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Wilno, Sroda 20 lipca 1827 r. 

ODDZIAŁY: 

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

NIEŚWIEŻ — cl; Ratuszowa 1 
NOWOGRODEK -- ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — ul, Rynek 19 

edakcja i Administracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 9 de 3 Telefony: redskcji 243, administracji 228, drukarni 202 

GŁĘBOKIE -— ul, Zamkowa 80 
GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁiDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł 3-go Maja 5 : 
WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 
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dog O prezydenta miasta. 
16 

Ž , fupa rządowa czy prawica So- 
hole cjalistów? 

mie W czasie ostatniego tygodnia za- 
—fstrzyła się 'opozycja całej polskiej 

L ewicy przeciw rządowi marsz. Pil- 
=luakiego. Wyzwolenie samo nazwa- 
lo swe stanowisko „ostrą opozycją”, 

ród PPS, przeszła do patosu rewolu- 

Vatyjnego, do akcji bezpośredniej. Ta- 
wikie stronnictwao zastarzałej i zatgch- 

iwiej nienawiści do osoby marsz. Pil- 
inóyudskiego, jak endecja, wchodzą ©- 

ułęgcnie już w ogon opozycji, której 
n. głową i zapałem jest PPS. 
zie! Dotychczasowe rządy w Polsce 

rzedstawiały spółki partyjne we 

ZTyszystkich formach spólek, znanych 
ggrawu handlowemu, jak firmowe, z 
przógr. odpowiedzialnością, komandyta- 
adlję j akcyjne. Rząd marsz. Piłsud- 

uskiego nie jest nawet akcyjną spółką 
m-Jartyjną. Dla tezy tego artykułu wy- 
+ tarcza tylko stwierdzenie i podkre- 
J jlenie z największym naciskiem, że 

enilziś PPS. znajduje się w stosunku 
Jo rządu marsz, Piłsudskiego w naj- 
' »strzejszej opozycji, ostrzejszej niż 

tycjine stronnictwa sejmowe, ostrzejszej 

Ę gjiż sama endecja. 
wa» Przejdźmy teraz od stosunków 

M Politycznych do stosuneczków — рой- 
OMcznych. Grupa radnych z PPS. w 

racjyileńskiej radzie miejskiej jest grupą 
„odawskroś  partyjno-polityczną. — Nie 
sonitdmawiajmy tm tego, bo oni sami 

wóbie tego nie odmawiają. Grupa 
adni0-tki nie jest partyjną, lecz dlaczego 

= obyła 5 mandatów? — Dlatego że 
maa czele stał p. Jan Piłsudski. — A 

|. Jana Piłsudskiego zna, teni, po: 
yaża i szanuje całe Wilno, lecz to 
Wilno, które głosowało na 10-tkę 

| zymiło” te dlatego, że "nazwisko p. 
| Amą Piłsudskiego  solidaryzowalo 

O+kę z polityką rządu. Temu chyba 

dówiki także nie zaprzeczy. 

Dlatego też dziwiły nas wybory 

„„„Zwarikowe, gdy 10-tka tak czule i 
Erdecznie pomagała P,P.S. w komp- 

itnej bezinteresowności. Wśród rad- 

ych 10-tki zasiada funkcjonujący mi- 
__ister w urzędującym gabinecie. I ote 

|grupy radnych, do której ten mini- 
ter nalzży, odzywa się głos mówiący 

ny jo innej grupy radnych: „panowiel 
„_fdziemy na „waszego* kandydata 

- łosowali, o ile wy przy wyborze wi- 
a $-prezydenta będziecie głosowali na 

1 $mcjalistę. Jeśli nie, będziemy  gloso- 

ali na socjalistę także i przy wybo- 

„376 na prezydenta“. 

21  Innemi słowy, grupa z ministrem 

1 Sfe środku żąda kategorycznie prze- 
owadzenia do magistratu przedsta* 
iciela skrajnej antyrządowej opezy:« 

ą 2ji. Widok osobliwy! Widok rozczu- 

a 1ijący! 
215 Oto przychodzą pónowne narady 

ad osobą prezydenta. I dowiadujemy 

Ę, że wśród 10-tki o każde rzucone 

4 |azwisko biegną się pytać 2-ki. „Zga- 

i- lzacie się czy nie zgadzacie?“ — „Jak 
za ię on wam podoba?*. 

| Takie postępowanie się niczem 

Lidyytłómaczyć nie da. Do Rady Miej- 
jej weszły trzy giupy radnych © 

ia opozycyjnej wobec rządu 
zjonomji politycznej. Są to endecy, 

а to żydzi, Są to socjaliści (nie li- 

lzącę oczywiście grup opozycyjnych 

s hż względem nietylko rządu lecz i 

dny /aństwa polskiego). Zgadzamy się, 

le bsz poparcia jednej z tych grup 

I oe prezydenta jest trudny. Lecz 
a Ziłaśnie dlatego, 22 -Prezydenta się 
| Z3rybiera według jego Kwalifikacji go- 
| SOpodarczych, właśnie dlatego, że P.P.S, 

#2 į tak dostała partyjnie-polityczne- 

l) wice-prezydenia — nie widzimy 
dzie Pwodu dlaczego grupa radnych na- 

Sjewana ministrem — specjalnie i 

lyłącznie na P.P.S, się ogłąda, czy- 

„Jaę wogóle Wrażenie, jakby nie czu- 

ws re dorośnista do samodzielnego 

Maria, i nie Byla 10-tką, lecz tylko 
ów awicą 2-ki. 

№ + może informacje nasze są mylūe? 

4 każdym razie należy życzyć Wil- 

© sby nowy P'EZYdent byt. obrany 

da za poparciem Socjalistów, lecz 

brew mim. Dobro Miastą na tem 
»rze wyjdzie. A P'ZY tej sposobno- —. 

— 

| 
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Likoidacja rewolucji wiedeńskiej. 
Oświadczenie kanclerza Seipla, 

„ PRAGA. 19.VII. PAT. Kanclerz Seipel zaznaczył w odpo- 
wiedzi swojej na postanowienia odbytej w .dniu wczorajszym 
konferencji mężów zaufania partji socjalistycznej, że należy prze- 
szkodzić powtórzeniu się ostatnich zajść. Decyzja w sprawie za- 

rządzeń, jakie mają być podjęte przysługuje jedynie radzie naro- 
dowej. Ona tylko może wydać zarządzenia w sprawie podjęcia 

śledztwa. Kanclerz będzie sprzeciwiał się wciągnięciu do śledztwa 

organów bezpieczeństwa, o ile jednocześnie nie będzie wdrożone 
dochodzenie karne przeciwko sprawcom zaburzeń Strajk komu« 
nikacyjny musi być zakończony, ażeby rada narodowa mogła się 

zupełnie swobodnie zebrać. 

Wezwanie Kominternu. 
MOSKWA. 19.YI1. PAT. Agencja telegraficzna unji sowieci 

kiej ogłasza odezwę Kominternu, w której Komintern wzywa 

proletarjat austrjacki, aby kontynuował strajk generalny, aż do 

obalenia rządu Seipla. Odezwa domaga się rozwiązania Organi- 

zacji faszystowskich i policji, natomiast zbrojenia robotników, 
utworzenia rad robotniczych w całem państwie i ukonstytuowa- 
nia rządu chłopsko robotniczego. 

Powrót do normalnego. życia. 
PRAGA, 19 VII. PAT. Według doniesień z Wiednia, w poniedziałek 

miasto przybrało zupełnie normalny wygląd. 24-godzinny strajk protesta- 

cyjny został zakończony. Magazyny zostały otwarte. Przedsiębiorstwa 

podjęły pracę. Ruch uliczny bez żadnych trudności został w daniu wczo- 
rajszym ponownie podjęty. W południe ukazały się dzienniki. W organie 
informacyjnym pariji chrześćjańsko społecznej ukazało się na podstawie 
informacyj zasięgniętych z miarodajnych kół oświadczenie, stwierdzające, 
że nie wzywano żadnych wojsk z prowincji do Wiednia, lecz, że w czasie 
ostatnich zajść posługiwano się jedynie wojskami garnizonu wiedeńskiego. 

Połączenie kolejowe podjęte. 
BERLIN, 19—Vil, Pat. Połączenie kolejowe z Ausirją zostało podjęte 

dziś przed południem w normalnym zakresie. Ruch towarowy został podję- . 
ty jednocześnie. 

Równowaga budżetu nie zachwiana. 
BERLIN, 19—Vli. Paś. Austrjacki minister finansów dr. Kienboeck w 

czasie rezmowy z korespondentem biura Wolffa oświadczył, iż rząd otrzy» 

mał węzoraj wiadomość o zakończeniu strajku kolejowego. Jest to dowód, 

iż rząd austrjacki posiada środki! do przeciwstawienia się zbrodniczym za- 
machom jakie wydarzyły się w ciągu osiatnich dni. Straty finansowe nie 
R tak wielkie, aby zachodziła obawa zachwiania równowagi finansowej 
iudzetu. ы 

Odbudowa Pałacu Sprawiedliwości.. 
BUDAPESZT i9 Vil PAT. Koszta odbudowy pałacu Sprawiedliwości wyniosą 

około sześciu miljonów szylingów. 

Zwołanie parlamentu. 
WIEDEŃ, 19 7. PAT. Prezes rady narodowej na żądanie partji 

socjai-demokratycznej zwoła! parlament na 25 bm. Oddziały 

wojskowe, które dotychczas stały na straży parlamentu zostały 

wycofane, ponieważ ochrona parlamentu okazuje się już zby: 

teczną. 

Krwawy wykaz ofiar 
WIEDEŃ, 19 7. PAT. Wiedeńska dyrekcja policji ogłosiła ko- 

munikat, z którego wynika, że dyrekcja policji już w piątek rano 

przewidując ewentualne wykroczenia w związku z wyrokiem 

w sprawie zajść w Schattendorfie podjęła odpowiednie zarzędze: 
nia. Policja zrobila użytek z broni painej dop.ero wówczas, kiedy 
zaczęto do niej strzelać z rewoiwerów. Komunik:t stwierdza, že 
ogółem zostało zabitych '67 demonstrantów i 2 urzędników ro- 
licji. Rany odniosło zgórą 100 członków policji bezpieczeństwa, 
z czego większość ciężkie, z pośród demonstrantów zaś 57 osób 
zostało ciężko rannych, a 166 lekko. Aresztowano 232 osoby. 
W czasie rewizji dokonanej w iokalu „komunistycznej „Rote 
Fahne* ar:sztowano 20 osób. 

Rewolucję przygotowali bolszewicy. 
BUDAPESZT, 19-VII. PAT. Otrzymano tu samolotem dzienniki wiedeń- 

skie. Stwierdzają one między innemi, że burmissrz Seitz przeszkadzał w akcji 

ratowniczej straży pożarnej, która chciała zlokalizować pożar w Pałacu Sprawie- 

dliwości. Prasa wiedeńska zaznacza, że krwawa rewolucja wiedeńska spowodo- 

wana została agitacją prowadzeną przez Moskwę. W ostatnich tygodniach przy- 

było do Wiednia bardzo dużo sowieckich agitatorów, którzy prowadzili swą 

pracę w różnych przedsiębiorstwach, wciskając się jednocześnie do szeregów ro* 

botniczych. Przed pałacem Sprawiedliwości policja zatrzymała jednego z emi- 
sarjuszy sowieckich obywatela rosyjskiego w chwili, gdy podżegał tłum przeciw- 

ko straży pożarnej i policji. Wśród aresztowanych 34 członków partji komuni- 

stycznej znajduje się 9 Rosjan. Śledztwo prowadzone jest w dalszym ciązu, Po- 

lieja posiada dowody, że rozruchy zostały przygotowane już bardzo dawno. 

Oprócz aresztowanych komunistów pozostaje w areszcie 198 csób, Pisma dono”. 

szą, że cudzoziemcy, przebywający podczas rozruchów w swoich mieszkaniach” 

a zwłaszcza w hotelach, byli zaczepiani przez tłum, który demonstrował przed 

hotelami wznosząc wrogie okrzyki i domagając się aby obcokrajowcy  natycti 

miast opuścili miasto. Zajścia te wywarły jaknajgorsze wrażenia: na cudzoziem* 

cach, którzy bądź samolotami, bądź też autami w panicznym strachu opuścili 

miasto. 

Demonstracje w Mińsku, 
Z Mińska donoszą: W związku z wypadkrmi wiedeńskiemi robotnicy w 

Mińsku, kierowani przez komunistów, zorganizowali szereg wieców i demonstra' 

cji, podczas których mówcy przepowiadali r;chły upadek państw burżuazyjnych 
i całkowite opanowanie Świata przez międzynarodowy prolct:rjet. Uchwalono 
rozpocząć zbieranie składek na pomcc dia proletarjatu wiedeńskiego. 
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ści wyjaśni się oblicze grupowe rad: przebieg wypadków: kandydat gospo- 
nych 10-tki. Znamy każdego z tych darczy i apariyjny i kandydat partyj- 

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

Redzkcja rękopisów miezamówionych nie zwraca. 

panów z osobna, —chcielibyśmy zo- 
baczyć, jaki chcą wytknąć Radzie 
Miejskiej kierunek pracy. Czy chcą 
narzucić jej swój program gospodar- 
czy, pierwszeństwo zagadnień gospa- 
darczyćh, który głosili przed wybo- 
rami, wzywając do, współpracy i prze” 
mysł i handel i kamieniczników, . czy 
też chcą być tylko prawicą socjalistów, 
A wiemy.z pewnością, że znów amzto- 

rzy kurjozów i dziwnych: widowisk 

będą zadowoleni, gdy zobaczą taki 

ny socjalistów. Panowie z 10-tki odda« 
ją swój głos na socjalistę. P. minister 

przerywa swą pracę ministerjalną, czy 
też urłop słodki, aby oddać głos na 

członka partji wzywającej do akcji 
bezpośredniej przeciw rządowi —Tego 

rodzaju rozwój wypadków uważamy 
za niemożliwy, gdyby istotnie miał mieje 
sce, to powtarzamy, że zadowolėni 
by być mogli tylko amatorzy bardzo 
dziwnych widowisk. | Cat, 

50 proc. drożej. 
    

Wypadki-wiedeńskie które ro- 
zegrały się znienacka, jak jedna z 
tych burz, które podczas upałów 
tegorocznych spadają na jedno to na 
drugie miasto — wypadki wiedeńskie 
dadzą się zrozumieć, gdy przypomni- 
my sobie, że w Austrji rząd państwa 
sprawują chadecy, rząd mad miastem 
Wiedniem, czyli prawie że nad półpań- 
stwem sprawują socjaliści. Rewoltę 
wzbudzili socjaliści ausiryjaccy, stara= 
li się ją opanować komuniści i rzucić 
jak potok na swój młyn. To im się 
nie udało. Socjaliści zostali panami 
położenia i panami kompromisu z 
chadekami. 

Towarzysze pęknych ladies. 
Nieskończenie większe znaczenie, ani- 
żeli boje na ulicach Wiednia, więk= 
sze niż wszystkie inne fakty polityczne 
dające się zaobserwować, większe anie 
żeli prace Ligi Narodów—ma znacze- 
nie genewska konferencja morska, Te 
trzy państwa, które się naradzają: 
Ameryka, Anglja, Japonja decydują 
bowiem o pokeju świata. Te trzy 
państwa  konferują tam właśnie o 
swoich najżywotniejszych interesach, © 
swojej sile zbrojnej ma morzu, o 
swoich drogach morskich. 

Konferencja genewska zainicjowa- 
na została przez Amerykę i coraz 
wyreźniej staie się widownią porażki 
amerykańskiej. Pomimo ustalonej w 
Waszyngtonie równości siły floty 
amerykańskiej, a angielskiej, równość 
ta istniała tylko na papierze, w rze- 
czywistości Angija jest o wiele silniej- 
sza od Ameryki, Ameryka wystąpiła 
więc z projektem zniszczenia wislu 
jednostek marskich angielskich, 'na 
to Anglja się nie zgodziła. Między 
janemi punkt sporny polega na po- 
stanowieniu  Anglji posiadania ,70 
krążowników. To są właśnie £owarzy- 
sze pięknych ladies owe statki, które 
mają zabezpieczyć handlowym okrę- 
tom angielskim swobodną od wszel- 
kich przygód cyrkulację po wadach 
kuli ziemskiej, Te 70 krążowników 
mają być po 7.500 fon każdy. 
Ameryka natomiast domaga się aby 
budowano krążowniki większe, po 
10.000 tonn i budowano ich mniej. 
Ameryka jest także w niesłychanie 
nierównej pozycji wobec Anglji i Ja- 
ponji pod względem baz morskich. 
Anglja ma je wszędzie, Ameryka pra* 
wie nigdzie, Ameryka ma jedynie 
kanał panamski do prędszego  prze- 
rzucenia swej floty z Atlantyku na 
Pacyfik, a działania ofensywne prze” 
ciw Japonji są niemożliwe ze względu 
na niedostateczność baz morskich na 
teatrze wojny japońsko-amerykańskie]. 
Wreszcie zarówno Japonja, jak Angija 
górują nad Ameryką swoim ludzkim 
materjałem marynarskim. Przymierze 
Anglo-Japońskie staje się odrazu 
dyktaturą oceanów. Ameryka o tem 
wie i dłatege kraj dollara chce wy- 
korzystać wszystkie swę wpływy po- 
lityczne aby stosunki te nieco zmie: 
nić. 

