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We Francji o Polsce, 
Paryż, 23 lipca. 

P. Józef Błociszewski jest iprofe- 
sorem w paryskiej Szkole Nauk Po- 
litycznych, członkiem Instytutu Prawa 
Międzynarodowego, radcą prawnym 
Ambasady polskiej w Paryżu, oraz 
członkiem redakcji 7emps'a, Od sze- 
regu miesięcy drukował na łamach 
Revue Gėnėrale de Droit Internatio- 
nal Public swoją prace p t. La Re- 
stauration de la Pologne et la 
Diplomatie Europėenne „Odbudowa 
Polski a dyplomacja europejska). 
Wyszła ona właśnie u Pódone'a w 
Pod ósemki (234 str.). Jest 

to właściwie krytyczne i chronolo- 
giczne zestawienie dokumentów dyplo- 
matycznych, DŻ Państwa pol- 
skiego dotyczących. Nic więc dziw. 
nego, że p. Błociszewski bardzo 
często powołuje się na znany zbiór 
dokumentów Stanisława Filasiewicza, 
Z literatury polskiej na ten temat już 
istniejącej czytał tylko -Wskrzeszenie 
Państwa Polskiego Michała Bobrzyń- 
skiego, oraz zaznajomił się z treścią 
wykładów pref. Michała Rostworow- - 
skiego, jakie tenże na ten sam temat 
wygłosił latem 1922 roku w paryskim 
Instytucie Wyższych Studjów Między- 
narodowych. Nie uwzględnia nato- 
miast p. Błociszewski książek Kutrze- 
by, Askenazego i Dmowskiego, 
chcč wyszły one już dość dawno. 

Autor mało. bardzo opowiada; nie- 
mal wyłącznie cytuje i oświetla. Ską- 
po więc informuje czytelnika na te- 
mat genezy aktu z 5 listopada, rosyj- 
skiej proklamacji z 29 marca 1917 
roku, lub armji polskiej we Francji. 
Ostrożny bardzo jest autor w swoich 
opinjach.  Najśmielej może wypo- 
wiada się w sprawie Komitetu Naro- 
dowego Polskiego (str. 65), któremu 
zarzuca, że nie miał prawa pretendo- 
wać do roli rządu polskiego, skoro 
powstał zagranicą bez żadnego man- 
datu ze strony Narodu;, doprowadzi- 

to do konfliktu, .gdyby nie. 
ja patrjotyczna Rządu warszaw- 

skiego, który, ze. względu na so- 
juszników, udzielił Komitetowi man- 
datu, jakiego ten dotychczas nie po- 
siadał” (str. 66): Pisząc о wysiłkach 
czynionych w kraju podkreśla nieza- 
leżneść Rady Stanu i Rady Regen- 
cyjnej (zważywszy na warunki), ałe 
komunikat p. Steczkowskiego, będący 
odpowiedzią na deklarację wersalską 
z 3 czerwca 1918 roku,. nazywa 
„niezręcznością* (str. 115); „rząd” 
lubelski p. Daszyńskiego uważa za 
wielki błąd, któryby się bardzo 
zemścił, gdyby nie „energja, zimna 
krew i mądre zarządzenia Piłsudskie- 
go“ (str. 132). 

P. Blociszewski doprowadza swoją 
pracę do chwili uznania granic 
wschednich Rzplitej. W załącznikach 
podaje oryginalne teksty wszystkich 
not dypłomatycznych uznających Pań" 
stwo polskie. Jego książka jest nie- 
wątpliwie bardzo pożytecznym podręcz- 
nikiem; autor nie mial zresztą innych 
ambicji. 

| 

Znany w Polsce krytyk literacki i 
artystyczny, p. Jan Topass, przebywa 
od szeregu lat w Paryżu. W wielu 
przeglądach umieścił już sporo stu- 
djów o naszych pisarzach. Przed- 
sięwziął pozatem bardzo potrzebną i 
ogromną pracę na temat historji sziu- 
ki polskiej. Pierwszy tom L'Arć et les 
Artistes en Pologne (Sztuka i artyści 
w Polsce) ukazał się u Alcan'a w re- 
ku 1923 (mała ósemka, str. 134), 
Obejmuje on okres Średniowiecza. 
Drugi tom, doprowadzający dzieło 
sztuki pełskiej do okresu przed-ro- 
mantycznego, ukazał się u tegoż wy- 
dawcy kilka tygodni temu (160 str.), 
Trzeci jest już napisany: obejmuje on 
okres romantyzmu, aż do chwili 
obecnej; wydawca czeka jednak z 
jego wydaniem aż mu się dosta. 
tecznie rozejdzie tem drugi. Jest to z 
jego punkiu widzenia zrozumiałe i 
należy tylko powinszować p. Тора- 
sowi, że znalazł wydawcę, który zda- 
był się i na tyle. 

W książce swej, zdobionej w pię- 
knie wykonane plansze, auior wyka- 
zuje, że Polska bezwzględnie posiada 
swą własną sztukę; więcej, że ją po- 
siadała w wiekach minionych, aczkol- 
wiek nikt nie ma zamiaru zaprzeczać 
istnienia wpływów obcych. Polemizuje 
tu p. Topass z Juljanem Klaczką, który 
siedmdziesiąt lat temu postawił tezę 
przeciwną. Trzebaby być fachowcem 
w dziedzinie sztuki, aby przeprowa” 
@216 szczegółową krytykę dzieła p. To- 

V pasa. Niżej podpisany takim fachow- 
cem nie jest, pozwała więc sobie tyl- 
ko wyrazić zdanie, że dwa tomy tej 
pracy napisane są dobrą, choć miej- 
scami może nieco pretensjonalną 
francuszczyzną. 

) 

Pożyteczną bardzo rzeczą jest 

Pogrzeb Króla Rumuńskiego. 
BUKARESZT, 24,7, PAT. Dzś rano w pałacu Cotroceni odby- 

ło się nabożeństwo, odprawione przez trzech arcsb'skupów w 
asyście 12 biskupów i setek księży. Koło trumny klęczeli królowa 
wdowa, król Michał, księżna matka, królestwo jugosłowiańscy, 
była króowa grecka, ks. Mkołaj, księżniczka lleana, książęta Ho- 
henzoliern i Hohenlohe. Salony pałacu b;ły przepełnione do- 
stojnymi uczestnikami uroczystośc. Nabożeństwo trwało godzinę, 
poc:em generałowie | adjutaaci wynieśli trumnę i złoży:i ją na 
lawece armaty. Uroczystą tę chwilę obwieściło 101 strzałów 
armatnich. jedaocześne odezwały sę dzwony we wszystkich 
kościcłach Bukaresztu. : 

Pochód żałobny przeciągnął ulicami miasta pošrėd setek ty- 
sięcy ludności przybyłej z całego kraju. Przed karawanem szli: 
prefekt miasta, królewski szwadron przyboczny, wysokie ducho. 
wieństwo, inwalidzi wojenni oraz niesiono sztandary wszystkich 
pułków kraju. Za rydwanem żałobaym postępowali członkowie 
rodziny, rada regencyjna, rząd, misje zagraniczne, korpus dyplo- 
matyczny, członkowie obu lzb i t. d. Generał Prezan, były gene- 
ralissimas w okresie wojny, niósł koronę, a generał Mardaresco, 
najstarszy generał w armji, niósł berło królewskie. Wszystk e bu- 
dynki przybrane były w żałobne dekoracje. 

Wśród tłumów, stojących w skupieniu, orszak żałobny od- 
był drogę 10 km. kierując się ku dworcowi, gdzie o godz. llej 
rano złożono trumnę w żałobnym pociągu, w którym Zajęli 
miejsca: rodzina królewska, członkowie regencji i misje zagr. 

BUKARESZT 24,7 — PAT. —O godz. 15.30 żałobny po- 
ciąg przybył do Curtea.de-Arges (małe miasteczko prowincjonal- 
ne, położone u stóp Karpat, siolica Wołoszczyzny w XVIII w. w 
miasteczku znajduje się słynny kościół, będący okazemisztuki ru- 
muńsko bizantyńskiej, zbudowany z białego marmuru i ozdobio. 
ny inkrustacjami ze złota i miedzi). Na dworcu oczekiwali przy. 
bycia pociągu duchowieństwo, władze miejscowe, delegacje gmin- 
ne z 12 tys. gmin Rumunji, Generałowie znieśli trumnę z wa- 
gonu i złożyli ją na lawecie armaty, zamienionej na rydwan ża: 
łobny. W tej chwili oddano 101 strzałów armatnich oraz rozleg- 
ły się dźwięki dzwonów. Z kolei uformował się orszak żałobny 
wraz z misjami, które przyjechały specjalnemi pociągami oraz te. 
mi delegacjami, które przybyły poprzednio. Duże wrażenie robił 
pochód około tysiąca księży. Po upływie pół godziny orszak 
przybył do monasteru, gdzie o godz S-tej złożono trumnę obok 
grobu króla. Karola i królowej Elżbiety. W/ czasie nabożeństwa 
we wszystkich miastach i garnizonach kraju oddano 101 strzałów 
armatnich, oraz dzwoniono w dzwony we wszystkich kościołach 
całego kraju. . W tea-sposób naród rumuński złożył ostatni hołd 
wielkiemu umiłowanemu królowi. 

Odezwa Rady Regencyjnej. 
BUKARESZT, 25.VIj PAT. Rada regencyjna ogłosiła pro- 

klamację do narodu. W odezwie tej rada po wyrażeniu słów 
pochwały dla zmarłego króla i po zapewnieniu o uczuciach 
wdzięczności da dynastji, oświadcza, że będzie szanowała w myśl 
życzeń zmarłego naczelne zasady ustroju państwowego, wytyczo- 
ne w ostatnich 60 latach przez założyciela królestwa i przez pierw: 
szego króla wielkiej Rumunji. Proklamacją kończy się wezwaniem 
ażeby solidarność narodu dopomogła do urzeczywistnienia prze- 
znaczeń kraju 
TTT TT TTT TT TTT STT 

Bezterminowe ciężkie więzienie Kowerdy. 
WARSZAWA, 25,Vi1L. PAT. Sąd doraźny skazując Borysa Ko- 

werdę na dożywotnie ciętkie więzienie postanowił jednocześnie 
zwrócić się z wnioskiem do Pana PrezydentajjRzeczypospoiitej w 
myśl art. 775 U. P. K. o zmianę tej kary na karę 15 lat ciężkiego 
więzienia. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej z uwagi na to, że zbrodn'a 

dokonana byla na osobie przedstawiciela obcego państwa, akre- 
dytowanego przy Prezydencie Rzeczypospolitej, postanowił z pra- 

wa łaski nie skorzystać. 
- Przyp. Redakcji. Nie chcąc na szpaltach naszego pisma występo: 

wać przeciw decyzji Głowy Państwa, zaznaczamy tylko, że poglądowi na- 
szej Redakcji na sprawę Borysa Kowerdy poświęciliśmy w niedzielę 
artykuł wstępny i że: 

l; gdyśmy pisali ten artykuł nie przychodziło nam na myśl, że 
prośbą Sądu Doraźnego do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej o złago- 
dzenie kary przynajmniej na 15 lat więzienia uwzględniona nie będzie, 

2) że dziś już po odczytaniu decyzji Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spoliiej, uważamy, że argumenty wypowiedziane w niedzielnym artyku- 

le nie straciły nic na znaczenia. 

dobra książka, ale z innego punktu w Nancy i wyspecjalizował się jako 
widzenia równie pożyteczna być może germanista. Po wojnie spędził trzy 

; W sprżedaży detaiicznej cena pojedyńczego n—ru 20 grószy. 
Opłata pocztową niszczona ryczałtem. 

Redakcja rekopisów nieramówionych nie zwracz. 

serja wykładów na dany temat, o ile 
na nie stale uczęszcza grono słu- 
chaczy i o ile słuchacze ci należą do 
elity intelektualnej danego kraju. Tym 

warunkom w zupełności odpowiedzi:ła 
niedawno ukończona i przez szereg 
miesięcy się tocząca serja wykładów 

o współczesnej Polsce prof. Andrzeja 
Tibal'a w paryskim ośrodku Fundacji 
Carnegie'go. |Jak wiadomo, fundacja 
ta, opierająca się na żelaznym kapi- 
tale 10 miijonów dołarów złożonych 
przez wielkiego amerykańskiego filan- 
tropa, ma na cełu wzmacnianie po- 
koju światowego przez wzajemne i 
objektywne informowanie się © spra" 
wach znaczenia międzynarodowego. 
Jej siedziba mieści się w 'Waszyngto- 
nie, ale w Europie ma Fundacja Car- 
negie'go swój ośrodsk w Paryżu. 
Wydaje On kwartalnik p. t Esprit 
International, który w lipcowym ze- 
szycie ogłosił wykład p. Aleksandra 
Skrzyńskiego na temat <Nacjonalizm 
i Internacjonalizm»; wydaje szereg 
książek, ankiet i memorjałów, oraz 
urządza w swej sali odczyty: Właśnie 
w ubiegłym roku szkolnym prof. 
Tibal mówił o Polsce. ; 

Prof, Tibal naležy do uniwersytetu 

lata w Pradze jako dyrektor tamtej- 
szego Instytutu Francuskiego; na tym 
posterunku zaznajomił się dokładnie 
z życiem państw Europy środkowej. 
Swoje wykłady 'o Polsce znakomicie 
przygotował. Były one owiane sym- 
patją dla traktowanego przedmiotu, 
choć prelegent zawsze pozostał bar- 
dzo objektywnym. Należałoby sobie 
życzyć, aby wykłady te ukazały się w 
wydaniu książkowem. 

* 

Ustalono ostatecznie po długich 
pertraktacjach i wahaniach, że pom- 
nik Mickiewicza w Paryżu stanie na 
placu Alma, a więc © kilkadziesiąt 
kroków od naszej Ambasady; że jego 
inauguracja odbędzie się 3 maja 1928 
roku. Spór z miastem wygrał zatem 
mistrz Antoni Bourdelle i jego polscy 
zwolennicy. Polska walnie się przy= 
czynia do uświetnienia stulecia roman- 
tyzmu we Francji: w roku bieżącym 
mieliśmy przenosiny prochów  Slo- 
wackiego do Ojczyzny; w roku przy- 
szłym będziemy mieli odkrycie pom- 
nika Mickiewicza na jednym z naj- 
większych placów Paryża. 

Kazimierz Smogorzewski, 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milim 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i 

ŚWIR — ul 

Ciężkie berło. 
W osobie sześcioletniego wnuka 

nieboszczyka króla Ferdynanda wstą- 

pił trzeci z kolei Hohenzollern na 
tron rumuński. A w okolicznościach 
niemniej ciężkich jak te, które towa- 

rzyszyły objęciu korony przez królów 

Karola i Ferdynanda, 
Wstępując na tron, wówczas ksią: 

żęcy jeszcze, znalazł się pierwszy 

Hohenzollern w ciężkiej i trudnej sy- 

tuacji chrześcijańskieyo księcia będą- 
cego wasalem mahometańskiego suł- 
tana. Zagrzmiały zwycięskie ; armaty 

pruskie pod Sadową — j drażliwa 
sprawa ułożyła się dla młodego 
władcy młodeg» państwa wcale, wca- 
le gładko i wygodnie. Pod złowróżb: 
ną konstelacją polityczną wstępował 

na tron krół Ferdynand. Trzeba by- 
ło zdecydować się — i to jeszcze o- 

brawszy  najodpowiedniejszą chwilę 
— po czyjej stanąć stronie w wojnie 

obejmującej płomieniami całą Europę: 
po stronie Koalicji czy Państw Cen- 
tralnych?  Opinja' publiczna,” partje» 
wszystkie czynniki polityczne i spo* 
łeczne były rozdwojone. Król Ferdy- 
nand rzucił miecz na szalę Koalicji; 
omal, że kroku tego nie przypłacił[u- 
tratą państwa; lecz znowu dobra 
gwiazda wyprowadziła Rumunję z 
najstraszliwszej epresji... A nawet z 
odmętów wojny wyszła  Rumunja 
państwem dwakroć większem niż by- 
ła przed wojną. Dzisiejsza Rumunja 
— biorąc przedewszystkiem pod u- 
wagę jej świetne pełożenie geogra- 
ficzne — to mocarstwo mogące mieć 
świetną przyszłość. Nie jtak nawet 
daiekż HR a w L 500 2, 

Ale — obecna, teraźniejsza sytua- 
cja, zarówno wewnętrzna jak zewnę: 
trzna: ciężka znowuż i trudna. Sze- 
ścioletni monarcha nie zdaje sobie z 
tego sprawę; lecz czują to i wiedzą 
doskonale regenci. Czuje to i wie 
doskonale przedewszystkiem królowa” 
wdowa, która w ciągu panowania 
nieboszczyka męża niemały wywie- 

rała wpływ na sprawy polityczne i 

— jak wolno wnosić — aczkolwiek 

nie należąc do regencyjnego trium- 

wiratu, będzie może nawet głównym 
czynnikiem, spiritus movens dziecię- 

cych i młodzieńczych lat panowania 
króla Michała l-go. 

