się 

nie będzie. 

pobliżu Ornian mieszkańcy wsi Sidel- 
graniczne KOP. przyłapały w kilku 
naraz miejscach większe partje towa- 
ru szmuglowanego przez ludność za- 
mieszkującą |pogranicze. W okolicy 
Białozoryszek trzech przemytników u 
jąto z tytoniem. Okazało się, że trane 
Sport ten wynosił 49 kilo tytoniu. W 

ce: Karkowski, Masiulewicz i Pompo- 
łowicz nieśli 100 kiło sacharyny w 
kryształach.  Skonfiskowany towar 
przesłano do Urzędu Celnego. Prze- 
mytnicy odpowiadać będą przed 
sądem. 

cielskim nie pracują, powinni wnieść przez władze gmiane względnie Da 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakłąd administracyjnej środki represyjne, polega- należycie udokumentowane świadectwa licję oraz dokumenty wojskowe. Go- 
dojrzałeści, świadectwa lekarza urzę« tówki na drogę należy posiadać do 
dowego o przydatności fizycznej do 30 zł. Przewieźć ze sobą można do 
zawodu nauczycielskiego, dowód oby- 30 klg. bagażu. 

г jące na dokonaniu przymusowego wycieru 

Meteora D Gar к przewodów dymowych na koda właściciela 
; nieruchomości, zmusza do zaprowadzenia 

Ciśnienie | 76 przepisanych książek kontroli wycierów, a 
średnie j r od tego wytacza z sądzie sw 

; Ju sprawę karną, gdzie sposobem gospodar- 
Z RRGC=A i -1-26 0 czym aa jest K Šah kara 

? grzywny lub areszt. ы 

Opad za do: į — (o) Kolonja Kolejowa bez 
bę w mm, j wody. W dużem osiedlu w Kolonji 

"byłej Kolejowej, a obecnie Wileńskiej 
w! 1 » и 1 

ei j RE leżącej w granicach Wielkiego Wilna, 
U w a gi: Pogodnie. wodę mają mieszkańcy tylko dzięki 

Minimum za dobę =i-25 0 
Maximum za dobę -+-29 0. 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia, 

SAMORZĄDOWA. 
— (e) Wyniki wyborów do 

rad gminnych pow. Wileńsko- 
Trockiego. W daiu wczorajszym 
wydział powiatowy sejmiku Wileńsko- 
Trocki:go złożył Sprawozdanie Z 

przebiegu i wyniku wyborów do rad 
gminnych pow. Wileńsko-Trockiego, 
przeprowadzonych w maju i czerwcu 
r. b. 

Ze sprawozdania okazuje się, że 
frekwencja przy wyborach do zebrań 
gminnych wynosiła 20 — 80 proc., 
zaś przy wyborach do rad gminnych 
06.— 100 proc. Żadna- z-nowoobra- 
nych rad gminnych jako całość wy- 
raźdiejszego zabarwienia politycznego 
nie ma, a podczas wyborów żadne 
hasła polityczne wyraźaiej wysuwane 
nie były. Naogół jednak około 75 
proc. całej ilości nowoobranych rad- 
nych należy do kategorji drobnych 
rolników i ciąży do ugrupowań lewi- 
cowych, około 20 proc. — mniejsza 
i średnia własność usposobiona umiar- 
kowanie, około 5 proc. należy do 
większej własności o orjentacji prawi- 
cowej. Z ogólnej liczby 168 radnych, 
8 posiada wyższe wyksziałcenie, 6 — 
średnie, reszta niższe lub domowe. 

MIEJSKA. 
— (o) W sprawie przeniesienia 

archiwum. W celu przyšpieszeaia 
usunięcia aktów archiwum  panstwo- 
wego z kościoła Franciszkanów, ma- 
gistrat wypożyczył aparat do odku: 
rzania i mechanika, odpowiedzialnego 

za ten aparat, przy którego pomocy 
archiwum byłej kontroli państwowej, 
zajmujące całe piętro w kościele 
Franciszkanów, zostanie oczyszczone 
z kurzu, co jest pierwszym etapem 
brania z archiwum aktów, które zo- 
staną uznane za makulaturę i Sprze» 
dane na miejscu po ogłoszeniu licy- 
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wiele się zdało. Kojące arpedżje fi- nie jest kuszące i pełne powabu dla tylko uderzył Zygmunt na wawelskiej 
mału nie zagłuszyły bynajmniej... du- 
żego wrażenia, które wywiera Scena 
sądu, nawet pomimo walenia jak ma- 
czugą w łeb, nieskończoną mową Lu* 
<yfera. 

Nazajutrz po premjerze nie omiesz- 
kał Boy-Żeleński, z właściwą mu de- 
zynwolturą uderzyć w najpoczytniej- 
szym warszawskim dzienniku, W roz- 
głośna trąbkę w taki deseń: 

„Czy stało się kiedykolwiek coś 
wielkiego wedle prawa? Musimy uznać 
w duchu, że nigdyi nigdzie... Zawsze 
tworzył jakiś płomień, który przepalał 
zapory”. 

Qio morał—oszałamiającego wido- 
wiska ukazanego ludowi na scenie 
Teatru Polskiego. Że zaś lud nie por- 
wał na ręce Zborowskiego w osobie 
p. Gustawa Buszyńskiego, i nie wy» 
niósł tryumfalnie na ulicę wołając: 
„Oby się na kamieniu tacy rodzilil 
Lub odradzali!* ta tylko, sądzę, była 
przyczyna, że przedziwna muzyka 
wiersza Słowackiego mieniącego Się 
uajcudniejszemi barwami i blaskatni, 
działa upajająco, jak haszysz, że w 
tem upojeniu mnóstwo osób zgoła 
traci poczucie realnego życia, a jesz* 
cze więcej przestaje powoli rozumieć 
o co chodzi i co to wszystko znaczy, 
co się na scenię dzieje... 

Wystawianie przeto w teatrze za- 

sobnym w£ wszystkie możliwości de- 

reżysera, tak też jest z racji swej„tenden- 
cji* (jak mówiono przed wojną) mniej 
niebezpieczne niżby się narazie zda- 
wać mogło, poprostu dlatego, że— 
dna sprawy nie widać z pod nagro* 
madzonych stert poetyckiego kwiccia. 

Ježeli by kto westchnął w tem 
miejscu: „Całe szczęściel*, niech ulży 
sobie. 

ę 

Jest atoli inny jeszcze morał obej- 
mujący znacznie szersze horyzonty 
niż jednego tylko specjalnie „Samu- 
€la Zborowskiego”. 

Cała, majesiatyczna  eksportacja 
prochów Słowackiego z Paryża do 

Krakowa, morzem pod polską bande- 
rą i Wisłą od „polskiego morza” na 
polski  Akropoi, wytworzyła wśród 
społeczeństwa  nastrój.. wynoszący 
Słowackiego coraz wyżej i wyżej. 