Jednomandatowy system wy- 
borów. We Francji wrócono do 
jednomandatowego systemu wyberów. 
Stoimy przed wielką zagadką: co one 
dadzą. Stworzono z powretem 611 
okręgów wyborczych, wegółe odtwo- 
rzono prawo wybercze z przed pół 
wieku. Aby.być wybranym posłem, 
trzeba mieć więcej niż połowę odda: 
nych głosów i więcej niż ćwierć licz- 
by uprawnionych do głosowania. 
Wobec tega w pierwszem glosowa- 
niu otrzymać mandat jest trudno. W 
drugiem głosowamiu wystarczy już 
otrzymać większość stosunkową, przy” 
tem prawo francuskie dozwaławpro- 
wadzać do tego drugiego głosowania. 
eałkiem nowe kandydatury. 

Posłowie francuskiego parlamentu 
już pędzą do dawnych swoich okrę- 
gów, z których kandydowali jeszcze 
grzed wprowadzeniem proporcjonał- 
ności, — odnawiają tam znajomości, 
składają wizyty, rozdają komplementy 
i obietnice, Okręgi w których zapew- 
mioną większość mają rojališci (jak 
Wandea) zostały rozbite i podzielone 
omiędzy innemi okręgami. Poza tym 
jedynym wyjątkiem, chlubnie świad- 
czącym o Sile rojalizmu francuskiego, 
skoro parlament dla walki z nim 
używa środków, aż tak wyraźnych, 
nowe iednomandatowe okręgi trzy» 
mają się ściśle granic administracyj- 
nych. 

” Piłsudski—Poincare. W dniu 13 
lipca odroczona została sesja Ssjmu 
polskiego i w dniu 13 lipca miał miej- 
sce we francuskim parlamencie iacy- 
dent następujący: 

P. Poincare (z miejsca) Nie wa: 
ham się uprzedzić Izbę, że jeśli dy- 
skusja będzie się przedłużać, ' obrady 
będą zawieszone (Hałas na skrajnej 
lewicy. omiechy Różne okrzyki). 

Połakom, którzy kechają się we 
władzy silnej i poważnej, możemy 

W perspektywie tygodnia. 
powiedzieć, że z dwuch sojusznic dziś 
powaga władzy leniej jest strzeżona 
w Polsce, niż we Francji. 

Generał! Hoffmann. Niezrównany 
nasz kolega pisze dziś 0 człowieku 
uderzającym pięścią. Gen. Hoffmann 
zaprzecza, aby bił pięścią w stół w 
Brześciu Litewskim. Ale była to po- 
stać niepospolita, talent silny, wspa- 
niały, potężny. Kto wie czy przyszła 
historja nie zdecyduje, że z trójki 
Hindenburg, Ludendorff, Hoffman, — 
właśnie ten trzeci nie był talentem 
największym. Napisał om książkę: 
„Wojna niewyzyskanych 'sposobno- 
ści”. — W sposób świetny broni tezy, 
którą wypowiada tytuł. Įešii chodzi 
nie o szczegóły, lecz o ujęcie całości 
w ed ręki kreślonych linjach, jeśli 
chodzi o nakreślenie szematu wojny 
europejskiej — to dwie są tak Świe" 
tne książki w literaturze powojennej: 
gen. Hoffmana i gen. ]. Daniłowa 
(czarnego Daniłowa) — 0 wielkoksią: 
żęcej Stawce. 

Hoffmann jest wspaniałym obroń- 
cą tezy: „wszystkie siły na miejscu 
rozstrzygałącem, dla pola zwycięstwa 
zaniechać należy tereny drugerzędac!* 
Oto okrzyk, który przenosi się przez 
karty jego książki, gdy wylicza  «nie- 
wyzyskane sposobności», Pierwsza 
ofenzywa i bitwa nad Marną, zaprze” 
paszczona przez odesłanie części й 
na front wschodni. Psiem można by- 
ło wygrać raz jeszcze wojnę na  za- 
chodzie przez przysłanie 12 korpusu 
z frontu wschodniege, — czego nie 
zrobiono. Wojnę z Rosją można 
było wygrać późną jesienią 1914 i la- 
tem 1915. Nie zrobiono i tego także, 
bo się nie zdecydowano w ten Spo- 
sób osłabić jeden front dla zgniece- 
nia drugiego. Potem można bylo cal- 
kowicię wygrać wojnę ma Bałkanach, 
można było całkowicie pobić we 
Włoszech. — Nie zrabiono tego. 

Gdy tego nie zrobiano — nisze 
Hoffmann, —to na ludzki rozum Niem- 
cy mie mogły wygrać wojny i trzeba 
było zawierać pokój, i eto jeszcze jed- 
na niewyzyskana sposobność, bo w 
r. 1917 za zrzeczenie się Belgji maż- 
na było uzyskać pokój. 

„Ale Bóg—zdaniem Hoffmanna— 
darował Niemcom rewolucję rosyjską. 
Wtedy trzeba było albo sprzymierzyć 
się z nowym rządem w Rosji, albo też 
w Rosji zaprowadzić porządek, ograni- 
czając się na zachodzie wyłącznie do 
defenzywy. Ale Ludendorff chciał uzy- 
skać decydujące rozstrzygnięcie „przez 
uderzenie na zachodzie— przegrał i za* 
miast prosić о pokój, próbował 
szczęścia raz po raz, aż do całkowi- 
tego wyczerpania wojska. A wtedy— 
kończy Hoffmann swą książkę: wydał 
Niemcy bezbronne na pastwę zimnej 
nienawiści Anglji, fanatycznej mści- 
wości Francuzów i umysłowo chore* 
go Wilsona". 

Przy końcu życia gen. Hoffmann 
nieraz występował ze zdecydowaną 
mienawiścią do bolszewików. Przed 
śmiercią wypowiedział takie słowa: 
«Niemcy ostatnie wystąpią przeciw 
Bolszewiji, lecz depiero po przystą- 
pieniu Niemiec — zaistnieje naprawdę 
możliwość zgniecenia Belszewji. M. 

Zaprzeczenie poselstwa au- 
strjackiego. 

WARSZAWA, 19.Vii PAT. Posel- 
skie austryjackie w Warszawie prze- 
slało PAT następujący komunikat au- 
strjackiego związkowego biura pra 

sowego: W związku z wiadomościa- 
mi o konferencji dyplomatów w po- 
selstwie czechesłowackiem w  Wied- 

miu węgierski charge d affaires w 

Wiedniu zwrócił się do  «Politische 

Korrespondenz» z prośbą o stwier- 
dzenie, że cn o żadnej takiej konfe- 

rencji nie nie słyszał, ani też nie od: 

wiedzał posła czechosłowackiego p. 
Vavieczki i że powyższa wiadomość 
6 jie dotyczy ona poselstwa węgier- 
skiego jest całkowicie zmyślona. 

O proteście włoskim. 
RZYM, 19 VI. "PAT. Dzisiejszy 

«Mattino» podaje wiadomość nieogło* 
szoną w innych pismach, a powia- 
rzającą informacje «Vossische Ztg» 
o proteście wyniesionym przez posła 
włoskiego w Wiedniu przeciwko u- 
tworzeniu w Austrji straży obywatel- 
skiej, liczącej dwa tysięcy ludzi, jako 
instytucji sprzeciwiającej się traktatowi 
w St, Germain. <Matino> komuniku- 
jąc tę wiademość traktuje ją jako 
prawdziwą. 

Min. Streseman na urlopie. 

BERLIN, 18, Vił. Pat, Minister 
Siresemann w dniu dzisiejszym opu- 

ścił Berłin udając się do miejscowo- 
ści kąpielowej Wildungen, gdzie spę« 

dzi urlop wypoczynkowy. 

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 

Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostąr czenie numeiu dowodowego 20 gr. 
  

Sejm i Rząd. 

Urzędowanie mar. Piłsudskiego 

WARSZAWA, 19—VII. Pat, O g. 
5.е] popołudniu przybył do Prezyd- 
jum Rady Ministrów marsz. Piłsudski, 
gdzie urzędował do godz. 7-ej załat- 
wiając sprawy bieżące. Ponadte Pan 
Prezes Rady Ministrów przyjął mini- 
stra pełnomocnego i posła polskiego 
w Bukareszcie p. Szembeka oraz pos- 
ła Finłandji w Warszawie p. Pro- 
kope. 

Min, Składkowski wyjechał na 
inspekcję. 

WARSZA *A, 19.VII. (żel. wł.Słowa) 
Minister Składkowski wyjechał w 
dniu dzisiejszym o godz. 4 po poł. 
samochodem па inspekcję w niewia- 
domym kierunku, 

Urzędowanie w czasie upałów. 

WARSZAWA 19.VI! (żel. wł. Słowa) 
Minister Składkowski pozwolił urzęd- 
nikom ministerstwa urzędować w u- 
palne dnie bez marynarek, nie wyłą- 
czając nawst prawa pokazywania się 
w tym stroju w gabinecie własnym. 

Sejmiki woj. Warszawskiego 
rozwiązane. 

WARSZAWA 19.VII (£el.wł. Słowa) 
Minister Składkowski wydał rozporzą: 
dzenie rozwiązujące wszystkie sejmiki 
powiatowe na terenie województwa 
Warszawskiego i nakazujące nowe 
wybory. 

Niedobón bilansu handlowego 
; za czerwiec. 

wARSZAWA. 19 VII (tel. wł,ożowa) 
Bilans handlowy za czerwiec zam= 
knięty został z niedoborem około 46 
miljonów złotych. Przywóz oznacza 
się cyfrą 160.040 zł. w złocie, wywóz 
114.006 zł. w złocie. Ujemny ten sian 
objaśnia się wzmożonym przywozem 
zboża na przednówku. : 

Wzrost oszczędności w PKO. 
WARSZAWA, 19:Vii (żel. wł, Słowa) 

Ostatni miesiąc wykązał nadspodzie- 
wany wzrost ruchu oszczędnościowe. 
go. liość kont w P,KO. przekracza 
znacznie liczbę przewidzianą na ko- 
niec grudnia r.b. 

Delegacja komisji ankietowej 
w Łodzi. й 

* WARSZAWA 18 VII (tel. w!. Slowa) 
Specjalna delegacja komisji ankieto- 
wej przebywająca obecnie w Łodzi 
zwiedza fabryki i bada warunki pra- 
dukcji przemysłu włókienniczego. 

Minister Benesz o sytuacji w 
Wiedniu. 

PRAGA, 19 VII. PAT. jak podaje 
«Bohemija» dzisiaj minister Benesz 
oświadczył w rozmowie z redaktorem 
tego pisma, że ocenia sytuację w 
Wiedniu spokojnie i nie żywi żad- 
nych obaw. Co do koncentracji wojsk 
czechosłowackich i _ ewentualnego 
wkroczenia celem obrony ludności 
czechosłowackiej w Wiedniu oświad- 
czył minister, że wiadomość ta po- 
zbawiona jest zupełnie podstaw. 

Narada polityczna w Brukseli. 
BRUKSELA, 18. VII. Pat. Agencja 

Belga dowiaduje się: Z okazji pobytu 
w Brukseli prezesa ministrów Peinca- 
rego odbyło się (u szereg narad po- 
litycznych z członkami rządu belgij- 
skiego. 

Ciekawe cyfry, 

KATOWICE, 18.Vii, PAT. „Kato- 
lik*, wychodzący codziennie w Byto- 
miu, zamieszcza dzisiaj następujące 
perównanie: w województwie śląskiem 
znajduje sig 280.000 Niemców, a do 
szkół chodzi tam okało 28000 dzie- 
ci niemieckich. Na Śląsku opolskim 
zaś mieszka przeszło 500.000 Peola- 
ków, a do szkół chodzi tam około 
600 dzieci poiskich. 

Proces о znieważenie min. 
Stresemanna. 

BERLIN. 19.VIt. PAT. Sensacyjny 
proces o obrazę ministra Streseman* 
na toczący się przeciw adwokatowi z 
Plauen Muelisrowi zakończył się dzi- 
siaj w drugiej iastrncji udrzuceniem 
apelacji dr. Muellera i zatwierdzeniem 
kary 10 000 marek, ma którą był on 
skazany w pierwszej instancji. Sąd 
uznał, że ponieważ najcięższy zarzut, 
jaki może być stawiany  politykowi, 
mianowicie zarzut dostarczania ma- 
terjału wojennego wrogiemu państwu, 
który nałeży do najbardziej zniesla- 
wiających zarzutów. nie został udo- 
wodoniony, więc adwokat Mueller 
winien jest rozpowszechniania takich 
zniesławiających pogłosek i musi być 
surowo ukarany. =
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Rozłam w Bialoruskim 

Od roku 1919 począwszy istnieje 
w Wilnie Białoruski Komitet Narodo* 
wy, jako reprezentacja narodowa lud- 
ności białoruskiej w Polsce. Instytucja 
ta, niezadługo po jej utworzeniu, zo- 
stała opanowaną gruntownie przez 
klikę białoruskich elementów wywro- 
towych, która następnie skrystalizo- 
wała się w bolszewicką „Hromadę*. 
Klika ta ze znanym „monarchą“ bia- 
łoruskim na czele, sprytnie manewru - 
jac patrjotycznem hasłem: «jednolite- 
go frontu narodowego” Białorusinów, 
oraz teroryzując swych malkontentów 
przez piętnowanie ich tytułami „rene- 
gatów* i «zdradników», w rezultacie 
tej taktyki nie tylko że zagarnęła w 
niepodzielne wpływy większość biało- 
ruskich instytucji społecznych i kuliu- 
ralno-oświatowych, obsadzając je swe- 
mi ludźmi, ale wprowadziła formalną 
—dyktaturę, zmuszając białoruskich 
działaczy innych, bardziej umiarkowa* 
nych poglądów politycznych, do wy: 
rzeczenia się własnego «widzi mi się» 
i ścisłego nagłęcia się do zamierzeń 
i „polityki* kliki. 

Tyranja „monarchy* doprowadza- 
ła nieraz do sytuacji tragikomicznych; 
tak naprzykład organ Ch. D. biało- 
ruskiej „Krynica*, przeważnie zamiesz- 
czając wymuszone ultra-radykalne ar- 
tykuły, czasami, przez zapomnienie, 
drukowała jakiś mocno - narodowy 
wstępny; wówczas „w Sferach* udzie- 
lano pismu surowej nagany, a w Raj- 
bliższym numerze ukazywało się spro* 
stowanie, wyjaśniające że redakcja za 
ten artykuł odpowiedzialności nie bie- 
rze, że jest to opinia indywidualna 
it p. 

Zdarzały się i sytuacje odwrotne, 
mianowicie redakcja pragnąc przypo* 
dobać się „sierom*, dochodziła w 
swej ultra radykalnej demagogji do 
kompletnego absurdu, ośmieszając 
społeczeństwo białuruskie; wówczas 
powtarzała się ta sama kistorja: na- 
gana, sprostowanie i t. d. Hegemo- 
nja taka, wielce szkodliwa dla bialo- 
ruskiego życia politycznego, trwała 
przez lat kilka i dopiero przed nie- 
dawnem, gdy poczęły wychodzić w 
Wilnie najorzód „Framadzkij Hołas* 
(1924 — 25 r.), następnie zaś „Bie- 
łaruskaje Słowa*, (1926 — 27 r.), sy- 
tuacja zmieniła się zasadniczo na le- 
psze. Pisma te o kierunku polono- 
filskim, głosząc odważnie swój wła- 
sny program i zdzierając figowe listki 
z rządzącej despotycznie kliki, pod: 
ważyły fatalnie autoryt „monarchy* 
i ośmieliły inaczej myślących  działa- 
czy białoruskich do  złekceważenia 
„tabu“; jednolitego frontu  białorus- 
kiego — i prowadzenia polityki sa- 
modzielnej. 

Wszelkie wysiłki kliki celem opa- 
nowania sytuacji pozostały bez rezuł- 
tatu i rewolła zwyciężyła ma całej 
linji. W latach 1925 — 26 daje się 
zauważyć znaczne ożywienie w bia- 
łoruskiem życiu politycznem: powsta- 
ja nowe stronnictwa, opracowują się 
programy partyjne, toczy się zażarta 
polemika na łamach pism i t. p. 

Wzmagający się aktywizm usamo- 
dzielnionej Ch. D. białoruskiej w łą- 
czności z późaiej zorganizowanym 
„Sielsajuzem”, popycha niebawem 
wymienione stronnictwa do decydu- 
  

  

Żadna skóra 
tego nie dokona, 

co obcas gumowy 

„BERSONA“.       