Rozrośnięcie się terytorjalne Ru- 
muaji wywołało mnóstwo, dotąd jej 

nieznanych  problematów. Stosunki 

partyjne są dziś o wiełe więcej skom- 

plikowane niż kiedy w Rumunii. Ró- 
žnice przenajrozmaitsze między dziel- 

nicami starej Rumunji i nowemi jej 

„kresami” nie rychło wygładzą się i 

ustąpią. Są emulacje, są przeciwien- 
stwa, są «regjonalizmy» z któremi 

długo jeszcze trzeba będzie obcho- 
dzić się, jak to się mówi, jak z jaj- 

kiem. jednem słowem wewnętrzne 
skonsolidowanie się, spojenie się, 

przetrawienie się, wytrawienie się mo 
wej, okazałej Romania Mare, toe zna- 
czy Wielkiej Rumunji już jedno sta- 
nowi zadanie niesłychanie trudne, 

wymagające niezrównanej biegłości 

w operowaniu tysiącem  drażliwości 

i psychologicznych momentów. 
Jednem z dynastycznych przyka- 

zań panującego w Rumunji domu 
było wzmacnianie zewnętrznej sytua- 
cji kraju — związkami  rodzinnemi. 
Niestety, piękna parantela następcy 

tronu, księcia Karola, prysła, a ra- 
czej na nic już teraz Rumunji; on 
sam nawet najdalszych praw do tro- 

nu pozbawiony, ma wygnaniu, z żo- 

ną to pojednany to rozseparowany. 

Piękny aljans familijny z panującym 

domem w Grecji, zadziergnięty przez 
poślubienie przez królewnę rumuńską 
króla greckiego, też zawiódł. Król 

grecki utracił tron.. nawet do ojczy- 

zny wrócić z zagranicy nie ma prawa, 
Tylko związek rodzinny rumuńskich 
Hohenzellernów z serbską  dynastją 
trzyma się. Może przydać się na му- ф 
padek jakichś komplikacyj politycz- 

nych między Bukaresztem a Belgra- 

dem. Za rządów gen. Averescu, za: 
pamiętałego italofila, wielbiciela Mus“ 8 

soliniego był moment, że mogło się 
zdawać iż Rumunja znajdzie się przy 
boku Włoch omotujących i ściskają- 
cych ze wszech stron właśnie Jugo* 
sławję, Do władzy przyszedł Bratia- 

nu i ta „komplikacja* rozwiała się 
szczęśliwie. 2 

Jak wiadomo: Averesčuto wloska 
orjentacja w zagranicznej polityce Ru- 
munji, a Bratianu to orjentacja fran- 
cuska. Averescu mógł się poszczycić 
niebylejakim sukcesem: Włochy uzna» 
ły Besarabję za przyłączeną na wieczne 
czasy do Rumunji. Lecz „kwestja be- 
sarabska* wciąż jątrzy i jątrzy sto- 
sunki sowiecko:rumuńskie. Niechże 
p. Bratianu pokaże, jak daleko się. 
gają jego wpływy— paryskie. Francja 
przecie gotowa jest zawsze... pozo“ 
wać na możnego protektora wszy- 
stkich „wschodnich* państw a nawet 
państewek. Lecz oto nastąpiło, wy- 
rażając się najoględniej, rozluźnienie 
stosunków _ rosyjsko-angielskich; z 
Polską trzeba trzymać antybolsze- 
wieki front 4 fout prix; z małą En- 
tente'q, to znaczy z Czechosłowacją 
i Jugosławią trzeba unikać najlżejsze- 
go „raprężenia" a tu tymczasem bo- 
daj że jugosłowiańsko-włoski ken- 
flikt nieunikniony. Tradycyjne „prze- 
ciwieństwa" węgiersko-rumuńskie wy- 
magają jaknajiroskliwszego zaciera- 

nia.;: ? 

Rumuńska polityka zewnętrzna 
jest w chwili obecnej pełna szkopu- 
łów, trudności, niebezpieczeństw. W 
połączeniu z ogromnemi zadaniami 
w polityce wewnętrznej daje to wszy- 
stko ciężar, pod którym nawet tęga 
głowa państwa ugiąć się może — a 
cóż dopiero mówić o organie bądź 
co bądź sztucznym, jakim jest každa 
regencja. 

Młodziutki krół Michał, którego 
wielka popularność zażegnała szczę” 
śliwie wszelkie komplikacje u trumny 
króla Ferdynanda, nie czuje w tej 
chwili jak ciężkiem jest berło, które 
mu dano w dłonie. Gorąco życzymy 
aby, gdy poczuje, że je trzyma, było 
już rumuńskie berło królewskie © 
wiele, wiele lżejsze do dźwigania niż 

w obecnej chwili. Jacz. 

i mu 
Ułatwienia kolejowe z Rosją. 
WARSZAWA 25.VII (żel. wł. Słowa) 

Czwarty zjazd kolejowy polsko - Sc- 
wiecki zakończony został przed ki] 
koma dniami w Moskwieł Załatwiono 
szereg spraw dotyczących przewozu, 
komunikacji bez przeładowywania, 
przewozów towarów za zaliczeniem 
cen, metali szlachetnych i futer oraz 
przewożenia zwłok, co ma doniosłe 
znaczenie przy przewożeniu ekshu- 
mowanych ciał pochowanych w Rosji. 

Instrukcyjna wycieczka stas 
rostów. 

WARSZAWA, 25.Vil (żel. wź Słowa) 
We wtorek wyjeżdza organizowana 
przez ministerstwo spraw wswnętrz- 
nychinsirukcyjna wycieczka starostów 
po kraju. 

Wycieczka potrwa 12 dni i zwie- 
dzi szereg powiatów w różnych stro- 
nach, a mianowicie: Pińsk, Brześć 

etrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. 
gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne o 

tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

granicy wschodniej Niemiec, 
Konferencji 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA —ui Mickiewicza 26 

Za tekstem 10 groszy 

  

Sejm i Rząd. 
Pan Prezydent wyjeżdża nad 

morze, 

WARSZAWA 25.VII. (żel. wż.Słowa) 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Igna- 
cy Mościcki wyjeżdża w dniu 3 sierp- 
nia do Gdyni, gdzie zamieszka na 
luksusowym statku państwowej żeglu- 
gi morskiej „Gdańsk”. Pobyt Pana 
Prezydenta na polskiem morzu potrwa 
cztery dni. Piątego statek Pana Pre- 
zydenta w otoczeniu honorowej eska- 
dry składającej się z wojennych stat- 
ków wypłynie na całodzienną prze” 
jażdżkę na pełne morze. 

Podziękowanie, 
WARSZAWA, 25—VII. PAT. Pre. 

zes Rady Ministów Marszałek Piłsud« 
ski otrzymał od rumuńskiego prezesa 
rady ministrów Bratianu następującą 
depeszę: Głęboko wzruszony depeszą 
Waszej Ekscelencji pragnę wyrazić 
gorącą wdzięczność narodu rumuń* 
skiego za sympatję okazaną przez 
cały szlachetny matód połski, który 
tak silne węzły łączą z moim krajem. 
Serdeczne uczucia, które nasz dostoj: 
ny władca żywił dla Waszej Eksce- 
Iencji, nadają szczególne znaczenie 
wyrazom współczucia, które Wasza 
Ekscelencja nadesłał nam w tych tak 
okrutnych chwilach. 

Uchwały Rady Ministrów, 

WARSZAWA, 25.VII, PAT. W 
dniu dzisiejszym pod przewodnictwem 

|. Prezesa Rady Ministrów Marszałka 
iłsudskiego odbyło się posiedzenie 

Rady Ministrów, na którem uchwalo= 
no szereg projektów ustaw. Uchwalo= 
ne również projekt rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie zatwier= 
dzenia statutu państwowego instytutu 
geologicznego. 

Rada Ministrów uchwaliła przyjść 
z pomocą ludności pięciu powiatów 
województwa Nowogródzkiego, któ- 
rych mienie zostało zniszczone przez 
burzę i u w dniach 12 i 15 
czerwca r. b, tym celu minister 
robót publicznych ma wyasygnować 
750.000 złotych na odbudowę znisz- 
czonych budynków jako długotermi- 
nową pożyczkę zwrotną © niskiem 0» 
procentowaniu, zaś minister W. R. i 
O.P. kwotę 50.000 złotych na od- 
budowę szkół i cerkwi, wreszcie mi- 
nister rolnietwa ma wydać odpowled« 
nie zarządzenie, ażeby poszkodowani 
mieli piewszeństwo przy zakupkie ze 
zniszćzonych lasów państwowych wy- 
wrotów po ulgowych cenach. 

Rada Ministrów na wniosek mini- 
stra komunikacji uchwaliła z nadwy= 
żek dochodów P. K. P. za okres 
1926—27 przeznaczyć dałszą kwotę 
29 160.000 złotych na dodatkowe in- 
westycje w okresie 1927—28. 

Stan zdrowia min. Zaleskiego 
WARSZAWA 25 VII (żel. wł. Słowa) 

Stan zdrowia min. Zaleskiego popra- 
wił się znacznie. Pan Zaleski w bie» 
żącym jeszcze tygodniu obejmie u- 
rzędowanie. 

Linja lotnicza Warszawa— 
Wilno. 

WARSZAWA. 25 VII (żel. wł, Słowa) 
Jak się dowiadujemy wkrótce urucho- 
miona zostanie nowa linja komunika* 
cji samolotowej, na odcinku Warsza- 
wa—Wilno, Obsługę tej linji powie- 
rzono polskiej firmie lotniczej „Aero- 
lot, 

Fvrtyfikacje niemieckie zostały 
zburzone. 

PARYŻ, 25—Vil. Rzeczoznawcy 
francuscy i belgijscy, którzy mieli 
sprawdzić zburzenie fortyfikacyj na 

złożyli 
Ambasadorów — raport, n/B, Kalisz, Częstochowe, Tentno w 

Wielkopolsce i Białę w . Małopolsce. kończący się twierdzeniem, że fortyf.- 
W wycieczce tej weźmie udział 26 kacje, mające ulec zniszczeniu, zosta” 

     

starostów. ły całkowicie zburzone. 

sz) emy s 4 
pierwszorzędnych stałych Dr ACoWNiKÓW 
WYMAGAMY: Nieskazitelnej opinji, dobrej prezencji, eleganckiego 
ubrania, płynnej wymowy języka polskiego i rosyjskiego, dobrego 
wychowania, umiejętności konferowania z ludźmi wyższych ster- 
Wykształcenie wyższe lub średnie nie jest konieczne, jednak dajemy 

pierwszeństwo takim kandydatom, 
KANDYDACI muszą być wytrwali, pracowici i inteligentni—mieć również 

й — siaty charakter. Jeżeli nie pracowali dotychczas jako agenci firma ich 
tego nauczy. Kandydaci muszą poświęcić całą swoją pracę li tylko dlą 

{ naszej firmy, 
Pierwszeństwo rutynooani Sprzedawcy mają 

OFIARUJEMY: 
wysoką w obcej walucie obliczoną prowizję 

1 gwarantowane minimum. 
АВМ С posiadający już inne reprezentacje i ludzie niewytrwali z 

poderwaną opinją niech się nie zgłaszają. 
Odpowiadający powyższym warunkom zechcą złożyć ofertę, podać życio- 
rys i referencje do administracji <Słowa» pod <Zdolni Sprzedawcy» 

Dyskrecja zapewniona. 
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ECHA KRAJOWE 
Klęska gradowa w pow. Wileńskim. 

W ubiegłą sobotę na całem prawie terytorium pow. Wileńsko-Tro- 

«kiego szalała strasżna burza z piorunami i gradem powodując pożary i 

zupełne zniszczenie miejscami zbóż i okopowin. Z raportów nadesłanych 

dotychczas do urzędu starostwa dowiadujemy się, że najsilniejszy przebieg 

burzy miał miejsce nad gminą Rudomińską, gdzie ogromny grad zniszczył 

doszczętnie zasiewy i ekopowiny należące do właśc. folwarku Sorok Ta- 

tary p. Franckiewicza. Zbiory zniszczone zostały co do ziarenka, a O wiel- 

kości gradu świadczyć może fakt, że dzieci zbierające w lesie jagody po- 

kaleczone zostały przezeń do krwi. Jak widać był to centr nawałnicy, gdyż 
w sąsiednich gminach grad był znacznie słabszy, natomiast od uderzeń 

piorunów powstało szereg pożarów. W gm. Szumskiej, we wsi Szczawi- 

niszki spaliło się dwanaście domów 
spichrz i stodoła oraz stodoła we wsi 
piorun trafił w stodołę należącą do zabudowań mieszkańca wsi 

mieszkalnych, piętnaście chlewów, 
Oszmiauka. W gm. Mejszagolskiej 

Kiemiele. 
Stodoła wraz ze świeżo zebranem sianem spłonęła. W gm. Worniańskiej 
spalila się stodoła należąca do mieszkańca wsi Małe R. Rynkiewicza, a w miaru objęcia mandatu Pzlestyny, nie czyniły w tym kierun. 

ku żadnych kroków, ani nawet jakichkolwiek aluzyj. Turgieląch chlew. 
Na szczęście wypadków z ludźmi nie było. 

PERARERATWYSKI 
NIEMENCZYN. 

— Zawody sportowe 6 bry: 

gady KOP. W ubiegłą niedzielę od- 
było się w Niemenczynie zakończe- 

nie wewnętrznych zawodów sporto- 

wych 6 brygady KOP oraz rozdanie 
w obecności p. wojewody Raczkiewi- 

cza i Į. E, ks. biskupa Bandurskiego 
i starosty Witkowskiego nagród zwy” 
cięskim zespołom i uczestnikom. | 

Na program zawodów złożyły się 

następujące konkurencje: pięciobój 

wojskowo-sportowy, a więc biegi na 
3000 i 100 mtr., skok w dal, rzut 

granatem i walka na bagnety. Komi- 
sja sędziowska z dowódcą gbrygady 

* płk. Arturem Górskim na czele u- 
znała za zwycięzcę zespół 22 baonu 

punkty karne), Drugie miejsče 
zajął 20 baon (237 pkt.), trzecie 19 

baon (254 pkt.). , 
W marszu na 10 kilometrów ze 

strzelaniem na 200 mrt. pierwsze 

miejsce zajął 21 baon (czas 39'.257 › 

drugie—20 baon (54'.40“), trzecie—23 
baon (55:15*). 8 

Bieg szturmowy na przestrzeni 
400 mtr. obciążeniem PolOSAR: bez 

plecaków wygrał Ż1 baon” W szasię 
2,32",'pred 10 (21447) i 247 (21.50*) 
baonem. 

Po zakończeniu lekkoatletyczna 
wojskowych zawodów drużyny 21 i 

23 baonów rozegrały finałowy: mecz 
piłki nożnej o mistrzostwo brygady. 

Do przerwy przeważająca  fizycz- 
nie drużyna 23 baonu prowadzi grę 

z wynikiem 1:0 jedgak po przerwie 
szale zwycięstwa przychylają się na 

stronę łepszej bezspornie technicznie 

drużyny i w rezultacie końcowym 
mecz przynosi drużynie 21 baonu 

wynik 3: 2 i tytuł mistrza. | 

3! Podczas meczu zaszedł. „aieszczg: 

śliwy wypadek, a mianowicie gracz 
21 baonu kapr. Krajczyk zderzył się 
tak nieszczęśliwie z przeciwnikiem, że 

uległ złamaniu nosa. Odesłano go na- 

tychmiast do szpitala. Prócz tego 
gracz tej że drużyny por. Lachner 

został silnie kontuzjowany lecz przed; 

końcem gry wrócił jeszcze na boisko, 

Po zakończeniu zawodów odbyła 

przed obliczem p. wojewody idostoj- 

nego jubilata defilada oodziałów, po 

której dowódca brygady płk. Górski 

przemówił do gości i żołnierzy dzię- 

kując za łaskawe przebycie oraz wy- 

jaśniając żołnierzom ogromne znacze- 

nie sportu. 
J.E. ks. biskup Bandurski wrę- 

czając zwycięzcom nagrody wygłosił 

piękne przemówienie okolicznościowe, 

* zachęcając żołnierzy do zaszczytnej 

służby Ojczyźnie. / 

Przed wieczorem dostojni goście 

udali się samochodami do W ina. 

Wyniki sportowe zawodników KOP, 

jakkolwiek wniektorych konkurencjach 

na ogół dość słabe, w niektórych 
wykazały b. dobrą formę. 