Cała warszawsko-wawelska uro: 
czystość wywierała wrażenie jakby 
jakiego—niech mi wolno będzie wy* 
razić się  drastycznie—ostatecznego 
prześcigania przez Słowackiego — 
Mickiewicza. Dwóch bogów „na 
przeciwnych sobie słońcach* — jakiś 
wielki, rozstrzygający finish, 

Zagrobowe zwycięstwo Słowackie» 
go dopełnia się. 

Nietylko podniosły głos surmy 
t pogrzebowe łecz i owe księgi świeżo 

koracyjne i świetlne, „Samuela Zbo- powydawane, co jakby towarzyszyły 
rowskiego” podobnie jak niesłycha- na Wawel trumnie Słowackiego. Nie- 

wieży lecz i wybiła nareszcie — Sło- 
wackiego godzina. 

W miarę rozsuwania się zasłony 
z przed ideołogji Słowackiego, tak 
mało ogółowi polskiemu znanej, sta- 
wało się coraz bardziej widocznem 

jak dalece ona przoduje narodowi 
podczas gdy ideologja Mickiewicza 
coraz bardziej odchodzi w przeszłość, 
jeżeli nie już całkiem odeszła. 

Dopiero dziś Duch Czasu, odstą- 
piwszy od Mickiewicza, zaczyna do- 
ganiać Słowackiego. | jest niemal 
pewność, że długo jeszcze, może 
przez dziesiątki lat będzie mu towa- 
rzyszył. 

Ku apoteozie Słowackiego jako 
największego poety polskiego a jed- 
rego z największych poetów Świata, 
prze wszystko: teraz dopiero należy- 
cie doceniamy,  mieprześcigniony 
niesłychany artyzm jego wiersza—w 
jednej kropli atramentu ' Słowackiego 
jest więcej pereł niż w całem morzu 
poezji polskiej —powtóre, cała w przy- 
szłość podana istota jego świato- 
poglądu; wreszcie cały nastrój nowej, 
odrodzonej Polski zarówno od strony 
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wodociągowi kolejowemu. Teraz wo* 
dociąg ten zepsuł się i do czasu wy- 
kończenia remontu, co może potrwać 
do 3-ch tygodni, mieszkańcy tej dziel- 
nicy zostają zupełnie bez wody, co 
grozi w okresie upała wielkiem  nie- 
bezpieczeństwem pod względem po- 
żarowym | sanitarnym, a magistrat 
nie poczuwa się do obowiązku do- 
starczenia mieszkańcom tej dzielnicy 
na okres paru tygodni wody, chociaż- 
by dowożonej beczkami. 

Takie lekceważenie najniezbędniej- 
szych potrzeb - mieszkańców budzi u 
wszystkich oburzenie przeciwko go- 
spodarce magisiratu i nadzieję, że 
władze nadzorcze ze względu na 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkań - 
ców wywrą presję na magistrat aby 
pamiętał о swoich obowiązkach 
względem ludności, epłacającej po- 
datki miejskie. 

WOJSKOWA. 

— (c) Odroczenia wojskowe z 
tytułu studjów wyższych. W dzien- 
niku urzędowym R. P. Nr. 61 poz. 
609 ogłoszona jest ustawa z dn. 23 
marca 1924 r. art. 57 której opiewa. 
iż studentom w wieku poborowym 
udziela się odroczeń, z tytułu wyż- 
szych studjów, lecz jedynie do 26-go 
roku życia. Q ile w tym terminie nie 
ukończy student swoich nauk, wów- 
czas zosianie powołany do wojska. 
Prócz tego istnieje rozporządzenie 
władz wojskowych, które zezwala w 
wyjątkowych wypadkach, a więc gdy 
student ma do zdania ostateczny 
egzamin lub w najgorszym razie jest 
na ostatnim roku, ubiegać się o rocz- 
ną prolongatę terminu wcielenia. 
Szczególnie prawo to przysługuje tym 
którzy uprzednio byłi w wojsku, 

Według zasiągniętych w referacie 
wojskowym Komisarjatu Rządu oraz 
w wydziale wojskowym magistratu 
informacyj wszelkie inne wypadki 
uwzględniane nie będą i ci, którzy 
ukończyli 26 rek życia, a mają więcej 
niż rok do ukończenia sludjów po: 
wełani zostaną: do wojska. 

— Wyjazd dowódcy 6 bryg. 
KOP. Dowódca 6 bryg. KOP. pik. 
Górski wyjechał w dniu wczorajszym 
do Olkienik, gdzia w dniu dzisiejszym 
odbywają się szwadronowe zawody 
konne. 

SZKOLNA. 
— (c) W sprawie uczęszczania 

młodzieży szkolnej do kinema- 
tografów. Ministerstwo W. R. i O. 
P. rozesłało do Kuratorjów okręgów 
szkolnych okólnik w sprawie uczę: 
szczania młodzieży szkolnej do kine- 
mategrafów. 

Ponieważ coraz częściej się 
zdarza, iż młodzież szkolna powyżej 
łat 17-1u uczęszcza na przedstawień a 
kinematograficzne, które nie są dla 
niej dozwolone, stwierdza się, że bez 
względu na wiek nie wojno jej uczę- 
szczać na przedstawienia kinemato- 
r.ficzae, dła niej nie dozwołone. O 

zakwalifikowaniu obrazu jako dostęp- 
nego dla młodzieży decyduje Mini- 
sterstwo Spraw Wewn. Właściciele 
kin muszą przytrzymywać się tych 
przepisów pod groźbą odebrania 
koncesji. 

— Konkurs na stanowiska 

watelstwa polskiego, dowód stwier- 
dzający stosunek do służby wojsko- 
wej (mężczyźni). wyciągi metryczne i 
własnoręcznie napisany życiorys. 

Nauczyciele czynni winni składać 
podania w drodze służbowej, załącza- 
jąc własnoręcznie napisany życiorys. 

Podania należy składać do dn. 1 
sierpnia r. b. (a) 

— (o) Systematyczne naucza: 
nie higjeny w szkołach średnich. 
W celu zaznałomienia młodzieży z 
najważniejszemi zagadnieniami z dzie- 

POCZTOWA. 

— (c) Protestowanie  weksil 
przez urzędy i agencje pocztowe. 
W najbliższym dzienniku urzędowym 
Min. Poczt i Telegrafów zostanie — о- 
głoszone rozporządzenie Ministra P. i 
Tel. w sprawie protestowania wsksli 
przez urzędy i agencje pocztowe w 
obrocie wewnętrznym. Rozporządze- 
nie to wejdzie w życie z dniem l-go 
września br. i z dniem tym odpadną 
w urzędach i agencjach pocztowych 
czynności pośredniczenia w oddawae dziny higjeny osobistej i publicznej 

Ii ie Jaivisiarsgo eo 
ej do praktyk higjenicznych, Min. 
W. R.i O.P. wprowadziło w klasie RÓŻNE, 
7ej wszystkich państwowych szkół — Z nad Bałtyku. IV-ta drużyna 
średnich ogólnokształcących z po- harcerska im. ks. Józefa Poniatow- 
czątkiem nowego roku szkolnego sy- Skiego w Wilnie urządziła w tym 
stemaiyczne nauczanie przez lekarzy roku obóz wędrowny na wybrzeżu 
szkolnych i według wskazanego pro- morskiem. W/ tych dniach widzieli 
gramu higjeny i ratownictwa w ciągu chłopcy Gdańsk, Gdynię, Copoty, 
całego roku szkolnego po jednej go- Hel, Wejherowo i inne wioski przy- 
dzinie tygodniowo. brzeżne. Zawarli tam zaślubiny Wilna 