  

Komitecie Narodowym 
jacej wałki z kliką już. skonsolidowa- 
ną w tym czasie w «Hromadę» o na- 
leżne stanowisko w Białoruskim Ko- 
mitecie Narodowym w Wilnie. 

: !;Ч Smreczyński. 

Jak aresztowano Picka 
BERLIN, 19 VII. PAT. Prasa ber- 

lińska podaje szczegóły aresztowania 
w Wiedniu posła komunistycznego 
do Rsichstagu niemi ckiego  Wiłhel- 
ma Picka. Poseł Pick odleciał w so- 
botę rano samolotem do Pressburga 
a stamtąd udał się autem do Wiednia. 
Policja wiedeńska aresztowała posła 
Picka na podstawie dokumentów, 
znalezionych przy nim, a zawierają- 
cych dyrektywy partji komunistycznej 
Niemiec dła komunistów wiedeńskich. 
Poseł Pick aresztowany został zatem 
pod zarzutem podżegania do zabu- 
rzeń i osadzony w wiedeńskiem wię 
zieniu sądowem. 

Ciekawą jest rzeczą, jak oświadcza 
<Berliner Tageblatt», że poseł Pick 
odbywał swój lot de Wiednia z puł- 
kownikiem policji berlińskiej Heimann- 
berg. Jednocześnie dzienniki berriń- 
skie twierdzą, że aresztowani zostali 
w Wiedniu również dwaj przedsta- 
wiciełe sowieckiej misji handlowej w 
Berlinie. W odpowiedzi na to amba- 
sada sowiecka w Berlinie egłasza 
półurzędowy komunikat, oświadcza- 
jący, że o żadnem aresztowaniu człon- 
ków misii handlowej sowieckiej nie 

jei nie jest w adome. Członek tej misji 
engel, który rzekomo miał być arasz- 

towany znajduje się istotnie w Wie- 
dniu i prowadzi tamm rokowania kre- 
dytowe. Lengiel ma pozostawać jed- 
nak na swobodzie i jutro ma wrócić 
do Berlina, 

Wycieczka Polaków 
z Ameryki, 

GDAŃSK, 19. Vil. PAT. Dziś o 
godz. 12 w południe przybyły do 
portu gdańskiego trzy okręty: „Tasso*, 
„Baltara*, Baltonia* z blisko 900 
uczestnikami wycieczki Polaków-ame- 
rykańskich, zorganizowanej przez zje- 
dnoczone komiiety im. Józefa Piłsud= 
skiego. Wycieczkę prowadzi nestor 
dziennikarstwa polskiego w Ameryce 
Północnej prof. Tomasz Siemiradzki 
i redaktor «Nowego Swiata» w No- 
wym Vgrku Wacław Blažewicz. Na 
powitanie wycieczki przybył do Gdań- 
ska pułk. Walery Sławek. Z ramienia 
władz polskich w Gdańsku w powi- 
taniu gości amerykańskich wziął u- 
dział zastępca kormnisarza generalnego 
Rzeczypospolitej Polskiej radca lega- 
cyjny Zaleski. 

Punkiualnie o godz. 12 wszystkie 
trzy okręty przybyły do portu gdań- 
skiego. Przedstawiciele władz pel- 
skich i członkowie komitetu przyjęcia 
udali się na pokład okrętu „Baliara” 
witając u wrót Rzeczyposporitej wy- 
cieczkę w osobie jej przewodniczące- 
go prof. Siemiradzkiego. Po šniada- 
niu wydanem dla członków komitetu 
przyjęcia i przedstawicieli władz pol- 
skich przez liaję „White Star* napo- 
kładach wszystkich trzech okrętów 'u- 
czestnicy wycieczki, żegnani przez or- 
kiestry okrętowe pieśnią „Pierwsza 
Brygada* odjechali dwoma specjalne- 
mi pociągami do Gdańska, gdzie po- 
dzieleni na grupy pod kierunkiem 
polskich studeatów politechniki gdan- 
skiej udali się na zwiedzenie zabyt- 
ków miasta, 

Jutro rano wycieczka przybędzie 
do Warszawy, gdzie zabawi trzy dni, 
t. į. do 23 lipca. poczem uda się 
na jeden dzień do Wilna 24 lipca. 
Dnia 25 lipca wycieczka znajdzie się 
w Lublinie. We Lwowie wycieczka 
zabawi dwa dni, mianowicie :26 i 27 
lipca i uda się do Zakopanego na 
kilka dni. Z Zakopanego powróci 
wycieczka do Warszawy i zabawi 
tam do 5 sierpnia cełem wzięcia 
udziału w zjeździe legjonistów. Z 
Warszawy wycieczka odjedzie do 
Kalisza, Łodzi, Częstochowy, Kraka- 
wa, Katowic, Poznania, Bydgoszczy, 
a wreszcie do Gdyni i na Hal. 

  

    

Człowiek, który udem 

rzył pięścią w stół. 

Gdy się doda, że uderzenie w 
stół aa nastąpiło w Brześciu Li- 

tewskim w lutym 1918-go roku— 
każdemu pamiętającemu, bodaj „tylko 

najefektowniejsze epiżody _ Wielkiej 

Wojny, stanie przed oczyma atletycz- 

na, wyniosła postać generała niemiec- 

kiego Maxa Hoffmaona. 
On to—jak opowiada legenda— 

miał uderzyć pięścią w stół wyprowa* 
dzony z cierpliwości przez delegatów 
rządu bolszewickiego przewlekających 
układyżpokojowe do nieskończoności. 

On tow książce swejej pod ciekawym 
samym już tytułem „Der Krieg der. 
versaumten Gelegenheiten* zaprote- 
stował kategorycznie przeciwko legen- 
dzie o uderzeniu pięścią w stół. Praw- 
da, powiedział to, co roztelegrafowa- 
no na Świat cały, lecz najspokojniej, 
siedząc wygodnie w fotelu za stołem. 
jak wiadomo, było to podczas wy* 
raźnego żądania Niemiec aby Rosja 
zrzekła się oficjalnie prowincyj będą- 
cych pod okupacja wojsk niemieckich 
—łącznie z Finlandją, czyli tak zwa- 
nych Randstaaten. 

— Tak musi być! — powiedział 
gen. Hoffmann, Zresztą 

naczelne już uważa Sprawę * za roz- 
strzygniętą i Randstaaten ed Rosji za 
odłączone. 

Nie potrzebował wcale walić pię- 
ścią w stół, Takie oświadczenie rów- 
nało się historycznemu Vae victis! 
Biada zwyciężonym! Swoją drogą gen. 
Hoffmanna okrzyknięto personifikacją 
brutalnego militaryzmu, Generał Max 
Hoffmann właśnie temi dniami rozstał 
się ze światem — w 58 roku życia— 
i z tego wszystkiego, co o nim napi- 
sano w gazetach berlińskich (i wie- 
deńskich da się odtworzyć wizęrunek 
bynajmniej nie wyłącznie jakiegoś re' 
piezentanta najnieznośniejszej buty 
żołnierskiej lecz i polityka wćale nie 
przeciętnego. 

Prawda, gdy zaraz po wojnie 
propagował połączenie się Niemiec z 
wczorajszymi jeszczę wrogami dlatego 
aby rozpocząć wspólną wyprawę na 
Rosję bolszewicką i bolszewizm w niej 
wytępić -— nazwano gen. Hoffmanna 
fantastą, Ale umiał też i bardzo trze- 
źwo patrzeć ua polityczne Sprawy i 
trafnie'o mich opinjować, owiele traf- 
niej niż np. Ludendorff, We wspom- 
nianie] swojej książce przytacza cały 
szereg błędów popełnionych przez 
Ludendorffa.... 

Rzecz charakterystyczna. Nie było 
dowódziwojeszcze ma świecie wojny, po którejby 

SŁOW U 

Wymiana not Niemiec i Belgji. 
BERLIN, 19—VII. PAT. Prasa berlińska donosi, że wczoraj rząd nie- 

miecki wręczył w Brukseli notę zawierającą odpowiedź na zarzuty belgij- 
skiego ministra spraw wojskowych hr. de Brocqueville'a co do Reichswehry. 
Zarzuty belgijskie na interwencję posła niemieckiego sformułowane zosta- 
ły w specjalnej nocie, na którą rząd niemiecki w swej nocie wczorajszej 
miał przedłożyć popartą dowodami odpowiedź, 

Jak twierdzi prasa niemiecka, rząde niemiecki miał zamiar w ciągu 
dnia dzisiejszego ogłosić pełny tekst obu not, na żądanie jednak rządu 
belgijskiego, który zamierza korespondencję dyplomatyczną w tej sprawie 
prowadzić dalej i na notę niemiecką odpowiedzieć drugą notą, ogłoszenia 
dotychczasowych dwóch pierwszych not zaniechano. 

Prasa berlińska wyraża niezadowolenie z powodu nieogłoszenia tych 
not i eświadcza, że zastosowanie się Niemiec do żądania belgijskiego od- 
powiada wprawdzie zwyczajom dyplomatycznym, polegającym na nieogła- 
sząniu tekstów not przed zakończeniem korespondencji, jednakże jest 
szkodliwe dla interesów Niemiec. 

Co zawierają noty? 
BERLIN 19 VIl PAT. Agencja Telegraphen Union oraz wszystkie niemal dzienni- 

ki berlińskie zamieszczają w formie aiettiejaldej z powołaniem się na nieokreślone bii- 
żej koła dyplomatyczne teksty not belgijskiej i niemieckiej. Nota belgijska ma wskazy- 
wać na trzy dowody, usprawiedliwiające zarzuty ministra de Brocquexvillea, że Niemcy 
nie wykonywują postanowień traktatu wersalskiego, dotyczących Reichswery. Do dowo- 
dów tych należy w pierwszym rzędzie nota międzyaljanckiej komisji wojskowej z lutego 
1925 roku, w której międzyaljancka komisja kontrolująca miała stwierdzić, że rząd nie- 

miecki przy zwalnianiu żołnierzy Reichswehry ze służby przekracza przewidzianą w 
traktacie wersalskim stopę 5 proc. Nota belgijską twierdzi, że stopa ta jest przez Niemcy 
przekraczana, aż do wysokości 25 proc., co umożliwia rzadowi niemieckiemu potrojenie 
w każdej chwili wojska stałego. 

W odpowiedzi na te zarzuty nota niemiecka ma oświadczać, że nota między- 
aljanckiej komisji wojskowej z lutego 1925 roku nie istnieje. Istnieje natomiast nota 
zbiorowa mocarstw aljanckich z czerwca 1925 roku którą zawiera istotnie zarzuty przy- 
toczone w mowie ministrą Brocqueviliea. Sprawa ta została zakończona zdaniem rządu 
niemieckiego przez ząrządzenie Prezydenta Rzeszy z dnia 31 grudnia 1926 roku, które 
uznane żostało przez komisję ambasadorów w dniu 31 stycznia 1927 roku za zadąwała- 
jące rozwiązanie. 

interesujące cyfry o Reichswehrze. 
BRUKSELA, 19 Vil. PAT. Agencja Belga donosi, że nowa 

nota belgijska do rządu Rzeszy w związku z przemówieniem 
ministra de Brocqueviliea w senacie belgijskim zwróci uwagę, 
że Niemcy mają możność w chwili obecnej potrojenia z dnia 
na dzień stanu liczebnego Reichswehry i wysłania na granicę 
państwa armji złożonej z 300 tys. ladzi. 

Nota podkreśla następnie, że w dokumentach urzędo.- 
wych niemieckich można znaleść cytry potwierdzające 
powyższe twierdzenie i cytuje cytry wykazujące iż Niemcy 
zakupują w wieikiej ilości materjał wojenny. Gdy Francja 
ustaliła swe wydatki na amunicię w roku 1927 na sumę 
30 miljonów franków papierowych, budżet niemiecki prze- 
widuje na ten cel wydatki w sumie 45 miljonów marek w 
złocie. 
TARŁO ELRĄEE Z ZTTRESKAC IKT TT TTT NETTO 

Zamierzona wizyta Chamberlaina w Berlinie. 
BERLIN, 19. Vil. Pat. Cała prasa berlińska podaje za Daily Tele- 

graphs wiadomość, że jest rzeczą bardzo prawdopodobną choć jeszcze 
nie zupełnie pewną, że Chamberlain odwiedzi na jesieni ministra Stresee 
manna przed udaniem się ma posiedzenie Rady Ligi. Do wiadomości tej 
dodaje „Berliner Boersen Kurier” komentarz z niemieckich kół urzędo- 
wych, w którym wskazuje że w berlińskich kołach urzędowych, dotych- 
czas nic konkretnego © zamierzonej wizycie Chamberlaina w Berlinie nie 
wiadomo. Chamberlain miał oświadczyć niedawno w lzbie gmin, że ma 
zamiar odwiedzić: Berlin. Oświadczenie to zrozumiane jednak zostało w 
Berlinie w ten sposób, że Chamberlain pragnie zaczekać do jakiegoś 
specjalnego powodu, jak np. do wyznaczenia posiedzenia Rady Ligi w 
Berlinie, ażeby przy tej okazji złożyć wizytę ministrom niemieckim: 

Pierwsze spotkanie niemieckowlitewskie 
w sprawie traktatu handlowego. 

BERLIN, 19 Vil. PAT. «Vosische Zig.» stwierdza, że pierwsze spot- 
kanie przedstawicieli niemieckich i litewskich w sprawie rokowań handlo: 
wych miało na celu tylko wzajemne poinformowanie się o obustronnych 
życzeniach i propozycjach. Propozycje te będą obecnie badane przez 
odpowiednie resorty rządów obu krajów. Po dzisiejszem popołude 
niowem posiedzeniu spodziewać się należy dalszej przerwy w rokowaniach 
aż do chwili, gdy oba gabinety zakończą badanie propozycji strony prze- 
ciwnej. л 

Jeszcze ofiara GP.U. 
MOSKWA, 19—VIl. Pat. Sąd w Chabarowsku skazał 

na Śmierć przez rozstrzelanie b. oficera kozackiego Pisku: 
nowa, oskarżonego © urządzanie masowych egzekucyj i 
torturowanie więźniów. - 

Tajemniczy syn bankiera tureckiego. 
BERLIN, 19-VII, PAT. Korespondent Pressburski <Taegliche Rundschan> 

depeszuje, że w dniu wczorajszym aresztowano w jednym z tajnych lokali ko- 
munistycznych w Wiedniu syna bankiera tureckiego, który przyznał się, iż z po- 
lecenia rządu sowieckiego objeźdżał w ostatnich czesach Jugosławię, celem zor- 
ganizowania tam rozruchów komunistycznych 
nież t do Wiednia, 

GPU w obawie przed możliwością rozruchów. 
„| W związku z prowadzonemi ostatnio ma terenie Białorusi Sowieckiej akta- 

mi terrorystycznemi, władze bezpieczeństwa Sowietów wydały rozporządzenie 
o wysłanie wgłąb Rosji względnie na terytorjum Syberji pozostałych Polaków, 
zwłaszcza b. obywateli ziemskich. Jedńocześnie z tem dwa pułki stojące w Miń- 
sku odeszły do Kazania. Na ich zaś miejsce przysłano oddziały z głębi Rosji. 

Dyslokacja ta podyktowana jest obawą nawiązywania kontaktu pomiędzy 
ludnością i wojskiem. 

Zamach dynamitowy w Nowej Wsi, 
KATOWICE, 18:VII1. PAT. W nocy z dnia 16 na 17 b. m. o godzinie 0 min. 

5 dokonano w Nowej Wsi zamachu dynamitowero na dom Ryszarda Krzymi- 
ka, Skutkiem wybuchu zostało wybitych około 67 szyb wertości do 2Z0 zł. w 
nieruchomości Krzymika oraz w geb położonych naprzeciw siebie domach. 
Wypadków z ludźmi nie było. Dochodzrnie policyjne wykazało, że motywem za- 
machu były osobiste porachunki. Aresztowano trzech mężczyzn. 

i z tem poleceniem przybył rów- 

generałowie (z tej i tamtej strony) nie 
obrzucali siebie wzajemnie najciężej- 
szemi zarzutami. W Niemczech np. 

burg i Ludenadorfi, cbjąwszy dowódz- 
two armji Wschadniej, skwapliwie — 
skorzystali. Odniósł przeto. wielkie 

te powojenne porachunki wśród ge- 
neralicji są do dziś dnia na porządku 
dzieanym. 

Tak np. widać z itych porachun: 
ków i rewelacyj najzupełniej jasno, że 
Ludendorit nic nie widział poza ho- 
ryzontami politycznemi.. Poczdamu. 
Gen. Hoffman zaś obejmował o wie- 
le rozleglejsze widnokręgi. Bywał za- 
granicą, dobrze Rosję znał przebyw- 
szy czas dłuższy w pewnym  rosyj- 
skim garnizonie; odbył japońską 
kampanję w sztabie japońskim... Je- 
den z piszących o .gen. Hoffmannie 
nie waha się twierdzić, że jeśliby 
podczas wojny Hoffmann zajmował 
Stanowisko Ludendorffa (do czego 
nie wiele brakowało) inaczej by się 
była wojna dia Niemiec skończyła. 