Mam tu ra myśli konkurencje © 

charakterze wojskowym, a więc mar- 

sze, Strzelanie i to. 
Dowództwu 6 brygady KOP za 

szerokie rozpowszechniańie sportu i 

budzenie doń zainteresowania SZETO- 

kich mas należy się specjalne podzię- 

kowanie. Mieszkańcy  Niemenczyna 

mieli z racji zawodów nielada atrak- 

cię. 

KANIKUŁA. 
Sub Cane ef ante Canem diffi- 

# purgationes. ciles sunt p ce iopakraiės: 

Przeżywamy porę r 

Oczywiście nie, Boże s 

оя iem konstelacji Wiel- tylko+ pod... znakie Asas maj: 

blaskiem. na nieboskłonie, 

łaśnie istay brylant w tej 

konstelacji, Każdy zgadł, że mowa © 

kiego Psa, -pod gwiazdą 
większym 

stanowiącą w 

gwiezdzie zwanej Sirius... 
Egipcjanom i Etjopom ukazanie 

się tej gwiazdy przenajjaśniejszej 

zwiastowało rozpoczęcie się nowego 

roku, nastanie wielkiego gorąca jako 

też wylewów Nilu. Przeto dla owych 

ludów starożytnych była kanikuła 

niejako świętą porą roku. Wszelako... 

niepożądaną i niebezpieczną było rzę- 

czą urodzić się „pod Siriusem“, 

przyjść na šwiat O tej wlašnie ro- 

ku porze. Sirius — a i cała konstela- 

cja, do której należy — wywiera (zda- 

niem egipskich i etjopskich uczonych 

mężów) wpływ najfatalniejszy nietvl- 

ko na. wszelkie, podejmowane pod- 

czas kanikuły sprawy i imprezy lecz 

nawet na pokolenie przychodzące ra 

świat o tej porze roku. Pod Siriusem 

— czy pod Wielkim Psem, jeśli kto 

woli — nic się nie udaje... nawet le- 

karstwa nie działają... (zacytowaliśmy 

oku „pod Psem“, 
trzeż, pod psem, zwali sirion, rodzą się gwałtownika- 

GRZEGORZEWO. 

— Prace komisji 
miarowej. W dniu dzisiejszym roz- 
poczyna swe prace specjalna komisja 
wodno-pomiarowa, która z ramienia 
Dyrekcji Robót Publicznych urzędu 
wojewódzkiego ma przeprowadzić do- 
chodzenie w sprawie połączenia rzeki 

Mereczanki z rz. Waką oraz regulacji 
rz. Waki, oraz-budowy zbiornika wo- 
dy i odprowadzenie jej kanałem i 
akweduktem do zakładów wodnych 
Grzegorzewo. Dziś i jutro komisja 
poświęci na badanie rz. Mereczankl 
od wsi Rudniki" do Żegaryna oraz 
kanału łączącego Mereczankę _ jezio- 
rem Poplis i jezioro Popiis. W dniach 
28 i 29 bm. badania te odbywać się 
będą na rz. Wace od jez. Poplis do 
wsi Pogiry, 30-g0 bm. od Pogir do - 
Kulakowszczyzny. P erws=ego i dru- 
giego sierpnia, dalej aż do ujścia 

Waki, Prace te przyczynią się zapew- 

ne do wydania właścicielowi zakła* 
dów przemysło „ych p. G, Kurecowi 
zezwolenia na przeprowadzenia tych 
robót celem uzyskania”: siły wodnej, 

niezbędnej dla; projektowanego po- 
większenia fabryki. 

GRODNO. 

— Wybory doRad gminnych. 
Dnia 19 bm. do Rady Ominnej w 
Łaszy zostali wybrani: > 

1) z listy polskiej: Antoni Steckie- 
wicz, Władysław Szota i Stef .n Byk; 

2) z listy białoruskiej: Drab Cyt, 
Żywolewicz Charyton, Kozicz Naum, 
Korowcewicz Józef, Siewiertók Arse- 
rijusz, Szkuta Jan, Poczuj Konstanty, 

Jurczenia Ananjusz i Baranowski Ar: 
senjusz. й 

Dnia 20 bm. do Rady Gminnej w 
Indurze zostali. wybrani: 

" 1) z listy polskie, Zaniewski An- 
toni, Bondarowicz Mikołaj, Dobrenko 
Michał, Baran Jan, Petelczyc Stanis- 
ław, Replewicz Kazimierz, Kłunejko 
Kazimierz i Kupczyński Franciszek; 

2) z listy białoruskiej: Wersel, Ja- 
kub, Rynkiewicz Jan, Juchoowski Da- 
wid, Sawicki Antoni, Budnik Mikita, 
Bałamui Wasili .i Panasiewicz Józef. 

Nowości wydawnicze. 
— Dr. Ignacy Weinfeld: <Tablice 

Statystyczne Polski». Za lata 1925 i 1926. 
Wydanie piąte. Opracowała Ludwika Oxifi- 
ska-Szcześniakowa, referent w Głów. Urzędzie 
Statystycz. Warszawa. F. Hoesick, 1927, 

—-Naokołe-Świata». Miesięcznik ilu- 
strowany. Wydawn. G:bethnera i Woiffa. 
Zeszyt 39. Piszą: p. 1. Kosmowska o postę- 

0: publiczności teatralnej w starożytności, 
M. Schmidt o wielkim proroku Indyj Ghan- 
di'm; Juljasz Wirski opowiada jakąś chiń- 
ską awanturę niezmiernie efektowną e 
Czasopismo; słusznie popularne, jest jedna» 

kowo ożywione: zimą jak laiem. 
Tadeusz Dzieduszycki: 

ruchu faszystowskiego i pafistwa syn 
kalistycznego korporacyjnego». Str 

<Teorja 
dy- 
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Nowe instrukcje dla konferencji 
LONDYN, 25—Vil. PAT. Minister spraw 

Austin Chamberlain powrócił już całkowicie 
rozpoczął czynności w charakterze zastępcy 

morskiej. 
zagranicznych 
do zdrowia i 
premjera. Ga: 

binet brytyjski zebrał się dziś w celu rozpatrzenia sprawy 
rokowań w Genewie. W wyniku dwugodzinnych narad ga- 
binetu lord Cecil i admirał Bridgeman powrócą w dniu 
jutrzejszym do Genewy po otrzymaniu instrukcyj 
nych dla kontynuowania narad morskiej konferencji w Ge: 
newie. 

niezbęd- 

Włochy otrzymają mandat na Palestynę? 
RZYM, 25.VI1 PAT. Urzędowo zaprzeczają rozpowszech_ 

nianym zagranicą pogłoskom o mającem nastąpić przekaza. 
niu mandatu nad Palestyną Włochom. W kołach urzędo- 
wych wyrażają zdziwienie, że wogóle „mogłypojawić się po 
dobne wieści i podkreślają, że Włochy nie miały nigdy za. 

Rakowski konferuje z Poincarem. 
BERLIN, 25-VII. PAT. <Vossische Ztg.» donosi, że ambasador sowiecki w 

wodn.-po- Paryżu Rakowski, który w sobotę ub. tygodnia odbył dłuższą konferencję z 
Poincarem, opuścił w dniu wczorajszym Paryż i udał się do Moskwy. Ambasa- 
dor Rakowski przybędzie dziś wieczór do Berlina. 

Kanclerz Marx wystąpił z Reichsbanneru. 
Powodem zsolidaryzowanie się Reichsbanneru z Schutzbund. 

BERLIN, 25 МН. PAT. „Germania* donosi, że kanclerz Rzeszy Marx 
zażądał wykreślenia go z listy członków stowarzyszenia 

- Reichsbanner, motywując swe żądania tem, że centralny zarząd tego sto- 
republikańskiego 

warzyszenia pozwolił sobie ma wmieszanie się do wewnętrznych spraw 
Austrji i dopuścił do ciężkiej obrazy rządu austrjackiego. List z rezygnacją 
wystosował kanclerz Marx na ręce prezydenta organizacji Reichsbanner 
Hoersinga. W liście tym kanclerz powołuje się ma demonstracyjną odezwę 
wydaną przez Hoerlinga w związku z wypadkami wiedeńskiemi i zgłasza 
swe wystąpienie podkreślając, że demonstracyjne solidaryzowanie się prze- 
wodniczącego Reichsbanneru z wiedeńskim Schutzbundem uważa za mie- 
szanie się w wewnętrzne stosunki polityczne zaprzyjaźaionego z Niemcami 
państwa austrjackiego i za ciężkie poniżenie i obrazę rządu Austrji. 

Wiadomość powyższa ogłoszona w dniu dzisiejszym przez organ 
kanclerza «Germanię» wywołała w kołach politycznych Berlina niezwykle 
silne wrażenie. Krok ten kanclerza uważany jest 
organizacji Reichsbanaer. 

za początek rozłamu w 

Wyjazd posła Rauschera. 
BERLIN, 25, Vil. Pat Biuro Wolffa dorosząć o wyjeździe posła 

Rauschera na czterotygodniowy urlop wypoczyakowy ogłasza następu- 
jący komunikat półurzędowy: Poseł Rauscher po powrocie z narad berliń - 
skich wznowił rokowania z ministrem spraw zagranicznych Polski. Wyniki 
osiągnięte w dotychczasowych rokowaniach osiedleńczych mają zostać 
ustalone w drodze pisemnej. Rokowania dyplomatyczńe, dotyczące nieza- 
łatwionych dotąd jeszcze spraw, zostaną wznowione na nowo w połowie 
sierpnia po powrocie posła Rauschera z urlopu. 

. Proniemiecka konferencja prasowa w 
Gdańsku. 

Zajście z powodu sztandarów b, cesarstwa niemieckiego. 
GDAŃSK, 25—VIl. Pat, W daiu wczorajszym zacończyły się tu ob- 

rady korigresu prasowego niemiecko-skandynawsko-bałtyckiego, przyjęciem 
wydanem przez stowarzyszenie prasowe Rzeszy niemieckiej, Przyjęcie to, 
jak i cały przebieg kongresu miało charakter wybitnej propagandy na 
rzecz niemieckości Gdańska. Wszyscy mówcy niemieccy oraz gdańscy w 
przemówieniach w czasie dyskusji oraz na bankiecie apełowali do dzienni- 
karzy skandynawskich i bałtvckich, prosząc о jak najszerszą propagan- 
dę na rzecz Gdańska. 

W czasie przyjęcia wydanego przez stocznię gdańską dla uczestni- 
ków kongresu prasowego przyszło do zajścia spowodowanego nietaktem 
aranżerów przyjęcia. W sali wywieszono między innemi sztandary b. ce" 
sarstwa niemieckiego. Obecny na przyjęciu przedstawiciel biura prasowego 
rządu Rzeszy opuscił salę protestując przeciwko umieszczeniu, w niej tych 
sztandarów i przeciw nacjonalistycznemu charakterowi kongresu. Prasa 
niemiecko-gdańska potępia wystąpienie przedstawiciela niemieckiego urzędu 
prasowego, wyrażając się natomiast z ogrómnem uznaniem © przemówie- 
nu dziennikarza socjałae-demokratycznego z Kspenhagi, który wygłosił 
hymn pochwalny na cześć Niemiec i przemowę swą zakończył pieśnią: 
„Deutschland, Deutschland ueber alles“. 

1000. zadźumionych żołnierzy. 
PARYZ. 25.VII. PAT. Do „Heralda* donoszą z Szanghaju, 

że przybył tam z Kantonu parowiec japoński, 
pie kulturalnym wsi polskiej, M. Ostrowski dz.e około 1000 żołnierzy armji północnej, 

wioząc na pokła- 
dotkniętych dżumą. 

Pewną iiczbę żołnierzy, którzy zmarli na tę chorobę rzucono do 
rzeki Władze zarządziły poszuk wania, w rezultacie których 

tc etc, wydobyto z rzeki 19 trupów żołnerzy zmarłych na dżumę. 

Wyrok na komunistów w Paryżu. 
PARYŻ 25Vil. PAT. Trybunał karny wydał wyrok w spra- 

wie komunistów, którzy trudnili się szpitgostwem. Sześciu 
dużego formatu, Warszawa. F. Hoesick. 1927 oskarżonych skazano na karę więzienia od 16 miesięcy do: p.ęciu 

lat oraz na grzywny od 1000 do 5000 franków. 

Straszliwa katastrofa w kopalni, 
i BERLIN, 25-VII. PAT, W miejscowości Huell w pobliżu Dortmundu wy- 

pełnem wydaniu jakó tom 3.ci ogólnego darzyła się w niedzielę katastrofa w jednym z szybów kopalni węgla Augusta 
zbioru <Poezyj» Or-Ot'a. Warszawa. Gebeth- Wiktorja. Woda zalała szyb, który zapadł się w krótkim czasie, tworząc olbrzy- 

— Władysław Grabski «Sprawa za- 
ałczana». Zbór dokumentów i materja- 
ów. Str. 48. Warszawa. F. Hoestck. 1927, 

— «Pieśń o sławie» Or'Ot'a (Ariura 

Oppmana) nkazały się. w  ponownem,. zu- 

ner i Wolft. 1927. mi korytarz ośrednicy 200 metrów. ajęci w kopalni robotnicy zdołali się ura- 

Są to;utwory jedne z najpiękniejszych, tować ż' wyjątkiem pięciu, którzy pozostali w jednej sztolni. Prace ratownicze 
jakiemi poszczycić się może poezja polska nie dały dotychczas żadnego wyniku i zdaje się, że robotników tych nie da się 
pierwszego ówierówiecza XX-go stulecia, 

u góry drastyczną sentencję Hippokra- 
tal)... Należy pacjenta zostawić na łas- 
kę i niełaskę Natury. | 

Firmicus Maternus powiada: 
— Ci co przychodzą na świat w 

początkach  kariikuły, którą Grecy 

mi, skłonnymi do. najszaleńszych 
uniesień. Postrach szerzą, waśnie i 
kłótnie wzniecają, a przytem sami są 
nieustraszeni i "odważni bez granic; 
gotowi są dzikiej bestji skoczyć do 
oczu. Do myślistwa mają okrutny pó- 
ciągi pod Siriusem urodzili się naj- 
'znakomitsi gladjatorzy i bóhaterowie 
najrozmaitszych zapasów cyrkowych. 

Aby odczynić złe uroki kanikuły, 
Rzymianie starożytni zabijali o tej po- 
rze w ofierze: rudego psa.« co, pó- 
dobno, wiełe nieszczęść i klęsk od- 
wróciło. 

My w Wilnie dokonaliśmy właśnie 
w semą kanikułę wyborów do Rady 
Miejskiej, a nawet osadziliśmy na 
Dominikańskiej nowego prezydenta, 
Niedobrzel Czy choćby kto pomyślał 
6 zarźaięciu na ofiarę rudego рза? 

Nigdy—powiadają—rzeki, i jeziora 
nie pochłaniają tyle ofiar jak właśnie 
podczas kanikuły! Oczywiście. Zimą 
przecie... któżby się kąpałl 

Przedewszystkiem zaś dzieją się 
podczas kanikuły * rzeczy.. najmniej 
spodziewane; zdarzają się wypadki, 

uratować. 

nie do pomyślenia w żadnej . innej 
porze roku; dzieją się rzeczy wprost 
niezrozumiałe, nieprawdopodobne, 
zdawałoby się, bajeczne... 

Gdzieś ma wybrzeżach dalekich 
Wysp ukazuje się przerażonym ryba- 
kom najautentyczniejszy wąż morski, 
a, niedaleko Szukając, tu u nas w 
Wilnie, podczas najgorętszej kanikuły 
o mały włos, że nie został powtór- 
nie prezydentem p, Bańkowski... 

Kanikuła, kanikula! 
Rok podnosi się ku najdłuższemu 

dniu, pozostaje na punkcie najpełniej- 
szego swego rozkwitu dni dwa, trzy 
—między 20 a 28:ym czerwca — ро- 
tem jeszcze trzyma się jako tako w 
tej swojej jasności do jakiego 20-g0 
sierpnia i ... zaczyna jakby z wyso- 
kości, na której się wspiął, schodzić 
powoli w dół, to jest ku najkrótsze- 
mu dniu i najdłuższej nocy, co, jak 
wd następuje około 10-go gru- 

nia. 
Z takich półrocznych wznoszefi 

się i opadań składają się lata, z lat 
stulecia, Żyjemy jakby na jakiemś wa- 
hadłe; jakieś perpełuum mobile to 
nas unosi powolutko, niepostrzeżenie 
ku najdłuższemu dniu, to nas z po- 
wrotem popycha wolniutko, powolut- 
ko ku najdłuższej riocy. Życie” ludz 
kie to takie perpetuum mobile — od 
kanikuły do kanikuły, 

Oto weźmy dla przykładu nie- 
dzielę ostatnią pod . datą 24 lipca. 
Istne centrum kanikuły. Aniśmy się 
spostrzegli jak zaczęliśmy odpływać od 
—najdłuższego dnia, Miesiąc o tej 
porze, t. j. wówczas gdy kanikuła za- 
częła, wstawalo Słońce przed 3-cią 
rano a zachodziło o 8-mej (ściśle 7, 
minut 57)., Dziś wstało słońce po 
3-ciej, calych 16 minut po 3-ciej, a 
zajdzie © pół do 8-mej. Nieduża róż- 
nica? Prawda? A jednak w dół zjeż* 
dżamy, w dół, Tak akurat niepostrze- 
żenie porzucamy wiek męski, odbija: 
my od brzegu i przesuwamy się ku 
starości Powolutko, wolniutko... i 
ani się człowiek spostrzęgł jak coraz 
mniej, coraz mniej pozostaje życia. 
Odradza się zaś pelay, najdłuższy 
dzień—tylko w kalendarzu; tylko w 
naturze. ; W życiu nie odradza się. 
Raz się tylko wznosi człowiek od 
dzieciństwa ku dojrzałemu wiekowi i 
raz schodzi z najpełniejszego rozkwi- 
tu życia—ku starości, ku ciemnej, 
długiej nocy. 