— Skład komisji dyscyplinar- z Morzem Polskiem i złożyli uro- 
mej. Prezes sądu apełacyjnego w Czystą przysięgę bronić polskiego 
Wilnie na miejsce sędziów zmarłego Bałtyku od wrogów ile tchu w pier. 
ś. p. Łukaszewicza, oraz przeniesio- Siach. Ludność z entuzjazmem gości 
nego do adwokatury p. Łuczyńskiego —Wilnian. Zacieśnia się coraz więk- 
wyznaczył sędziów sądu okręgowego Sze braterstwo krwi. Drużyna prze- 
w Wilnie p.p. Antoniego Borejkę i Syła harcerskie „czuwaj” z dalekiego 
Wincentego _Szewłowskiego jako morza. 
członków okręgowej komisji dyscypli- (. — Nowe. stronnictwo biało: 
narnej dla nauczycieli. (a) ruskie? Jak słychać znany Wiłau 

— (a) Nowy gmach sźkolny. Białorusin przywódca es-erów Ma- 
Magistrat, na zasadzie wyników Коп- mońko, który przybył z Kowna oraz 
kursu, oddał dalsze roboty przy bu: niejakić Guzin noszą się z zamiarem 
dowis gmachu przy ul. Szeptyckiego Stworzenia nowego stronnictwa poli- 
i Rydza Śmigłego, przeznaczonego tycznego. 
na szkoły powszechne, pierwszorzęd- Mamońko niedawno był przez na- 
nym firmom miejscowym i warszaw* Sze władze aresztowany, lecz natych- 
skim. miast wypuszczony, 

Gmach ten całkowicie ' wykeńczo- 
ny będzie najpóźniej do dn. 15 paź- TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»), Le- dziernika rb. 

genda dramatyczna An-skizgo <Dybuk> wzo- 

niu weksli notarjuszom do protestu, 

Od nowego roku szkolnego | ma- 
gistrat będzie w posiadaniu gmachu rowo grana i wystawiona na scenie Teatru 
wzorowego i specjalnie przystosowa- cie codziennie ściąga do Teatru tłu- 
nego do potrzeb uczelni, co chociaż "TY Dziś i Jaro <Dybuk» 
w nikłych rozmiarach poprawi stan — «Szkoła Kokot» — Premjera <Szko- 
pod tym względem dający wiele do ły kokot» wyznaczona została na początek 

życzenia Раукнеао „Pzodwią 4a są ME mierni eri 0. ziemy m ie- 
— (2) PCN CE Wobec czory teatralne w atmosterze wesołej, dow- 

ukończenia we po ich średnich zakła- cipnej i pogodnej. Jednocześnie odbywają 
dach naukowych egzaminów maturalnych i sie próby z sensacyjnej amerykańskiej ko- 
rozdania świadectw dojrzałości, drukować medji Henninga Bergera <Powódź» 
nowi stopniowo imienny spis abiturjen- ® р 
tów. 

Gimnazjum państwowe im. kr. Zygmun- WYPADKI i KRADZIEŻE, 
ta Augusta w Wilnie ukończyli pp: Bułhak — Wściekły pies. W nocy na 14 b.m. 
arosław, Czerniawski Antoni, Desz Edward, wściekły pies, należący do Karola Możejki 
iedrys Ignacy, Gołoński Ryszard, Hołow- (Stolarska 50) pokąsał 5 osób, zamieszka- 

nia Romuald, Iwaszkiewicz Konstanty, Ka: łych w tymże domu oraz krowę i prosię. 
miński Kazimierz, Kisiel Antoni, Kobyliński Wściekłego psa zabito. 
Tomasz, Kołoczan Mieczysław, Korwel Jó- — Zbłąkany koń. Jan Marciszewski 
zef, Kożuchowski Wacław, Kuczyński Wik- (Kol. Kolejowa 116) zamejdował, iż dn. 13 
tor. Kuncewicz Edmund, Lubkiewicz Józef, b. m, do niego przybłąkał się koń niewia- 
Matusewicz Kazimierz, Matusewicz Stani- domego pochodzenia oznaczony Ne, 113. 
sław, Minkiewicz Jan, Misiewicz Stefan, 

SPORT. 
  Ostrowski Włodzimierz, Popławski Ignacy, szum: 

Raczko Jan, Raczko Leonard, Ratomski Ale- 
ksander, Roślewski Kazimierz, Siemaszko 
WARE EA Raw Szabunia 
Lucjan, SŚwierzyńs zisław, Trocki Pa- ai sė Jerzy, Zagórski Józef, Żabko Rozłam zwoje polskiem 
Leouni Adamie Z Aścik Wa: z widowany У 
Jerjan, Cielewicz Romuald, Ciemnołoński Na wspólnej konf ji i 
Mieczysław, Cydzik Grzegorz, Dilis Armia- świękka pilyse Paganija godos 
i Gasperowicz Michał, Gnoiński Stefan, nej oraz pol. ligi piłki noż., która odbyła 
urkiewicz Hipolit, Kruszewski Zygmunt, się w dnia 12 b. m., doszło do ostatecznego 
AS AE Makarewicz Hipolit, porozumienia w sprawfe likwidacji rozłamu 
Malinowski Józef, Markiewicz Jan, Murza- w piłkarstwie polskiem. Dslegaci podpisali Murzicz Stefan, Oleszkiewicz Leon, Palukaj- oświadczenie, że rozłam w piłkarstwie 20 
tys Karol, Porkowicz Jerzy, Rotkiewicz Sta- gtaje zlikwidowany. 
nisław, Rudziński Jan, Szyszko Eljasz, Tra- Kierownictwo sprawami piłki nożnej 
cewski Jan, Tubilewicz Antoni, Umiastowski Spoczywać będzie tymczasowo w rękach ko- 
Ok. Pac „Bugenjusz, Wojtkie- misji porozumiewawczej. Pozatem znosi się 

Таа ка te raka PWłąGkĆ Won kata O Zi: śójło w świat: 61 Kiatarzystów. not Wstrzymuje się przechodzenie 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. ' Ze świata 
e 

— (c) Rekrutacja bezrobotnych 
na wyjazd do Francji. Rekrutacja , — Niezwykła kolej. Między mia- robotników rolnych ma wyjazd do Stami—Boionją i Florencją buduje się 
Francji odbędzie się w Państwowym nowa linia kolejowa, na której będzie 

jel rządu jak od strony ogromnej kierowników szkół powszech- Urzędzie Pośrednictwa Pracy (Subocz 40 mostów | wiaduktów o łącznej 
większości teraźniejszego polskiego nych. Kuratorjum Okr. Szkolnego 20), w dniu 21 bm. © godz. 9-ej ra- długości 4600 metrów, Liaja będzie 
społeczeństwa. Wil. ogłosiło konkurs na 15 stano- no. Przyjmowani będą wyłącznie za- przechodziła przez 30 tuneli, których 

wisk kierowników 7-io klasowych wodowi robotnicy i pełni zdrowia. łączna długość wynosić ma 36,816 
publicznych szkół powszechnych w Reflektujący na wyjazd posiadać bez- metrów, z czego główny tunel będzie 

Wilnie, względnie muszą: dowód osobisty z iniał 18,510 mtr. długości. Będzie to 
Kandydaci z pełnemi kwalifikacjami, fotografją lub wyciąg z ksiąg ludno- najdłuższy tunel europejski © pod- 

którzy obecnie w zawodzie nauczy- ści stełej z fotografją poświadczoną WóÓjnym torze kolejowym. 