Gen. Hoffmann, jako pierwszy 
sztabowiec armji Wschodniej, dowo- 
dził wespół z Hindenburgiem i Lu- 
dendorifem w bitwie pod Tannenber- 
giem i w książce swej twierdzi kate- 
gorycznie, że poprzedni wódz naczele 
ny armji Wschodniej gen. von Pritt- 
witz wespół z szefem swego sztabu, 
którym był hr. Wałdersce, ułożył był 
i przygotował cały plan bitwy pod 
Tannenbergiem, z którego Hinden- 

zwycięstwo nad Mazurskiemi įeziera- 
mi nie Hindenburg lecz von Prittwitz, 
A io udziale Hafimauna w гмусте- 
stwie niki nie wspomniał, Ludendorft 
pary z ust nie puścił, 

Całe lata pracewał Hoffmann wspól- 
nie z Ludendorffi" w Oberkommando 
Ost. Rozłam międzv nimi rósł powoli 
łecz stale, Szła jeszcze wszystko jako 
tako dopóki chaj razem przeciwsta- 
wiali się, jako stała opozycja, zarzą: 
dzeniom szefa naczelnego dowództwa. 
Był nim get. von Falkenhayn. Gdy 
atoli miejsce Falkenhayna zajął Hin- 
denburg i jego prawą ręką stał się 
Ludendorft, doszło między Hoffman- 
nem a Ludendorffem do coraz gwał- 
towniejszych scysyj. 

W grudniu 1917-go składał Hoff 
marn osobiście cesarzowi Wilhelmo- 
wi raport co do aneksyjnego progra- 
mu naczelnego dowództwa odnośnie 
do Polski. Ludendorff był za anskte- 
waniem połowy Polski. Hoffman" u- 
wažal i. | aneksję za niemającą sui 
su, znsińnig —i tak sią też o niej 
wobec cesarza wyraził, nie szczędząc 
dowodów. Nastąpiła historyczna na- 
rada w.zamku Bellevus 2 stycznia 
1918-go. Ludendoiii i iiadenburg 

WYWIAD Z JÓZEFEM MURASZKĄ. 
Józef Muraszko wypuszczony zo- podwórzu więziennem, Wciąż grożono 

stał z więzienia przed trzema miesią- 
cami. W dniu wczorajszym odwiedził 
naszą redakcję. Wygląda wymizero- 
wany i nieco podenerwowany. Ubra- 
my skromnie, wysoki, zgarbiony tre- 
chę. O [swoim czynie mówi śmiało 
i rzetelnie. 

— Był to odruch żołnierza, żołnie- 
rza starego, który w licznych walkach 
przelewał krew i narażał życie. Nie 
mogłem zrozumieć tych ludzi, tych 
oficerów, którzy zdradzili ojczyznę. 
Fakt, że oto najwięksi zbrodniarze, 
sprzedawczycy opuszczają kraj, który 
zdradzili haniebnie, i staną tam na 
złemi czerwonych zbirów jako ludzie 
wolni podziałał na mnie strasznie, 
W pierwszej chwili nie zdawałem s3- 

  

bis sprawy z tego, co robię. Długie 
okresy walk jakie przeszedłem wy- 
czerpały me nerwy. Nie byłem w 
stanie zastanowić się długo nad 
swym odruchem, który był błyska- 
wiczny. Być może, że gdybym dłu- 
żej nad tem pomyślał, nie uczyniłbym 
tego.—Nie żałuję wszakże swego 
czynu. Odsiedziałem dwa lata w wię- 
zieniu, odsiedzieć bym mógł i cztery, 
ale wiem, że oto o dwuch zdrajców 
jest mniej na świecie. Dwóch łotrów 
okropnych! Gdyby to nie byli Polacy 
i oficerowie, może fakt wypuszczenia 
ich na wolność nie oburzyłby mig, 
starego żołnierza, tak bardzo. 

— |Jak obchodzono się z Panem 
w więzieniu? 

— Władze sądowe i prokurator- 
skie odniosły się do mnie w ramach 
przepisów. Nie doznałem z tej strony 
żadnych szykan. Niestety nie mogę 
powiedzieć tego o władzach więzien- 
mych, a właściwie o niektórych z nich. 
Nie mogę powiedzieć, ażeby na Łukisz- 
kach odnoszono się do mnie grzecz- 
nie. Jeszcze gorzej było w Grodnie 
i. Warszawie. m różnych 
szykan, ze strony bardziej niesu- 
miennych urzędników. Nie chce się 
wszelako rozwodzić nad tem. To rzecz 
prokuratora, któremu sią skarżyłem. 
Bolesne przeżyłem chwile. Najlepiej 
czułem się w Gnieźnie, dokąd ode 
transportowano mnie ostatnio. 

Najbardziej jednak cierpiałem ze 
stręny komunistów zamkniętych w 
więzieniach. Od chwili mego osadze- 
nia, aż do minuty, gdy opuściłem 
bramy więzienia, byłem nieustannym 
objektem ich demonstracyj, szykan, 
wytnyślań. Dobijano się do mojej 
celi, demonstrowano pod drzwiam, 
na korytarzu. Komualści krzyczeli 
gdym się ukazał na przechadzce w 
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przedłożyli cesarzowi plan anektowa- 
nia połowy Polski; |cesarz sprzeciwił 
się... powełując się na opinję i argu- 
menty gen. Hoffmanna. Wówczas obaj 
zagrozili dymisją. jeżeli aneksja nie 
nastąpi, Cesarz wytrwał przy swojem, 
Od tej daty byli Ludendorif i Hoff- 
man z sobą na noże. 

W książce swojej przypisuje Hoff- 
mann przegranę Niemiec tylko i je- 
dynie wielkim błędom militarnym i 
politycznym, które popełniono. Pierw- 
szę ciężkie błędy — powiada — popeł- 
niło naczelne dowództwo podczas 
bitwy nad Marną. Fatalne błędy po- 
pełaił Falkenhayn. Do największych 
błędów zaliczyć trzeba: ofenzywę na 
Verdun, marne prowadzenie kampanii 
w iSerbji, nie opanowanie Salonik, 
wreszcie nie zgodzenie się na wspól- 
ne wielkie zaatakowanie włoskiego 
frontu. 

Zdaniem gen. Hofimanna jedynym 
naprawdę wielkimi  strategiera—nawet 
wyraża się „genialnym* —był Conrad 
von Hoeizendorfi, twórca planu wiel- 
kiego. wspólotge uderzenia na front 
włoski. Fatalność chciała, że okolicz- 
mości te lub owe stawały zawsze na 
pizęszkodzie wykonaniu tego, co Cone 
rad załecał, 

«Jestem przekonany—czyfamy ma 
innem miejscu—że miożaa było otrzy: | 

mi šmiercią. Bywało często, że wła- 
dze więzienne nie mogły nawet zapo- 
biec tej nieustannej demonstracji. 

Obecnie gdym opuścił więzienie 
otrzymałem mnóstwo listów anonimo- 
wych, pogróżek, a wiem też z innych 
źródeł, że przygotowany jest zam” 
na moje życie. Nie obawiam się te 
i czynu swego nigdy się nie zaprę. A 

Czy duże pan widzi zmie 
obecnie w kraju? L 

— Tak, ku mej radości. Zawszų 
byłem zwolennikiem władzy silnej rę- 
ki. Polska cała podminowana jest 
niebezpieczeństwem komunizmu. Peł- 
no wszędzie elementów wrogich fna- 
szej ojczyźnie. Jedynie silna władza 
w państwie może zapewnić spokój 
krajowi. Nie jestem polityk, przeciw- 
nie, bardzo skromny człowiek, —zdaje 
mi się wszakże, że obecna Polska 
dużo zawdzięcza Piłsudskiemu. Do-, 
konał on tego, czego inne słabe rzą 
dy poprzednie dokonać nie mogły 7 
nie chciały: 

— Jak się Pan, osobiście, zapatru- 
je na czyn Kowerdy? 

— Usprawiedliwiam go jako Ros- 
janina. Mogę powiedzieć, że go ro- 
zumiem. Wszakże czyn ten zasługuje 
ma naganę ze wszech miar. Zamordo- 
wany zosiał poseł sowiecki, urzędnik, 
w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, 
przez co spowodować mógł poważny 
konflikt. Czyn ten zupełnie by inaczej 
wyglądał, gdyby miał miejsce poza 
granicami Polski—w Rosji. 

— Co pan obecnie zamierza czy- 
nić? 

— Czuje się nieco przybity mo- 
ralnie i fizycznie. Poszukuję posady. 

ЕПРОСЕИОННИИВ КИРСПЛВСЧКИЯ TDS TTT TYPE TNS 

Lord Cecil wrócił do Londynu 
GENEWA, 19—Vii, Pat. Admirał 

Brydgeman i lord Cecil delegaci an- 
gielscy na konferencję trzech mocarstw 
postanowili udać się do Londynu ce- 
łem odbycia narad z rządem. Konfe- 
rencja faktycznie została zawieszona 
go czasu powrotu z Londynu  dele- 
datów angielskich. 

Panika na giełdzie ateńskiej. 
BUDAPESZT. 19 7. Pat. Dzien- 

niki donoszą z Aten: Na greckiej 
giełdzie wybuchła dzisiaj panika. z 
powodu aresztowania wielu czynnych 
oflcerów marynarki, którzy będąc 
zwolennikami Pangalosa pragnęli oba- 
lić obecny rząd. 

Katastrofa żywiołowa w Mo. 
rawach. { 

PRAGA, 19 7. Pat. W ostatničh 
dniach nawiedziła Morawy i czesko- | 
niemieckie pogranicze nowa żywioło- 
wa katastrofa, niszcząc zbiory, zale- 
wając wsie i gościńce. Sławne jaski- 
nie Macochy na Orawie zostały zi 
pełaie zalane wodą, Siraty materjalne 
znaczne. 

P, Bacharin znowu o wojnie; . 
RYGA. 18.7, ATE. Na zakończe- 

nie „tygodnia obrony* Bucharin wy- 
głosił przemówienie о rozruchačh 
wiedeńskich. Wydarzenia w Wiedniu 
—ošwiadėzyt on—są iskrą rzuconą 
na Europę. Nowa wojna europejska, 
w której weźmie udział Rosja sowiec- 
ka, będzie wojną, która spowoduję 
międzynarodową rewolucję socjalną i 
odda połową świata pod władztwa 
zorganizowanej dyktatury proletarjatu. 
Rozruchy wiedeńskie są zapowiedzią 
wielkiej rewolucji w Europie i Azji, 
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Abonentów o łaskawe 
prenumerat, tudzież 
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mać od Koalicji pokój już w. roku. 
1917:tym na podstawach sżatzs quo 
ante belluam. Trzeba nam było tyiko 
wyrzec się Belgji i wycofać się z niej. 
Ale Ludendorff za nic nie zgadzał 
się na pełne j bez zastrzeżeń ewaku- 
owanie Bełgji. Natomiast latem 1918- 
go rozpoczął wielką ofenzywę na 
froncie zachodnim popełniając błąd 
za błędem. To doprowadziło do ka- 
tastrofy», „Ludendorff—pisze w kon- 
kluzji gen. Hoffman--chciał zwyciężyć... 
ale nie za wszelką cenę. Nie popro- 
wadził w bój wszystkich sił, któremi 
dysponował i mnóstwo  przytem po- 
pełnił blędów. Wielkie przełamanie 
frontu zachodniego nie udało Się; za- 
miast uznać, że to jest wręcz nie- 
możliwe i ograniczyć się natychmiast 
do ścisłej defenzywy; zamiast nakło: 
nić naczełne dowództwo do гогросге- 
cia politycznych rokowań, któreby da 
pokoju doprowadziły, gen. Ludendorff. 
prowadził beznadziejną ofenzywę do. 
ostatniej kropli krwi, dg ostatecznego 
wyczerpania się Sił armji trzymanej 
„do ostatka” w szalonym, nierównym 
boju. Ludendorff — pisze gen. Hoff- 
manu — wydał Niemcy bszsilne na 
łaskę i nieiaskę Koalicji», 

Cz J. 
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KURIER GOSPODARCZY 
Wody i ich eksploatas 

cja, 
1 Sprawie tej pošwigcilišmy na tem 
'miejscu juž nie įeden artykuł. Uwa- 
żając ją nadal za wyjątkowo aktualną, 
tem bardziej że w dziedzinie uzdro- 

wienia gosgodarki rybnej dotychczas 
mic nie uczyniono, poniżej przytacza- 
my szereg informacyj i uwag uzupeł- 
niających. 

a. Jeziora. Na terenie wojewódz- 
twa wileńskiego znajduje się przesz- 
ło 1000 jezior o powierzchni zgórą 
"70000 ha. 

Przeważna część jezior stanowi 
własność prywatną, do skarbu рай- 
stwa należy 157 jezior o łącznej prze- 

strzeni około 29,5 tysięcy ha, w tem 

4—słynne jezioro Narocz zajmujące 
przestrzeń 8000 ha. Tytuł własności 
wielu jezior jest sporny, co uniemoż- 

liwia wszelkie próby racjonalnego 
zagospodarowania. 

Badania jezior wiłeńskich były do- 

konywane dorywczo w czasie przed- 

wojennym, zwłaszcza w 60—70 1а- 

tach (patrz: Siemionow, „Geogr sta- 

tist. słowar Ros. imperji“, Koppen, 

«Gławnyje oziera» i inne). O. wydaj- 

mości jezior w chwili obecnej pozy- 

tywnych danych nie posiadamy. Wie- 

my tylko, że rybostan od czasu woj- 

my znacznie się zmniejszył skutkiem 

iście barbarzyńskiej eksplotacji W 

porównaniu do jezior w zachodniej 
części Polski, jeziora wileńskie są 

kilkakrotnie uboższe, o czem šwiad- 

czy wysokość przeciętnego czynszu 
(przeszło 10 klg. a 1 kłg. ryby od 

Ma lustra wody) i liczne obserwacje. 
Według posiadanych przez nas 

jnformacyj, celem zebrania danych o 
wydajności jezior, została przez wła- 

dze zarządzona oduośna ankieta. 
b. Wody płynące. W. granicach 

województwa wileńskiego przepływa 

około 55 większych i mniejszych rzek, 

mie włączając tu małych kiłkametro- 

wych strumieni. Bieg tych rzek po- 
siada długość 2700 klm. 

O wydajności rzek pod względem 
cybołóstwa nic nie wiemy; badań w 
tym kierunku nikt nie przeprowadzał. 
Dzierżawa płacona za rybołóstwo 
rzeczne również nie może rzucić świa- 
tła na sprawę wydajności ze względu 

qa skomplikowane warunki miejscowe. 

c Gospodarstwa stawowe, Sztucz- 
ażych, racjonałnie urządzonych stawo- 
wych gospodarstw w województwie 
jest zaledwie kilka. Według materja- 
łów urzędowych, następujące majątki 
posiadają gospodarstwa stawowe: w 
powiecie _ Wileńsko-Trockim:  „Świe- 
niec“ (D. Konarzewskiego) obszar 
60 ha — karpie; „Orwidowo“ (M. 
żyndram-Kościałkowskiego) — 89,5 
ha, karpie; „Waka“ (J. Tyszkiewi- 
wicza)—1 ha, pstrągi; oprócz tego w 
powiecie jest jeszcze 8 małych gos- 
podarstw karpiówych, obszarem od 
05 do 1 ha. pow. Oszmiańskim: 
„Sały* (P. Iwanowa)—138 ha, karpie; 
prócz tego 8 mniejszych gospodarstw 
stawowych © mieszanym rybostanie o 
łącznej powierzchni 7 ha. W pow. 
Brasławskim, najbardziej zasobnym w 
wody naturalne (jeziora): 3 małe gos- 
podarstwa karpiowe o łącznej po- 
wierzchni 13 ba; jedno z tych gospo- 
darstw zostało założene w r. 1922. 
W pow. Dziśnieńskim: „Sielce” (E. 
Kołłątaja) — 10 ha, karpie. W pow. 
Mołodeczańskim: «Malinowszczyzna“ 
(R. Świętorzeckiego)—11 ha, karpie i 
<Hrycowie> (jegož) — 47 ha, karpie 
(25 ha założono w 1925). Na terenie 
pozostałych powiatów stawowych gos: 

podarstw niema (o ile wyeliminować 
małe sadzawki). 

d. Przemysł rybny. Przemysł rybe 
my ma terenie województwa Wileń- 

skiego prawie że nie istnieje, jedynie 
w Wilnie są dwie fabryki konserw 
tybnych: 1) pod firmą «Balczuk» (przy 
ul. Beliny 7), istnieje od r. 1922, sta- 
nowi własność Spółki prywatnej, 2) 
pod firmą „Ryska fabryka konserw 
tybnych Selfida“ (ul. Kwaszelnia 21), 
istnieje od r. 1924, również własność 
spółki prywatnej. Prócz tego istnieje 
w Wilnie kilka prywatnych ,wędlarń 
rzywożonych śledzi solonych. O 
ocznej produkcji wymienionych za- 
kladów danych nie posiadamy. ® 

INFORMACJE. 
Obniżenie ceny superfosfatu. 