Jest jeszcze ito, że my sobie pod- 
czas trwania kanikuły wcale nie zda- 
jemy sprawy z rozkoszy ciepła, które 
nas zewsząd ogarnia. Ach, upałl Ach, 
gorącol Ach, nie do  wytrzymanial... 
A iłeżbyśmy dali za takie ciepło... w 
jakim. grudniu lub styczniu, kiedyśmy 
bez miłosierdzia marźli i na chłody 

Woldemaras © zagad” 
nieniach politycznych. 

Premjer Woldemaras odbył z współ- 
pracownikiem  „Idische ;Stimme* wy- 
wiad ma temat aktualnych zagadnień 
politycznych. Zapytany co do ukła- 
dów z Niemcami Premier wyjaśnił: 

Właściwie delegacja handlowa wy- 
jechała do Niemiec nie w celu pro- 
wadzenia rokowań w sprawie zawar- 
cia układu handlowego, lecz celem 
wyjaśnienia warunków obydwóch 
stron. Zasadniczo sprawa już oddaw- 
na została wyjaśniona i obecnie cho- 
dzi jedynie o konkretne życzenia na- 
sze i Niemców. Praca nad wyjaśnie- 
niem tych życzeń potrwa przeszło 
tydzień, poczem delegacja złoży rzą- 
dowi sprawozdanie o niej i dalsze ro- 
kowania w sprawie układu rozpoczną 
się w jesieni. 

O:tatnio prasa zagraniczna dużo 
pisała o rzekomych rokowaniach mię- 
dzy Litwą a Polską. Premjer nie mo- 
że w tej Sprawie żadnych zgoła wy- 
jaśnień udzielić, albowiem niepodobna 
mówić o tem, czego niema. Litwa nie 
prowadzi z Polską żadnych rokowań. 
Gotowa jest ona rokowania te roz- 
począć, o ile Polska uzna pretensje 
litewskie co do okupowanych tere- 
nów. Jak dotąd, Polska jednak żad- 
nych ustępstw w tym względzie nie 
czyniła. 

W/ prasie miejscowej i w szero- 
kich kołach społeczeństwa obiegają 
pogłoski o porozumieniu pomiędzy 
narodowcami i chrz. demokratami, 
Zagadnięty co do tych pogłosek, Pre- 
mjer oświadcza, iż naogół narodowcy 
nic przeciwko temu stronnictwu nie 
mają. Rząd zachowuje się jednakowo 
względem wszystkich stronnictw za- 
równo prawicowych jak lewicowych. 

Co do referendum i, projektowa- 
nych poprawek w Konstytucji Premjer 
oświadcza, iż projekt poprawek zo- 
stanie najprzód zakomunikowany opi: 
nji społecznej, aby miała ona możli» 
wość zapoznać się z nim. Zatem pro- 
jekt poprawek zostanie opublikowany 
w „Wiadomościach Urzędowych* i 
potem dopiero zostaną wydane pize* 
pisy w sprawie przeprowadzenia  re* 
ferendum. 

Dokładnego terminu, kiedy się to 
wszystko odbędzie, Premjer podać 
nie może, przypuszczalnie jednak, iż 
sprawą ta nie pójdzie w dłuższą od“ 
włokę. 

Internuncjatura papieska w 
х Kownie. | 

KOWNO. Według doniesień „Ry- 
tas” ma być w Kownie ustanowiona 
internuncjatura papieska, której papież 
udzieli wszelkich. przywilejów oraz 
prerogatyw, jak prawa udzielania od- 
pustów, indultów i t. d. 

Żniwo krwi w Sowietach. 

MOSKWA. Donoszą fu z Mińska, 
iż z rozkazu GPU. Białejrusi rozstrze- 
lany został bez wyroku. sądowego b, 
podpułkownik" armji rosyjskiej Miko- 
łaj Siedlecki, którego GPU, oskarżyło 
o szpiegostwo na rzecz Anglji. 

W, dniu. nasiępnym z rozkazu {е- 
goż GPU, rozstrzelani zostali L. Rut- 
kowski i N. Siergiejew. GPU. zarzu- 
cało obojgu nałeżenie do nielegalnej 
erganizacji „Bracia: ruskiej prawdy*, 
która-pozostawać miała w stosunkach 
z emigrantami rosyjskiemi i o próbę 
zamachu na urządzenia kolejowe w 
Borysowie. 

Zderzenie w powietru, 
LONDYN, 25—VII, PAT. W cza- 

sie manewrów powietrznych zderzyły 
się niedaleko Londynu dwa samoloty, 
Jeden z nich uległ strzaskaniu, a pilot 
poniósł śmierć. 

Clemenceau pełen Życia, 

PARYŻ, 25—Vil. Osoby, które 
dzisiaj odwiedzały Jerzego Ctemence" 
au, stwierdzają, że wielki starzec, po 
wyleczeniu się z bronchitu, wyzdro- 
wiał zupełnie. jeden z odwiedzają- 
cych po dłuższej rozmowie z Ciemen- 
ceau streścił swoje wrażenia: „Tygrys 
jest pełen życia jak zawsze”. } 

79 rocznica lorda Balfoura, 
LONDYN, 25 VII, Pat. Lord Bal- 

four obchodzi dziś 79 rocznicę uro- 
dzin. Mimo swego wieku Balfour bie- 
rze nadal czynny udział w życiu po- 
litycznem i obecnie zastępuje sekreta- 
rza stanu dla spraw dominjów i ko- 
lonji Ameryego. Balfour jest gorącym 
zwolennikiem sportu i mimo pode- 
szłego wieku bierze czynny udział w 
meczach tenisowych. 

Daudet wykryty w Belgji. 
PARYŻ. Według wiadomości z 

Brukseli, agenci policji francuskiej, 
wykryli miejsce pobytu Daudeta. Za- 
mieszkuje on willę swego przyjaciela, 
na wybrzeżu bzlgijskiem; w pobliżu 
miejscowości Westende. 

Uroczystości na polach pod 
Ypres. 

BRUKSELA. Na polach bitwy 
pod Ypres odsłonięto w obecności 
króla belgijskiego, angielskiego mini- 
stra wojny, pomnik ku czci 58000 
żołnierzy aagielskich, poległych na 
froncie fiamandzkim, Na uroczystość 
tę z Angiji przyjechało mnóstwo ludzi 
w tem kilka tysięcy wdów, sierot po- 
ległych. Powszechną uwagę zwracała 
grupa 700 robotnic, których mężowie 
polegli pod Ypres. Król Albert wy- 
głosił mowę w języku angielskim w 
której między innemi, powiedział: 
jeżeli prawdą jest, że krew bohaterów 
poległych w walce o, sprawiedliwość, 
uświęca ziemię — pobojowisko pod 
Ypres jest najbardziej święte na ca- 
łym świecie. Po odłonięciu pomnika 
nastąpiła chwila uroczystego milczenia, 

Testament kardynała Csernoha 

t5 BUDAPESZT, 25.VII, PAT. Dziś 
odbyło się w miejscowości Esztergo 
otwarcie testamentu zmarłego kardy- 
nają , Csernohą, . Kardynał zapisał cały 
majątek ruchomy i nieruchomy ko- 
ściołowi katolickiemu. Pogrzeb odbg- 
dzie się w piątek popołudniu. 

Wybuch znalezionego pocisku. 
NOWY TARG. W piątek 22 bm. 

we wsi Ciche koło Miętuska w pow. 
nowotarskim, wydarzyła się katastto? 
fa w związku z odbywanemi tam 
ćwiczeniami. 6 p. a. p, z Krakowa, 
podczas których strzelano ostremiłła- 
dunkami. Pewień góral znalazł w po 
lu szrapneł, który po wystrzale nie 
eksplodował i przyniósł go do wsi 
Ciche, gdzie począł koło. niego mani- 
pulować. Szrapnel wybilchł nagle, za- 
bijając 4 osoby, t.j. jednego kaprala, 
dwóch szeregowców i jednego góra- 
la. Ponadio 3 osoby między niemi 
jeden szeregowiec poniosły b. ciężkie 
rany, dwóch szeregowców lżejsze. 

„Witeź*, wrócił do Gdyni, 
PUCK, 26 VII. Pat, Yacht  Witeź» 

pozostający pod komendą gen. Za- 
ruskiego po burziiwej dwutygodnio- 
wej żegludze powrócił wzzoraj do 
Gdyni. Yacht odwiedził pórty łotew- 
skie i szwedzkie. 
-—— 
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AGRUMINA 
prawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
lemoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 

wiający w czasie upałów. 

ZNOWU DO NABYCIA! 
w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 
"kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do _ Generalnej Reprezentacji <Tytanys, 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52. 

  

  

e Poważna zagraniczna 
| firma poszukuje mieszkania od 4-ch 
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wyrzekali, co się zmieści? Do takich 
dni jak obecne, do tych właśnie upa- 
łów „niezneśnych* będziemy wzdy- 
chali i tęsknili.. gdy nastanie zima, 
dluga, ciężka, surowa zima, 

Dziś — my nawet wyobrazić so- 
bie mie możemy tych oto drzew na 
Cielętniku lub w Bernardynce... okry- 
tych szronem, białych od masy śnie- 
gu. Nie możemy: sobie wyobrazić, że 

przez tę oto pierwszą lepszą ulicę 
btnęliśmy po kostki w rozbloconym 
śniegu; że te wszystkie dachy... „były 

białe, białutkie pod ołowianem nie- 

bem. 

Człowisk nie odczuwa należycię 
lata. Przychodzi ono tak stopniowo, 
tak powoli, tak niepostrzeżenie... i tak 
powoli, niepostrzeżenie znika. 

Św. Anny już dziś właśnie. Już? 
Od świętej Hanki — chłodne wieczo- 
ry i ranki. Co? Już? 

% 

Weselszego toś opowiem. 
Kanikularny, tradycyjny „wąż mor- 

ski” odradza się w niezliczonych po- 
staciach. Najbardziej ulubionym war- 
jantem tradycyjaej «ogórkowej» wia- 
domości sensacyjnej obiegającej ga- 
zety podczas największych upałów 
są... Szczypce chirurgiczne  „zapom- 
niane“ we wnetrznošciach operowa" 

do 6-ciu pokoi, centrum miasta» 

(Mickiewicza, Zamkowa, Wiejka) nie wyżej pierwszego piętra, 
Zgłoszenia pisemne, lub ustnie Mickiewicza 5—3, tel. 335. 
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nego przez okrutnie 
lekarza. 

Już.są one! Już dojrzały jak trus- 
kawki i czereśnie na słońcu kaniku- 
łowem. Tegoroczne „zapomniane 
szczypce Są wcale ładne i okazałe — 
bo aż ćwierćmetrowel Takiego Uro. 
dzaju na „zapomniane* szczypce 
jeszcze nie było. 

„W jednym z londyńskich szpita- 
li — czytamy — leży pewna 25-letnią 
Amerykanka (może być Peruwjanką, 
Pertugalką, Albanką etc. a rzecz mo- 
że dziać się...byle gdzie). Wyjęto z jej 
wnętrzności szczypce Ćwierćmetrowe, 
które przed dwoma laty, podczas o- 
peracji zostawił nieopatrznie w jej je- 
litach jeden z najwybitniejszych chi- 
rurgów nowojorskich (znakomitym 
zawsze musi być!) Panna z čwierė- 
metrowemi szczypcami w żołądku 
odbywała w ciągu dwóch lat podró: 
że dolndyj i do Maroka, uprawiała 
wszelkie sporty, pływała, tańczyła... W 
Londynie pewnego dnia jakoś się jej 
niedobrze zrobiło... Prześwietlono ją.» 
Resztę państwo „wiecie. 

Kanikuła, kanikułal 
Iana jeszcze  kanikularna historja 

zaczęła temi dniami „obiegać: prasę”, 
W Brazylji rzecz się dzieje. Prze- 

bywa tam pewien 38-letni Włoch za- 
wiący się Mirabelli. Jest to medjum 

roztargnionego 
‘
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIER WSCHODRICH, 

Kilka słów o naszem 
sadownictwie i warzym= 

wnictwie, 

Produkcja owoców, przeważnie 
jabłek, jest rozpowszechniona w na- 
stępułjących powiatach: Dziśnieńskim 
(do 800 ha), Brasławskim (do 600 
ha), Swięciańskim (do 500 ha), Wi- 
łeńsko-Trockim (do 600 ha). W in- 
nych powiatach łącznie do 1500 ha, 
co razem stanowi do 4.000 ha, w tem 
sadów przemysłowych i handlowych 
50 proc. Okolice Dukszt i Turmont, 
posiadają znaczną ilość sadów o 
cennych odmianach handlowych. Zie- 
mia Wileńska dostarczała kiedyś swo- 
je owoce do Moskwy 

, jakkolwiek w niewielkich ilościach. 
"Obecnie sady są zaniedbane, zbyt o- 
woców słaba zorganizowany i właści- 
ciele sadów większych nie czynią 
wkładów. Dziwnym trafem większe 
sady rozmieszczone gą wzdłuż - grani- 
cy bolszewickiej. W sadach przewa- 
żają następujące odmiany jabłoni: an- 
*tonówka, montwiłówka, szarówke, pe- 
pina litewska, grafsztynek liflandzki i 
papierówka. W roku 1925 wywiezio- 
mo z Województwa Wileńskiego о- 
koło 20 wagonów owoców. Z ośrod- 
ków produkcji warzyw wiekszem jest 
Wilno, które posiada do 300 ba o- 
grodów przemysłowych, następnie 
"Troki do 150 hektarów hodowli ogór- 
ka i innych warzyw, wogóle pod o- 
„grodami jest w  Wojewódziwie do 
13000 ha (razem z ogrodami wło- 
ściańskiemi). Handel owocami i wa« 
rzywami nie jest należycie zorganizc- 
wany. Z powodu braku kredytów 
długoterminowych na zagospodaro- 
wanie sadów i na zorganizowanie 
spółdzielni przetwórczych (wymagane 
jest hipoteczne zabezpieczenie), małej 
dłości sił fachowych — sadownictwo 
prawie się nie' rozwija. Warzywnictwo 
nie sięga dalej form przez rutynę 
wytworzonych. 

O ile chodzi o rozwinięcie maso: 
wej produkcji owoców to mogą tu 
w $fgrę wchodzić przedewszystkiem 
jabłka, z których antonówki, aporty, 
titówki i jeszcze kilka innych dosko- 

male się udają i mogą być przedmio- 
tem eksportu. Węgierka udaje 
się źle. 

Z nasiennictwa warzywnego nale- 
„żałoby hodować kapustę, buraki i 
marchew. W pow. Dziśnieńskim za- 
początkowana jest hodowla cebuli, 
która w gospodarstwach drobnych 
amoże być masowo uprawiana, dając 
poważne zyski. 

Produkcja _ szkółkarstwa 
względem jakościowym i/ ilościowym 
jest b. nikla i zaspakaja zaledwie 
2—3 proc. zapotrzebowania, Drzewka 
sprowadzane z innych dzielnic Polski, 
<zęsto z zagranicy, rzadko odpowia- 
dają naszym wymaganiom, zwłaszcza 
klimatycznym. 

W tym roku na wiosnę był tak 
znaczny brak drzewek — nie tylko u 
nas ale i w całej Rzeczypospolitej, — 
że została zrobiona próba sprowa- 
dzania ich z obszaru wolnego m. 
Gdańska. 

Wydaje się właściwem by tak 
zwane ośrodki kuliury rolnej i szko: 
ły rolnicze, które zwykle mają dość 
duże fermy pokazowe, zajęły się pro- 
<dukcią szczepów i założyły szkółki, 
które by mogły obsłużyć odnośny 
powiat. Moglyby tu dużo zdziałać 
samorządy. 

Niezbgdną jest szeroka pomoc fa- 
chowa przy zakładaniu sadów w re- 
jonach skomasowanych. 