Zagrobowe zwycięstwo Słowackie- 
go już się dopełniło. 

Czestaw Jankowski, P 

(D. C. NJ.
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Wycieczka rolników ziemi Wileńskiej. 
Z inicjatywy Wileńskiego T-wa 

Rolniczego, a przy finansowem po- 
parciu Ministerstwa Rolnictwa odbyła 
się wycieczka do Królestwa grupy 
rolników z Wileńszczyzny, składająca 
się z 14 osób, po jednym  delegacie 
od Kółek Rolniczych. 

Celem wycieczki było zwiedzić 
wzorowe  Poowóscówe w pow. Ka- 
liskim, iechowskim i Radomskim. 

Wycieczka udała się świetnie. U- 
czestnicy wycieezki zjechali się pun- 
ktualnie do Wilna, aby po wzajem- 
nem poznaniu się i wysłuchaniu uwag, 
dotyczących wycieczki, o godz. 7.ej 
wieczorem odjechać pociągiem do 
Warszawy, 

„ Myśl o wycieczce, już w zaraniu 
jej powstania na zebraniu Kółka Rol- 
niczego, ucieszyła wszystkich. 

W miarę zwiedzania coraz to no- 
wych gospodarstw, coraz to nowych 
zabytków i pamiątek rosło głębokie 
przeświadczenie o potędze Polski i 
o tem, że my rolnicy na Wileńszczy- 
źnie żyjemy w niegorszych warun- 
kach od naszych braci w Królestwie, 
tylko że tamci lepiej są zorganizowa- 
ni i świadomiej bicrą się do pracy. 

Wycieczka ta ukazała uczestnikom 
jak daleko jesteśmy od nich w tyłe, 
przekonała, jak wiele nam brakuje, a 
jak wiele dałoby się wspólnemi siła- 
mi dobrego u nas zrobić. 

Niedowiarek, zacofany i ten co 
nie widzi kerzyści z organizacji rol- 
niczych niech jedzie tam, na zachód 
i niech się przyjrzy jak całe wsie 
swoje pola drenują i jakie na tych 
polach małą urodzaje, niech zobaczy 
jakie mają bydło, jak je żywią, jakie 
budują mieczarnie, wspólne piekarnie 
do wypieku chleba, niech się przeko- 
nają naocznie jak tamtejsi rolnicy 
garną się do Kółek Rolniczych i jak 
ma zebraniach radzą o tem co trzeba 
robić, aby z roku na rok zwiększać 
swoje plony. Niech wreszcie przeko* 
nają się, że rolnik tamtejszy ma nie- 
jednokrotnie mniej ziemi od nas, a 
lepiej mu się powodzi — dlaczego? 

Rolnik z Kongresówki lub poznań- 
skiego ma mało ziemi, ale ją tak 
doprawia i tak swoje gospodarstwo 
organizuje, ażeby mu dała jaknajwię- 
cej korzyści, | słusznie, bo gdyby 
miał dużo ziemi jak ongiś nasi dzia- 
dowie, nie potrzebowałby trudzić się. 
Licha uprawa roii dałaby mu jednak 
tyłe ile wystarczy na liche wyżywie- 
nie swej rodziny, ale jeśli ma tej zie- 
mi dwa, albo trzy razy mniej, to mu* 
si ją lepiej uprawiać i musi tyleż razy 
zwiększyć plony, bo inaczej kŁieda i 
nędza go czeka, 

Bodaj czy nie największą korzyść 
odniosła wycieczka z pow. Radom- 
skiego, gdzie zwiedzała wzorową abe- 
rę rasy nizinnej u p. Pruszaka w 
Wośnikach, tamże wzorowy ogród i 
warzywnik, następnie szkołę rolniczą 
i pola doświadczalne w Wacynie, 
wzorowe Kółko Rolnicze w Zolane- 
wie, rybołóstwa w małem gospodar- 
stwie u braci Ozimków, a także no- 
w£ pozakładane wzorowe sady owo: 
cowe u gospodarzy Głogowskiego, 
Cyrańskiego i Kality. Naostatek zwie- 
dzono w tymże powiecie wieś Wolę 
Wacławską, która część swych pól 
zdrenowała, a resztę drenuje—tu naj- 
wyraźniej występują różnice w plo- 
nach na polach drenowanych i nie 
drenowanych. Plony pierwszych prze- 
wyższają 300—400 proc. drugie. 

Zaznaczyć także wypada, że marsz- 
ruta wycieczki ułożona przez Sekcję 
Oświaty Pozaszkolnej C. T. R. była 
obmyślana w ten Sposób, że przy 
zachowaniu (charakteru czysto rolni- 
czego, wycieczka zwiedziła nietylko 

Warszawę i kilkanaście gospodarstw 
o wyższej kulturze ale także Górny 
Sląsk, Kraków i Wieliczkę, S. O. P. 
dobrze zrobiła, pamiętając że dla ro'- 
ników z Wileńszczyzny było zawsze 
jedynem pragnieniem złożenia czci 
najgłębszej spoczywającym na Wa 
welskim zamku prochom Bohaterów 
i Wieszczów polskich i oddania hoł- 
du zabytkom, świadczącym © potę: 
dze dawnej Polski. 

Kraków, ten skarbiec drogich ser- 
cu Polaków pamiątek i Wieliczkę 
zwiedzano dwa dni. 

i I ii i i i a ZER RE ZADAR OASESZZAOACZ 

Z calej Polski. 
— Straszny wypadek w Tcze: 

wie, Uczniowie tutejszejj szkoły mor- 
skiej Zbigniew Zygmuntowicz i Sta 
nisław Maleszycki ze Lwowa ulegli 
okropnemu wypadkowi, który zakoń- 
czył się śmiercią obydwóch. W czasie 
przechadzki nad brzegiem Wisły Ma- 
leszycki wpadł do wody i zaczął 
tonąć, Zygmuntowicz zaś który po- 
śpieszył mu z pomocą, został wciąg- 
nięty do wody przez tonącego. Mimo 
14 wypadek nastąpił blisko brzegu, 
ciał obydwóch nie zdołano dotąd 
odszukać. 