Fabryki superfosfatu uchwaliły w 
dniu 19 lipca 1927 r. obniżyć ponow- 

nie ceny superfosfatu przy wagono- 
wym odbiorze: 

franco stacja Tczew na zł. 12.96 
przy odbiorze do 31 lipca 1927 

franco stacja Tczew ma zł. 13.12 
przy odbiorze po 1 sierpnia 1927 

zaś franco stacje: Luboń lub O- 
strołęka, Włocławek, Warszawa Wsch., 
Kielce, Rędziny, Strzemieszyce- Warsz. 
Kraków-Bonarka, Bogucice, Ceres, 

Wilno, Wołkowysk Il Centr, Lwów- 
Podzamcze i Rymanów na zł. 13.60 

[przy odbiorze do 31 lipca 1927 
3 na zł, 13.76 
przy odbiorze 1 sierpnia 1927 
— wszystko za 100 kg. superfesfatu 
16 proc. bez opakowania. 

Rolnicy, którzy w ostatnich cza- 
sach zakupywali superfosfat po če- 
nach wyższych, niż powyżej podane, 
winni zażądać od firmy, która im to- 

war dostarczała, odpowiedniej redukcji 
ceny. 

Zmiana ustawy o scalania  dził z przedstawicielami firmy cały 
gruntów. szereg nadleśnictw, wyznaczając kon- 

3 tyn; dr. й 
W/ poniedziałek 11 b. m. uchwa- y „ang uw w Wilnie s dnią 19 

liła Rada ministrów projekt rozporzą- lipca r. b. Ziemiopłody: żyto loco Wilno 
dzenia Prezydenta Rzpltej, zmieniają. 53—55 zł., za 100 klg., owies 46—48 (zależ- 

cego dotychczasową ustawę o scala- gą” 9d Ba EP O Ša, 
niu gruntów z dnia 31 lipca 1923. pszenne 33—35, ziemniaki 11.00—12.00, słoma 

Komasacja obzjmuje mianowicie żytnia 8 — 10, siano 15—18, Tendencja 
grunta rozdrobione i rozmieszczone sz Dowóz umiarkowany. 
w szachownicę, oraz grunta nadmier- karołeje 116 = 0 prada. = us 
nie. zwężone i takie grunta mają być jowa 50 proc. 100 — 110, 60 proc. 80 — w, : p 
przekształcone w obszary odpowia- żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, 
dające wymogom prawidłowego go- Tazowa 50—55, kartoflana 80—90, gryczana 

spodarowania, drogą wymiany grun- R fe 10-75, 60 pros 
tów między właścicielami. Każdy Z 60—65, Ria 52 — 56 gr. za 1 klg. г 
uczestników scalenia otrzymuje z ob- Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 

Szaru komasacyjiego w zamian za | kg. krajowa 115—125, gryczaną cała 80-90, 
daetychczas posiadane działki odpo: DE + 80—95, pęczak 
wiadającą ich wartości nową działkę Mięso wołowe 250 — 260 gr. ża 1 kg., 
gruntu © typie zbliżonym, w miarę cielęce 200—220, barelių ZA za 200 r 
możności, do typu poprzednio posia- przowe 320—350, sch 50—380, booze! 
danego kompieksu działek. RE szynka świeża 350—380, wędzona 

Ww sposobie przeprowadzania ko- Tłuszcze; słonina krajowa i gat. 4.20 — 
masacji na tych zasadach opartej 4.50, il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
przewiduje nowe rozporządzenie znacz- "m В = OE Šis dis 

i i ja abiaf: mieko a gr. za r, 

B oka R OWA 60° ana 280--300, twaróg 100-120 za 1 kg, 
ychczasową procedurą. ser twarogowy 150 — 180, masło nioso 

Art. 7 punkt g dotychczasowej tone 450 — 500, soione 400 — 450, desero: 
ustawy postanawiał, że «przy scalaniu we s oi aoi 
gruntów należy równocześnie z urzę- EO PARC: 
du przeprowadzić parcelację sąsiadu- „rób, 057, 300° 600 a za szkE 
jących majątków w granic ch ustawy 
o reformie rolnej, jeżeli tego wyma- 
gałą potrzeby gospodarcze scalanych 

gruntów». Obecnie zaś Artykuł ten o- 
trzymułe brzimienie: „..przy scalaniu 
gruntów winno być przeprowadzone 
jednocześnie uzupełnienie gospodarstw 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 

bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20,00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł, za sztukę. 

Warzywa: kartofle 15—16 gr. za 1 kg., 
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młode 20—25, cebula 120—140, cebula zie- 

lona 5—10 (pęczek), szczaw 15—20 za 1 kg., 

sałata 15—20, marchew młoda 15—20 (pęcz.), 

pietruszka 5—10 (pęczek), buraki 25—30, 

młode S S cja Te so 

15 gr. za sztukę., groc! -85 gr. za E 

; fasola 80.90 gr. za 1 kg. szparagi 300—320. 

Jagody: truskawki 60—70 za 1 kę. 

poziomki 70—80, czereśnie 60—70, czarne 
jagody 70—80, agrest 60—70. 

Jubileusz ). E. ks, Biskupa Bandurskiego, 
Wileński Komitet Honorowy i wy- Obchód wraz z nabożeństwem i 

konawczy obchodu 40-lecia kapłań- wręczeniem adresu odbędzie się w 

stwa biskupa Władysława Bandurskie- niedzielę dnia 24 lipca br. 

go podaje do wiadomości, że uroczy« Komitet prosi instytucje, związki i 

stość, stosownie do życzenia Jego osoby prywatne o nadsyłanie depesz 

Ekscelencji pasterza, bśdzie ujęta w i listów pod adresem przewodniczą- 

Cukier; kostka 170-175 (w hurcie), 180- formy najprostsze, dające jednak cego komitetowi / wykonawczemu: 

185 (w detalu). 8 możność szerokim sferom naszego Wilno, prof. Kazimierz Sławiński, 
Ryby: liny żywe 380400. śnięte 250280 narodu i społeczeństwa wyrażenia ul. Nowogródzka 22, 

za 1 kg, szczupaki żywe 300-350, Śniee wieikiemu patrjocie hołdu i czci. 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 

Rozkaz dowódcy 6 brygady K. O.P, z okazji jubileuszu. —250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 

karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— Dowódca 6 bryg. K. 0.P. płk. Górski z je do wydania cennych Jego kazań, poezji 

220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, okazji 40-to lecia pracy kapłańskiej J. E. Ks. i myśli, gdyż Czcigodny Jubilat, poświęcając 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy Biskupa Bandurskiego wydai rozkaz do wszystkie środki sprawie ogólnej, nie mógł 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— podwładnych sobie oddziałów. Rozkaz ten dzieł swoich przekazać narodowi. 
220, stynka (brak) płocie 100—150, drob- brzmi jak następuje: 6 brygada KOP przodująca dotychczas 

ne 40—80. ы «Ота 24 < p SZ 40-to letni ju- * ofiarności na cele patrjotyczne nie pozo- 

в ileusz siužby kapžaūskieį, wojskowe] i spo- stanie i tym razem w tyle, a ofiarności 
GIEŁDA WARSZAWSKA łecznej przewielebnego Ks. BikinA Bandur- dowiedzie miłości Jubilata, którego aadwidc 

19 lipca 1937 c. skiego. Całe społeczeństwo polskie jak rów- szem ukochaniem była i jest Armja Polska, 
nież armjz łączy się we wspólnym hołdzie Wydanie dzieł Ks. Biskupa Bandurskie- 

Dewizy i waluty: dla wielkiego kapłana-patrjoty. Garnizon wi- go stanie się cennem podłożem dlą kształ- 
Tranz. Sprz. Kupno  leński i społeczeństwo celem uczczenia dzia- cenia duchą i krzepienia serc młodzieży i 

Dolary 8,91 8,94 8,89  łalności Dostojnego Arcypasterza, przystępu: starszego pokolenia. 
„Belgja 124,40 124,71 124,09 + $ : 
Holandja 358,40 359,30 357,50 й Z Ww iSLI< > Hola 3340 25030 25750 Wybory członków Magistrątu m, Wilna. 

RO a ŚR 250 „„Dalszy ciąg organizacyjnego po- Wilną p. Łokuciewski jednocześnie 
La 2650 2655 2644 Siedzenia Rady miejskiej dla dokona- zaznacza: 1) że wobec zrzeczenia się 
Szwajcarja 17218 17261 17173 mia wyborów członków Magistratu przez p. Aleksandra Lednickiego man- 
Wiedeń 125,80 126,11 12549 odbędzie się we czwartek, dnia 21 datu prezydenta miasta, porządek 
Włochy 48,62 48,74 _ 4850 lipca, © godz. 8-ej wiecz, w domu dzienny będzie obejmował powtórne 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 55— 54,75 
Pożyczka dolarowa 82,— 82,50 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwers. —,— 63,— —— 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. i Banku 
Rolnego 92,— — 
4,5 proc. ziemskie 59,— 53,75 59,50 
4 proc. ziemskie 52,— 
8 proc. Warsz. 76,25 75,/5 

przy ul. Ostrobramskiej 5 (szkoła 
powszechna Nr. 3). 

Zapraszając radnych o przybycie 
na to posiedzenie, wice-prezydent m. 

wybory prezydenta, 2) że w myśl art. 
41 ustawy miejsk'ej dla wyboru człon- 
ków Magistratu niezbędną jest obec- 
ność conajmniej 2/3 radnych. 

Wilnianin wynalazcą, 
W dniu wczorajszym specjalna 

komisja składająca się z przedstawi- 
cieli wojskowości, władz administra= 
cyjnych i świata naukowego przepro- 
wadziła próby materjału wybuchowe- 
go, wynalazcą którego jest wilnianin 

względem cen z innemi dotychczas 
stosowantmi. Komisja na mocy wy- 
ników eksperymentów doszła do 
wniosku, że materjał ten może mieć 
ogromne zastosowanie przy karczo- 
waniu lasów i łamaniu lodu. 

  

ei > de i p. Żukowski. Materiał ten dotychczas _ Wynalazca nosi się z zamiarem о- 

niezbędnych obszarów zgodnie z pa- przez p, Żukowskiego nienazwany ma patentowania tego materjalu wybu- 

stanowleniami ustawy Ž wykonaniu ŚRODA POCZTOWA ogromaą przyszłość, ponieważ taniość chowego, przyczem zapowiada dalsze 

reformy rolnej" 20 si Wsch, sł. o g. 3 m. 39 — (c) Sporządzanie i doręcza- Składników jego daje gwarancję, że prace nad udoskonaleniem jego. 

Ustawa ma charakter nowej ukry- | c, = у Ф' : .19 2 Bie Ali a będzie on mógl konkurować pod 

tej reformy rolnej. Do omówienia jej | upo © ach. sł. o g.19 m. onicznych. Wobec coraz częściej . , ‚ я 

powróciiny 66 ogłósżónkiw „Diet: | pieko;, zachodzących ieporozamień miedzy Strzały ze strony litewskiej do żołnierzy KOP.   niku Ustaw” a więc po zaznajomieniu 
się z brzmieniem urzędowem. 

  

Spostrzeżenia meteožalogicšno Zatład 
Meteorologii U. S. B, 
z dnia 19—VIi. 1027 r. 

j 759 
Przemysł drzewny. 

Eksport drzewa surowego 1 przerobio- 
nego, jakoteż przerobów drzewnych  utrzy- 
muje się ciągle na wysokim poziomie. Ce- 
ny mają tendencję zwyżkową. W okręgu 
białostockim podniosła się cena pspierówki 
o 10 proc., a kopalniaków o 15 proc. W 
podobnym stosunku podniosły się również 
ceny i w innych okręgach. Jedynie smoła 
drzewna spadła o 10 (cena eksportowa) a 
terpentyna o 15 proc, wskutek silnej kon- 
kurencji amerykańskiej, Tartaki pracują bar- 
dzo intensywnie. Wywozimy obecnie do Nie- 
miec wielkie ilości desek, zwiększył się rów- 
nież eksport zagranicę wikliny i wyrobów 
wikliniarskich, następnie dykt i furniery. 

Ciśnienie 
średnie 

Temperatura 
średnia 

d @ wma | 1 

Wiatr Południowy 
przeważający 

U w a gi: Pół-pochmurno, lotne opady 
Minimum za dobę -I-18 O 
Maximum za dobę +-29 0. 
Tendencja barometryczna bez zmian 

URZĘDOWA. 
— Cudzoziemcy w Polsce mu- 

szą uzyskać pozwolenię na po- 
byt. Urząd Komisarza Rządu otrzy. 
mał'od władz centralnych nowe prze* 
pisy, dotyczące pobytu cudzoziemców 
w Polsce. 

W myśl tych zmian, zezwoleń na 
prawo pobytu cudzoziemców w Polsce 
udzielać będą obecnie władze admini- 
stracyjne pierwszej instancji (Kom. 
Rządu). 

Jeśli cudzoziemiec w  wyznaczo- 
nym przez Komisarjat terminie nie 
opuści kraju, względnie nie uzyska 
zezwolenia na przedłużenie pobytu, 
będzie wydalony z granic kraju i u- 
karany grzywną do 3,000 zł., wzgłęd- 
nie aresztemi do 6 tygodni. 

Nadto obostrzono kary na właści- 
cieli domów za niepunktualne meldo- 
wanie cudzoziemców. 

Od orzeczeń karnych władzy ad- 
ministracyjnej ukarany może wnieść 
odwołanie w przeciągu 7 dni do Są- 
du Okręgowego, który jest ostatnią 
instancją w tej sprawie. 

MIEJSKA. 
— Wilno będzie miało nadal 

tylko czterech ławników. Na pier- 
wszem posiedzeniu nawoobranej Ra* 
dy Miejskiej zapądła. uchwała, w myśl 
której dotychczasowa ilość ławników 
(Czech. zwiększona została do pię- 
ciu. Uchwała ta, trybem zwykłym, 
przesłana została do zatwierdzenia 
władzom wojewódzkim. W dniu wczo: 
rajszym pan wojewoda Raczkiewicz 
nie zatwierdził tej zmiany, wobec cze- 

ku podatkowego (& j. przed 31 grudnia). go ilość ławników w Magistracie Wi- 
Ar ra s. A zrani pozostaje bez zmiany t. į. 

Aira ieni czterech. Ugrupowania żydowskie ma- 
aa e odinommego ais tmieniai AN Kadzieją Ea: dwóch ławni- 

Izby skarbowe muszą podania na przy- ków, wobec miezatwierdzenia zwię- 
szłość załatwiać w okresie nie dłuższym jak kszenia etatu będą musiały zapewne 
6 O = chwili wniesienia podania do pozostać przy jednym. 
u u [r Ё + 
"8 Przypomnieć należy, że władzą skarbo- Komisja techniczna bada 
wą, kompsteniną do przenoszenia przedsię- autobusy i autodorożki. W dniu 
biorstw z kategorji wyższej do niższej jest wczorajszym specialna Komisja tech- 

= Podania 0 zmianę kategorji wnosi się kasę A, So io ` 

iwe, w, który Dadała Kika autobusów i aulodoro- 
do właściwego urzędu skarbowegu, "© „ek wrzeznaczonych przez właścicieli 

do kursowania po Wilnie. Prawie 
wszystkie te maszyny kursowały już 

je opinjuje i przesyła do izby. 
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po Wilnie i obecnie po przeprowa- 
dzeniu gruntownego remontu znów 

— Pomoc kredytowa na uru- 
rc zaj Rana Se 
emy się, że Bank ospodarstwa 

Krajowego przyznał l-ej | wileńskiej narz Gady zakaśne % 

spółce tkaniny drzewnej (Sobecki ty.jnie, W ostatnim tygodniu zacho: 
rowało w Wilnie: na płonicę 6, tyfus 
plamisty 2, gruźlicę 3, odrę 5 i koe 

i Ska) kredyt długoterminowy w wy- 
sokości 250 tys, złotych. Kredyt ten 

klusz 1 osoba. Dszynfekcyj dokona: 
no w 15 mieszkaniach. 

wydany został waruakowe, gdyż firma 
o. = KR za p zatru- 

nić przes wieście bezrobotnych 
kobiet. Dotychczas zatrudniono <zadh, WOJSKOWA 
obgcnie stopniowo przyjmowane bę- — Dowódca KOP gen. Min- 
dą następne Kandydatki. Firma pro- klewicz w Wilnie. Dowódca KOP 
wadzi produkcją w trzech punktach gen. Minkiewicz, przeprov <dzający od 
i zatrudnia w bieżącej chwili przeszło dłuższego czasu inspekcję ogranicza 

a bawiący ostatnio na terenie 3 bry- 
gady,w dniu dzisiejszym przybywa 
do Wilna i zatrzyma się kilka godzin 

pięćset osób. Prócz tego kredytu fir- 

ma uzyskała przy pomocy Prezesa 

Pociągiem wieczornym p. generał wra- 
ca do Warszawy. 

| 4.23 0 

Zwo!niene od podatku przemy - 
słowego od eksportowanych ziół, 

suszonych jagód i grzybów. 

