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W hołdzie Ferdynandowi |. 
Po uroczystem złożeniu zwłok Kró- 

ła Ferdynanda w grobach królewskich, 
zebrały się w poniedziałek 25 b. m. 
na uroczystem posiedzeniu lzba i Se- 
nat bukaresztańskie, zwołane w 

bcelu wyrażenia hołdu pamięci Wiel- 
kiego Króla. 

W. imieniu rządu zabrał głos 
premjer Bratjanu, zaznaczając, iż cały 
kraj chyli czoła przed postacią zmar- 
łego króla, któremu Rumunja zawdzię: 
cza swoją jedność narodową. Następ- 
nie Bratjanu wyraził hołd królowej 
wdowie oraz podkreślił, iż przejście 
korony w ręce króla Michała uświęca 
ostatecznie zasady monarchii. 

Zabrał następnie głos przewódca 
partjj narodowo-chłopskiej  Maniu, 
który podkreślił zasługi. zmarłego 
króła i zaznaczył, iż partja jego uzna- 
je obecną radę regencyjną. Mówca 
uważa za konieczne rozwiązanie obec- 
nego parlamentu i rozpisanie nowych 
wyborów. Zabierali następnie głos 
przedstawiciele partji niemieckiej, wę- 
gierskiej, oraz przedstawiciele żydów. 

Na uroczystem posiedzeniu senas 
tu wystąpił przywódca opozycyjnej 
partji ludowej Averesco, który po zło- 
żeniu hołdu pamięci króla Ferdynan= 
da również oświadczyź, iż partja jego 
uznaje obecną radę regencyjną. 

Posiedzenia obu Izb parlamentu 
mają wielką wagę -ze względu na 
oświadczenia złożone przez przedsta- 
wicieli mniejszości etnicznych i wy- 
znaniowych. Przemawiali kolejno przed- 
stawicielę _ mniejszości węgierskiej, 
niemieckiej i żydowskiej oraz repre- 
zentanci wyznań zarówno w Izbie po: 
słów, jak i w senacie, składając hcłd 
pamięci króla Ferdynanda i zarazem 
przysięgając ma wierność nowemu 
królowi „Michałowi. 
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entu na rzecz króla Michała pa- 
nuje w tutejszych kołach urzędowych 
całkowity optymizm w zapatrywaniach 
na sytuację kraju. Oświadczenie zło: 
żone wczoraj w imieniu . wszystkich 
stronnictw bez wyjątku pozwalają 
stwierdzić, że położenie polityczne w 
Rumunji jest definitywnie skonsolido* 
wane. 

Te optymistyczne zapatrywania na 
sytuację opierają się również na wia- 
domościach z Paryża. Oto, jak donosi 
„Petit Parisien“, książe Karol rumuń- 
ski przyjął w dniu wczorajszym wie- 
lu swych rodaków, między innymi 
pięciu przybyłych bezpośrednio z Bu- 
karesziu pod przewodnictwem prof. 
Yorgi. Po skończonem posluchaniu 
erof. Nieolescu oświadczył, że książe 
Karol zdecydowany jest nie stwarzać 
obecnemu rządowi rumuńskiemu ko- 
mplikacyj przez swe wystąpienia, je- 
dnakże książe nie tai swej goryczy, 
jaką czuje z tego powodu, že nic 
pozwolono mu pożegnać zwłok ojca. 

Tragedję przeżył też  król-ojciec. 
Oto ogłoszony został w prasie list, 
który Król Ferdynand pozostawił do 
premjera Bratjanu,. a w którym w ten 
sposób wypowiada się o swym naj- 
starszym synie Karelu, pozbawionym 
praw do tronu: 

„Patrząc w przyszłość, muszę 
myśleć w miłości ejcowskiej o swym 
ukochgnym synie Karolu. Jestem 
przekonany, że uczyni on wszystko 
—jak każdy dobry Rumun, który ko- 
cha swą Ojczyznę, — aby przyspo- 
rzyć rozwoju Rumunji pod rządami 
swego syna. Ja, ze swej strony, nie 
chcąc wystawiać na próbę spokoju 
kraju, zmuszony byłem wyrzec się 
chęci zobaczenia swego syna. Spowo- 
dowany tem uczuciem, proszę go, 
aby pamiętał o swych obowiązkach i 
tylko wówczas wrócił do ojczyzny, 

F'gdy mu władze rządowe na to ze- 
p zwolą”. 

W części dodatkowej do testa- 
mentu, którą król wydziedzicza b. 

\ następcę tronu, zmarły znów wspomi- 
) na o swym najstarszym synie: „Opa- 
j trzność zrządziła, że kraj, ja i królo- 
| wa dotknięci zostaliśmy wielkiem nie- 
j szczęściem, Nigdy nie wyzbędę się 

tego bólu, jaki odczułem w chwili, 
gdy byłem zmuszony zażądać od księ- 
cia Karola zrzeczenia się praw do 
tronu; niestety jednak było to konie- 

„cznošcią“. 
s, Książę Karol wszakże słowa do 

para. W. liście, przesłanym do 
siósir, prosi on © złożenie na gro- 
bie ojca wieńca z białych: róż, które 
symbolizować będą czystość jego 
miłości dia ojca. Zwraca się оп К- 
dnocześnie z prośbą @ zezwolenie 

u wzięcia udziału w uroczystem 
abożeństwie za duszę zmarłego kró- 

la, które odbędzie się w Paryżu sta- 
raniem rumuńskiego poselstwa. Ze. 
zwolenie to zostało mu udzielone. B. 
następca tronu podnosi, że nie wie” 
rzeno mu dotąd, aby dotrzymał sło- 
wa; mają obecnie deść dowodów, że 
od danego przyrzeczenia nie odstę: 
puje i nic przeciwko ojczyźnie nie 
przedsięweźmie. 

przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80259. * 

Kanclerz Seipel o zajsciach. 
WIEDEŃ 26 VII. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu rady 

narodowej zabrał głos Kanclerz Seipel, który wspomniał na 
wstępie o procesie z powodu zajść w Schattendorfie, zaznacza- 
jąc, że rząd godzi się na reformę instytucji sądów przysięgłych. 
Przechodząc do zajść wiedeńskich powiedział Seipel, że bur: 
mistrz Seitz nie zgodził się na interwencję wojskową, có spo: 
wodowało znaczne straty w ludziach. Kanclerz zaapelował do 
burmistrza Seitza aby dotrzymał swego słowa i zwinął miejską 
straż bezpieczeństwa, skoro nastąpi uspokojenie. Wielka część 
mieszkańców Wiednia i prowincji jest zdania, że wspomniana 
miejska straż zagraża pokojowi i porządkowi. Strajk kolejowy i 
telefoniczny zaostrzył sytuację. Pewne elementy usiłowały za- 
mieszki wiedeńskie zamienić w rewolucję. 