Większe trakty obsadzone Są 
drzewami dzikiemi, przeważnie brzo- 
zami, pamiętającemi jeszcze czasy 
Katarzyny H, Posadzone nowe drze- 
wa dzięki mieurniejętiemu sadzeniu w 

większości się nie przyjęły. O sadze- 
nia przy drogach drzew owocowych 
ma razie przy istniejącym poziomie 
oświaty ogólu ludności mowy jeszcze 
być nie może, chyba zostanie wpro- 

i Petersburga $ 

pod. 

wadzone jakieś zarządzenie przewidu- 
jącz bardzo surowe kary zauszkodze 
nie i niszczenie drzew. przydrożnych. 

Powyższe uwagi przytaczamy na 
podstawie odnośnych Spostrzeżeń i 
sprawozdań Związku Kólek i Organi- 
zacyj Rolniczych oraz Towarzystwa 
Rolniczego. H—-ski. 

INFORMACJE. 
Sytuacja kredytowa. 

Ruch oszczędnościowy stale się wzima- 
ga. Suma oszczędności, złożonych w P.K 0., 
zwiększyła się w ciągu czerwca o 1.302.827 
złotych i wynosiła w dniu 1-ym lipca r. D. 
38.135 053 zł. (138734 kont.). Stan składsk 
oszczędności złotowych i w walutach zagra- 
nicznych, w 56 kasach oszczędności, działa- 
jących na terenie Mzłepalski i województwa 

ląskiego, wynosił z dniem 31-ym maja r.b. 
12.259.125 zł., czyti wzrósł w ciągu maja o prze- 
szło 4 miljony zł. Do Związku Polskich Kas 
Oszczędności we Lwowie należy wprawdzie 
60 kas, jednakże tylko wspomnianych 56 kas 
nadesłało wykazy. В 

Lokaty 'w Banku Gospodarstwa Krajo- 
wego zwiększyły się w ciągu czerwca o 10.4 
milj. zł. 

J skutek dalszego wzrostu wkładek 
oszczędnościowych i innych powiększyła 
Rada Zawiadowcza P. K. O. kredyt w 8u- 
mie 75 milį, zł. przeznaczony па zakup pa- 
pierów wartościowych—do kwoty 100 milį. 
zł. od dnia l-go października r. b. wpto- 
wadzone będą w tej instytucji m.stępujące 
opłaty manipulacyjne przy wpłatach w obro- 
cie czekowym: do 50 zł, —5 gr., od 50—100 
zł. — 10 gr., od 100 do 500 zł. — 20 gr., od 

Ask 1000 zł.—50 gr., powyżej tysiąca — 
zł 

Rolnictwo otrzymało w okresie przed- 
nówka dość znaczne kredyty. Wielka włas- 
uość uzyskała je częściowo w Banku Rol- 
nym i w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
częściowo zaś ' w wielkich (w szczególnuści 
zietniańskich) bankach akcyjnych. Drobnym 
rolnikom przyszedł z pomocą Bank Rolny, 
następnie koocperatywy, wreszcie Minister 
jum Rolnictwa, które udzieliło im w ciągu 

RE e už — na = 
mę 11.685 . owyższej sumy, prze- 
so 8.225.000 na žasiowy wiosenne, 3.460 000 
ześ na pomoc województwom, które ucier- 
piały z powodu klęsk żywiołowych. 

Ruch budowlany jest również dość wy- 
datnie popierany. Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego udzielił na budowie z funduszu ulgo- 
wego narazie 30.300.000 zł, a z własnych 
fanduszów do 5 miljonów zł. Najwięcej po- 
brała w r. b. Warszawa, gdyż 23.300.000 zł. 

Wkłady w bankach prywatnych, należą: 
cych do związku, wzrosły wprawdzie w pierw- 
szych 4-ch miesiącach r. b. o 89.000000, 
czyli o 25 proc., jednakże ostatnio lokaty 
zwiększają się bardzo nieznacznie. Główną 
przyczyną tego objawu jest zbyt niskie opro- 
centowanie wkładów w większych bankach 
akcyjnych, powodujące, że kapitał ucieka do 
osób i firm prywatnych lub też do banków 
a> płacą ych znacznie wyższe od- 

setki. 
Sfery finansowe uważają, że tendencja 

sztucznego obniżania stopy dyskontowej 
przez Bank Polski nie odpowiada zasobom 
wewnętrznym państwa, a regulowanie stopy 
tej środkami nienaturalnemi nie może dać 
dobrych wyników. («Dzień Polski»). 

Nowe ustawy i rozporządzenia. 
Z «Dziennika Ustaw Rz: P.» Nr 64, z dnia 

19-VII 1927 r.: 
— Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 17 czerwca 1927 r. w sprawie rozci 
nięcia na obywateli potskich, którzy wrócili 
do Polski po 1 lipca 1926 r. ustawy 
© zasiłkach dla osób, kiórym niemieckie in- 
stytucje wstrzymały renty, z tytułu ubezpie- 
czeń społecznych (poz. 564); 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 lipca 1927 r. w porozu- 
mieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem 
Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany $ 7 
rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z ania 2 grudnia 1921 r. o wysokości i po* 
rządku pobierania opłat za dozór kotłów 
(poz. 567): 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
7 lipca 1927 r. o wymianie świadectw ułam- 
kowych oraz drobnych odcinków obligacyj 
5 proc, pożyczki konwersyjnej na wyższe 
odcinki obligacyj tejże pożyczki (poz. 568); 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 2 lipca 1 r. o ustaleniu procentów 
zwłoki od niespłaconych w terminie kredy= 
tów na pobór wyrobów tytoniowych (poz. 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu, Prze- 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 16 
lipca 1927 r. © uzupełnieniu rozporządzenia 
z dnia 30 października 1925 r. w sprawie 
częściowej zmiany taryfy cęlnej z dnia 12 
czerwca 1924 r. „poz. 570). 
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URZĘDOWA. 
— Jak mają policjanci peln 

służbę w teatrach. Komendant 
miasta nadkom. Reszczyński wydał 
rozkaz, by oficerowie -policji pełniący 
służbę w teatrach i cyrku zwracali 
uwagę, by posterunkowi wyznaczani 
dia pildowania porządku pełnili swo- 
ją służbę gorliwiej niż ' to było do- 
tychezas, kiedy dużurny służbę swo- 
ją traktował jako możność  przygłą- 
dania się widowisku, a tymczasem 
służba teatralna nie mogła sobie dać 
rady w' utrzymaniu porząiku w szatni 
i przed teatrem. 

— (o) Ważne dla repatrjan- 
tów z Rosj, Jak wiadomo, na sia: 
cjach kontrolnych, które się znajdo- 
wały w różnych , punktach na pogra- 
niczu wschodniem Polski, odbierano 
u powracających z Rosji repatrjantów 
różne ważne dokureity. Archiwa 
tych stacyj kontrolnych znajdują się 
dotychczas w takim.sian'e, że zupeł- 
nie nie daje się odszukać jakichkol- 
wiek dokumentów. Nie jeden repa- 

фе 
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jakiego jeszcze šwiat nie widzial. Le- 
karze i uczeni wyprawiają z nim eks- 
perymenty już od 8 lat, lecz teraz 
dopiero zostały opublikowane ich 
sprawozdania, obejmujące kilkaset 
stronic. 

I tak, Mirabelli przenosi, bez naj- 
mniejszego wysiłku, jedynie. siłą swej 
woli. bez udziału jakiejkolwiek mater- 
jalnej pomocy, z jednego domu. do 
drugiego, oddalonego о kilkanaście 
kilometrów np.fobraz, krzesło — co 
mu się podoba. Mirabelli jest w sta- 
mie, zapadłszy w trans, pisać w 37 
rozmaitych językach, po persku, w 
różnych indyjskich djalektach, po pol- 
sku, po łacinie etc. Gdy żyje życiem 
mówi tylko i pisze po portuga!sku, 
po hiszpańsku i oczywiście po wło- 
sku, zna przeto tylko dwa obce języ” 
ki. Przywiązany do fotelu, unosi się 
wraz 2 fotelem w górę i pozostaje 
zawieszony w powietrzu, na wysoko 

ści dwóch metrów od ziemi. 
Dodać trzeba, że wszystkie wa- 

góle fenomeny -przy udziale Mirabil- 
lego dzieją się w biały dzień, bez 
ciemności w pokoju i t p, w pel- 
nem dziennem świetle. : 

W San Paulo (duże miasto względ- 
nie niedaleko od Rio de Janeiro) pod- 
czas przebywania Mirabilli'ego, о 9 
rano, w laboratorium  Akademji dia 
badań psychicznych wydarzył się fakt 

materjalizacji wprost zdumiewający. 
Oto nagle zjawiła się, wśród obec- 
nych zmarła córka doktora Suzy. By- 
ła całkiem jak żywa, w sukni, w któ- 

rej ją pochowano. Ojciec uściskał ją; 
lekarze badali puls i bica serca. Mię- 

dzy obeciymi a fantomem wywiązała 
się najnaturalniejsza w świecie roz- 

mowa; zjawę sfotografowano. A po 
36 minutach widmo — rozwiało się, 

znikło, rozpłynęło się w powietrzu, 

Świadków tego zjawiska było sporo; 
do dwudziestu osób, zatrudnionych 
w laboratorjum. 

innym znowuż razem, podczas 
transu  Mirabil'ego, również . wobec 
licznego towarzystwa zjawił się bis- 
kup Josse de Camaryo Barros, który 

był utonął w morzu przed kilku ty- 
godniami. Rozmawiał. Bez trudu mo- 
żna było stwierdzić, że nie jest żad- 
nym „duchem*. Nagle rzekł: „Uważaj: 
ciel Już odchodzę", Poczem zaczął." 
maleć, mnaleć, maleć, stawał się coraz 
mniejszy, mniejszy, wreszcie jako ma- 
ła, mniejwięcej trzydziesto centyme- 
trowa figurka—znikł. 

Został po nim tylko na podłodze... 
ogórek, piękny kanikularny ogórek. A 
wysoko na. niebie łypnął przeraźliwie 
oczami i zawył Wiełki Pies. RS 

z J. 

NIK A 
trjant z powodu niemożności odzy- 
skania dokumentu zabranego nie mo- 
że czas załatwić formalności, 
związanych z ustaleniem obywatelstwa. 
Celem . umożliwienia zainteresowanym 
osobom otrzmania wymienionych do: 
kumentów władże . starościńskie, na 
których terenie 'znajdowała się stacja 
kontrolna, przystąpiły obecnie do sE- 
gregacji archiwów stacyjnych, W pierw- 
szym rzędzie zostaną uporządkowane 
archiwa stacyj kontrolnych w Stołp- 
cach, Dorohusku i Równem:: 

Osoby. które chcą otrzymać z po- 
wrotem zabrane im dokumenty w sta: 
cjach kontrolnych, winny zwracać się 
do odnośnych starostw (w Wilnie — 
Komisarjat rządu). z. podaniami... W 
podaniach należy. podać - dokładnie 
miejscę przejścia granicy, nazwę sta- 
cji kontrolnej, kiedy przyjazd z Ro- 
sji nastąpił i o jakie dokumenty chodzi. 

SAMORZĄDOWA 
— Wybory do rad miejskich 

na terenie województwa. Dowia- 
dujemy się, że w najbliższym czasie 
mają być zarządzone przez władze 
wojewódzkie wybory do rad miej. 
skich miasteczek: Radoszkowicz, Dzi- 
sny, Głębokiego, Dokszyc, Smorgoń 
i Podbrodzia. 

— Wybory do Sejmiku Wil.- 
Trockiego. Władze wojewódzkie pa- 
leciły Starostwu pow. Wieńsko-Troc- 
kiego przeprowadzić wybory do sej- 
miku przyczem termin na przeprowa- 
dzenie tych wyborów wyznaczyły od 
28 bm. do 15 sierpnia rb. 

Przez zarządzenie te dótychczaso= 
wy sejmik został rozwiązany. 

W kilku gminach "powiatu, gdzie 
wybory delegatów do S:jmiku zosta- 
ły przeprowadzone przed wyjściem 
tego zarządzenia, starosta zarządził 
podanie wyników ich do zatwier- 
dzenia. 

Każda z gmin wybierze po dwóch 
delegatów do Sejmiku. 

— (0) Lotne at miar. Od 
roku przyszłego legalizację * narzędzi 
mierniczych w pow. Wileńsko-Troc" 
kim będzie wykonywał lotny urząd 
miar, który w oznaczonym z góry 
terminie będzie zjeźdżał do przezna- 
czonej dla niego siedziby na 5—10 
dni, by ludność okoliczna miała mo-. 
żność zalegalizować znajdujące się w 
obrocić nublicznym narzędzia mier- 
nicze. Czasowe siedziby lotnych u- 
rzędów będą wyznaczone w wybit- 
niejszych środowiskach handlowych 
(4—5 na powiat). 

MIEJSKA 
— Wycieczka gości amerykań- 

skich w Wilnie. W dniu wczoraj- 
szym przybyła do Wilna wycieczka 
członków związków i stowarzyszeń 
wojskowych im, Marszałka Pilsudskie- 
go w Ameryce w liczbie czterdziestu 
osób. Wycieczka przybyła pociągiem 
porannym. Na dworcu kolejowym 
goście witani byli przez przedstawicie- 
li władz wojskowych i cywilnych oraz 
stowarzyszeń z v.-prezeszm komitetu 
przyjęcia mecenasem Abramowiczem 
na czele. Władze administracyjne i 
samorządowe reprezentowali pp. Fa- 
lejewski i Łokuciewski, wojskowe ka* 
mendant garnizonu płk. Czuma oraz 
kom. miasta majora Dworzak. Po prze: 
mówieniach mec. Abramowicza i prof. 
T. Siemiradzkiego przybyłego do 
Wiłna z wygnania w niedzielę, przy 

Obchód niedzielny. 

ох о 

Obchód czterdziestolecia kapłań- 
stwa ]. Eks. biskupa Władysława 
Bandurskiego oświęcono w Wilnie 
skromnie—stosownie do wyraźnego 
życzenia kapłana-patrjoty — lecz god- 
nie i serdecznie. 

Rano o 9-tej msza czytana w 
Ostrejbramie przed cudownym obra- 
zerńi Najświętszej Marji Panny. Cele- 
bruje sam ks, biskup Bandurski. Śpie- 
wają przy organach pp. Hendrychów= 
na i Ludwig. Obecny p. wojewoda, 
gen. Żeligowski, mnóstwo generalicji 
wojskowej, prorektorowie Parczewski 
i Dziewulski, prof. Sławiński, prze- 
wodniczący komitetowi obchodu; przed 
kaplicą, ma ulicy eały tłum  delegacyj 
i przedstawicielstwa różnych formacyj 
wojskowych, drużyn strzeleckich, só- 
Vs harcerskich. Sztandary, ka- 

pele. 
Rożchodzońo się po mszy na wsże 

strony — pochodami, z grzmiącemi 
na przodzie muzykami. 

O południu: uroczysta assemblóe 
w: wielkiej reprezentacyjnej sali pałacu 
wojewody. Mnóstwo osób. Reprezen* 
towanė są niemal' wszystkie instytucje 
kulturalne i f łantropijne; wojskowych 
nie zliczyć. Wśród nich bije w oczy 
wysoka postać geńerała Rożna, ko: 
mendanta Warszawy, umyślnie przy: 
byłego na obchód wileński, Jest też 
i próf, dr. Siemiradzki z Ameryki. 

Głos zabiera b. rektor prof. Alfons 
Parczewski. Pod koniec przemówienia 
głos mu się łamie z głębokiego'wzru= 
szehia. Idzie ku biskupowi; spontas 
niczny odruch łączy obu w serdecz- 
nym, długim uścisku; łzy zraszające 
im twarze są wymownym wyrazem 
głęboko wzruszającego momentu. 

Głos zabiera prof. Sławiński; w 
wymownych słowach podnosi zasługi 
tudzież wielkie osobiste przymioty 
wielkiego bojownika za wskrzesze- 
nie i niepodległość Ojczyzny—poczem 
odczytuje na głos adres pokryty set- 
kami podpisów. Znakomity malarz i 
grafik Hoppen zdobiąc i kaligrafując 
tekst ułożony przez p. Jerzego Ka- 
mińskiego redaktora „Expressu Kole- 
jowego*, uczynił z adresu rzetelne 
dzieła sztuki. 

Z dobrą godzinę trwało odezyty- 

wanie depesz nądeszłych ze wszyst" 
kich stron Polski i które nie prze» 
stały jeszcze nadpływać przez cały 
dzień niedzielny i wczorajszy. Dopeł- 
nił tego aktu z wielką swadą, stresz* 
czając lub komentując niejedno roz. 
rzewniające posłanie, dyr. Uniechow- 
ski, członek prezydjum obchodowego 
komit: u. 