Na zasadzie art. 94 ustawy z dn. 15 
lipca 1925 r. (Dz. Ust. R. P. Nr. 79, poz. 
550), Ministerstwo Starbu w porozumieniu 
z Min. Przemysłu i Handlu okólnikiem z 
dn. 18 VI r. b. L. DPO 6.054 | Il poleciło 
zwaluiać od podatku przemysłowego od 
obrotu eksport roślin leczniczych i ich Czę- 
ści, oraz surowych jagód i grzybów. i 

Ulgi te należy udzielać dla tranzakcji 
dokonanych od dn, I stycznia 1927 r. pod 
warunkami, wymienionemi w $ 9 rozporzą- 
dzenia Min. Skarbu z dn. 8 sierpnia 1925 
r. (<Dz. Ust. R. P. Nr. 82, poz. 560), oraz 
RÓW sie Nr. 157 L. DPO 5.550 | lll 

927 r. 

Przenoszenie przedsiębiorstw z 
wyższej kategorji do n ższej. 
Ministerstwo Skarbu okólnikiem Nr D. 

P. O. 7018 | lil z dnia 22—VI b. r. poleciło 
władzom skarbowym w  szybkiem tempie 
załatwiać wszystkie sprawy o zmianę kate- 
goryj świadectw przemysłowych. 

Naczelnicy urzędów skarbowych otrzy- 
mali polecenie, aby wszystkie znajdujące 
się jeszcze w urzędach prośby o zmianę 
kategorji Świadectwa przemysłowego załat- 
wili najpóźniej do dnia 15 lipca b. r. 
Uprzednio mają szczegółowo zbadać stan 
majątkowy i siłę płatniczą przedsiębiorstwa 
z tem, że gdy naczelnik urzędu dojdzie dc 
przekonania, że prośba jest. nieuzasadniona, 
winien niezwłocznie wezwać płatnika pi- 
semnie do wykupienia właściwego Świa- 
dectwa w ciągu 8 dni pod rygorem wdro- 
żenia postępowania karnego z art, 98 
ustawy. 

Izby skarbowe zaś mają wnioski u nich 
znajdujące się rozpatrzeć i załatwić w ter- 
minie mojpóżnie] do dnia 1 sierpnia br. 

Na przyszłość będą mogły być brane 
pod uwagę przez izby tylko takie podania 
o zmianę kategorji świadectwa na niższą, 
które petent wniesie przed rozp: iem ro- 

Dyrekcji Lasów Państwowych p. Grze- 
gorzewskiego znaczrią ilość surowca— 

drzewa. Pan Grzegorzewski odwie- 

‚ r W noc z 17 na 18 b, m. patrol padły z odległości kilkunastu kroków 
telegr. na tle nieprawidłowego Spo- KOP pełnłący służb w rejonie m. od a Baa straży granicznej litew= 
rządzania oraz doręczania rachunków Mejrany został niespodziewanie o- skiej, która jakgdyby wiedząc © 
opłat telefonicznych, celem zapobie- strzelany przez niewidzialne osoby u. wszystkiem nie zdradzała zaniepoko- 
żenia takim wypadkom na przyszłość. kryte w krzakach po stronie litew- jenia. Na szczęście kule nie zranily 
Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wil- skiej w rejonie m. Pokirze. Strzały nikogo. 
nie zarządziła eo następuje: rachunki : LAGE 

Aresztowanie sźpiegów. Ez należy wy» 
stawiać ściśle w przepi - 
nach, Każdy Ua a re Przed kilkoma dniami żołnierze cze: K. Kowszyka i WŁ. Aloszko oraz 
zaopatrzony m. in. w datę i liczbę K.O.P. przytrzymali na granicy prze- mieszk. m. Kurzeniec: F. Dziemieszo 
dziennika oraz stwierdzony podpisem kradającego się do Rosji Sowieckiej i K. Łuksza. 

Piotra Łukaszewicza, poszlakowanego Wszyscy wymienieni tworzyli or- 
o uprawianie szpiegostwa na rzecz ganizację szpiegowską działającą na 

es urzędu p. urzę- 
ową. Wszystki: u leż - 

2 Ea Sowietów. Sledztwo przeprowadzone rzecz Sowietów. Na czele organizacji 
w tej sprawie doprowadziło do aresz- 

ręczać abonentom bezwarunkowo za 

towania mieszkańców wsi Tarasewi- 
pokwitowaniem. 

— (c) Zatrzymywanie w urzę: 
dach pocztowych druków ObłO- uszu 
žonych aresztem. Władze admini- Glecówna Janina, Jasiewiczówna Janina-Te- 
Siracyjne mają prawo nałożyć areszt resa, Kretowiczówna Jadwiga, Lachowiczów- 

ZE pestirenaówa sten anona Reioię wytoczeniu procesu sądowego. UIZĘ- Renicerówna Janina, St i 
dy pocztowe otrzymały polecenie, aby zz ii jma Raška, 
w razie otrzymania urzędowego Za- 
wiadomienia władzy administracyjnej 

w więzieniu na Łukiszkach. 

  

Warszawski cyrk 
na placu Łukiskim. 

Bawiący od tygodnia przeszło w Wilni 
na Antonina-Alina, Burhardtówna Wanda, letni oddział AGR OZĆ cyrku wen 

A e ak te Jądwiga, już sobie popularność. Głównym magnesem 

lub policji o obłożeniu aresztem dru- Janaszewiczowna Eugenija, Eapkowska Wan“ раусщеадсут publiczność jest turniej za. : оя > : 2 da, Mecherzyńska Anna, Pogorzelska Hele- paśniczy z udziałem znanego polskie, ь 
kėw i czasopism  krajowych, natych- na, Pińkowska Janina:Kazimiera, Rożnow- paśnika, Sztekkera, AMA a 
miast wstrzymały dalsze doręczanie ska Lilla, Razinkiewiczówna Jadwiga, Sie- Orłowa, mistrza Warszawy — Szczerbińskie- 

odnośnych przesyłek i przeliczone diecka Marja - Teresa - Anna, Staniszewska po, wybitnego specjalisty w podnoszeniu 
zemplarze przechowywały w urzę- Wanda, Strzałkowska Zoija, Sznurowska He- Ciężarów — Miłana Petrowicza, ukraińca 

4 dz wywały UIZĘ- jena, Szczepkowska Malwina, Siwicka Jani: Aksionowa i innych Obecnie ogólne zain- 
e, aż do o! wołania, względnie po na, Kotinówna Helena, Wilczyńska Irena i teresowanie doszło do zenitu z racji zgło- 

miesiącu zwrócić mogą wydawcom, Żukowska Felicja- Wincenta. szenia się nowego zapaśnika ukrywającego 
gdyby areszt. nie został potwierdzony. . Gimnazjum państwowe koedukacyjne pod maską tajemnicę swego pochodzenia. 

` im. Šw. Kazimierza w Nowej-Wilejce ukofi- W pierwszej części programu na specjal- — (c) Falsyfikat k i i podkrešleuie mar = Sy aty znaczków Czyli pp.. Andrzejewska Eleonora, Borzobo- ną uwagę i podkreślenie zasługuje tresura 

pocztowych. Pojawił się w obiegu haty Wojciech-Stanisław, Czerniak Leon, Fie- koni, doprowadzona przez p, Mroczkowskie- 
falsyfikat znaczka pocztowego warło- dorowicz Zygmunt-Józef, Kuropatwa Stani« go junjora wprost do nadzwyczajnych wy- 
ści 20 gr. z rysunkiem okrętu. Fał- sław, Linkowska Konstancja, Maculewicz Hu- ników. jego siwek tańczący wszystkie mo- 

20 &° bert, Maldis Wiktor, Michlewska Irena-Wło- dne tańce i jego szóstka ogierów zachwy- 
Szywy znaczek 20:groszowy z Okrę+ dzimiera, Rybaiko Juljan, Rybałkówna Jani- cają wszystkich. Człowiek-żaba, maleńkie я ; „ maleūki 
tem wykonany jest na papierze bia- na, Świdziński Kazimierz-Stanisław, Świdziń- akrobatki, klowni  muzykalni 1 t. d. i t, d. 
łym sposobem litograficznym. Wyko- ski Ludwik-Napoleon, Świło Mieczysław, stanowią całość wartą zobaczenia. Dyrekcja 
nanie falsyfikatu zdradza się swym Wasilewska Stanisława, Wasilewska Stefauja wprowadziła obecnie ulepszenie w postaci 

ы uu i Witakiewiczėwna KatarzynaJózefa. orkiestry wojskowej oraz zmienił, 10- 
prymitywnym wyglądem w wykonaniu Koedukacyjne ao „pafistwowe wo 2 : Е WE 

AE Napisy „Poczia Polska* Boka anos x Dziśnie  ORYŁOWKWNAWWNI ZZ Z EZEAOKERZWZZNWKEĄ 
grubsze, wykrój liter nieprecyzyjny. ukończyli pp.: Bobiatyńska Anna, Bobiatyń- ; 

Eleny „ar? to eu 209 zino Agos Ea Ręka RAE: „Daze ba rozmówca ан „2 
i nieczytelne. ski Waoław, Narbuit Stanisław, Ospalec. obiektem swojej miłości udał się za 

Godło Państwa nieudolnie naśla- Ostrowski Ferdynand-Witold, Pietraszkiewicz Miasto, na drogę wiodącą do m. 
dowane. Ornarienty rysunkowe zala- Mieczysław, Śledziewski Józef, . Sokołowska Gsłubice i tam pozbawił się życia. 

ne, tieniowanie okrętu i fal merskich nien no a z: 2 — Podejrzana konferencja gra 
nieudolne. Dziurkowanie na brzegach Wulf. = Wea o acawa | ax miczna W rejonie Antonopola żoł- 

RÓŻNE, Nierze KOP po obserwacji aresztowali rubsze. i odmienne niż w znaczkach 
Eva ave, rzędy i agencje pocz. я niejakiego Michała  Weczechowicza, 

— Harcerki korzystają Z SO: mieszk. wsi Nesterowszczyzna, który towe badać będą jaknajdokładniej tak scjnności właśc. m 
i „ maj, Sierkany. Do ы Е 

padne e i nada pre ocz” Duka! przybyła sika drag r. a ężiwstoy ае a a 
giai Ra" ewajęąe МОЛ odmascrowaa „dom. Siekaty, ych węrcuł nieznany kobi, х 

Ы “ gdzie korzystając z gościnności wła- 2 О 
mując dowody rzeczowe. Ściciela rozłożyła się obozem. OPER Za jaa 2 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA — Sprostowania. We wczorajszej kro- tg, że może otrzyma on jakieś doku- 
nice w notatce «Bankiet rosyjski» zaznac: м 4 

— Stan bezrobocia za ubiegły "o vln, e pami M. Šilkas jest pre: clio £ RE pli i” oc z 
tydzień. W oczątku Z ty. 268 owarzystwa Rosyjskiego. J > Zn erencji  przyitrzyma= 

a wiam bia w Poka zamiast ARIEL: Wea ian 00.1 oddaga róoęoky "Done 
Urzędzie Pośrednictwa Pracy 

J. Stankiewicz, błędnie wydrukowa- nej celem zbadania, 

bezrobotnych. W końcu tygodnia Ieckt. 
4,231 no cj. Staniewicz» i zamiast Welecki —Wa- 

we bozobotnycj zmniejszyła się do TEATR i MUZYKA, 7 calej Polski. 

* Rozesłano na własne wolue miesca | — Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś _ — Tygodniowy przegiąd po- 

w ciągu tygodnia 217 osób. Zapo- isa age alu lt Dose ee gody od 9gG do 15go lipca 
średniczono w ciągu tygodniu 124 bliczność bawiła się doskonale, oklaskując wIącznie. Okres te był naogół u- 
osoby. Wolnych miejsc pozostało wybornych wykonawców. palny; zachmurzenie w ciągu dni po- 
154, Na wyjazd z kraju zarejestrowa- „,,„ <Panna Flute». — Ostatnia nowość czątkowych i końcowych okresu była 

ło Się: 30 Ślusarzy, 18 kowali, 30 £+ miema «Pamnf Fuga» zauelnleją od dni niewielkie, a tylko dni od II-go do 
lektromonterów, 18 rob. drogowych, kilkunastu po brzegi io wś Pom Pol- 13-go włącznie odznaczały się, pomi- 
27 stolarzy, 20 szewców, 20 techni- skiego w Warszawie, obecnie jest w próbach mo nawet wysokiej temperatury, więk- 
ków, 16 ofiejalistów, 198 biuralistów i niebawem ujrzy Światło kinkietów. szem zachmurzeniem i częstszeni 0- 
i 234—innych. — Wileńskie T-wo Filharmoniczne. pądami, jednak krótkotrwałemi, gdyż 

Dziś 20 lipos r. b. „8 w. 
Przyjmowane są podania © zapo- po-Barnmiyńskim: dżędzie się Konesn Wi. © pochodzeniu burzowem. 

mogi dla bezrobotnych umysłowych, leńskiej Orkiestry dla inteligencji pracującej „Większe ulewy notowano: z dnia 
9.go na 10-ty lipca w Sokolnikach w z funduszu przyznanego przez Mini. po cenach zniżonych o 50 proc. o R 
Kaliskiem, w Łodzi, w Warszawie sterstwo Pracy i Opieki Społecznej,  pyrygient Mikołaj Salnicki. 

We czwartek 21-ро odbędzie się TE- AD A (21 do 28 mm,) oraz w Częztocho- 
krutacja robotników rolnych ma wy- WYPADKI i KRADZIEZE. wie (16 mm.). 

jazd do Francji. — Samobójstwo urzędnika Co do temperatury, to nieco chłod- 
SZKOLNA starostwa, W caiu 17 bm. urzędnik niejszym był tylko dzień 10 lipca. W 

Pań- starostwa Dziśnieńskiego Edmund ciągu pozostałych dni temperatura 

Kwiato popełnił samobójstwo. Jak to dochodziła od -l- 250 do -|- 30 na 
stwierdzono na podstawie listów zna- znacznych obszarach kraju, a w ciągu 
iezionych przy denacie, przyczyną dni 14-go i 15-go, najupalniejszych z 

i był zawód miłosny. okresu, przekroczyła miejscami -l- 300 

— (a) Tegoroczni maturzyści. 
stwowe gimnazjum żeńskie im. Biizy Orze* 
szkowej w rokn bieżącym ukończyły R 
Bejglówha Seonj;, Bujwidówna Zofja, Bur 
bisówna Maria, Cywińska Helena, Dmochow= в 
ska 20о!)а, Domańska Найпа-А\еКкзапаг ф^ $'NIETC 

stał Łuksza. Aresztowanych osadzono 

s
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(Wilno, Chojnice, Grudziądz i Lub- 
lin), a wogóle dosięgała tej wartości. 
niemal w całym kraju. To też tempe 
ratura średnia tego tygodnia przekro” 
czyła w całym kraju temperaturę nore 
malną wieloletnią (od 2-ch stopni w 
se. na południowym zachodzie 
olski, do 60 w środku i w pojezier- 

nej, północnej części kraju, 
dla całego kraju o 40 C. i tydzień 
ten tworzyć będzie jeden z rekordo- 
wo gorących okresów od czasu wpro- 
wadzenia spostrzeżeń meteorologicz- 
nych w Polsce, tj, od lat 150. 

— Nabycie 16 letniej siostrze- 
nicy za 100 zł. Po zlikwidowaniu 
przez policję oszukańczego „Zrzesze- 
mia polskiej pracy zawodowej”, które 
sprzedało bez wiedzy i woli właści- 
cieła, jego kamienicę nr. 12 przy ul. 
Próżnej, schwytała policja kilku udzia- 
łowców tego szantażowego przedsię- 
biorstwa z „prezesem* Józefem Ku: 
lińskim na czele. Wśród nich dostał 
się-również pod mikroskop śledczy 
nieprzeciginy mikręb śliskich tranzak- 
cyj. 49-letni Zygmunt Wesołowski, 

Do różnych swych kombinator- 
skich afer trzymał sekrefatkę-przyja* 
ciółkę, 21-leinią Sabinę Siedl. a nad- 
to w ostatnich czasach kupił sobie 
16:letnią „siostrzenicę* za 100 zł. 