— Wisła przybiera. Biuro Hydro- 
graficzne dyrekcji dróg wodnych do- 
nosi; Skutkiem ulewnych deszczów 
Wisła, zwłaszcza w górnym biegu, 
gwałłownie wzbiera. Dnia 13 b. m. 
Wisła pod Krakowem przybrała 133 
centymetry, pod Zawichostem — 89 
cm. Pod Warszawą przybór jest 
jeszcze bardzo nieznaczny.—Fala z 
„pod Zawichostu nadpłynie w ciągu 
dnia dzisiejszego, z pod Krakowa zaś 
za cztery dni. 

— Makuszyński „zdradził" Za: 
kopane. Kornel Makuszyński, spę- 
dzający stale sezon letni w Zakopa- 
nem, tym razem wypoczywa sobie w 
Krynicy, która obecnie silnie konku- 
ruje z Zakopanem, zgromadziwszy, 
po raz pierwszy zdaje się, większą 
jlość znakomitości świata literacko- 
artystycznego. 

Oprócz. Makuszyńskiego przeby- 
wają obecnie między innymi: Juljan 
Tuwim, dr, Lam i w. in. 

Perlmuttera Ultramaryna 
t bezwzględnie najlepszą I naj- 

Sońiajnić farbą do _ bielizny 
i celów malarskich, 

Odznaczona na wystawach w Brukseli 
i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia, 
  

Ogłoszenie. 
Komornik przy SE Okręgowym w 
Wilnie, Antoni SITARZ, zamieszkały 
w Wilnie, ulicy św. Michajskiej 
Nr 8, z art. 1030 U. P. C,, 
obwieszcza, iż w dniu 22 lipca 1927 r., 
ogodzinie ł0rej rano, w Wilnie, przy 
ulicy Kijowskiej Nr 432, odhędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej 
majątku richomego firmy <Zakłady 
Graficzne J. Mejłachowicz» składają: 
cego się z urządzenia drukarni, osza- 
cowanego na sumę zł, 885 na zaspo: 
kojenie pretensyj Zelmana Kacewa, 
Gabryela Deweljtowa i innych. 

Komornik Sądowy 
Nr. 859-V]. (—) A. Sitarz. 
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Dzis będ 
wyświetlane Miejski Kinematograf 

Kulturalno-Ošwiatowy 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 
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Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Dział A—1I Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr.: 

24 czerwca 1927 roku. 

„6530. «Chazan Kiwel> w Wilnie. ul. Il Jatkowa 4 Przed- 
miot jatka mięsna, Firma istnieje od 1915 r. Właściciel Cha- 
zan Kiwel .zam. przy ul. M. Stefafika 15. 171—VI 

6540<Elkin Michel» w Raduniu, pow. Lidzkim. Sklep towa- 
rów łokciowych i kolorjalnych. Firma istnieje od 1900 roku. 
Właściciel Elkin Michel zam. tamże 77 1 

6541, <Golcman Sora» w Wilnie ul. Kalwaryjska 78. 
Sklep Spożywczo-tytoniowy. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel Golcman Sora zam. tamże. 173—VI 

6542. <Gortung Mowsza» w Raduniu, pow. Liuzkim, 
Sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1917 roku. Właści- 
ciel Gortang Mowsza, zam. tamże. T14—VI 

„6543, «Kapłan Rywka» w Raduniu pow. Lidzkim. Sklep 
kolonjalny, galanterji i obuwia. Firma istnieje od 1917 r. Wła- 
ściciel Kapłan Rywka zam. tamże. 175—VI 

65.4. <Liewin Majrym» w Wilejce. Sklen drobnych to- 
warów. Firma istnieje od 1921 roku. Właścciel Lewin Majrym 
am tamże. 176—VI 

6545. «Lande Morduch> w Wilnie ul. Wileńska 5 Sklep 
galanterji, Firma istnieje od 1895 roku. Właściciel Morduch 
Lande zam. tamże. TT1=VI 

6546. «Malcer Menachem» w Raduniu pow. Lidzkim. 
Sklep bakalji i galanterji. Firma istnieje od 1917 r. Właściciel 
Malcer Menachem zam. tamże. 118— VI 

6547. «Nogaler Sora»w Wilnie ul. S-to Jańska 29. 
Sklep gorsetów i bandaży. Firma istnieje od 1908 roku. Wła- 
ściciel Nogaler Sora zam. w Wilnie przy ul. kę args 9. 

6548. <Słodownik Sora» w Raduniu pow. Lidzkim, 
Sklep towarów bakalji, Firma istnieje od 1923 rotu. Właściciel 
Słodownik Sora zam tamże. 180—VI 

6549. «Strelecka Dwosia» w Raduniu pow. Lidzkim. 
Sklep bakalji i galanterji Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel Strelecka Dwosia zam. tamże. 781—VI 

6550. «Aron Szulman i Abram Taboryski S-ka» skup 
materjałów leśnych. Krzywicze pow. Wilejski, Firma istnieje 
od 1 stycznia 1926 r. Wspólnicy zam. w Krzywiczach pow: 
Wilejskim Aron Szulman i Abram Taboryski. Spółka firmowa 
przyobleczona w umowę pisemną w dniu 1 stycznia 1927 roku. 
Zarząd należy do obydwóch wspólników i tylko oni obaj łącz- 
nie uprawnieni są do podpisywania w imieniu spółki wszel- 
kich zobowiązań, weksli, umów i t. p. 182—VI 

6551. «Szklar Mejer» w Raduniu pow. Lidzkim. Sklep 
bakalji, galanterji i papieru. Firma istnieje od 1919 r. Właści- 
ciel Szklar Mejer zam. tamże, 783—V1 

6552. <Sztejnberg Sima> w Wilnie ul. II Jatkowa 6. 
Jatka mięsna. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel a ea 
Sima zam. w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 16. 784—V] 

6553. «<Terk Mendel» w Raduniu pow. Lidzkim. Skład 
apteczny. Firma istnieje od 1908 r. Właściciel Terk Mendel 
zam. tamże. 785—VI 

Dn. 25 czerwca 1927 r. 

6554. «Głębocka Hinda» w Nowym Dworze pow. Lidz- 
kim. Sklep galanterji, manufaktury, spożywczy. Firma istnieje 
od 1927roku Właściciel Głębocka Hinda zam. tamże. 786—VI 

6555. «Gordon Mowsza» w Nowym Dworze pow. Lidz. 
kim. Sklep win i wódek. Firma istnieje od 1927 roku. Właści, 
ciel Gordon Mowsza zam. tamże. 787—VI 

6556. Kinzburg Izrael» w Nowym Dworze pow. Lidz- 
kim. Sklep galanterji, manufaktury i żelaza, Firma istnieje od 
1927 roku. Właściciel Kinzburg Izrael zam. tamże. 788 —VI 

6557. «Kołbowska Chasia» w Szczuczynie pow. Lidz- 

kim. Sklep manufaktury. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel 
Kołbowska Chasia zam. tamże. 189—VI 

6558. <Kopelowicz Szymon» w Wilejce. Biuro próśb 
1 tłomaczeń. Firma istnieje od 1919 r. Właściciel Luk poź 
Szymon zam. tamże, 790—VI1 

6559. <Kopsztejn Kejla» w Szczuczynie pow. Lidzkim- 
Sklep łokciowych towarów i gałanterji. Firma istnieje od 1907 r. 
Właściciel Kopsztejn Kejla zam. tamże. 191—VI 

6560. <Maciukowski Hilerr w Nowym Dworze pow. 
Lidzkim. Sklep gałanterji i kolonjalny. Firma istnieje od 1927 
roku. Właściciel Maciukowski Hiler zam. tamże. 792—V1 

6561. „Mazowiecki Aron* w Szczuczynie pow. Lidzkim. 
Sklep skór. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel Mazowiec- 

ki Aron zam. tamże. 193— 

6562. «Mazowiecka Dora» w Szczuczynie pow. Lidzkim 
Sklep Galantecji i manufaktury. Firma istnieje od 1909 r. Wła- 

ściciel Mazowiecka Dora zam. tamże. 194—VI 

  

MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
— Chcemy, by Freddy popelni! 

kradzież przy takich okolicznościach, 
które nie pozostawią pannie Gilber: 

cie najmniejszych wątpliwości. Rozu- 
miesz mnie Aubry? 