Równocześnie zagranicą rozpowszechniono najbardziej prze- 
sadne wieści o zajściach na szkodę republiki austrjackiej. Szczę- 
ściem Rzeczpospolita austrjacka zdołała zwyciężyć przesilenie 
własnemi siłami. W końcu kanclerz zaapelował do stronnictw, 
aby starały się na przyszłość uniemożliwić podobne zajścia. 
Po kanclerzu przemawiał imieniem partji socjalno demokratycz- 
nej pos. dr. Bauer: 

Poufne narady gabinetu brytyjskiego. 
LONDYN, 26.VII PAT. Specjalna komisja gabinetu brytyjskiego ob- 

radowała przy drzwiach zamkniętych rozpatrując w ciągu kilku godzin 
szereg zagadnień wysuniętych w sprawozdaniu, które przedłożyli delegaci 
brytyjscy na morską koufarencję genewską. Postułaty rządu brytyjskiego 
rozpatrywane są pod kątem widzenia potrzeb w :zakresie sprawneści tran- 
sporiów morskich państwa. „Times* pisze, że w toku tych narad zastana- 
wiano się nad możliwością kompromisu i nad prowizorjum porozumienia 
odnośnie do najważniejszych zagadnień na konferencji w Genewie. 

LONDYN, 26—VII. PAT. Delegaci brytyjscy na konferencję trzech 
mocarstw udają się jutro rano do Genewy. 

LONDYN, 26—VII. PAT. Kanclerz skarbu Churchill oznajmił dzisiaj 
w lzbie Gmin, że rząd złoży jutro lub we czwartek w lzbie sprawozdanie 
w sprawie wyniku konferencji morskiej w Genewie. 

Zmiany w gabinecie Waldemarasa. 
KOWNO, 26—VII. Minister spraw wewnętrznych płk. 

Merkis mimo: to, że od chwili powrotu jego z. zagranicy 
upłynęło kilka dni, nie objął urzędowania, podobnie i dy» 
rektor litewskiego banku emisyjnego prof. Jurgutis, © 

Fakt ten komentowany jest w ten sposób że płk. Mer: 
kis i prof. Jurgutis nie wrócą na swoje stanowiska. 

Rozbieżności niemiecko-litewskie, 
BERLIN 26 VII PAT. W sprawie rokowań niemiecko-litewskich, które 

rozpoczęły się w Berlinie w dniu 19 bm. opiuje prasy są jak dotychczas zu- 
pełnie rozbieżne. Biuro Wolffa w komunikacie oficjalnym donosi, że rokowa: 
mia prowadzone przez obie strony w duchu przyjaznym zakończyły się nara- 
zie osiągnięciem celu nsjbliższego, polegającego na ustaleniu zasadniczych 
poglądów obu delegacyj w sprawach najważniejszych i że po przerwie letniej 
rokowania mają być w jesieni nadal podjęte. Ё 

Poważna agencja berlińska <Demokratische Ztg Dienst» stwierdza nato- 
miast, że jak dotąd nie udało się ueunąć wszystkich trudności w rokowaniach 
a dalej, że w rokowaniach niemiecko-Ltewskich znaczną rolę odegrywała spra: 
wa kompetencji, jaka miałaby przysługiwzć niemieckiemu. konsulowi general- 
nemnu w Kłejpedzie. Litwa chciałaby o ile możności jak najbardziej ograniczyć 
tę kompetencję, nejchętniej zaś widziałaby. gdyby Niemcy zrzekły się obsadze- 
nia tego stanowiska. Ze strony Niemiec miano się domagać, zżeby niemiecki 
konsul generalny nie wchodził w kontakt z poszczególnemi władzami miejsco- 
wemi w Kłajpedzie, co jak zaznacza <Der Ztg. Dienst» jest z punktu widzenia 
interesów niemieckich niezbędne. 

Sensacyjny proces w Berlinie. 
Zasądzenie członków bojówki komunistycznej: 

BERLIN, 26 VII. PAT. Sensacyjny proces przeciw członkom 
bojówki komunistycznej oskarżonym 0 zbrodnię zdrady stanu, 
toczący się od sześciu tygodni drzed senatem karnym trybunału 
w Stutgarcie zakończył się dzisiaj wyrokiem zasądzającym. Głów- 
nych oskarżonych skazano na karę ciężkiego więzienia odlat dwu 
i pół do trzynastu. W uzasadnieniu wyro”u prezydent senatu 
Niedner zaznaczył, że proces ten był największym i najbardziej 
skompiikowanym od czasu powstania trybunału * Rzeszy. Niedner 
wskazał, że główni winowajcy, na których spada odpowiedzial- 
ność za czyny inkryminowane oskarżonym, są to ci, którym w 
międzyczasie udało się zbiec do Sowietów. 

New York w obliczu strejku. 
LONDYN, 25-VIl. Nowy Jork stoi powtórnie wobec groźby powstrzymania ruchu 

kolejki podziemnej, co zakłóciłoby niesłychanie skomplikowaną regulację ruchu pomiędzy 
centrum miasta a odległemi dzielnicami Manhattan i Brooklynu. Możliwe jest, iż już 
w środę robotnicy i urzędnicy byliby zmuszeni powtócić pieszo z pracy. Nie jest wyłą. 
czone, że do strajku kolei podziemnej przyłączyłyby się autobusy i kolejka nadziemna. 
Spowodowałoby to zupełną dezorganizację ruchu w dolnej części miasta, która już obe: 
cnie z trudem może pomieścić napływające automobile, Dwadzieścia pięć tysięcy pra- 

cowników kolejki podziemnej jeszcze nie uchwaliło przerwania pracy, ale nastąpi to 
prawdopodobnie jutro na masowym mityngu. Wszystkie próby, czynione przez władze 
municypalne, w celu pojednania zarządu kolei podziemnej z pracownikami, dotychcza 
zawiodły. Trudno jest skłonić obydwie strony do zgody na sąd polubowny. 
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Decyzja w sprawie Chorzowa, 
Trybunał nie przychylił się do tezy polskiej. 

HAGA, 26,VII. PAT. W dniu dzisiejszym stały międzynarodo- 
wy trybunał sprawiedliwości w Hadze ogłosił decyzję w spra- 
wie kompetencji trybunału do rozstrzygnięcia sprawy fabryki 
związków azotowych w Chorzowie. Dziewięciu głosami przeciw 
trzem trybunał uznał się kompetentnym do jej rozpoznania. 
W motywach podniesiono, że poprzednia decyzja w kwestji 
kompetencji nie załatwia obecnie rozpatrywanego zagadnienia, 
że jednak zdaniem trybunału żadna inna instytucja nie jest 
kompetentna do rozpatrzenia go. Kwestja ewentualnej kompen- 
saty z wzajemnemi pretensjami polskiemi pozostawiona została 
w zawieszeniu. Trybunał oparł sę wyłącznie na art. 23 konwencji ' 
górnośląskiej, uważając, że traktat locarneński w grę nie wcho- 
dzi, gdyż skarga niemiecka nie była na nim oparta. Ho odczyta- 
niu wyroku sędzia narodowy polski prof. Ludwik Erlich odczy- 
tał votum separatum. 