Wspaniale i z wielką mocą odpo- 
wiedział ks. biskup Bandurski tłuma- 
cząc, iż za spełnienie obowiązku otrzy” 
mał już najwyższą nagrodę. Bóg po- 
zwolił mu oglądać odzyskaną, wolną 

Ojczyznę! ; 
Z wytężoną uwagą słuchano prze- 

mówienia amerykańskiego naszego 
miłego gościa prof. Tomasza Siemi- 
radzkiego. Polonja amerykańska — 
rzekł między innemi—zna tylko dwóch 
współczesnych wielkich Polaków: mar- 
szałka Piłsudskiego i biskupa Ban- P 
durskiego. Osobliwie zaś pisma ks. 
biskupa Bandurskiego poruszyły ua* 
szych za oceanem rodaków do głębi 
i do dziś dnia stanowią dla nich naj- 
pożądańszą i wielce popułarną lek- 
turę. 

Wykonanie wspólnych zdjęć foto- 
graficznych zakończyło obchód nace- 
chowany niezmiernie ujmującą szcze* 
rością, prostotą i serdecznością. 

Akt dokonany w pałacu wyczer- 
pał część oficjalną obchodu. 

W charakterze całkiem prywatnym 
zaprosił p. wojewoda do siebie gro- 
no osób, wraz z |. Eks. ks. arcybie 
skupem i gen. Żeligowskim na obiad, 
podczas którego wynurzano ks. bi- 
skupowi Bandurskiemu najserdeczniej- 
sze uczucia. Powszechną zwracała u" 
wagę obecność na przyjęciu u p. wo* 
jewody obu prezydentów miasta Wil- 
na, p. Bańkowskiego i mec. Folejew- 
skiego. 

Wieczorem z inicjatywy o nie- 
mniej prywatnym charakterze odbyła 
się w Teatrze Letnim akademja z 
przemówieniami i recytowaniem utwo- 
rów ks. biskupa Bandurskiego. Śpie- 
wali pp. Hendrychówna i Ludwig; 

Komitet obchodu rozesłał wraz z 
gorącą odezwą, listy składek na wy- 
danie wyboru pism i przemówień ks. 
biskupa Bandurskiego. 

  

Dostojńy jubilat otrzymał w dn. 24 bm. 
z: szereg d. : 

aras Jego Ekscelencja ks. Biskup, 
Bandurski Wilno. 

Raczy przyjąć Wasza Ekscelencja szcze- 
re, z głębi serca płynące życzenia w uro- 
czystym dla nas dniu dojlecja twego kapłań- 
stwa Żołnierz polski zawsze pamiętać bę- 
dzie, kto złotoustemi.słowy, rozpalał jeszcze 
w. dniach niewol 
świętej miłości Ojczyzny'i kto z żołnierzem 
tym w dniach wielkiej wojny szedł do ro- 
wów strzeleckich, HEDA go słowem po- 
ciechy. Oby ij alui ługie jeszcze lata 
darzyć chciał aszą  Ekscelencję pełnią 
zdrowia i sił, tak potrzebnych Polsce. 

(-) Józet Piłsudski, 
Marszałek Polski, Prezes Ra- 
dy Ministrów, Minister spraw 

wojskowych, 

* 
Umiłowanemu Przewodnikowi dusz, Bo- 

jownikowi o wolność i godność Narodu, 
Aniołowi opiekuńczemu Żołnierza polskiego 
przesyła wyrazy serdecznego hołdu 

Wacław Sieroszewski z rodziną. 

* 
Ina Boe nadeszły ekrany od 

arcybiskupa Hryniewieckiego, arcybiskupa 
Teodozjusza, od AL polskiego w. Bu: 
dapeszcie, stowarzyszenia. Polaków na Wę- 
grzech i kolonji polskiej w Budapeszcie, od 
prezesą towarzystwa dziennikarzy polskich 
we Lwowie, red. Laskownickiego, od wice- 
ministra spraw wojskowych Fabrycego w 
Warszawie, od Ajeksandra Lednickiego, od 
senatu uniwersytetu St. Batorego, od naczel- 
nictwa Związku Harcerstwa Polskiego, od 

serca ludzkie, każąc o, 

wy z Lublińca na Śląsku w imieniu działa- 
jącej tam grupy redutowej, od głównego ko- 
mitem wykonawcz. N.P.R. lewicy, od Związ- 
ków Strzeleckich z całego kraju, od drużyn 
harcerskich, od a uda ks. Salezjanów 
i innych zgromądzeń zakonnych, od dowód- 
ców całego szeregu pułków z różnych stron 
kraju, od wielu generałów, od korpusu: ofl- 
cerów departamentu inżynierji, Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, od poułk, Sztabu Ge- 
neralnego p "Pis- 
kora, gen Rożena, Komendanta Głównej 
Policji Państwowej Maleszewskiego i wielu 
innych wyższych wojskowych, reds <Kur- 
jera Wileńskiego» Bolesława Wścieklicy, 
red. Expresu Wileńskiego «Marka. Latoura, 
od b. nauczyciela ks biskupa Bandurskiego 
Sokołowskiego, od wojewody Sołtana, od 
duwódców okięków korpusów, od wyższych 
duoto ao i a Geta najwybitniejszych 
osobistóści ze wszystkich zakątków kraju. 

W uroczystym dniu jubileuszu konsy- 
storz wileński ewangelickoreformowany w 
uznaniu niespożytych zasług obywatelskich 
Waszej Ekscelencji względem Ojczyzny i na- 
szego kraju położonych tak w okresie pow- 
stania pańsiwa, jak i w czasie pokoju łącz: 
się z nim we wspólnym hołdzie dja jego 
ofiarnej szlachetnej osoby. zasyła najserdecz- 
niejsze życzenia długich i szczęśliwych lat 
oraz wszelkich błogcsławieństw Bożych. 

Prezydent konsystorzą 
(—) Bronisław Iżycki. Herman, 

generalny superin'endent 
ks. Michał Jastrzębski. 

* 

Imieniem duchowieństwa muzułmańskie- 
osadników „wojskowych, od dyrektora Qster- go nadesłał gratulacje p.Romanowicz, 

dzwiękach orkiestty 1 pp. Leg. goście 
odjechali do miasta, Po spożyciu śnia- 
dania zwiedzano miasto, a wieczorem 
w Salach restauracji Gzorges odbył 
się raut, Dziś wieczorem, wycieczka 
wyjeżdża z. Wilna. Jak wiadomo go- 
ście amerykańscy okradzeni zostali 
w Warszawie przez złodziei kieszon- 
kowych, to też zarządzenie wileńskich 
władz śledczych zapewniające bezpie- 
czeństwo gości w tym względzie na- 
leży podkreślić z uznaniem. 

— Członkowie kongresu es- 
perantystów przybędą do Wilna. 
W. dniu 7 sierpnia rb. przybywa do 
Wilna grupa członków zjazdu cspe- 
rantystów, obradującego obecnie w 
Gdańsku. 

Wycieczka ta składać się będzie 
z pięćdziesięciu osób. 

—Rozstrzygnięcie konkursu na 
szkice planów gmachu dyrekcji 
lasów państwowych. Zorganizo- 
way przez dyrekcję lasów państwo- 
wych w Wilnie konkurs zamknięty 
na szkice  płahów' gmachu: dyrekcji 
został orzeczeniem sądu konkursowe= 
go rozstrzygnięty na korzyść p. J. 
Beila, architekta z Warszawy. 

Z prac architektów wileńskich 
dobrem rozwiązaniem rzutu poziomu 
i dostosowaniem charakteru fasady 
do architektury Wilna wyróżniły się 
projekty pp. architektów H. Hrynce- 
wicza i ]. Giryna, Wszystkie projek- 
ty po zatwierdzeniu konkursu przez 
władze centralne zostaną wystawione 
w lokalu stow. techników w Wilnie. 

WOJSKOWA: 
— Rygor wewnętrzny na po- 

ligonie. Wydany został ostatnio roz- 
kaz regulujący sprawę pełnienia służ- 
by na poligonie. W rozkazie tym po: 
więdziane jest, że wszyscy oficerowie, 
podoficerowie i szeregowcy obowią- 
zani są chodzić ma _ ćwiczenia, 
w ubraniach drelichowych i bez 

- 

zezwoleńia władzy przełożonej nie 
wydalać się po za obręb poligonu. 

Wobtce panujących upałów wy- 
dzielono specjalne miejsca dla kąpie- 
li, oddziełnie dla nieumiejących  pły- 
wać i tam sae dyżuruje pogotowie 
raturikowe z łodzią, specjalne zaś dla 
pływaków. Ażeby uzyskać zezwolenie 
na kąpanie się w miejscu dla pływa- 
ków, należy przedtem zdać egzamin, 
przed specjalną komisją. Łowienie ryb 
jest zakazane. 

Wyjazd do Wilna może być tole- 
rowany jedynie w soboty” iub dnie, 
przedświąteczne i to nie więcej niż 50 
procent oficerów, jaknajmniej podofi- 
cerów, szeregowych zaś w wyjątko- 
wych jedynie wypadkach, ‚ 

— Zmiana nazwy koszar Szep- 
tyckiego. Centralne władze wojskowe 
nadesłały do komendantury , garnizo- 
nu pismo, że koszary mieszczące w 
sobie agendy 1 i 5 pułków piechoty 
legjonowej obecnie otrzymały nazwę: 

„„Koszary imienia pierwszej brygady 
legjenów polskich Komendanta Józefa 
Piłsudskiego". Zarządzeniem tem prze” 
cięte zostało pasmo różnego rodzaju 
zajść, na tle zmiany nazwy koszar 
powstałych. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 
— Dwadzieścia osiem tysięcy 

dla wypłaty bezrobotnym. W dniu 
27 ij 28 bm, kasy biura funduszu bez- 
robocia wypłacać będą zasiłki bezro- 
botnym umysłówym, przyznane za 
miesiąc lipiec. Do wypłaty przezna: 
czona jest suma dwudziestu ośmiu 
tysięcy złotych, przekazana przez wła- 
dze centralne, Przeciętnie bezrobotny, 
mający małą bodaj rodzinę otrzysza 
około czterdziestu złotych. 

— Walka z gruźlicą Do urzędu 
wojewódzkiego wpłynęło pismo Min. 
P. i O. S$. wzywające do rozpoczęcia 
jaknajenergiczniejszej akcji do wałki 
z gruźlicą wśród młodzieży i dzięci, 

Z SĄDÓW. 
Zdek'arowany recydywista. 
W dniu 26 marca 1927 roku koło go- 

dziny T-eį wieczorem gospodyni zakładu 
sióstr Salezjanek przy ulicy Stefańskiej 37 
Marja Bósiacka zauważyła wychodzącego z 
zakładu jakiegoś podejrzanego osobnika, u- 
branego w palto jednego z sióstr i niosące- 
go pod pachą jakieś zawiniątko. 

Ponieważ nie było w pobliżu policjan- 
ta Bosiacka wszczęła alarm, na który zbie- 
gli się przechodnie. Przy ich pomocy do- 
gnała uciekającego złodzieja i zaprowadziła 
dn komisarjątu policji, a stamtąd do urzędu 
śledczego. 

Tam ustalono, iż schwytany na gorą- 
cym uczynku krądzieży nazywał się Bazyli 
Biedrow, liczący 56 lat. Przy sprawdzeniu 
kartoteki wyjaśniło się, iż. nie jest to złodziej 
przypadkowy. Biedrow jest zawodowym zło- 
dziejem i ma na sumieniu cały szereg kra- 
dzieży. Ostatnio odbył 18 IV 25 roku karę 
1-go roku więżienia za kradzież, 

Badany przyznał się do winy, tłuma- 
CząC swój krok,dość oryginalnie. Było mu 
b. zimno, gdyż sprzedał swoje ubranie, aby 
sobie kupić wódkę. Wstąpił więc do zakła- 
du salezjanek, aby się ogrzać. Siedząc w 
rzedpokojin, „ma. ławce zauważyły wis. 

palta. Pokusa była zbyt wielka. W. pe 
tywie widział przytulny kąt w knajpie, a 
na stoje butelkę wódki z zakąskami. : Nie 
namyślał się więc chwili, włożył na siebie 
jedno palto, drugie w rękę i w nogi. - 

Wczoraj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Oktęgowego, w składzie 
dzi6w Kontowta, Jodzewiczs i sędziego ho- 
norowego Jacewicza. Oskarżenie popierał 
pprok. Kałabski. 

Podczas przewodu sądowego oskarżony 
przyzuaje się do winy: 

Po przemówieniach stron sąd wydaje 
wyrok, skazujący Bazylego Biedrowa z art. 
587 cz. I K. K. na karę Ż i pół roku wię: 
zienia, zamieniającego dom poprawy. z za- 
liczeniem mu 4 miesięcy aresztu prewen- 
cyjnego, 

Jako Środek zapobiegawczy sąd zasto» 
sował areszt bezwzględny. S, 

REB 

SPORT. 
Wileńskie konie na torze w Rudzie 

Pabjanickiej. 
: Członkowie Wil. Towarzystwa. Wy: 

ścigów Konnych i popierania sportu 
konnego, konie których biegały w o: 
becnym sezonie na torze w Pośpieszce, 
wysłali swoje słajnie ma wyścigi” do 
Rudy Pabjanickiej. Czytamy w pro- 
gramie dni, „łe zapisano tam nastę-. 
pujące konie wileńskie: Rea i Rev 
d'O:—braci Wažyūskich, Urodna — 
por. Juścińskiego, Chobit i Alba — 
4 p, uł. Zaniemeśskich, .. Bajeczna — 
piki Kozierowótieżh i id EE z 
ostatnich gonitw w Wilnie. 
Ze z Werek do Wilna. 

niedzielę odbyły się zawod: pływackie człońków wa gt jej 
W. K. S. Pogoń. Ga atrakcį 
byla konkurencja, wpiaw z Werek « 
Wilna. Zapisało się i startowało sed: 
miu pływaków. Pierwszym przybył w SE AM A 
p. Skipietrow, o > 

W konkurencjach ma 100, 400 
i 1500 mtr. zwyciężył p. Jarmułowicz. 
Ze względu na to, że zawody te od. 
bywały się na bieżącej wodzie nie 
podajemy czasów, które de facto mie 
mają znaczenia, gdyż. prawidłowo za- 
wody pływackie powinny odbywać 
się na wodzie stojącej. 
Rewanżowe spotkanie Pogoni z 

m'strzem okrsė). PZ 
'W następującą sobotę i niedzielę odbę- 

dą się dwa spotkania pokonanej Pogoni z 
mistrzem okręgu Makkabi. Spotkania te bę: 
kia zał charakter ger dovamuakiei inie 
msją żadnego zwi. 
umyfelEczaRĄ, w 1 pla wiłeósośn a 
rzekomem unieważnieniu ostatniego spotka- 
nia tych drużyn. 
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drogą zakładania odpowiednich 
radni. Ministerstwo udziełać będzie 
odpowiednich subsydjów, o ile samo- 
rząd Kasy Chorych, organizacje spo- 
łeczne zapewnią utrzymanie poradni, 
o ile będą rozwijać działalność opie. 
kuńczą i leczniczą, posiadać odpoe 
wiednie środki rozpoznawcze i lecz- 
nicze, i o ile kierownikami poradni 
będą wykwalifikowani lekarze, którzy 
będą mieli do pomocy wykwalifiko- 
wane hygjeaistki-wywiadowczynie. 

— (o) Klęski pożarowe. Dyre- 
ktor oddziału wileńskiego zakładu 
powszechnego ubezpieczeń wzajem: 
nych p: Rackiewicz wyjechał w dniu 
wczorajszym do pow. Postawskiego 
w-- celu przeprowadzenia likwidacji 
szkód pożarowych we wsi Ziemcy, 
gdzie ostatnio spaliło się 22'nieru- 
chotności. Jednocześnie z likwidacją i 
tegoż samego dnia pogorzelcy otrzy- 
mają należne wynagrodzenie gotówką. 

W dniu 23 lipca we wsi Stownie 
Sszki, gm. Szumskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego, uległo pożarowi od pio- 
runa 14 nieruchomości. Jak się-do- 
wiadujemy, likwidacja i wypłata ma-- 
leźności poszkodowanym nastąpi już 
w tym tygodniu. 1 : 

ZEBRANIA I ODCZYTY., 
— Zarząd Kola Wilenskiego 

Związku Oficerów Rezerwy wzy- 
wa wszystkich kolegów do wzięcia ' 
udziału w spotkaniu weteranów z A« 
meryki,w dniu 30 łipca i w tym celu 
do zgłoszenia się w  Sskretarjacie 
Związku w godzinach urzędowych 
codziennie. Wszelkie informacje w tej 
kwesjji udziela codziennie wice prezes 
Zarządu ppłk. rez. Mirski, który zoe 
stał mianowany przez Komitet Oby- 
watelski komendantem parady. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala $<Lutnia>). Dziś 

Teatr Polski po raz pierwszy wystawia far- 
sę <Panna Flute», która daje temat do u- 
stawicznego śmiechu. Dzisiejszy więc 
wieczór zaliczyć będzie można do najwe- 
selszych w sezonie. W _ Warszawie, gdzie 
obecnie grają «Pannę Fiutę», Teatr Poiski 
codziennie jest przepełniony, «Panna Fiute< 
bowiem stała się sensacją całej Warszawy. 