Jak wyszło z dalszego śledztwa 
Wesołowski drogą inseratów w dzien* 
uikach ściągał do siebie młode dziew- 
częta rzekomo do pracy w jego „biu- 
rze* a właściwie w celach niemoral- 
nych i ią drogą poznał się z 16-let- 
nią Marją Wes, którą za zgodą jej 
matki skłonił do pożycia z nim, wy- 
kerzystując ich ciężką syluację mate- 
rjainą, 

Młodziuchna Mania zyskała „wu- 
ja” a matka jej zgodziła się otrzy- 
mawsży 100 zł Obecnie cała „fatmi- 
Ija“ odpowie za to przed sędzią śled- 
czym, Zachodzi nadto podejrzenie 
czy Wesołowski nie jest również han- 
diarzem lub pośrednikiem w handlu 
żywym towarem. 

— Odnowienie zamku królew- 
skiego. Dzięki ukończeniu strajku 
robotników budowlanych, wznowic- 
no intensywne prace przy odnawianiu 
Zamku królewskiego w Warszawie. 
Obecnie praca wre na całym terenie 
robot, zatrudniając przeszło 500 ro- 
botników. W najbliższym czasie zdję- 
te będą rusztowania z wieży, która 
będzie całkowicie odnowiona. Odao- 
wione będą na niej pozłocenia oraz 
kule zlocone, Resiytuowany będzie 
herb polski na miejsce dawnego zbi- 
tego rosyjskiego. Herb ten wykony- 
wuje obecnie prof. Biernacki, Pod 
osłoną tymczasowego dachu przysią- 
piono do układania stałegó dachu 
krytego dachówką, Elewacje podwó- 
rzowe są w dalszym ciągu tynkowa- 
ne. Przystąpiono również do wewnę: 
trznego odnowienia drugiego piętra. 
Instalacja centralnego ogrzewania i 
kanalizscji są w biegu. Dalsze po- 
stępy robót uzależnione będą od wy- 
sokości asygnowanych kredytów. Jest 
rzeczą charakterystyczną, że mury, 
które nazewnątrz nie zdradzają mie 
czem swej przeszłości, przy wszeikie- 
go rodzaju robotach ujawniają swą 
przeszłość i uwydatniają różne szcze- 
góły historyczne. Tak naprz. pod 
wieżą Władysławowską znaleziono w 
ostatnich dniach schody dawnej wie- 
ży okrągłej. 

— Zagadkowy „kurjer“ z plom- 

šrednio 

Karlina, . który tymczasem pozostaje 
nadal w więzieniu śledczem. 

Żniwa rozpoczęte. Žniwa 
rozpoczęły już w zagłębiu Dąbrow- 
skiem. Urodzaj zapowiada się naogół 
pomyślnie. Zbiór żyta będzie bardzo 
dobry; owies i jęczmień słabszy. 

— Udaremnienie kradzieży w 
misji sowieckiej. W niedzielę oko- 
ło godziny 8 rano posterunkowy 4-go 
komisarjatu kolejowego Wilczewski, 
pełniąc służbę na peronie dworca 
Wschodniego, zauważył trzech podej- 
rzanych mężczyzn, kręcących się koło 
magazynu zbożowego, należącego do 
misji sowieckiej. Ze spostrzeżeniami 
swemi Wilczewski podzielił się z kie- 
rewnikiem agentury śledczej tegoż 
komisarjatu Ładowskim, który wziąw- 
szy do pomocy wywiadowcę Wišnia- 
kowskiego, polecił  Wilczewskiemu 
objąć posterunek z drugiej strony 
magazynów, Ładowski zaś z dozorcą 
necnym stanął od strony wyłamanych 
drzwi. Tym sposobem znajdujący 516 
wewnątrz włamywacze byli w pułapce. 

Złodzieje, ratując się ucieczką, 
zdjęli sztabę, rozkręcili śruby i, po 
otworzeniu drzwi sąsiednich od stra- 
ny peronu, t. f. w sąsiedztwie wyła: 
manych drzwi, gdzie stał przodownik 
Ładowski, rzucili się do ucieczki. Za 
uciekającymi pogonił przodownik Ła- 
dowski i wyjąwszy rewolwer, zagro- 
ził strzelaniem. Mimo to włamywacze 
uciekali. Po krótkim pościgu przo: 
downik Ładowski dogonił dwóch u- 
ciekałących, schwytał ich i odprowa- 
dzi! do komisarjatu, trzeci opryszek 
zdołał umknąć. 

Uigtymi okazali się Władysław 
Ziemko (Nowa nr. 1), zawodowy zło- 
dziej i Wacław Wyszkowski (Łom- 
żyńska nr. 20) b. robotnik kolejowy 
w składach misji sowieckiej, który za- 

ledwie przed tygodniem został wyda- 
lony, jako oskarżony o drobne kra- 

dzigże. W czasie oddalania Wyszkow- 

skiego groził om, że z tych magazy- 
mów mie nie zostanie. Pomiędzy wor- 

kami znaleziono zapaloną lampę nafto- 

wą zabraną z kantorku magazynu. 
Przypuszczać należy, że złodzieje za- 

mierzali zatrzeć wszelkie ślady i zaraz 

po kradzieży podpalić magazyn. Przy 

wyłamanych drzwiach magazynu zna- 
lezieno przygotowane do wyniesienia 
4 skrzynie, zawierające skórki tchó- 

rze, piąta zaś była jeszcze w kantor: 

ku. Wartość tych skórek wynosi 

15.000 złotych. Nadto na skrzynkach 

znaleziono palto jesienne należące do 

kierownika magazynu Jana Paliszczu- 
ka, które jeden ze złodziei zamierzał 

włożyć, aby w ten sposób nie zwró: 

cić na siebie uwagi. Zaznaczyć nale: 
ży, że w razie udanej kradzieży i 

podpalenia magazynu, pożar przybrał- 

by katastrofalne rozmiary, gdyż w są: 

siednim magazynie również należącym 
do misji sowieckiej, znajduje się 127 

beczek smaru. 

— ©О ogłeszenie upadłości „Ro: 

sji*. W dniu 16 lipca r. b. wdbyla 

się sznsacyjua sprawa, która ma dla 
szerokich warstw ubezpieczonych w 
T-wie «Rosja» niesłychanie wielkie 
znaczenie. 

Przeszło 100 ubezpieczonych w 
tem Towarzystwie wystąpiło z żąda- 
niem ogłoszenia upadłości T-wu <Ro- 
sja». 

; Sąd okręgowy w wydziale handlo- 
wym, w składzie: przewodniczącego 

sędziego W. Tarnowskiego i sędziów 

bowanemi kuframi. Władze ;śled-Elerta i Brussendorffa na specjalnem 
cze w Poznaniu wpadły na trop nie- 
zwykle zagadkowej sprawy. Na gra- 
micy niemieckiej w Zbąszyniu areszto- 
wano przybyłego z Niemiec pewnego 
msobnika, który próbował przemycić 
3 zaplombowane kufry, Zagadkowego 
pasażera przytrzymał w pociągu wyż: 
szy urzędnik celny, Zapytany o swoje 
iegitymacje i bilet oświadczył pasażer, 
że jego zgubił i że nazywa się Harry 
Karlin i jest kurjerera Międzynarodo- 
wego Biura Pracy, Dr. Karlin podał 
następnie, iż znajduje się w podróży 
do Łotwy a 3 zaplombowane kufry 
wiezie przez Polskę jako tranzyt. W 
czasie zeznań zaplątał się KArlin et 
mak do tego stopnia, że władze poli- 
cyjne zmuszone były ge aresztować, 
konfiskując mu kufry. Siedztwo stwier= 
dziło, że zaplombowane kufry wcale 
nie były przeznaczone do Łotwy a 
miały zostać w Polsce. Władze śled- 
czę prowadzą energiczne dochodzenie, 
€elem stwierdzenia identyczności dr. 

  

MAURYCY RENARD. 

PCzy on? 
— Och, panie hrabio, nis należy 

przeceniać znaczenia tych drobnych 
poszlak. Tyle razy zdarzało mi się 
słyszeć o wypadkach bardzo dziwnych 
ma pozór, a jednak zupelnie prostych, 
zupelnie uczciwych—jeżeli można się 
tak wyrazić. 

— To prawda, Aubry. Ale dziwne 
zachowanie tego człowieka. 

— To wszystko nie tmoże być do- 
wodem jego zbrodni... 

— Narazie błądzimy we mgle, 

właściwie nie można jeszcze ustalić 
nici łączącej Freddy—Węża ze Śmier- 
gią mej ciotki. Wydaje mi się to po- 
dobnem do dwuch końców łańcucha, 
którego środek. jest zatopiony we 
mgle. Musimy wyciągnąć ten łańcuch 
na światło dzienne. 

Aubry skrzywił sią powątpiewająco. 
— Mówiłem panu hrabiemu, że 

nie spotkałem p. Jana Marenil w Lu- 

posiedzeniu rozpoznawał tę interesu- 

jącą sprawę. ч 
Ubezpieczonych  reprezentowali 

adwokaci: Feliks Szenwic i Henryk 

Szulc, zaś w imienia T-wa «Rosja» 
stawał delegat prokuratorji generalnej. 

Obrona ubezpieczonych wychodzi- 

ła z założenia, iż wobec notorycznie 

znanego faktu, że T-wo „Rosja” znaj- 

duje się w stanie niewypłacalności, 

iż zarząd państwowy w ciągu 6 lat 

swojej działalności nic nie uczynił w 
tym kierunku, ażeby ubezpieczeni co- 

kolwiek otrzymali, iż wobec zamierzeń 

rządu, aby likwidacja majątku nastą- 

piła przez władze administracyjne, z 

pominięciem udziału i kontroli ubez- 
pieczonych, następnie, iż uważa, że 
likwidacja tego olbrzymiego majątku 
powinna nastąpić tylko pod powagą 
sądu, żądała ogłoszenia upadłości. 
Prokuratorja generalna  wnosiła nie 
ogłoszenie vpadłości dłatego, że likwi- 

dacja majątku powinna nastąpić ze 

  

vercy- 
— Ależ mogłeś go nie widzieć, 

skoro tylko nocą przybierał. postać 
asasza i wychodzil! 

— Być może, panie hrabio. Jednak 
muszę zaznaczyć, że sen mam bardzo 
czujny, najmniejszy szmer nie doleciał 
de mych uszu tej nocy. 

— Ech, to niczego nie dowodzi. 
Po pierwsze spałeś na drugiem  pię- 
trze, a powtóre niektórzy ludzie mają 
dar cichego siąpania, mogą chodzić 
bez szelsstu! Wiesz przecież, że Freddy 
do nich należy. 

Lione! nie domyślał się, jak praw- 
dziwemi były jego argumenty, Skoro 
jak wiemy Marysia — służąca mogła 
codzień w uocy powracać niepostrze- 
żenie do swego pokoju na drugiem 
piętrze, tem bardziej niedosłyszalne 
byłyby kroki nazewnątrz domu. 

— Co prawda, zasfanawia mnie 
najbardziej nie to, że nic nie sły 
szałeć, ani tyy Aubry, ani ja, śpiący 
na pierwszem _ piętrze, dziwi mnie 
najwięcej to, że moja kuzynka Gilber- 

SŁ O W O 

względów państwowych przez władze 
administracyjne. : 

Sąd po dwugodzinnej naradzie 
zdecydował wyrok w tej sprawie ogło- 
sić w dniu 20 b. m. 

— Złodziej założył biuro han- 
„,dlowe. Ze Lwowa donoszą: W roku 
1919 władze wojskowe osadziły w 
więzieniu wojskowem plutonowego 
Antoniego Kluźdiaka za okradzenie 
kasy pułkowej. Kluźniak jednak pew- 
nej nocy wyłamał się z więzienia i 
zbiegł. Dopiero obecnie, a więc po 8 
latach władze wojskowe w Warszawie 
dowiedziały się, że Kluzniak pod 
przybranem nazwiskiem Wacława Da- 
mańskiego przebywa we Lwowie. O 
odkryciu tem zawiadomiono policję 
we Lwowie, która po przeprowadze- 
niu inwiligacji aresztowała Damań- 
skiego przy ul. Głębokiej 21, gdzie 
mieszkał wraz z żeną we Lwowie od 
roku 1922.—Domański posiadał włz« 
sne biuro  handlowo-przemyslowe 
pod firmą Ostopol. Był on w stosun- 
kach handlowych z różnemi firmami. 
Miał szereg zastępstw firm, m. in. 
fabryki «Zagożdżon». Wywiadowcy 
policji pe przeprowadzeniu rewizji 
w jego mieszkaniu stwierdzili na 
podstawie znalezionych dokumentów, 
iż Wacław Domański jest identyczny 
z poszukiwanym Antonim Kiužnia- 
kiem. Domańskiego aresztowano 1 ©- 
desłano pod eskortą do więzienia. 

Że świata. - 
— Włosi przeciw szpetnym 

pomnikcom. Włoski minister oświa- 
ty p. Fedele, postanowił, że państwo 
odmówi wszelkiej zapomogi komitelo- 
wi, który się utworzył, celem wznie- 
sienia pomnika Petrarce w Arezzo, 
mieście rodzinnem poety. Rząd prze- 
szkodzi mawet wzniesieniu tego po- 
sągu, „którego brzydota" brzmi ra- 
port oficjalny, „zeszpeci w wysokim 
stopniu piękny stary plac, gdzie chcia- 
no go umieścić”, Minister powziął 
to postanowienie na skulek listu, wy« 
siosowantgo do Mussoliniego przez 
grono artystów i literatów, którzy 
między innemi piszą, źe „projektowa- 
ny potworny i teatralny pomnik wzbu: 
dziłby litość albo śmiech tych wszyste 
kich, Włochów czy cudzozieniców, 
którzy ujrzeliby go w ednowionych 
dzisiaj Włoszech, dzięki łasce bos- 
kiej i dzielności swoich najlepszych 
synów. Dlatego, że kilkaset tysięcy 
łirów  zostałofj roztrwonionych па 
ten pomnik, 
zwolić na zniesławienie starego mia- 
sta i obniżenie w oczach świata włos» 
kiego smaku estetycznego”. 

Nie we wszystkich krajach, nieste- 
ty, władze właściwe tak troskliwie 
przestrzegają estetyki pomników, ma- 
iących hyć ozdobą miastl,.. 

Niezwykła dedykacja. Zna- 
by historyk włoski, Salvemini, zmu- 
szony emigrować z ojczyzny i poz- 
bawiony prawa obywatelstwa w ro 
dzianym kraju przesłał Mussoliniemu 
amerykańskie wydanie swojego dzieła 
p. t: „Faszyzm i jego iprzestępstwa*, 
z dedykacją: „Mussoliniemu, memu 

faszyzm nie może po: $ 

głównemu współpracownikowi", Otrzy» 
mawszy ten upominek Mussolini roz- 
kazał przesłać do wszystkich biur 
pocztowych we Włoszech cyrkularz 
z drobiazgowym opisem książki, tak, 
aby żaden egzemplarz nie uszedł kon= 
fiskacie, a to pod groźbą najsurow- 
szej kary. 

RO464405000508605055GUUBRDUNUNNOS 

Wyniki wyborów w 
Swiecianach. 

Przeprowadzone w gminach pow. 
Swięciańskiego wybory do rad gmin- 
nych pod wzgłędem interesów — рай- 
stwowych nie wypadły najświetniej. 
Ożywiona agitacja prowadzona przez 
osławionego posła Szapiela dała wwielu 
gminach takie rezultaty że np. w gm. 
Łyntupy znaczną większość mandatów 
uzyskali szapiełowcy, оп zaś sam 
wszedł też Jako radny i obecnie za- 
biega by wejść do S:įmiku., 

Wójtem gm. Łyntupskiej został 
rolnik Ignacy Szuszkiewicz, zastępcą 
Jan Żutkiewiczz w Świrze wójtem 
obrano ziemianina p. Chrzanowskiego, 
w Hoduciszkach pozostał się dotych- 
czasowy wójt p. Baran. W Komaiach 
—wybory zostały niezatwierdzone z 
racji ujawnionych nieformalności. 

W Żukojniach obrane p. J. Rut- 
kiewicza, b. wóji |. Górecki został 
zastępcą. 

SPORT. 
Zakończenie zawodów sporto- 

wych 6 brygady KOP. 

W dniu dzisiejszym w  Niemen- 
czynie odbędzie się ostaini dzień za- 
wodów sportowych |6 brygady KOP. 

Zwycięzcy etrzymają nagrody z 
rąk przewodniczącego kollegjum  sę- 
dziów, dowódcy brygady p. płk. Gór- 
skiego. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 
przyjmuje tyjko do 20 lipca b. r od. 
10:ej rano do 8-mej wieczór. Przepo* 
wiada przyszłość, sprawy sądowe, © 
miłości i & @. Ut. Młynowa 21, m. 6, 
naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na prawo na schody. 

  

    

m e. 

$ Pokój 
9 duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 
4 rzyńcu, (Koło mostu). 

Oferty w adm. <Słowa> pod 1. K. у 

PLO6-6-6-40--66444+4744644; 

      

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Warsząwa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunkó« 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handin, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
. ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓWY 
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OPALOWE 

Ф I pierwszych rąk 0. KOŚCIAŁKOWSKI 2 
у Wilno, Tatarska 11. 