ODDZIAŁY: 

BARAROWICZE -- al; Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska I 

NIESWIBŽ — «'. Raiuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — 

  

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

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

  

GŁĘBOKIE — ti. Zamkowa 80 

GRO DNO — Piac Baforego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

ŚWIR — uł 

  

Pod znakiem zapytania. 
We wszystkich odezwach  partyj- 

nych, we wszystkich artykułach w 
sprawie wyborów do Rady . Miejskiej 

kładziony był szczególniejszy nacisk 

na charakter Wilna jako miasta gdzie 
rozwijać się powinny - jaknajszerzej i 

ńajintensywniej: kultura, sztuka i 

nauka. 

Sam p. minister Staniewicz, w opu- 
blikowanym wywiadzie, podkreślił nie- 

zbędność zatroszczenia się nowej Ra- 
dy o estetyczny wygląd miasta tudzież 

o etoczenie przez nią osobliwszą 

opieką przecudnych wileńskich zabyt= 
ków. Może Wilno zżuroczemi swemi 

okolicami i csobliwościami architekto- 

nicznemi ściągać rzesze turystów nie- 

tylko z całej Polski lecz i z zagranicy. 
Trzeba tylko o kulturę, sztukę i nau- 

kę w Wilnie dbać, dbać, dbaćl.. 

Ukonstytuowała się nowa Rada 

Miejska, Oto obrany już i prezydent 
— i Magistrat. I cóż? 

Ławnicy magistraccy to jak, nie- 

przymierzając, ministrowie. Każdy ma 

swoj „resort“, nad którego prospero- 

waniem czuwa. Więc dotychczas stał 

na czełe sekcji finansowej Magistratu 
ławnik p. Chądzyński, na czele sekcji 
zdrowia, porządku i bezpieczeństwa 
p. Łokuciewski, sekcji rzeźni i ryn- 
ków p. Karczewski, tsekcji nierucho- 
mości miejskich p. Abramowicz, wresz- 

cie sekcji źechnicznej p. Piegutkowski. 
Specjalnej sekcji dla. kultury i sztu- 

ki nie było wcale. Podrzędne sprawy. 
Może je załatwiać ktokolwiek... do 
datkowo.. na boczku... mimecho- 
dem... 

„-. Zanosi się na te, że iobecnie tak 
będzie. Pan wojewoda nie zgodził się 
na powiększenie liczby ławników. 

Miał widać racje swoje po temu, Fakt 

jednak pozostaje faktem, że gdy czte- 

rej panowie nowi łąwnicy, wespół z 

nowym wiceprezydentem podzielą 

między siebie «resorty», zaowu każ- 

dy będzie aż nadto miał roboty i — 

kultura i sztuka w Wilnie znowu bę- 
dą na łasce, Opatrzności. Przepraszam, 

Znowu będą na łasce i niełasce p. 

Remera kierownika oddziału sztuki 
urzędu wojewódzkiego. 

Bo na mocy dekretu o opiece nad 
zabytkami sztuki i kullury z da, 31 

października 1918-70 r. obowiązułą- 

cego w Wileńszczyźnie w formie de- 
kretu z dń. 15 września 1918g0 
właśnie ów wojewódzki Oddział Sztu- 

ki resp. stejący na jego czełe urzęd- 

nik państwowy rozciąga opiekę „nad 

wszystkiemi zabytkami sztuki i kultu* 

ry* a więc również i „mad miastami 

zabytkowemi" (jeżeli Wilno nie jest 

miastem „zabytkowem*,to jakież miasto 

niem będziel). Bez pozwolenia p. na- 
ezelnika Oddziału Sztuki, który jest 
zarazem urzędowym konserwatorem 

na dwajwojewództwa, nie może być— 

np. w Wilnie—żaden zabytek zburzo- 
ny, niszczony, odnawiany, rekonstruo- 

wany, zdobiony lub uzupełniany. Do- 

skonale. Pozostaje jeszcze „interpre- 

tacja* w mowie będącego dekretu. 
Doprowadziła ona do tego, że niema 
dziś w Wilnie faktycznie jednej galą 
zeczki Kultury i Szłuki, na którą by 

p. riaczelnik Remer nie rozciągsł swej 
opieki i władzy—ogrodniczej. Źle czy 
dobrze? |Nie o to chodzi. Chodzi o 
o to, że dzięki biermości oraz niepo- 

radności dotychczasowego Magistratu 
w sprawach kuliury i sztuki, wytwo- 
rzyła się. istna dyktatura urzędnicza, 

-czyniąca... zbyteczną wszelką samo- 
rządową ingerencję miasta w życie 

kulturalne i artystyczne Wilna. 

Opinja p. Remera i zarządzenie p. 
Komisarza Rządu regulowały dotąd w 
Wilnie cały ruch, cały rozwój kultu- 
ralno-artystyczny. Oczywiście „i tea- 

tralny, „Pozwolenia“ i „zakazy“, „sub- 
wencje“ i „podatki“—oto co normo- 

.wało życie kulturalne w Wilnie; oto 

€o wytwarzało ten lub ów stosunek 
np. tutejszej kultury żydowskiej do 

kultury polskiej; oto co tworzyło ten 

lub ów poziom  kulturalności Wilna. 

Czy w ciągu ostatnich lat ośmiu 
podjął Magistrat wileński choć jedną 
na szerszą skalę inicjatywę kulturalną? 

Czy — oprócz skąpego subsydjowa- 
nia Reduty — dał zrozumieć, że pra- 

gnąłby aby kulturalne stosunki w 

Wilnie ułożyły się tak a nie inaczej? 

Czy na ostatek upomniał się kiedy- 

kolwiek o swoje prawa w kierowaniu 

i regulowaniu w Wilnie tych niezli- 

czonych, nieraz pozornie drobnych, 

spraw, które nadają ton, wyraz i fi- 
złognomję kulturalną miastu? 