— Doskonale panie hrabio, odrzekł 
sługa, a twarz jego rozjaśniła się 
bestjalskim uśmiechem radości. 

— | — ciągnął dalej Lionel — li- 
czymy na ciebie, że doprowadzisz go 
do tego. Musisz się z nim zbliżyć. 

— Zrozumiangęl— Oczy Aubry'ego 
tezbłysły dziko. — Już ja mu  prze- 
mówię do sumienia, obiecuję to pa- 
nu hrabiemu. 

Słysząc tą wielką gotowość Lio- 
nel spojrzał bacznie na swego po- 
mocnika, ogarną! go  mimowolny 
podziw dla iej niezwykłej brzydoty, 
przez którą przebijał wyraz złości i 
nienawiści. Przy tem Aubry wybierał 

się właśnie na swój dyżur szpiegow- 
ski do baru de la Coterie, ubrał się 
więc tak, by jaknajbardziej upodobnić 
się do towarzystwa Freddy Węża. To 

ż wygląd jego nie był zachęcający 
do spotkania się z nim w nocy na 

pustej ulicy. 

— Aubry, jesteś wspaniały! — ro- 

ześmiał się drwiąco Lionel. 
Wcźny odpowiedział mu tak dzi- 

kim rechotaniem, że hrabia de Prase 
został urażony takim brakiem cywili= 
lizacji. Zmienił więc temat rozmowy 
i rzekł chłodno: 

— Uważam za zbyteczne moje 
dyżury mocne przed pałacem pana 
Marenil, nieprawdaż? 

— Najzupełniej zbyteczne, panie 

wydawca Biamisiaw Mackiewicn 

hrabio. P. Marenil co noc udaje się 
albo do baru, albo do hotelu. Tam 
już ja będę go pilnować. Pan hrabia 
ma noc wolną. 

— Dobrze, ale to jeszcze nie 
wszystko. Musisz dowiedzieć się kto 
jest owym opiekunem, wiesz? Owym 
nieznajomym, który się podjął utrzy- 
mywania Jana Marenil na drodze 
caoty.;, 

— Tak, panie hrabio. 
— Musisz się dowiedzieć kto to 

jest. Gdyż trzeba się przygotować do 
tego, że wzrok jego śledzić cię bę- 
dzie, skoro się zbliżysz do Freddy 
Węża, będą cię szpiegować i może 
odkryją twe zatmiary. Trzeba się mieć 
na baczności, by ich wyprowadzić w 
pole. Przedewszystkiem więc musimy 
wiedzieć kto jest naszym wrogiem. 

— Według rozkazu, panie hrabiol 
— Dowidzenia Aubry. Życzę ci 

powodzenia! Nie śpiesz się do baru, 
bo twój „Freddy* jest jeszcze w O- 
deonie w loży mojej matki... Słucha 
ostatniego aktu „Prokuratora  Hal- 
Isrsa“, 

— Muszę i ja wybrać się na to 
której niedzieli po południu, — rzekł 
Aubry, — podobno to jest wspa- 
niałe! 

Znalazłszy się na ulicy, Lionel 
odetchnął głęboko, szczęśliwy z roz* 
stania z Aubrym, który wzbudzał mi- 
mowolną odrazę. 

Pięć minut później hrabia de Pra- 
se wsiępował na rzęsiście oświęcone 
schody teatru. Cisza panowała na 
korytarzach i atmosfera skupienia i 
powagi. Na mrocznej widowni milczą- 
cy tłum z głębokiem  zainieresowa- 
niem śledził bieg akcji, 

Lionel wszedł do loży, w której 
trzy osoby przysłuchiwały się z prze- 

  

jęciem słowom aktorów. Kilka chwił mówil 

AE „Graziella 
rzedstawicieli romantyzmu francuskiego. W rolach głownyc 
helly. Nad program: «HURAGAN» komedją w 2'ch aktach. Ostatni seans o godz. 

10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. 
koncerty radjo. Początek seansów: w niedzielę i święta od g. 4-ej, w soboty od 

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

de Lamartine, iedūoco 
6 

66 агата! \ 3 aktach ilustrujący życie Alfonsa 

E „najwybitniejszych 
ina Vanna i Jean 

W poczekalni 

  

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje tylko do 20 fipca b. r. od 
10ej rano do 8-mej wieczór. Przepo- 
wiada przyszłość, sprawy sądowe, © 
miłości i t d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 

AROPOROORAC - 

mie na prawo na schody. 

Pokój 
i ' duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 4 

rzyńcu, (Koło mostu). 

Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 
55556 

  

      

   

  

   

  

Przefarg. | 
Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa 

Dyrekcja Robót Publicznych) ogłasza pu- 
bliczny ofertowy przetarg na dostawę mater- 
jałów budowlanych: cementu, wapna, cegły, 
drzewa bud. tartego 0 różnych ini Cd, 
ram okiennych podwójnych z futrynami i 
okuciem, drzwi ciesielskich jednoskrzydło- 
wych z futrynami i okuciem, ćwieków, że- 
laza i wyrobów kowalskich, papy smolowa- 
nej, smoły, pokostu i farby. 

Ceny na materjał muszą być podane lo- 
co wagon st. Wilno towarowa. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 
1927 r. o godz. 13-tej w lokalu Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie przy 
ul. Magdaleny Nr 2, pokój Nr 78, pisemne 
oferty winny być złożone w tymże dniu o 
godzinie 12-tej w Kancefarji Oddziału Bu- 
dowlanego Dyrekcji pok. Nr 92, łącznie z 
pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłace- 
nie wadjum przetargowego w wysokości 5 
proc. od ogólnej sumy zaoferowanej. 

W ofercie musi być wskazane, że ofe- 
rent, jest obznajmiony z warunkami dosta- 
wy, technicznemi warunkami, wykazami ilo- 
ści materjałów, ślepemi kosztorysami i obo- 
wiązującymi warunkami przetargu, które 
można oglądać w pokoju 91. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 
wo swobodnego wyboru oferenta, względnie 
nieprzyjęcia żadnej oferty. 