_Jatro «Panna Flute». 
s— Wileńsk.e Tow. Filharmo- 

niczne. (ogród  po-Beraardyńsk



  

Nieudany zamach komunistów. 
Sensacyjne aresztowania w Warszawie. 

Dzienniki warszawskie donoszą o 
likwidacji groźnej bandy szpiegowsko- 
wywrotowtj, której zadaniem bylo 
oderwanie części terytorjum Polski do 
Rosji sow. Szczegóły przeprowadzo- 
nej w Warszawie akcji likwidacyjnej 
są następujące: 

Niejaki Chawelko Konstanty, syn 
księdza grecko-katolickiego z Radzie- 
jowa dr. praw, podejrzany oddawna 
o działalność komunistyczną, urzą- 
dził u siebie biuro KPZUkrainy. 

Lokal powyższy był ośrodkiem 
technicznym KCKPU., na którego 
czele stał Chawełko. W mieszkaniu 
tem były dvie maszyny do pisania, 
z alfabetem ukraińskim, jeden powie- 
lacz najnowszego typu „Roneo*, na 
którym w chwili dokonywania rewizji 
pracował niejaki Łotysz Jan, technik 
drogowy, zamieszkały w Świdrze pod 
Warszawą, odbijając ze świeżej mat- 
ryey najnowszą odezwę KCKPZU, z 
lipca 1927 roku. 

Tenże Łotysz w mieszkaniu swc» 
jem w Świdrze, gdzie ujawniono w 
większej ilości literaturę komunistycz- 
ną, do późnej nocy zajmował się re- 
dagowaniem różnych odezw, okólni- 
ków, artykułów partyjnych i t. d. 
które następnie w czasie dnia odbija- 
ne były w mieszkaniu Nr 5 przy uli- 
cy Świętokrzyskiej Nr 28. Przy re- 
wizji w tym lokalu ujawniono kilka- 
dziesiąt klg. wyżej wymienionej odez- 
wy, okeło 20 tysięcy egzemplarzy, 
oraz szereg klisz, dużą ilość partyj- 
nej literatury. 

Innym punktem konspiracyjnych 
zebrań członków  KCKPZU. bylo 
mieszkanie niejakich Neuteichów, przy 
ulicy Śniadeckich Nr 15, gdzie głów» 
nymi działaczami byli Neuteich Lud- 
wika, biuralistka i Neuteich Zygmunt 
student, W mieszkaniu tem ujawnio- 
no większą ilość druków o treści 
przeciwpaństwowej, korespondencji 
partyjnej KCKPZU. 

Główną techniczką, kolporterką i 
wykenawczynią zleceń Chawełki była 
niejaka Milsztajn Marja, studentka, za- 
mieszkała w Warszawie, Nowolipie 
21. Wyježdžala ona często na pro- 
O VILA ISA TIK RASTI ISPA 

wincję do różnych miast na Kresy 
i we Wschodniej Małopolsce, gdzie 
nawiązywała kontakt i kolportowała 
druki nielegalnie. 

Siedliskiem tej pracy na terenie 
Małopolski był Lwów, dokąd tutejszy 
Urząd wystosował odnośny telefo- 
nogram w sprawie likwidacji tamtej- 
szej placówki. 

Ostatnio w dniu 22 7. r. b. 
sztein wyiechała do Lwowa. 

W dniu tym wystosował Chaweł- 
ko na teren tamtejszy telegram za- 
konspirowany, o mającym nastąpić 
zjeździe działaczy KCKPZU,, w jego 
mieszkaniu, w dniu 22 7. rb. w go- 
dzinach wieczorowych. 

O projektowanym zjeździe na ten 
dzień świadczy znaleziona kartka o 
treści: „piątek wieczór”, u jednego z 
zatrzymanych przez tut. Urząd z po- 
śród wybitnych działaczy partyjnych 
KPP. i KCKPZU. 

Dotychczas aresztowano Chawełkę Kon- 
stantego, Š to Krzyska 28 m. 5 „Lotysza Ja- 
na, technika, zam. w Šwidrze, Gutermana 
Dawida, kamasznika, Nowolipie 41, Hempla 
Jana, literata, Chłodna 38, Erlicha Mieczy- 
sława Jakóba, akademika, Sienkiewicza 1, 
Rozencweiga Albina, akadem., zamieszk. w 
Krakowie, Czatnowiejska 71, Langnera Adol- 
ia, dziennikarza z Berlina (przyjechał przez 
Gdańsk do Polski), Sztucklego Berka, nauczy* 
ciela z Serocka nad Narwią, zamieszk. w 
Łomży, ul. Kościuszki 17, pozatem zatrzy- 
mano następujące osoby, bezpośrednio za- 
mieszane do tej sprawy: 

Szenclėwnę Alemję, studentkę, zam. w 
Pradze (Czechosłowacja), Osipowską Mzrję, 
uczenicę, Krzywe Koło 12, Mulsztejn Marję, 
stud. Nowolipie 21, Mozaga Kaz., handl., 
Kamionkowska 10, Arlo Karola, redaktora 
pisma «Natio», Piękna 10, Zadrożnę Annę, 
służącą, Natolifiska 8, Krosberg Szajndlę, 
krawcową, Pawia 64, Ajmen Halinę, stud., 
Śliska 4, Neuteich Ludwikę, Neuteich Zyg- 
munta, Szatz Annę, studentkę. 

Wszędzie rewizje dały wyniki po- 
zytywne. 

Dałsze dochodzenie w toku. 
Obecna akcja ma tem  donioślej- 

sze znaczenie, że Kom. Partja Za- 
chodniej Ukrainy po raz pierwszy w 
swych odezwach wzywa do zbrojnego 
powstania przeciw Polsce, do oderwa- 
nia Zachodniej Ukrainy od Polski i 
złączenia jej z Sowiecką Rosją. 

Mil- 

Wykrycie tajnego handlu tytoniem łotewskim, 
Władze śledcze powiadomione o 

tem, że jeden z właścicieli składu z ty- 
toniem niejaki Feldman prowadzi nie- 
dozwolony handel szmuglowanym ty- 
toniem łotewskim zarządz ły śledztwo, 
Wyjaśniło się rzeczywiście, że Feld- 
man mając do pomocy pracownika 
swego Tontaka otrzymuje tytoń więk- 
szemi partjami, a następnie sprzeda- 

Dziś 29 lipca r. b. o godz 8 wiecz. 
Koncert Wileńskiej Orkiestry Symfo- 
nicznej poświęcony utworom — орего- 
wym, z udziałem p. Elzy Igdal (sop- 
ran) b. artystki opery państwowej w 
Rosji. Dyrygent: Rafał Rubinsztejn. 

W programie: „Carmen,, „Lakme*, 
„Książe Jgor*, „Leonora“, „Ruslan i 
Ludmiła* oraz inne utwory operowe. 

WYPADKI i KRADZIEZE. 
— <Czarny Kot» pochłania kaucje 

pracowników. Urząd śledczy na mocy prze- 
prowadzonych badań i obserwacji nakazał 
aresztowanie właściciela restauracji «Czarny 
Kot» (Mickiewicza róg Garbarskiej) Dymitra 
Chomutowa przybyżego z Brześcia п/В. овКаг- 
żonego o to, że organizując wspomnianą re- 
staurację, a i potem jeszcze angażując pra- 
cowników pobierał od nich kaucje, a na- 
stępnie kaucje te przywłaszczał. Celem zdo- 
bycia możliwie największych summ, pracow- 
nicy wpłacający kaucje byli zwalniani, a na- 
stępcy ich znów wnosili kauoje Te same 
maąchinacje Chomutow przeprowadzał już w 
Brześciu, gdzie miał restaurację. Wyjaśniło 
się, że całe urządzenie restauracji zapisane 
było fikcyjnie naimię pewnej kobiety, przez 
co ca nie mogli nałożyć aresztu 
na nie, 

ы MAURYCY RENARD. 

Czy on? 
. — Przytem to niespodziewane od- 

krycie przez niego strumyka dowodzi 
również, że Jan Marenii — gentłeman 
przypomina sobie pewne rzeczy  złą- 
czone z pamięcią Freddy — Węża— 
apasza. 

— Cóż stąd? 
— Dtóż on zaraz ma tu być. Cze- 

kam go. Ma osobiście odnieść mi ten 
obraz, którego pojawienie się na sto- 
le zdumiewa go. Teraz jest stosowna 
chwila do działania, musimy przygo- 
tować... 

— Proszę nie kończyć! przerwał 
Lionel, poddając się szalonej radości. 
Zrozumiałem już! 

— Tutaj—szepnęła matka, — Bę- 
dzie wygodniej... ze względu na Gil- 
berię. 

Rozległ się dzwonek. Lionel nad- 
słuchiwał przy drzwiach. 

— To on—rzekł. 
Ruchem stanewczym otworzył drzwi 

i wyszedł na spotkanie Jana Marenil, 
którego lokaj wprowadził do salonu. 

— Dzień dobry, drogi przyjacielu. 
Zbyt to uprzejmie z pańskiej strony, 
że zechciał pan się fatygować... Wła- 

w 

śnie mama opowiadała mi tę bajkę z śl 
tysiąca i jednej nocy. Rzeczywiście, 
fakt mie do uwierzenia! Proszę tędy, 
będziemy tu mogli spokojnie poro- 
zmawiać o tej zagadce... Spokojniej 
tu i zaciszniej. 

Weszli do gabinetu p. de Ргазе, 
która oczekiwała ich, oparta o ognie- 
trwałą kasę... 

Jan Marenil był jak zawsze ubrany 
z wyszukaną elegancją i wyjątkowo 
piękny, uprzejmie pochylił się do jej 

Wydawca Btamlstaw Mackiewicz Redaktor w/z Czesław Karwowski; 

je go potajemnym fabrykom papiero- 
sów. Agenci aresztowali Tontaka w 
chwili kiedy wynosił z mieszkania 
prywatnego Feldmana paczkę z tyto- 
niem. Rewizja w domu ujawniła więk- 
Szy zepas towaru szmuglowanego. 
Obaj „kupcy“ zostali aresztowani, a 
towar skonfiskowany. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
S = 25 lipca 1637 + 
Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dolary 8,95 8,94 8,89 
Belgija 124,35 124,66 121,04 
Holandja 358,40 359,30 — 357,50 

Londyn 43,43 43,53 43,32 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,02 35,11 34,93 
Praga 26,51 26,57 26,44 
Szwajcarja 172,50 172,35 172,78 

Wiedeń 125,95 126,25 125,04 
Włochy 48,55 48,77 - 4853 

Pupiery Procentowe 

Dolarówka 54,75 54,50 
Pożyczka dolarowa 82,— 81,65 
kolejowa 102,50 103,— 
5 proc. konwers. —,— 62— — —- 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Komunalne 92.— 
Ba nku Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 57,25 57,— 
8 proc. Warsz. 75,50 75,— —— 
5 proc. warsz. —,— 6,250,63,75 
5.proc. ziemskie 92,— 
Radomia 55,— " 

ręki. 
— Oto obraz—rzekł=oddaję go 

w pani ręce. 
— Nie na długol—odrzekła p. de 

Prase, uśmiechając się. Należy on do 
Gilberty a wkrótce wszystko co nale- 
ży do Gilberty będźżie pana własno- 
ścią... 

Młodzieniec uśmiechnął się wdzię- 
cznie, ale myśl jego znów odleciała 
zdawało się w jakąś tajemniczą dal. 

— | cóż, zwrócił się nagle do 
Lionela,—co pan o tem myśli? ja bez- 
skutecznie wytężam myśl, lecz nie mo- 
gę nie zrozumieć! 

— Ani ja tembardziej... 
— Gdyż dowcipniś, który z mas 

sobie zażartował, musiał wiedzieć, że 
obraz Maneta zrobił na mnie tak 
wielkie wrażenie wczoraj w Luvercy. 
Ale byliśmy tam tylko. we czworo. 
Należałoby więc przypuszczać, że ktoś i 
nas szpiegował. 

— Śledztwo zajmie się tem, —od- 
parł Lionel, Uważam, że trzeba ma- 
tychmiast zawiadomić policję. Jakby 
nie było, czy to żarty, czy drwiny, jest 
to jednak kradzież... 

— Oczywiściel-—potwierdziła p. de 
Prase. 

— Naturalnie! — rzekł niepewnie 
gość, zajęty swemi niejasnemi my- 

lami. 
— Ale może lepiejby bylo nie 

mówić o tem zajściu Gilbercie, gdyż 
mogłoby to zrobić na nią zbyt wiel- 
kie wrażenie, obawy jej mogłyby się 
wzmódz. 

P. de Prase, która w istocie zde- 
cydowana była nie dawać znać policji, 
udała że zgadza się na propozycję 
Marenila, 

— No, zobaczymy zresztął—przer- 
wał Lionel. Trzeba się zastanowić nad 

Z całej Polski. 
— Ciekawa lista odbiorców 

narkotyków. W związku z dokona- 

  

SŁ © W 0 

: Dziś bed. ° ° ‹ $6 йгата! w Ś aktach: 
® Miejski Kinematograf srówiinć my „ZA „kulisami AOS z sa głównych: e 

rnest Torrence nna Q. Nilsson. Nad program: « Ф MOWE» w 1 :kcie. 
Kułturalno-Oświatowy i2) „WIELKA PIEKARNIA» w 1 akcie. Początek seansów: w niedzielę i święta od 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) g. 4-ej, w soboty od g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biletów: parter — 60 gr., 
R balkon — 30 gr. | 2 nem przed kilku dniami aresztowa- 

niem w Zbąszyniu podejrzanego oso- 
bnika, który podawał się za dr. Kaer- 
linera, okazuje się, że 3 olbrzymie 
zaplombowane kufry, które rzekomo 
były przeznaczone dla Łotwy, a fa- 
ktycznie pozostać miały w Polsce, 
zawierają kokainę, morfinę i opium 
w znacznej ilości W związku z tem 
urzędnicy policji śledczej przeprowa- 
dzili rewizję u jednego z drogerzy- 
stów w Poznaniu przy ul. Żydowskiej, 
którego podejrzewano 0 konszachty 
z szajką osobników, trudniących się 
nielegalnym handlem narkotykami, Po 
skrzętnych poszukiwaniach odkrvła 
policja olbrzytnie zapasy morfiny, ko* 
kainy i innych narkotyków, ogólnej 
warłości przeszło miljona złotych. 
Przypuszczalnie była toe centrala han- 
dlu narkotykami na całe państwo. 
Podczas rewizji u owego drogerzysty 
znaleziono obszerną listę odbiorców, 
na której widnieją nazwiska wybitnvch 
osobistości z całej Polski. Dalsze 
śledztwo w toku. 

— Mord w Cytadeli. W teatrze 
„Powszechnym“ w Warszawie przy 
ul. Leszno róg Żelaznej, prowadzo- 
nym przez Zrzeszenie artystów, w u- 
biegłą sobotę odbywały się przygoto- 
wania do wystawienia wieczorem sen- 
sacyjnej premjery-sztuki p. t. „Mord 
w Cytadeli”. Sztuka ta oparta na tle 
zabójstwa Michałowskiej, gdzie w grę 
wchodził oskarżony, później uniewin- 
nieny Królikowski. Napisał ją Stefan 
Gozdawa: Wiechowski, autor kilku po- 
ważnych sztuk, które były grane w 
Warszawie, na prowincji oraz zagra- 
nicą, z dość wielkiem pewodzeniem. 
Kiedy w prasie ukazały się wzmianki 
że sztukę ię teatr przygotowuje do 
wystawienia, wówczas do dyrekcji te- 
atru zwrócił się zainteresowany Kró- 
likowski, zabraniając publikowania 
swego nazwiska. W dniu zaś 8 bm. 
Królikowski w liście swym do dy- 
rekcji teatru zgodził się na wystawie- 
nie sztuki i sam zaofiarował swój 
współudział w nadaniu sztuce nie: | 
których ważniejszych momentów śled- 
czych. Odtąd próby odbywały się co- 
dziennie w obecności Królikowskiego 
oraz pomocnika jego Kona, który 
jednocześnie pisze wspomnianemu je- 
go pamiętniki z przeżyć, Wieść o 
sztuce oraz szumny tytuł dotarł 
wreszcie do prokuratora, który za- 
bronił wystawienia sztuki. 