Bowiem nie jedna jest tylko w 

Wilnie instancja odpowiedzialna za 

kulturalny poziom miasta lecz dwie 
są równorzędne instancje: władza wo» 

jewódzkiego urzędu i władza magi- 

stracka. Wygodniej było dotychczas 
Magistratowi... nie upominać się o 

swoje prawo. A i nie było w łonie 

dawnej Rady i w łonie byłego „gabi- 

netu* ministrów magistrackich ani 

jednęj osoby, któraby chciała wziąść 
na siebie ciężki trud nieustannego a 
energicznego ingerowania we wszyst. 

ko, ce ma w Wilnie łączność z Kul. 

turą i Szfuką. Sam zasiadający w Ra- 

dzie Miejskiej prezes Towarzystwa 

Miłośników Wilna wołał — nie nara- 
żać się nikomu. 

Oto jest mp. kwestja teatralna. 

Nowy sezon za pasem. Nie sposób 
formować trupy w ostatniej chwili. 

A tymczasem wiemy tylko to, że Re- 
duta będzie jedynie zježdžala do Wil- 
na od czasu do czasu aby tylko ue 
kazać się na Pohulance, zaś staży te- 

atr dramatyczny ma jakoby prowadzić 

w Lutni dyr. Rychłowski. Lecz dotąd 
niegwie na jaką ma liczyć pemoc ze 
strony miasta i czy wogóle ma liczyć? 

-Tedy. trupy „nie angażuje, Czeka. Kto. 
*ze strony Magistratu та zarządzić 

aby Wilno miało 'w przyszłym sezo- 
nie dobry teatr dramatyczny polski? 
Może znowu p. Remer? Była niegdyś 
«przy boku p. Remera» Komisja Te- 
atralna. Znikła gdzieś jak, kemfera. 
Der Moor hat seine Sckuldigkeit 

gethan...“ 

Może nowv prezydent miasta znaj- 
dzie sposób na wzięcie jakoś w klu, 

by dyktatorskich rządów urzędniczych 

w dziedzinie . kuliury i sztuki w Wil- 

nie? I niechże, choćby po za sekcja- 
mi vel ministerstwami magistrackiemi, 

zorganizowaną będzie eo rychlej Ko- 

misja Magistracka dla Kultury i 

Sztuki, z którą by megli gadać i na- 

radzać się zarówno impresarjowie im- 

prez artystycznych, jak pojedyńczy 
artyści pragnący występować w Wil- 
nie lub działać; a z którą musiał by 

poważnie liczyć się przedstawiciel war- 

szawskiej i miejscowej biurokracji: 

Przebiegając niestety listę nowych 

radnych widzi się na niej lekarzy i 

sędziów, adwekatów i inżynierów, cu- 

kierników i prefesorów uniwersytetu, 

ba, jeden z pp. radnych zapisany jest 

w rubryce „zawód” jako... senator. 

Mamy przeto w Radzie Miejskiej za- 
wodowego senatora! Mamy też zawo- 
dowego kooperatystę.. Tylko jakoś 

ani rusz nie znałeść wśród ocjców 

miasta takich, których by gorąco i 

mocno interesowały kuliuralne potrze- 
by Wilna i którym by dopisywała nie- 

zawodoie biegłość w tych właśnie 
sprawach. 
Lecz — miejmy nadzieję, że i z 

tem jakoś da sobie radę prezydent 
Folejewski. jest to typowy mąż przy- 
szłości. Wolno wszelkie, najdalej na- 
wet idące nadzeje i wróżby wiązać z 
jego osobą. Na białej karcie mogą 
wystąpić wszelkie, nawet najpiękniej- 

sze kolory. Dlaczegoż by wystąpić 

nie miały? Wobec znaku: zapytania 
wszelkie hipotezy są sobie równe. 

Cz J, 
LI] 

Kolejarze wobec nowej usta: 
wy upossženiowej, 

WARSZĄWA 26 VII (el. wżł, Słowa) 
Nieetatowi pracownicy kolejowi, sta- 
nowiący około 60 proc. kolejarzy, za- 
powiadają ostry protest aż do strejku 
włącznie z racji projektu ustawy o 
uposażeniu kolejarzy, przedłożonego 
przez Ministerstwo Kolei Zw. zawo- 
dowym. Projekt ten przewiduje wyna* 
grodzenie nieetatowych pracowników 
według cen rynkowych, które ustalą 
Dyrekcje poszczególne. 

ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Pilsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WILEJKA POWIATÓW i —ul Mickiewicza 24 

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

  

Sejm i Rząd. 
Wielka mowa marsz. Piłsud. 

skiego. 

WARSZAWA, 26 Vii (żel. wł Słowa) 
Ze źródeł miarodajnych dowiadujemy 
się, že marszalek Pilsudski przygoto- 
wuje na dzień 6 serpnia (VI zjazd 
legjonistów w Kaliszu) wielką mowę 
o pierwszórzędnem znaczeniu poli- 
tycznem. Mowa ta nadana zostanie 
przez radjo z Kalisza, 

Podziękowanie min, Titulesco, 

WARSZAWA, 26 VIi. PAT. Mini 
ster spraw zagranicznych Zaleski  G- 
trzymał następującą depeszę: Jego 
Ekscelencja, p. Zaleski, minister spraw 
zagranicznych, Warszawa, Proszę Wa- 
szę Ekscelencję przyjąć wyrazy jake 
najgorętszego podziękowania za tele» 
gram kondolencyjny w tak serdecz- 
nych wyrazach w chwili żałoby, któ« 
ra spadła na Rumunję, (—) Titulescu. 
Minister spraw zagranicznych. 

Akcja budowlana w przyszłym 
sezonie. 

WARSZAWA. 26.Vil (żel. wł, Słowa) 
Specjalna komisja międzyministerjalna 
przystąpiła do opracowania, na wiele 
ką skalę pomyślanej, akcji budowla- 
nej. Akcja ta obliczona na kilkadzie- 
siąt miljonowy kredyt rządowy rozpo* 
częta ma być od przyszłego sezonu 
budowlanego. 

Zwolnienie redaktora „Natio*, 

Aresztowany w związku z wykry+ 
ciem nowego gniazda komunistów w 
Warszawie redaktor organu mniej: 
szości narodowych, p. Karol Ario, 
żostał w dniu wczórajszym wypusz- 
czony na wolność. Okazuje się, że 
padł on ofiarą przypadkowych swych 
znajomości, w których jednak do os: 
tatniej chwili nie podejrzewał komu- 
nistów. Aresztowanie redaktora orga- 
nu  antykomudistycznego komitetu 
mniejszości narodowych pod zarzu- 
tem komunizmu wywołało wśród 
mniejszości narodowych wielkie po- 
ruszenie, dowodem czego były kolej- 
ne interwencje posłów: Grynbauma 
(żyd.), Pawła Wasyńczuka (ukr.) i 
Zerbego (niemiec). 

Podobno równocześnie wypuszczo* 
no na wolność i inne osoby, zamie- 
szane w sferę komunistyczną przez 
nieporozumienie. M. in. zwolniony 
został p. Janusz Hempel. ! 