Za Wojewodi 
Dyrektor Inżynier 

(—) ST. SIŁA-NOWICKI. 
Nr 858-VI. 
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66 $ „Słowa 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

| Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i Htewskiego. 
Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa ® 

DOKTOR \ 

0, ZELDOWIGZ 
chor,W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. 

SKÓRNE 
ad 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 

RYCZNE i ehor, 
DRÓG MOCZ. 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tet. 277 

W. Źdr. Nr, 31. 

Or. 6. Wolfson 
weneryczne, — тосто- 
łciowe i skórne. ul 
ileńska 7. tel. 1067, 

  
Lekarz - Dentysta 

Jadwiga 
Piotrowska 

powróciła i rozpoczęła 
przyjęcia od 10 —Żi 
4—6, ul. Mickie: 

wicza 22—11. 
    

DOKTOR 

Aleksander Libo 
Chorcby uszu, gardła 
inosa. Zawalna 22, 
ой 9—11 1 2 — 5 р.р. 

W. Z. P. Nr 98. 
  

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ožynska-Smolska 
Choroby jamy ustne, 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. 
ii; Wydz. Zdr, Nr 3 

AK) 

   

        

  

6563. <Motylski Szloma» w Szczuczynie pow. Lidzkim, 
Sklep spożywczy i bakalji. Firma istnieje od 1900 roku. Wła- 
ściciel Motylski Szloma zam, tamże. 795—VI 

6564. <Pisiuk Jak6b>wWilnie, ul. Słowackiego 4. Robo- 
ty budowlane. Firma istnieje od 1925 roku. Wżaściciel Pisiuk 
Jakób zam. tamże. 196—VI 

6565. <Ratman Zelman» w Szczuczynie pow. Lidzkim. 
Sklep spożywczy, zboża i bakalji. Firma istnieje od 

7 Wiašciciel Raiman Zelman zam. tamże. 

6366. «Śrolowicz Szloma» w Nowym Dworze 

1897 r. 

pow. 
Lidzkim. Przedmiot sklep galanterji, żelaza, manufaktury, Fire 
ma istnieje od 1927 roku, 
tamże, 

łaściciel Srolowicz Szloma zam. 
198—VI 

6567, «Staryńska Chana> w Nowym Dworze pow. Lidz- 
kim. Sklep spożywczo-kolonjalny. Firma istnieje od 1927 roku. 
Właściciel Staryńska Chana zam. tamże. 7199—VI 

6568. <Zelwiański Abram» w *aduniu pow. Lidzkim. 
Apteka. Firma istnieje od 1914 r. Właściciel Zelwiański 

800—V zam. tamże. 
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Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ- 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
śliwek i wiśni. Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa od  Makowej 
dom 1 m. 14, od 10 

do 12 z rana, 

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

dobre świadectwa. 
Łask. zgłosz pod adr.: 

Moniuszki 8 — 5. 

Poszukuję 
posady nauczycielki 
na wyjazd do młod« 
szych dzieci, mam 
świadectwo szkolne. 

Adres: 
ul. Wielka 27—14. 
  

MIESZKANIE, 
możliwie w cent- 

rum miasta Poszuraę, 
Zgłoszenie sub. J Т. 
do adm. «Słowa». 

POSZUKUJĘ 
posady bony z szy- 
ciem, lub gospodaro- 
wania do samotnej 
osoby. Mam šwia- 
dectwa. Wielka 27—14 

5 ESO 

  

  

Potrzebna 
starsza kobieta, Zzdro- 
wa, łagodnego  cha- 
rakteru, wyłącznie do 
dwojga małych dzieci. 
Zgłaszać się osobiście 
pod adresem: ul. Su- 

bocz Nr 21 m. 8. 
  

Do wynajęcia 
k i ŚP wake" 

egjonowa 41. 
  

RTYSTA 
MALARZ 

chcący być na 
wsi przyjmie w nie- 
dużym majątku ziem- 
skim płatne zajęcie 
rządcy lub doradcy. 
Listownie, administr. 
«Słowa» pod Nr. 703. 
    

Garaž 
dla samochodu 0so- 
bowego wynajmę od 
zaraz w pobliżu ul. 
Wileńskiej. Zgłoszenia 
ul. Wiieńska Nr 

m. 

SZOFER 
z kaucją potrzebny od 
zaraz na samochód 
towarowy. Zgłoszenia 
do adm. <Słowa» 

pod «Szofer». 

  

OFIARNYM 
CZYTELNIKOM 
poleca administracja 
„Słowa* rodzinę po- 
zostającą bez środków 
do życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z 

mieszkania. Łaskawe 
ofiary przyjmuje adm. 
„Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej*. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć sb fachowe kore- 

prof. 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko- 

kupieckiej, 
handtowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 

Sekułowicza, 

korespondencji 
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PROSPEKTOW! 

Buchalter 
z długoletnią praktyką 
w _ zakresie  księgo- 
wości bankowej, prze- 
mystowej i  handio- 
wej poszukuje pracy. 
Może na wyjazd, ul. 
Nasza, d. Nr 10, m. 1 
  

POTRZEBNE 
od 1 sierpnia 2 ume- 
blowane pokoje z 

używalnością kuchni, 
możliwie w centrum. 
Zgłoszenia listownie, 
lub osobiście ed 12—2, 
ul. 3-go maja 7 m. 8 
(parter na lewo) J. R. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji" 
Chętnie na wyjazd, 
Adres w adm. «Słowa» 

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 

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

ra 2 m. 3. 

(Zwierzyniec)* 

Do sprzedania 

WILK 
LITEWSKI 

5-cio tygodniowy. 
Montwiłłowska 16, 

od 10—11-ej, 14—16-ej 
    

Jadąc z dworca w so- 
botę wieczorem po 
Zawalnej ul. zgubiono 

OD 
LUTY pusetrówa 
kal. 16. Łaskawego 
znalazcę uprasza się 
odnieść za wynagro- 
dzeniem na ul Za» 

walną 11 m. 5. 
Jastrzębski, 

utynowana — па- 
R uczycielka i biu- 

rowa 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 
wiecie _ Wilejskim 

przeszło 500 drzew 
owocujących. Oferty 
do adm. «Słowa» 

pod Nr 5138. 
— —- 

STUDENT 
U. S. B. szuku 
kondycji i z 
wsi. solidny m 
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później kurtyna zwolna spłynęła na 
dół. W tejże chwili Gilberta zawo- 
łała: 

— Cóż za koszmat! Czuję się 
chora, po takiej sztuce, — mówiła 
do Jana Marenil. Ależ to okropne, 
czyż mogą zdarzać się podobne wy» 
padki? 

— Nie trzeba się tak przeįmowač, 
przejaskrawianie barw jest prawem 
autorów, zarówno, jak akcentowanie 
pewnych zjawisk, upraszczanie, lub 
komplikowanie. Do ich praw należy 
również zgrupowanie faktów, które 
w rzeczywistęści należą do kilku od- 
dzielnych histotyj. Interpretują i wy 
myśłają.. zapewniam panią, że owo 
rozdwojenie osobowości nie wystę- 
puje nigdy w formie tak ostrej i że... 