Ze świata. 
— Manja rekordów. Pewien o- 

ficer kanadyjski, . któremu obrzydła 
szaleńcza pogoń za szybkością, po- 
stanowił zaprotestowoć przeciwko tej Y 
chorobliwej modzie w osobliwy spo- 
sób. Wpadł on mianowicie na ory- 
ginalny pomysł przejścia 160 klm., 
oddzielających Dublin od Belfastu, 
na... czworakach. Towarzyszy mu w 
tej niezwykłej podróży koza zaprzężo- 
na do wózka, na którym umieszczo- 
ny jest jego bagaż. Kontrolują tego 
czworonogiego wędrowcakoresponden- 
ci pism angielskich, posyłających do 
swoich redakcyj regułarne sprawozda- 
nia i biuietyny o stanie zdrowia jedy- 
nego w swoim rodzaju rekordmana, 
który chce ustanowić rekord powol- 
nej podróży. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjn, prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu* 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
rawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

r nach, Po ešas świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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tą sprawą. Ale nie ulega wątpliwości 
fakt, że będzie mama musiała zabez- 
pieczyć się na przyszłość od dalszych 
kradzieży. Bo, wie pan, moja matka 
jest bardzo oryginalna! Była dotąd 
przekonaną, że nikt jej nie okradniel 
Stąd wypływała jej nieostrożność. 

P. de Prase nie zdziwiła się na te 
słowa i spokojnie czekała dalszego 
ciągu przemówienia Lionela. On cią- 
gnął dalej, 

— | pomyśleć, że w tej oto kasie 
mieści się z górą miljon w papierach 
wartościowych, na okaziciela! Przytem 
nie zanotowała numerów. 

—W istocie nieostrożnie... przyznał 
Jan Marenił. 

— Miijon cały spoczywa tutaj. 
Czyż to nie szaleństwo! Czem jest 
taka kasa dla wprawnego złodzieja? 
W ciągu kilkunastu minut otworzy ją 
wypróżni z łatwościąl. A przytem 
abinet ten jest położony, jakby umy- 
lnie tak, by nikt nie przeszkadzał w 

„robocie”*. Nikt, nikć absolutnie nie 
sypia na parterze. Mury są grube, 
głuche. Gdy pomyślę o tem, dreszcz 
mną wstrząsa... Niech pan zobaczy, 
wejście do domu jest zabawką! Pro- 
szę zobaczyć». proszę zdać sobie z 
tego sprawę. Pan rozumie, że trzeba 
koniecznie, by mama zdecydowała się 
przedsięwziąć środki ostożności, pan 
dopemoże mi ją przekonać. Chodźmy! 

Otworzył drzwi do przedpokoju. 
— Te drzwi nigdy się nie zamy- 

kają na klucz. Zdaje się, że klucz na« 
wet zgubiony jest.. Co zaś dotyczy 
oszklonych drzwi z balkonu, to pan 
nie uwierzy... Istotnie zamyka się je 
na klucz co wieczór, ale jest ma to 

sposób... Znam się na tem, gdyż 
dawniej, gdy byłem jeszcze uczniem, 
nie pozwalano mi wychodzić nocą, 
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Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiem uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstw:m których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

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

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
__ aptecznych. 
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ŻĄDAĆ w APTEKACHiSKŁADACH APTECZNYCH. 

musiałem więc jakoś sobie poradzić, 
nieprawdaż?.. 

Jan Marenil i p. de Prase towa- 
rzyszyli mu aż na balkon. Ujrzeli, jak 
z zewnątrz pchnął drzwi, zbyt Кгб!- 

visi zasuwki odskeczyły i drzwi otwar- 
y się. 

— Nie wielka to chytrość! Biorę 
pana na świadka. Proszę sprobować, 
niech mama zobaczy, jaka to łatwa 
sztukal.. 

Jan Marenil, nie chcąć sprzeciwiać 
się kaprysom Lionela, przerobił tę 
samą sztukę. 

— Aby wejść na . podwórze—cią- 
guął dalej dziwny cičerone, trzeba 
zrobić trochę gimnastyki. Ale cóżby 
to był za złodziej który nie umie 
przeskoczyć przez tak niski płot?.. 
Ulica nasza jest pusta, prawie beze 
ludna. Psów niema. Stróż Śpioch 
(wiem o tem doskonale)... Doprawdy 
początkujący złodziej dałby tu sobie 
rady. ł jeśli moja poczciwa mama 
nie zmieni swych postanowień, pe- 
wrego pięknego poranku znajdzie ka- 
sę otwartą i pustąl : 

Ale p. de Prase ze słabą 
stronę komedji i w tejżechwili posta- 
rała się naprawić błąd syna, nie co- 
fnęła się przed kłamstwem. 

— Masz rację—rzekła,—ale niech 
p. Jam Marenil nie myśli, że to są 
kapitały Gilberty, Chowam tutaj jedy- 
nie moje własne pieniądze, gdyż nie 
uważałam za konieczne składanie ich 
w banku... Tam gdzie chodzi o do- 
bro bliźnich moich, jestem ostro- 
żniejsza, : 

Jan Marenil uczyni! gest, oznacza- 
jący calkowite uznanie dla p. de 
Prase. 

— Prawdą jest, že nigdy nie oba- 
wiałam się złodziei. Ale dzisiejsza hi- 

Odpowiedzialny xa Ogłoszenia Zenon Ławiński, 

5 $ Smoła GUZOGWU 
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się dwóch pokoi z 
kuchnią.  Zgłoszenią 

do adm. «Słowa». 

POKOJOWE 
  

z korzystaniem kuchni,. 

  

   
4Wi » MIESZKANIE, ze wszystkiemi wy- 

| V E | możliwie w cent- godami, ul. Mickie- 
niwiarek, > rum mias'ą „wą? wicza Nr 48 m. 3. 

Motorów, (1 Zgłoszenie sub. J „T. „S 
Lokomobil, 3 do adm. «Słowa». DOKTOR 

Miocarf, sieczkarū i t, d 
A . LODY 0, ZELDOWIGZ 

w dowoinych ilościach poleca M ABSOLWENT | „y,, NERbycz I 
Panstwowej В < ĘĘZYGMUNT NAGRODZKI |Ć szxay Handlowej) 2 | NE МОСХОРЕС, 

praktyką biurową, po- od 10-1, od 5-8 w 
Mw Wilnie, ul. Zawalna Il-a.ŃZsiadający gruntowną ią * 

| znaj mość księgowości, DOKTÓR 
00V0VYV0UVOYSOGW (ystem amerykański, с 

włoski, komisowy, S. Zeldowiczowa ь 
fabryczny i Taylora) KOBIECE. WENE 

f korespondencji handio- RYCZNE i chor, rzefarg. Krings | NONĖ ow. : szynie 2 szybkością “eb 
135 uderzeń na mi-| IZ, 12 I od 46 Wileński Urząd Wojewódzki (Okręgowa nutę usilnie prosi ul.Mickiewicza 24 |. 

Dyrekcja pa Fabicny oki. Р w.P.P. o zaofiarowa- tel. 277. : 
semny ofertowy. przetarg na budowę; +... W. Zdr Nr. Jl. 
5 opór betonowych, 2 przyczółków D!“ jakiejkolwek posa ai 
i 3 filarow dla mostu drogowego na rz. Wi- 

ileńsko-Troc- 
kiego. Potrzebny do budowy cement, oraz 
kamień na tłuczeń do betonu zostanie wy- 

Iji pod Niemenczynem pow. 

dany przedsiębiorcy na miejscu robót. 
Przetarg odtędzie si 

1927 r. o godz. 10-ej w 

złożone w tymże dniu do godz. 
w kancelarji Oddziału Drogowego (Pokój 86) 
łącznie z pokwitowariem Kasy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe w wySo- 
kości 5 proc. zaoferowanej sumy. 

W ofercie winien być podany minimal- 
ny termin, w którym firma podejmuje się 
por objętą niniejszym przetargiem ro: 

0! 
Projekt opór, ślepy kosztorys, oraz obo- 

wiązujące warunki technicznę są do przej- 
rzenią w godz. 12—13 w Okręgowej Dyrekcji 
Robót Publicznych pok. 87. Tamże można 
zaznajomić się z obowiązującemi przepisami 
o oddawaniu państwowych dostaw i robót 
w zakresie działania Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych z dn. 31-VII. 1926 r. L. III-396-26, 

> postanowleniom których firma, stająca do 
przetargu, obowiązana jest poddać się bez 
zastrzeżeń. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra- 
AS. wo wyboru oferenta, uzależniając to od fa- 

chowych i finansowych zdolności przedsię: 
biorców, względnie nieprzyjęcie żadnej oferty, 

Za Wojewodę 
Dyrektor Inż. (—) Siła-Nowicki. 

Nr. 939-VI. 

: 800000000509.6600000050050055000Q 

Rasowe kury i kaczki 
* oraz  kurczęta 1 kaczeczki, część 
importow. i nagr. złot. med. są do 
sprzedania z powodu braku miejsca. 

4 Jnform.: codzien. 6—11 i 4—6, Wilno, 
ul. Smoleńska 3, m. 1 (obok słupów 

W. Pohulank)). 
  

do budynków 

i dyzentekcji 

+ Węgiel Drzeony 
do samowarów i żelazek 

Gazownia 
Wilno, ul. Cicha 5, tel. 713. 

natychmiast do 
Z odstąpienia lokal 
duży składający się z 
2 pokoi przy ulicy 
Mickiewicza w  cent- 
rum. Wiadomość w 
Biurze Reklamowem 
Ś. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. 
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powodu wyjazdu 
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Do sprzedania: 
MOTORY 
ELEKTRYCZNE 
na prąd stały, mało 
używane firm <Brown 
Boweri», «А. Е, О.» 1 
«Ветртапа» ой 1—10 
i poł. koni. Wiado- 
mość: Firma <Agro- 
technik», Wileńska 26. 
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storja zastanawia mnie... Słuchaj, Lio- 
nelu, jutro będę w banku, jeśli chcesz, 
zaniesiemy tam wszystkie papiery. 

— Jutro rano, doskonałe, więc 
rzecz jest zdecydowana, Zanotuję to. 

Wziął notes i akcentując głośno 
wyrazy zapytał: 

— Jutro, jutro rano, zanieść pa- 
piery wartościowe do banku. A więc 
jutro rano miljón ten nie będzie już 
tutaj Nareszciel Wygrałem dzisiaj, 
Błogosławię owego złodzieja z Luver- 
cy, który sprowokował tą szczęśliwą 
rezolucję. 

— Otóż Gilberta! — rzekła p. de 
Prase. Słyszę jej kroki na schodach. 

— Nie powiemy jej nic O obra- 
zie? — zapytał Lionel. 

— Tak będzie lepiej, — zaopinie- 
wał Jan Marenil, nie okazując, tym 
razem, najmniejszego niepokoju. . 

P. de Prase ukryła mały obraz 
w szufladzie swego biurka. Weszła 
Gilberta. 

— Jakto, pan jest tutaj? — za- 
wołała. Nie widziałam pana przez 
okno. Serce, moje serce, czy nie masz 
sluchu?.. Dzieńdobry ciocil Dzień. 
dobry Lionelul... Miałam wyjść. Czy 
pójdzie pan ze mną? Co pan tu robi, 
w tym gabinecie? Rozmawialiście za- 
pewne o interesach. To do mnie nie 
należy. Idźmy już! 

— jestem do usług pani, rzekł 
Jan, Marenil. 

Gdy wyszli, p. de Prase nie mo- 
gła powstrzymać dłużej swego za- 
chwytu. 

— Brawo, brawo, mój chłopczel 
Dobrze zagrałeś tę komedję. Ale nie 
zastanowiłeś się dobrze. Jakąž war- 
tość mogłyby mieć dla narzeczonego 
Gilberty jej własne kapitały? 

— Ale, bo też mamo nie miałem 

w dniu 3 sierpnia 
w „stęzowej god 

Robót Publ cznych w Wilnie przy ul. Magda- а ь 
leny 2, pok. 87. Pisemne oferty winne być Bezinteresownie 

9:ej i pół 

Miód 

dy błurowej, może 
być na wyjazd, Łą- Lekarz-Dentysta 
słażiraato en pro: MARYA 
szę -serować do adm. _, . 

Słow aged 19,, Ożyńska-Śmolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony, Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 

Wydz. Zdr. Nr 3 

Dr. 6. Wolison 
weneryczne, = MOCz0- 
łcdowe i skórne. ul. 
1leńska 7, tel. 1067. 

    

poszukuje na wieś 
do 1-g0 września, 

nauczycielka, zajęcia 
z dziećmi, — Агвепа!- 

ska 6—1. 
    

OSOBA 
z dobrej rodziny (P.P.) 
znajdująca się bez 
śroików do życia, 
prosi o łaskawe za: 
ofiarowanie pracy, 
tylko za utrzymanie I 

mieszkanie. 
Łaskawe zaofiarowa- 
nie: Zawalna 5 m. 5. 

Akuszerka 
W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9% 
do 19. Mickiewicza 

46 m. 6. 
W! Z. P. Nr 63. 

Poszuku 
х FIARNYM POSADY BONY „O 

z szyciem do dzieci, CZYTELNIKOM 
od lat 3. Mogę zająć poleca administracja 
się gospodarstwem. „Słowa* rodzinę: po- 
Zgodzę się na wyjazd. zostającą bez środków. 
Wielka 23 m, 4, do życia, i obecnie 

mieszk. por. Chrysto. wyeksmitowaną z 
dla J. W. EE e sint 

ofiary jmuje adm. 
„Słowie 22 „Rodziny ” 

  
  

POSZUKUJĘ wyeksmitowanej*, 
wykwalifikowanego 

nauczyciela łaciny i Drożdże winne 
matematyki na lato 
na wieś dla ucznia de świeżo 
8 klasy. Mickiewicza 7 nabycia w ytwórni: 
m. 5, od 5 — 6 godz. I : 
Warunki dógodse A PRM 

Owocowych, 

ВНар 
naleziono dnia 24. 

Z b. m. o godz. 
10:tej wiecz. 

rtmonetkę, z sumą 
Krzeęęło 40 zł. Ode- 
brać można w anto-* 
busie Nr 14,275 lub 
mn  konduktora  Ka= 
weckiego w tymże 
autobusie. 

ZAGINĄŁ 
przed czterema dniami 
pies, biały szpic, wabi. 
się „Nix*, ostrzyżony 
na lwa. Osoby mające 
jakiekolwiek _ wiado= 
imości uprasza się ła», 
skawie o zakomuniko- 
wanie, za wynagro- 

dzeniem, pod adresem: 
Cukiernia B. Sztralla, 
Mickiewicza 12, No- 

©. ONO kwit sowicz Michał. Nad- 
Z lombardowy 

    

a 

lipcowy 
naturalny świeży 

poleca sksad 

A. Januszewicza 
ul. Zamkowa 20:a. 

Telefon 872. 
    

Gebulki narcyzów 
PEŁNYCH 

w wielkiej ilości do 
zbycia tanio. Wiado- 
mość poczta llja maj. 

Ościukowicze 
Tutałłowa: 

mienia się przytem, 
Wil. T-wa Handį, że samowolne przy. 
Zastawowego trzymywanie — рва 

Nr 10962, wyd, na bedzie — ройсу)те 
jedną złotą obrączkę. ścigane. 

  

zbyt dużo czasu do namysłul...- W 
istocie jakie papiery znajdują się w 
kasie? 

— Różne dokumenty Gilberty. 
Lionel roześmiał się. 
— Szczęściem nie skończy swego 

dzieła! zatrzymamy go w porę. Nigdy 
więc nie dowie się, żeśmy go Oszu- 
kali... 

— Tak, nigdy! — tryumfowała p. 
de Prase. Nie będzie on wścibiał no= 
sa do rachunków Gilberty! 

Ale Lionel zamyślony mitygował 
jej zapał: 

— Megą się jednak nasze plany 
powikłać, W ostatecznym wypadku 
trzeba będzie się uchwycić mojej 
koncepcji i powrócić do dramatu w 
Luvercyl 

— Już niedługo będziemy wie- 
dzieli, dziś wieczór. Dosyć jasio pod- 
kreśliłeś, że jutro rano kasa będzie 
pusta! 

Uszczęśliwiony do najwyższego: 
stopnia, Lionel chodził po pokoju, 
poklepując mimochodem przyjaźnie 
tę kasę ogniotrwałą, której zawartość 
już niedługo miała się stać jego wła- 
snošcią. 

— Wszystko będzie dobrze, wszyst< 
ko będzie dobrze.. — powtarzał pół 
głosem, ze ściśniętem ze wzruszenia 
gardłem. Muszę widzieć Aubry'ego. 
To wszystko musi być szczegółowo 
obmyślane, starannie i to na dziś 
wieczór. 

— Ja zajmę się Gilbertą. 
— Nąfuralnie, mamo. Ale nie 

trzeba nic jej mówić do ostatniej 
chwili. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, 
będziemy musieli działać szybko i 
stanowczo, Pomówmy o tem. | 

— Pomówmy, — zgodziła się p. 
de Prase. 

Drukarnia «Wyd.wnictwo Wileńskie» Kwaszelna 23, 

2 pokoje 

już są do: 4 
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