Konferencja polsko-niemiecka, 

BERLIN, 26 Vil. PAT. „Berliner 
Tageblatt* donosi: Wspólna konferen- 
cja przedstawicieli organizacyj gospo- 
darczych z Polski i Niemiec odbędzie 
się w Berlinie w połowie października 
i obradować będzie w gmachu zwią: 
zku przemysłu niemieckiego. 

PRZE 
Pamiętniki Sazonowa, 

Zamieszkały w Paryżu były rosyj- 
ski minister spraw zagranicznych, p. 
Sazonow, napisał pamiętniki, które 
ukażą się w siergniu r. b. w druku 
w językach: rosyjskim, francuskim, 
niemieckim, angielskim, hiszpańskim. 
i innych. Pamiętniki te zawierają 
wspomnienia p. Sazonowa z okresu 
przedwojennego i z jego urzędowania 
na stanowisku ministra spraw zagra- 
nicznych. 

Kupcy amerykańscy bojkotują 
Sowiety. 

BERLIN, 25. 7; PAT. Z Waszyng- 
tonu donoszą: Prezydent amerykań- 
skich izb handlowych Lewis Pierson 
odrzucił propozycję otwarcia w Mo* 
skwie biura dla popierania handlu 
między Stanami Zjednoczonemi a So- 
wietami, motywując odmowę swą tem, 
iż mogłoby to przyczynić się do wpro- 
wadzen a szkodliwej propagandy s0- 
wieckiej w Stanach Zjednoczonych. 
Krok taki oznaczałby wystąpienie ku- 
pieckiego świata amerykańskiego prze- 
ciwko stanowisku, zajmowanemu przez 
rząd amerykański. Izby handlowe jak- 
najenergiczniej protestują przeciw pro- 
jektom, żądającym, aby za cenę 
zysków  materjalnych uznały ustrój, 
oparty na tyranji podstępnej i po» 
gwałceniu indywidualnej swobody, Izby 
nie zapomniały o doświadczeniach, 
jakie inae państwo wyniosły ze sto: 
sunków handlowych z Sowietami. 

Król Faad w Londynie. 
PARYŻ, 26. Vi). PAT. Przybył tu 

z Londynu król Egiptu Fuad. Krėlo- 
wi towarzyszy liczna świta, 

Rewolta w Portugalii, 

PARYŻ, 25.7 ATE. Według wia- 
domośc! z Lizbony, w Portugalji wy- 
buchła rewolucja. Szczegółowych in. 
formacji narazie brak, wiadomo tylko, 
że prezydent ministrów generał Car- 
mona, telegrafował do Madrytu, iż 
rząd jest panem sytuacji w stolicy.
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ECHA KRAJOWE 
Sprawozdanie z działalności Zw. Akad. W. 

N. ib. Z. M, za rok akad. 1926|27. 

Przed ziłku dniami 
początek tego sprawozdania. Ze 
względu na doniosłą działalność 
Związku i celem zaznajomienia opinii 
z jej szczegółami, podajemy dalszy 
ciąg sprawozdania: 

Jeśli chodzi o rok następny, ustę- 
pujący Zarząd proponuje trzymanie 
się ściśle jednej dziedziny, co po- 
zwoli na ujęcie w danem środowisku 
całości pewnego zagadnienia. Np. 
proponowalibyśmy cykl referatów z 
historji fillozofji, poczynając od Sokra- 
tesa , Platona, Arystotelesa. Spoty- 
kaliśmy się coprawda z tym tematem 
w szkole średniej, jednak w b. szczu« 
płym zakresie, a obecnie w czasie 
studjów wyższych nie wszystkim da- 
nem jest zetknąć się na swoim wy: 
dziale z podobnym tematem. 

Zarówno w Warszawie jak i Wil- 
nie braliśmy czynny udział w zbiórce 
na Dar Narodowy 3 Maja. — W celu 
dokładnego poznania okolicy odby- 
liśmy kilka wycieczek pod kierow- 
nictwem wytrawaych znawców, jak 

prof" Badowski, Niemojewski i inni, 

do Zachęty Sztuk Pięknych, Zamku 
Królewskiego, Muzeum Narodowego 
i Łazienek. 

W Wilnie odbyła się jedna wy- 

cieczka naukowa i 2 towarzysko-kra- 
joznawcze do Zielonych Jezior i do 
Trok. W Lidzie wycieczka na lotni- 
sko 11 pułku myśliwskiego. 

Związek w czasie ubiegłego lata 
zorganizował wycieczkę naukową 

do Huty Szklanej „Niemen* oraz 
towarzysko-krajoznawczą nad jezioro 

„Świteź”, 
W tym samym celu kult„oświato- 

wym Związek zorganizował 6 kon- 

certów w miastach Woj. Nowogródz- 
kiego przy współudziale najlepszych 

młodych sił Konserwatorjum War- 

szawskiego. Koncerty odbyły się w 

Nowogródku, H incewiczach, Barano- 

wiczach, Nieświeżu, Stołpcach. i Sło- 

nimie. Wprawdzie pierwszy raz zor- 

ganizowane takie turnee koncertowe, 

jednak dało nieprzeciętne wyniki, je- 

śli chodzi o dostarczenie miłych 
chwil dla słuchaczów, którzy byli na 

tych koncertach. Wierzymy, że wie- 
czory muzyki projektowane przez 

Związek na wrzesień b. r. pozwolą 

osiągnąć jeszcze pomyślniejsze re- 

zultaty. Liczymy tu bezwzględnie na 

starsze społeczeństwo, oczekując od 

niego jaknajwiększej i najszerszej 
propagandy w naszych poczynaniach. 
Ponadto przy współudziale nowych 
sił odbył się koncert symfoniczno- 
wokalny w Lidzie. 

W czasie panoszenia się na Kre- 
sach naszych zabójczych dla kraju 
hurtków białoruskich, kiedy autorytet 
władz naszych zamierał w oczach lud= 

ności tutejszej, patrzącej na bezkarną 

przewrotną działalność Firomady, Zwią- 

zek nasz, stojąc na gruncie jak naj- 

ściślejszej apolityczności a dbały je 
dynie o dobro i całość Państwa, 
zwrócił się z memorjałem kategorycz- 
nym, opartym na szeregu (faktów ka- 

rygodnych i bezczelnych, bezpośred- 
nio do Ministra Spr. Wewnętrznych, 

domagając się poddania rewizji dzia- 
łalności załegalizowanej Biał. Rob. 
Wł. Hromady i jak najszybszego cof- 

nięcia tej niefortunnej legalizacji. Jed- 
nocześnie zwróciliśmy się do Sejmu 

z propozycją wysunięcia przez Ssjm 

odpowiednich wniosków, wzywających 

Rząd do poczynienia kroków w kie- 
runku likwidacji szerzącej się w szyb- 

kiem tempie zarazy bolszewickiej. 
Wniosek taki Szjm wysunął | osta 
tecznie Rząd zlikwidował robotę Hro- 

mady. jest w tem i nasza zasługa. w 

owym czasie wiele organizacji star- 

szego społeczeństwa zajęło się tą 

sprawą. Bądź co bądź obowiązek 

obywalelski nie pozwolił nam pozo- 

siać obojętnymi na niebezpieczeństwa 
grożące Państwu. 