— Ejże, panie Marenil, — przer- 
wał Lionel, schodząc ze schodów, — 
widzę, że z pana niedowiarek! Zu- 
pełnie jak Hallers, pan jest zupełnie 
jak Haliersl... Niech pan będzie szcze- 
ry, czy sądzi pad, że ktoś z nas 
mógłby się zaprzeć, że zdarzają mu 
się chwile jakichś zamglonych wspo: 
mnień, które wzbudzają w nim nie- 
pokój i zdziwienie? Sądzę nawet że.,. 

— Tak, wyzcał Jam Marenil, za- 
myślając się. Ma pan słuszność. To, 
co pan mówi, zdarza się istotnie. 
Ależ, skorn wszyscy prawie podle- 
gają tego rodzaju złudzeniom, to je. 
dnak trudno jest oskarżać wszystkich 
o chorobliwy stan rozdwojenia 050- 
bowościl... Nikt mieć nie może pod- 
wójtiej lub potrójnej pamięci... 

— Ach, niech pan tak nie mówil 
prosiła Gilberta. Zdaje mi się, że 
słucham w dalszym ciągu słów pro: 
kuratora Hallersa. To nie jest przy- 
jemne! Szczególnie, gdy te pan 

Lionel mocno zacisnął wargi dor 
koła papierosa, starając się ukryć sar- 
kastyczny uśmiech. Twarz zaś p. de 
Prase przybrała dziwnie nieuchwytny 
wyraz. 

XV. 

Anioł stróż — Foureade. 

Aubry miał bardzo nie wiele cza« 
su na wprowadzęnie w czyn planu 
swej pani, jednak na widok okazałej 
sumy, którą przeznaczyła na ten cel, 
nabrał nadziei, że misja uda mu się, 
Dzięki też hojności Aubry'ego bar 
„de la Coterie" stał się tej nocy te- 
renem wesołej zabawy. 

Symulując dobry humor pijaka, 
któremu udała się jakaś „robota“, 
Aubry zaczął rzucać pieniędzmi, jak 
człowiek, który z łatwością je zdo- 
był i równie szybko straci, częstując 
wszystkich obecnych. 

W ten sposób udało mu się za- 
jąć miejsce przy stoliku Freddy-Węża, 
niby bez żadnej ukrytej intencji. 

Freddy nie zdziwił się bynajmniej, 
zawieranie przelotnych znajomości 
było w zwyczaju w barze. Pośród 
pijących i palących, Freddy ой | pa 
lił w milczeniu, a Java oparłszy gło- 
wę na jego ramieniu również w mil- 
czeniu napawała się szczęściem, które 
ogarniało ją, gdy ukochany był blisko. 
Java poznała w Aubrym gościa ho- 
telowego, ałe nie znalazła w tem 
spotkaniu nic dziwnego. 

Aubry rozpoczął grę. W  podnie« 
ceniu nie mógł sobie znaleźć miej- 
sca, wstawał co chwila i siadał coraz 
to ma innem krześle przy stole, nie 
żałując wina i co chwiła napełniając 
puste  szkłanki. Uważał, by przy 
Freddym nie pozostać dłużej, niż 
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mogły być złożone na;karb nieosiroż- 
nej gadatliwości pijaka, dawały do 
myślenia. Niedomówienia i znaczące 
zdania, nasuwały myśl o nieczystem 
pochodzeniu tych bogactw, które Au- 
bry hojną ręką rozsiewał, 

Freddy i Java słuchali jego słów 
nie mrugnąwszy, a niewzruszone ich 
twarze, twarze pięknych i silnych 
zwierząt, kryły jakiś chytry i nic nie 
mówiący uśmiech, 

Stosy talerzy i spodków zużytych 
zwiększały slę z każdą chwilą, woła- 
no o wino, piwo, musztardę i kor- 
niszony. Goście zabierali się do 
kart, zapominając o tym, któremu za» 
wdzięczali ucztę, inni, węsząc jakąś 
korzyść nadskakiwalt mu wyraźnie. 
Przewidujący Aubry obserwował nie- 
których z obecnych, szczególnie zaś 
jednego, 

Był to z wyglądu młody urzędnik, 
nikt mu nie towarzyszył Mimo wi. 
docznych usiłowań, które czynił, by 
czuć się pewnie w tem otoczeniu, 
widać było odrazu, że nie była to je- 
go zwykłe średowisko. Pił mło i nie 
palił Siedząc w pobliżu Aubrytego 
unikał patrzenia na niego, szczegół 
ten zwrocił uwagę Aubry'ego, który 
pomyślał z żalem, że ucho nie ma 
tej właściweści, co wzrok, że nie 
można dostrzedz czego ucho słucha, 
podczas gdy kierunek =pojrzenia daje 
się odrazu rozpoznać. Istotnie, niema 
sposobu rozpoznania czy ucho słu- 
cha, a 6no zawsze niewzruszone 
przysłuchiwać się może nieznacznie, 

Jednak ucho młodego nieznajo- 
mego pochyłało się wyraźnie w kie- 
runku Aubry'ego, podczas gdy wzrok 
błądził gdzieindziej, Przez chwilę 
dawny lokaj skoncentrował całą swą 

uwage na owym prefilu i uchu. 
«Trzeba go zmusić do mówienia» 

— myślał Aubry, przypominając s0- 
bie, że widział już tego człowieka. 

Wstał z miejsća raz jeszcze, zbli» 
żył się do lady, gdzie zakupił więk- 
szy zapas papierosów i wracając roz- 
siadł się ciężko obok tajemniczego 
indywiduum, które usunęło się, by' 
mu dać miejsce. 

Ruch ten był nazbyt uprzejmy, 
zdradził on człowieka dobrze wy- 
chowanego, przyzwyczajonego do in- 
nego śradowiska. 

Aubry zaczepił go poufale, klepiąc. 
co chwila po ramieniu. Tamten sta- 
rał się znosić to ze spokojem, lecz. 
na twarzy jego znać było wysiłek... 
Wreszcie Aubry zmuszać go zaczął 
do picia, z iście pijackim uporem. 

-— Proszę mi wybaczyć, — rzekł 
wreszcie wymęczony młodzieniec. — 
Nie jestem przyzwyczajony... 

— Więc, więc — bełkotał Aubry, 
symulując pijanego, — cóż ty tu ro- 
bisz? 

— Jestem pisarzem, przychodzę 
poznzć ten świat... 

— Tak, masz węch.. — Aubry 
żuł słowa, — ej, ej chłopcy, patrzcie 
no, jest tu taki pisarczuki,.. į 

Nikt go nie sluchai, wszyscy byli 
czemś zajęci. Freddry z Javą zwrócili 
się ku wyjściu w towarzystwie nieod* 
stępnego psa Benko. Niby niechętnie 
Aubry wstał zjewając głośno: 

— Eecch... i ja pójdę... z wami.... 
— Nie, mój mały, nie pójdziesz z 

nami, — odpowiedziała Java, — nie 
jesteś nam potrzebny, a zresztą Za 
nadto się napiłeś. 
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