ЛО ЕЛЕН ЕЛЕ О ВБ 1 В С ЕГЕ Еа на Ка на ба Ва Н ВО 

Drzefarg. 
Magistrat m. Głębokiego ogłasza ofertowy przetarg 

na budowę elektrowni miejskiej © Głębohiem. 
Warunki budowy, slepe kosztorysy i plany są do przejrzenia w 

Magistracie. 

Termin zawarcia umowyguzależniony jest od otrzymania uprawnienia 

rządowego i pozwolenia na budowę i uruchomienie. 

Oferty będą przyjmowane do godz. 12.tej dnia 2 sierpnia poczem 

nastąpi ich rozpatrzenie. 

M. Giębokie, dnia 15 lipca 1927 roku 

MAGISTRAT. 

DZZZESEZEZEZEGEŚRGEO MAKBKZBBZRZZZOWAAAEE 
  

OBI ADY domowe, smaczne, 
zdrowe i obfite od 

godz. 1 do 5. Jagieliofiska 7 m. 1, 
parter, Weyssenhoffowa.       

ta nie może dać pod tym względem 
żadnych wskazówek, ona, która ieża- 
ła, nie mogąc zasnąć noc całą, w 
sąsiednim pokoju obok mej matki, 
i to, że matka moja, którą budzi 
najmniejszy szelest, Spała  spo- 
kojnie. 

— To prawda, że ten Freddy 
chodzi jak kot—przyznał Aubry—a 
jednak więcej nadziei pokładam na 
swojej przyjaźni z Freddym niż na 
poszukiwaniach — рапа — hrabiego... 
Ostainieį nocy rozmawiališmy z Fred- 
dym w barze. Fourcade'a udzło mi 
się dobrze otumanić. java nie prze- 
szkadza w miczem... Mówiliśmy o 
różnych „operacjach”... Jasnem jest, 
że Freddy lubi to. Kradzież to dla 
niego wielka pokusa, jestem pewien, 
że już nieraz próbował tego fachu, 
Będę go miał, panie hrabio, będę go 
miałl 

— Doskonale, zobaczymy, który z 

nas pierwszy go przyłapie. Nie wiem, 

czy doprowadzisz go do kradzieży 

wcześniej niż ja dowiodę mu zbrodnił.. 

Rejestr KandloGy. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 

Działu A wciągnięto pod Nr. Nr. 

4.Vįl 1927 roku. 

6610, «Sapożnikowa Chamcza> 

t 6611. <Widrowicz Józef» w Mołodecanie. 
Firma istnieje od 1925 roku. Właściciel Widrowicz Józef zam. 
tamże. 

6612. <Wołczok Lejba» w Mołodecznie. 
i kaszy. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Wołczok Lej- 
ba zam. tamże. 

dn. 7-Vil 1927 r. 
6613. «Maks M. Bernstejn» we Wrocławiu. Oddział w 

Wilnie ui. Bankowa 24 m, 23. Skup zawodowy surowców Inia- 
nych, konopi i siemienia Inianego oraz eksport tych towarów 
zagranicę. Siedziba centrali: Wrocław, ul. Salvatorplatz 8. Fir- 
ma istnieje od 26 października 1921 r., a oddział w Wilnie od 
1 stycznia 1226 r. Właściciei Maks Bernstejn, 
powiat Neumarkt, Generalnym plenipotentem firmy jest zam. 
w Wilnie przy ul. M. Stefańskiej 23 Izaak Zinger. 886—VI 

w Nowym Dworze 
pow. Lidzkim. Sklep manufaktury i żelaza. 
1924 roku. Właściciel Sapożnikowa Chamcza zam. tamże. 

POTRZEBNA 
NAUCZYCIELKA 

wychowawczyni na 
wyjazd do dwojga 
dzieci, lat 7 i 8. Ma 
przygotować dzieci do 
wstępnej klasy i opie- 
kować się niemi. 
Chcę osoby starszej. 
Zgłaszać się osobiście, 
Uniwersytecka 2 m. 1, 
lub listownie pod 
adresem  Oszmiana, 
Murowana Oszmianką 
Zahorska.  Pożądana 
znajomość francuskiego 

Firma istnieje od 

883—VI 

Sklep skór. 

884—V1 

Sklep mąki 
  

Bezpłatnie. 
Młoda inteligentna 

panna wyjedzie na 
wieś, mereżki, ręczne 
roboty, cerowanie, lub 

do dzieci. Adres: 
sklep p. Szumańscy 
g ul. Mickiewicza 1, 

p. Zamecka. 

885—V1 4 

Klejn Heidan 
    

POTRZEBNY 
  

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 
Działu B wciągnięto pod Nr. Nr. 

dn. 1-Vil 1927 r. 
359. «Towarzystwo Brotak» 

czeków, weksli, i inaych zobowiązań, do 
sywania wszelkich tranzakcji umów i innych aktów, oraz re- 
prezentowania spółki nazewnątrz upoważnieni są wsczyscy 
trzej zarządcy łącznie pod stempierm firmowym. Udzielono sa- 

z prawem łącznego podpisu bez 
udziału członków zarządu, zam, w Wilnie: Maksowi Rudniko- 
wi—przy ul. Wingry 13 i Abramowi Łapidusowi—przy nl. Kal- 
waryjskiej 11. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za- 
waita na mocy aktu zeznanego przea Janem  Klottem, 
rjuszem przy Kancelarji Hipotecznej Sąiu Okręgowego w Wil- 

1676 na czasoktes de dnia 

modziełnej łącznej prokury 

nie w dniu 4 marca 1927 r. za Nr. 
1 marca 1928 r. 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialneścią». Wilno ul. Słowackiego 22, Handel na 
własny i cudzy rachunek zbożem i przetworami takowego. Fir« 
ma istnieje od 4 marca 1927 r. Kapitał zakładowy 15000 zł. 
podzielonych na 150 równych udziałów po 100 zł, każdy, cał- 
kowicie wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: 
Aron Kuzensztal—przy ul. Popławskiej 3, Rafał Taboryski 
—przy ul. Bezyljaūskiej 11 i Efroim Brojdo—przy ul. W. Ste- 
iańskiej 5. Do podpisywania w imieniu spółki pienipotencji, 

1 pokój dla jednej 
osoby  umieblowan: 
w . śródmieściu na 
przyjazdy ze wsi. 

Adres listowny: poczta 
Ostrowiec K/Wiina 

maj. Kamionka 
L. Sablińska. 
  

POSZUKUJĘ 
posady bony, 3 szy= 
ciem, lub do dome 
do samotnej osoby, 
mam __ świadectwa, 

Wiejka 27—14. 

zawierania i podpi: 

    

OSOBA 
z dobrej rodziny (P.P.) 
znajdująca się bez 
śronków do życia, 
prosi o łaskawe za* 
ofiarowanie pracy» 
tylko za utrzymanie i 

mieszkanie. 

Nota: 

887— VI 
  

dn, 7-VII 1927 r. 
103. <«Nowo-Wilejska fabryka masy 

ru Spółka Akcyjna». Do zarządu na miejsce Dawida Salomo- 
nowicza powołano na członka Różę Słonimczykową, zam. w 
Wilnie przy ul. Zawalnej Nr, 16 i na kandydata z prawem 
podpisu za członka zarządu powołano Matusa Gryneraz, zam. 
w Wilnie przy ul. Poznańskiej 3. 

Łaskawe zaofiarowa- 
drzewnej i papie- nie: Zawalna 5 m. 5. 

    

Kupię fortepian 
mały, krzyżowy w 

888—VI dobrym stanie. Zgło- 
  

Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie 
Działu A wciągnięto pod Nr.Nr. 

szenia do czwarikt, - 
włącznie, ui. Ко!е)о- " 
wa 17, m. p. Laguny, 

wpisy dodatkowe. dn. 8:VII 1927 r. 

414, «Dom Handlowy 
S-ka». Prejdel Wolpowicz wystąpił ze spółkii zbył swój udział 

839— VI na rzecz pozostałych wspólników. 
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Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
podaje do publicznej wiadomości, że Okręgowa Komisja 
Zlemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 1926 r. 
postanowiła zatwierdzić projekt scalenia gruntów, należących 
do gospodarzy wsi WORNISZKI, 
wileńskiego. Orzeczenie to uprawomocniło 
nia 1927 r. Wobec powyższego Okręgowy Urząd Ziemski 
ogłasza © zamknięciu postępowanie 
wyższej sprawie. 
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Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie 
podaje do wiadomości 
Ziemska w Wilnie na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 1927 r. 
postanowiła wdrożyć postępowanie scaleniowe: 1) na obszarze 
około 172 ha gruntów należących 
PODBŁĘDZIE, gminy mejszagolskiej, 
trocziego, 2) na obszarze około 2 ha gruntów wsi ŽYNDULI, 
tejże gminy I powiatu, należących do Wincentego Koczana i 
włączonych do obszaru scalenia dla zniesienia 
zewnętrznej, łącznie na obszarze około 174 ha. 
uprawomocniło się dnia 9 maja 1927 roku. 

400:4454>90 

STUDENT Buehalter STUDENCI 
poszukuje korepetycji. 
Chętnie na wyjazd. 
Adres w Redzkcji 

«Słowa». 

UFIARNYM 
CZYTELNIKOM 
poleca administracja 
„Słowa* rodzinę po- 
zostającą bez środków 

z długoletnią praktyką 
w _ zakresie  księgo- 
wości bankowej, prze- 
mysłowej i 
wej poszukuje pracy. 
Może na wyjazd, ul. 

  

Poszukuje 

handio- wie Akad. Koła Wil- 

Nasza, d. Nr 10, m. 1 
————— na Politechnikę Warsz. 

Zapisy intorm.: zauł: 

   
   

  

  

Neutral M. Puzeryski i j DOKTÓR ) 

D. ZELDOWICZ 
chor.WENERYCZ- 
NE, MOCZOPLC, 

SKORNE 
od 10-1, od 5-8 w. 

DOKTÓR 
gm.  podbrzeskiej, pow, $.Zeldowiczowa 

się dnia 25 stycz- KOBIECE, WENE%I. 
RYCZNE i chor. 

scaleniowego w po. DRÓG MOCZ, x 
882. VI, rz. 12- iod 46 

ul.Mickiewicza 24 
tet, 277. 

„ Zdr. Nr, 31, "= 

publicznej, że Okręgowa Komisja W 6 Wolfson- 
° e 

weneryczne, — тост0- 
do gospodarzy wsi iS i skórne. ut 
powiatu , wileńsko- iieńska 7, tei. 1067, 

szachownicy -POKOJOWE 
Orzeczenie to 35 MIESZKANIE, 

881-VI, možliwie w cent- 
rum miastą poszuku 
Zgłoszenie sub. J „T. 
do adm. «Słowa». 
  

wyższych semestrów Ph aj "estrów Bęzinteresownie 
szawskiej, członko. poszukuje na wieś 

do 1-go września, 
niana w _ Warszawie nauczycielka, zajęcia 
przygotowują do kon-% dziećmi, Arsenal- 
kursowych egzaminów ska 6—1. ! 

  
  

ek 
bernardyński 3 m. 8, 

do życia, i obecniesjię dwóch pokoi z godz. 14—16 cm. 8 Gebulki NarcyZ0W 
wyeksmitowaną Z kuchnią. Zgłoszenia 

mieszkania. Łaskawe do adm. «Słowa». 
ofiary przyjmuje adm. 
„Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej“, 

Krojczy 
z kilkuletnią praktyką 
w dziale męskim 

przyjmie bosadę od 
zaraz. Poczia Radom, 

POTRZEBNE 

błowane pokoje z 

Zgłoszenia listownie, 

  Reczko. 

  

od 1 sierpnia 2 ume- 

używalnością kuchni, p; i 
możliwie. w centrum. pl rzć. Zgadza się na 

lub osobiście ed 12—2, 
uł. 3-go maja 7 m, 8 

letnisko Jedlnia Jan (parter na lewo) J. R. 
  

PEŁNYCH 
ы w wielkiej ilości do. 

utynowana na- zbycia tanio. Wiado- 
R uczyciejka i biu- mość poczta Ilja maj. 

  

rowa  prącow- Ościukowicze 
niczka poszukuje po- Tukałłowa: 
sady nauczycielki 

względnie zajęcia у 
Ž Е gubiono index 

wyjazd na wieś. Po- U. S. B. Nr 2886 
› 5180а znajomość języ- wyd. na imię 
ką francuskiego, Ty- jpeny "Ąmbroszkiewi+ 
sunków i muzyki. czówny, zam. w. Wife 

Łaskawe oferty: ui* ickiewi Ё Kaedryjika 2 Ko nie Mickiewicza 46. 

  

ž Miejski Kinematograf 

e Kulturalno-Oświatowy 

e Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 

Ach, Aubry, gdyby to wtedy wiedzia« 
no, gdybym był więdziałl.. Poszedł 
bym wypalić papierosa do parku 
podczas tej pięknej letniej nocy, przed 

pięciu laty, zamiast spać, jak głupiec. 

Aubry sporzał na niego z dziw- 
nym wyrazem w oczaćh. 

— EJ, panie hrabio,—rzekt trochę 

ironicznie, —po tych wszystkich histo- 

rjach, djabelskich wyrnysłach 0 roz- 
dwojeniu i t. p., czyż jest pan hrabia 
tak zupełnie pewny, Że spał istotnie? 
Ja bo nie ręczyłbym teraz, ani za sie- 
ЫЁ ат za nikogo... 

Nagle tracąc swój „stył” dobrego 
lokaja, przybrał _ wyraz | ironiczny, 
drwiącty i powtórzył poufale akcen- 
tując: 

— Ani za siebie, ani za nikogol.. 
Po raz drugi usłyszał Lionel aluzję 

o rozdwojeniu osobowości skierowa- 
ną do siebie, uznał ją za wysece nie- 
przyjemną i nieodpowiednią, to też 
zamilkł obrażony. 

Dzis bi 
zdławić: Hy: „Knock = Out“ 
Sercu> komedja w 1 akcie. 2) „Feliks poprawia Darwina“ komedja w 1 akcie, 
Ceny biietów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Początek 
święta od g. 4-ej, w soboty cdg. 5tej, w inne dnie od g. 6, 

' godz. 10-ej wiecz. 

  

Brama była szeroko otwarta, 
Heurtebois — rządca Luvercy wy- 

biegł na powitanie gości. Właściwie 
starał się biedz, tusza jego jednak nie 
pozwalała mu na szybsze ruchy. Był 
to dawny wojskowy. Nadzwyczaj ra- 
sowa i piękna głowa zwracała uwagę, 
cała jego postać przytem, zarówno 
jak zachowanie, zdawały się przypo- 
minać dawne czasy. 

P. de Prase poleciła mu zarząd 
i pilnowanie Luvercy, po śmierci sio- 
stry, gdy Gilberta zażądała kaiego- 
ryczaie wyjazdu z miejscowości, któ- 
rej się tak bała. 

Heurtebois przyjął gości z naj- 
większą uprzejmością, 
M Lionel i Aubry weszli do pałacu, 
którego wszystkie okna otwarte były 
na przyjęcie słońca i aromatycznego 
gorącego powietrza, 

Pałac ten był ślicznie zbudowany, 
za czasów Ludwika XIV, miał dwa 
piętra, ściany jego kryły się wśród 
gęstej sieci zielonych liści dzikiego 
wina. 

(Książe piesci) dramat w Ś aktach. 
Nad program: 1) <Kotką o Kamiennem 

seansów: w niedzielę I 
Ostatni seans o 2 

* 
  

Przybyli obejrzeli najprzód palac 
wewnątrz, aż doszli do narożuego 
pokoju, dawnej sypialni pani Lavał. 
Jedno z okien tego pokoju wychodzi+ 
ło na zachód, widać stąd było oran- 
żerję, z drugiego widniały drzewa 
pięknego parku. Pierwsze z tych okiem 
owej nocy tragicznej pozostało nie- 
zamkniste. : 

— Co prawda, — mruknął Lionel, 
oglądając teren—dawna wersja o żmij 
wydaje mi się zupełnie prawdopodobe 
ną, z bliska staje się możliwą do 
przyjęcia. Żmija, uciekając z oran- 
żerji, spostrzegła Świecące się w ciee 
mnościach „serce*, zbliża się, wsli- 
zguje śię po ljanach, ...tylko nie ro- 
zumiem dlaczego Gilberta nie słysza- 
ła szelestu... ; : 

— Panie hrabio,—zauważył Aubry;. 
—cisza na wsi składa się z mnóstwa*j 
dźwięków i szelestów... 

SIE 
  

Wsdawca Biamiałew Mackiewicz Redaktor w/z Czestaw Karwoweki;  Odpowieduialny za egłoszania Zonon Lawišnki, Drukarnia «W;dawaictiwo Wileńskie» (Kwaszelna 23,