Co się tyczy działalnośći samopo- 

zamieściliśmy 

    

W wydanej świeżo, ładnie i obfi- 

cie ilustrowanej książeczce („Mogiły 

Śniadeckich*. Polskie Tow. Krajo- 

znawcze. Warszawa) zawadza też 

rzecz piosta jej autor, prof. Kazimierz 

Sławiński, a Jaszuny. ‚ 
«Po ustąpieniu — pisze;— Ada- 

ma Czartoryskiego ze stanowiska ku- 

ratora okręgu szkolnego wileńskiego, 
usunął się Jam Śniadecki w roku 

1824-tym z uniwersytetu i zamieszkał 

w pobliżu Wilna, w Jaszunach, w 

majątku Michała Balińskiego, ożenio- 

nego z Zofją Śaiadecką, córką Jędrze- 

ja. Tam, w Jaszunach, życia dokonał; 

tam też został pochowany na rodzine 

nym cmentarzu Balińskich. Cmen- 

tarz ten, ładnie pełeżony na brzegu 

lasu sosnowego, na tak zwanem 

Wzgórzu Śniadeckiego, leży w po- 

bliżu jaszuńskiego pałacu, zbudowa- 

nego przez Jana Śniadeckiego: Na 

mogile znakomitego uczonego wzne- 

si się skromny pomnik*. . 
A oto w wydawanym w Warsza- 

wie pod redakcją p. W. Kopczew- 
skiego, świetnie prowadzonym tygod= 

niku dla miodziežy „Iskry“ znajauje- 

my pod świeżą datą wspomnienie o 

Jaszunach skreślone przez p. M. Zna: 

towicz-Szczepańską. 
Te «wzruszenia swego dzieciń- wywarła wpływ. Pod wpływe n Lud- skiego (Bibljoteka Narodowa). 

Nieśwież, 

mocowej, już od początku roku akad. 
rozpoczęliśmy starania w sejmikach 

powiatowych i radach miejskich wo- 
jew. Nowogródzkiego o stypendja 
dla akademików wojew. Nowogródz- 
kiego, członków Związku. Kilkakrot- 
nie szturmowaliśmy (naprawdę to jest 
ścisłe <ókreślenie) za pośrednictwem 
Wojew. Kom. Pom. Polskiej Młodzie. 
ży Akademickiej w Nowogródku do 
wspomnianych instytucji. W rezulta- 
cie tylko Sejmik Wołożyński asygno- 
wał 2 pół—stypendja dla akademi- 
ków województwa Nowogródzkiego 
oraz Sejmik Powiatowy Nowogródzki 
1 pełne stypendjum. Rozumiemy bez- 
względnie trudne położenie naszych 
sejmików i miast, jednak sprawa przy- 
gotowania miejscowych sił młodych, 
któreby można wprost zobowiązać do 
pracy na Kresach, uważamy za rzecz 
nie małej wagi. 

Na wiosnę b. r. zajęliśmy się spra- 

wą praktyk i prac zarobkowych oraz 
kondycji dla swoich członków na te- 
renie wojew. Nowoegr. W tym celu 
przy poparciu Wojew. Kom. Pom. 
P. Mł. Akad. zwracaliśmy się do 
Urzędu Wojewódzkiego, Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych, wszystkich Sejmi- 
ków i Rad Miejskich oraz jeśli cho- 
dzi o kondycje do Powiatowych Od- 
działów Kresowego Związku Ziemian 
Wojew. Nowogródzkiego. W wyniku 
zablegów otrzymaliśmy kilka płat- 

nych praktyk, z których jednak 2 nie 

mogły być wykorzystane ze względu 
na zbyt późne nadesłanie zaofiaro- 
wania, kiedy już koledzy musieli pod- 
pisać zobowiązania na inną pracę. 
Obsadzić tych miejsc innymi kolega- 
mi nie mogliśmy ze wzylędu na spe- 
cjalne wymagane przygotowania do 
praktyki. 

W ciągu ryku udzielono pożyczek 
krótko i długoterminowych oraz ho 
norowych na sumę 1840 zł. 

Przychód w okresie sprawozdaw- 
czym wynosi 3381 zł. 67gr., rozchód 
3283 zł. 87 gr. Saldo na dz. 8.VII.-27 
roku wynosi 87 zł. 80 gr. 

Tu musimy podkreślić koniecz- 
ność większego zrozumienia przez 
Wojew. Kom. Pom. Pol. Mł. Akad, w 
Nowogródku potrzeb Związku. 

Uważamy, że kwestję pomocy miej- 
scowym akademikom przez Wojew. 
Komitet Pomocy P. M. Ak: nie moż- 
na traktować szablonowo dla całego 
Państwa. W województwach środko- 
wych  Kemitety Wojewódzkie Pom. 
Ak. zostawiają 25 proc: dła miejsco- 
wej młodzieży, resztę skierowują do 
Rady Naczelnej w Warszawie, która 
jest centralą Komitetów Wojewódz- 
kich. Nie można tego zastosować u 
nas z 3 ch względów: 

1. Młodzjeż kresowa jest mniej 
zamożną ze względu na zniszczenia 
spowodowane przez wojnę światową 
i bolszewicką, a więc więcej potrze- 
buje pomocy z zewnątrz, tymczasem 
Bratnie Pomoce Wyższych Uczelni 
przecież tego pod uwagę nie biorą. 

1. Z powodu wymienionego w p. 
1-ym zniszczenia wojennego, ludność 
może mniej wydawać przy wszelkich 
iroprzezach na rzecz akademika, z 
drugiej strony jest mniej uświadomio- 
ną społecznie, (jeśli chodzi o szerszy 
ogół), co widać przy wszelkich po- 
czynaniach czy to Kół Przyjaciół Aka- 
demika czy naszej organizacji. Z tej 
racji 25 proc. udzielanych w innych 
województwach dla miejscowej mło: 
dzieży może przewyższać 100 proc. 
dochodów u nas, 

3. Nasza organizacja poza młodzie- 
%а Ściśle miejscową z terenu woje- 
wództwa posiada po połączeniu się 
z Akademickiemi Kołami b. z. Miń- 
skiej w Warszawie i Wilnie wiele 
młodzieży z za kordonu, a więc z tego 
samego terenu korzysta większa ilość 
młodzieży. 

Sądzimy, że już te 3 argumenty 
wystarczająco przemawiają na korzyść 

stwa» składa p. Szczepańska u wa- W JASZUNACH. welskiego sarkofagu Tego, co pro- 
chem wrócił do ojczyzny... 

«W jasnem wspomnieniu dzieciń: 
stwa — pisze — chowam_ miejsca, 
przez Ciebie odwiedzane... Z mojego 
pochodzi rodu ta. która była pierw- 
szą i ostatnią twoją miłością»... (O- 
czywiście ma p. Szczepańska na my: 
śli Ludkę Śniadecką, z którą Słowac- 
ki pożegnał się na zawsze tu, w Wil- 
nie, u bramy kamienicy uniwersytec- 
kiej na rogu ulicy Wielkiej i zaułka 
Szwarcowego). 

ł oto co pisze dalej p. Znatowicz- 
Szczepańska: 

<O dwie mile od Wilna, w kie- 
runku południowym, wśród lagod- 
nych, prześlicznie zalesionych wzgórz,. 
nad bystrą Mereczanką, dopływem 
Niemna, znajdują się Jaszuny, majątek 
Śniadeckich, wniesieny potem w po- 
sagu przez Zofję, córkę Jędrzeja Śnia- 
deckiego, do rodziny Balińskich. Zo- 
fja Šniadecka, to była babka mojej 
matki. Starszą siostrą Żofji Śniadec- 
kiej była ukochana Juljusza Słowac- 
kiego, — Ludka Śniadecka». 
ZE towarzyszka wieczor 

nych spacerów o księżycu po alejach 
parku jaszuńskiego—wtrąćmy nawia- 
sem poślubiła, jak wiadomo, Micha* 
ła Czajkowskiego i wielki na niego 
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Zamknięcie kongresu w Velehradzie, 
VELEHRAD, 25 7. Pat. Po mszy pontyfikalntj, celebrowanej przez 

biskupa Zagrzebia d-ra Bauera odbyło się uroczyste zamknięcie V-go 
kongresu unjonistycznego. Uchwalono ma zakończenie 3:y rezolucje: 
W pierwszej zobowiązują się uczestnicy kongresu do szerzenia miłości, 
stosownie do zaleceń papieża Piusa XI, ażeby jedność chrześcijańska do- 
kumentowała się wobec innych wyznań życiem podbudzającem do naśla- 
dowania a szczególniej miłością, w drugiej rezolucji zobowiązują się dusz- 
pasterze do budzenia ducha miłości w swoim narodzie w stosunku do 
innych narodów a to przez dobre przykłady, kazania i t, d. Trzecia rezo- 
lucja zaleca ofiarowanie komunji świętej za członków innych marodów, 
szczególnie tych, które uchodzą za nieprzyjacielskie. 

Mowy pożegnalne i dziękczynne dla organizatorów kongresu wygło- 
sili arcybiskup Szeptycki, biskup d-r d'Herbigny, arcybiskup Trecan, za- 
znaczając, że zadaniem kongresów unjonistycznych jest torowanie drogi 
lepszym czasom. Napięcie jakie powstało między ortodoksami a katolicki* 
mi Rosjanami wskutek wczorajszych wywodów grecko-katolickiego profeso- 
ra teologji w Użgorodzie ks. Sziry zostało najzupełniej złagodzone. 

Generałowie Anienkow i Denisow przed 
sądem G. P, U. 

PARYŻ, 26—VII. PAT. Do agencji Havasa donoszą z 
Moskwy, że rozpoczął się tam proces generałów; Anien- 

kowa i Denisowa, oskarżonych o walkę zbrojną przeciw 
Sowietom i © masowe mordowanie przedstawicieli władz 
sowieckich, Oskarżeni przyznali się do winy. 

Autysemityzm na Ukrainie sowiecki”j. 
Z Charkowa donoszą, że komisarz rolny Szliechter, który odbył 

podróż inspekcyjną po południowej Ukrainie, oświadczył przedstawicielom 
prasy, że wśród włościan ukraińskich szerzy się poważny antysemityzm z 
powodu zbyt szybkiego zasiedlania południowej Ukrainy przez Żydów, 
Szczególniejsze oburzenie wywołałata okoliczność, że gdy rolnikom u- 
kraińskim zabrania sią korzystania z pracy najemnej w gospodarstwie nie 
okazuje się im żadnej pomocy: mate:rjalnej, Żydzi - koloniści korzystają 
szeroko z pracy najemnej, często oddają grunta w dzierżawę i otrzymują 
zasiłki finansowe . * 

Aresztowanie stronników Radicza. 
BUDAPESZT, 26—Vil. Do dziennników donoszą z Białogrodu, że 

aresztowano tam wczoraj trzechłwybitnych członków partji Radicza, którzy 
chcieli powołać do życia chorwacką partję włościańską Serbji południowej. 

Trzęsienie ziemi w Grazu. 
WIEDEŃ 26 VIi PAT. Wczoraj o godz. 21 min. 35 odczuto tu dwa 

wstrząśnienia podziemne. Równocześnie z Grażu i Linzu donoszą © trzęsie- 
niach ziemi, które trwały kilkanaście sekund. 

Statek ofiarą tajfunu, 
HONGKONG % VII PAT. Wskutek tajfunu zatonął wielki okręt chiński 

w drodze z Kantonu do Hong'Kongu. Obawiają się, że utonęło 150 osób. 

Propaganda sowiecka. 
BUDAPESZT 26 Vit PAT. Policja skonfiskowała w mieszkaniu czeladnika pie- 

karskiego tajną drukarnię komunistyczną, w której drukowano ulotki nawołujące do 
KA robotników sezunowych oraz uprawiano propagandę sowiecką. Aresziowano 
wiele osób. 

Wybuch wulkanu w Palestynie. 
JEROZOLIMA. Donoszono już telegraficznie o wielkich kłębach dymu, które 

ukazały się w tych dniach nad brzegiem morza Martwego i wywołały przypuszczenie 
o wznowieniu aktywności wulkanu koło wsi Zerka, wygasłego już od szeregu stuleci. 
Po dokładnem zbadaniu okazało Ale einas, że kłęby dymu wydobywają się ze szcze- 
lin ziemnych nad brzegiem morza Martwego. Jak oświadczył znany geolog, powstał: 
wskutek trzęsienia ziemi liczne szczeliny ziemne niedaleko morza Martwego, z któryci 
WY się różne gazy ziemne. W danym wypadku mamy do Czynienia ze zja- 
wiskierm analogicznem do tego, o jakiem wspomina Biblija. 

Kawalerowie wolą płacić niż żenić się. 
RZYM, 25 7. Efekt wprowadzonego przez Mussoliniego podatku od 

kawalerów okazał się wcale wydatnym, W samym tylko Medjolanie poda- 
tek ten dał 3 miliony lirów. 
  

naszego Związku. ‚ 

Zresztą np. Wojewódzki Kom. Pam. Wielkie kredyty dla Austrįl 
Pol. Mł. Ak. na Polesiu udziela swo- й 3 

jej młodzieży 75 proc. owe ŠA ae się. 
ss m aa domošė o projekcie udzielenia Austrji 

Przechodząć do działu życia to- kredytu amerykańsko-niemieckiego w 

warzyskiego, należy stwierdzić wielkie wysokości 160 miljonów  szyllingów, 
znaczenie zebrań dyskusyjno - towa: Przeznaczonego па przeprowadzenie 
rzyskich, które zacieśniają węzły ko- elektryfikacji „Austrji Dolnej i Górnej 

leżeńskie i zbliżają do siebie człon. i Burgenlandji. Koncesje ha olbrzy- 
ków a przez to samo konsolidują or- mie roboty otrzymeć ma Zakład Kre- 

ganizacje. dytowy dla Środków Komunikacji w 

Związek urządził 12 takich zebrań, 
łącznie Y Warszawie, Wilnie, Nowo- wać „la koncern A. E. G. w polą- 
gródku, Nieświeżu i Lidzie. czeniu z zakładami Simens i Schuc- 

Taki jest obraz pracy naszej. Moż- kert. Roboty finansowane będą w 

naby oczywiście zrobić więcej, ale glównej części przez amerykańską 
naprawdę miepokonalne są przeszko* frmę budowlaną Chapman et Co, 
dy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że pozatem zaś przez Dresdner Bank о* 

większość członków zajęta jest pra- raz dwa banki wiedeńskie Boden 
cą zarobkową i intensywną pracą Credit Anstałt i Credit-Anstalt fir 

naukową. Ten drugi argument sądzę, Handel und Gewerbe. i 
że nas rozgrzesza, jeśli nie zrobiliš 
my tyle, ile się po nas spodziewano. EREGREASBEEKWNMGMIE 

Musimy dążyć z całą swoją energją «a zz 

i zapałem, by z każdym rokiem efekt : 

pracy był coraz lepszy; nie możemy | p k o 
utrzymywać się na tym samym po- 0 
ziomie, bo to już właściwie jest cofa- © duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- 4 
niem się, lecz wznosząc wysoko swój rzyńcu, (Koło mostu). 
sztandar,  przezwyciężajmy wszelkie $ Oferty w adm. <Słowa> pod 1. K. 
przeszkody i lećmy odtąd nigdy nie : 
zniżajmy loty*. 

  

    

  

wiki Czajkowski uwierzy, że ma Śniadecki przyjmował Słowackiego. 
dane by zostać wodzem Polski, že <Dlugi, ciemnawy pokój stołowy star 
jest jedynym człowiekiem, który wie, rego domu (nowy dom, czyli pałac, 
jak rozwiązać sprawę słowiańską...*) wówczas się budował); wychedził ów 
Co by było, jeśliby losy zbliżyły np. pokój na winem obrośnięty ganek 
zagranicą Ludkę Śniadecką, tak nie- dawnego domu zwanego późaiej o* 
słychanie energiczną, rozumną, am- ficynką*, T 
bitną, ze Słowackim? Prawdopodob- Wówczas to zdążył Słowacki obej- 

nie uczucia żywione dla niej w Wil- rzeć także pracownię, którą byli sobie 
nie — byłyby w jego sercu zgasły. urządzili bracia Śniadeccy na piętrze 
l strof poświęconych Ludce Śniadec- nowego domu, w pałacu. Pracowni 
klej w „Bzeniowskim* nie posiadali- tej progi przekraczały starsze z ja 
byśmy. szuńskich dzieci z trwożnem i naboż- 

Lecz to tylko hipoteza — w na- nem uczuciem. Stała tam przez dłu- 
wiasie. 3 gie lata na stole ogromną luneta 

„Wróćmy do wspomnień p. Szcze- skierowana ku niebu ręką wielkiego 
pańskiej. i zapalonego astronoma, Jana Šnia- 

„Matka moja—pisze—wraz z licz- deckiego; piętrzyły się na policach 
nem gronem rodzonych i ciotecznych księgi i rękopisy, błyszczały przyrzą- 
sióstr i braci wszystkie wakacje w dy i szkla chemiczne Jędrzeja Śnia- 
ciągu lat kilkunastu dzieciństwa i deckiego. Mówiano, że w jasne letnie 
pierwszej młodości spędzała w Ja. noce, zjawia się w pracowni jaszuń- 
szunach, Bywałam tam potem i ja“. skiego pałacu ogromny Cień Jana 

Przypomina dalej p. Szczepańska Śniadeckiego, staje przy lunecie i 
zanotowane u Słowackiego w  <Pa- wpatruje się przez nią w gwiazdziste 
miętniku» odwiedziny Jaszun przez niebiosa... 
poetę udającego się z Wilna do Później—opowiada p. Szczepań: 
Krzemieńca po ukończeniu studjów ska—zwans ten pokój bibljofeką, aż 
uniwersyteccich. Znam i pamiętam— wreszcie stał się on pokojem ba- 
pisze — ten pokój, w którym Jan buai. 

Berlinie, wykonaniem zaś robót kiero- % 

  

Klęski żywiołowe. 
Międzynarodowy związek po: 

mocy. 

Dnia 4:go lipca br. zebrała się w 
G:newie Międzynarodowa  Konferen- 
cja w celu powołania do życia Mię- 
dzynarodowego Związku Pomocy. 
Konferencja pracowała do 12-go lip- 
ca br. opracowała odpowiednią kon- 
wencję, która natychmiast została 
podpisana przez 12 państw. 

Członkami Międzynarodowego 
Związku Pomocy mogą być jedynie 
państwa, zarówno należące do Ligi, 
jak i pozostające poza Ligą, które 
podpiszą i ratyfikują Konwencję. 

Międzynarodowy Związek Pomocy 
ma na celu: 

1) W wypadkach klęsk, które roz- 
miarami swymi przekraczają możność 
przyjścia z pomocą samego Państwa 
dla dotkniętej ludności, okazanie 
pierwszej pomocy tej ludności, zbie: 
rając na ten cel wszelkie ofiary, po- 
moc, oraz Środki. 

2) We wszystkich wypadkach klęsk, 
koordynowanie wysiłków poszczegól: 
nych organizacyj. Uprzednie zbadanie 
zapobiegawczych środków przeciwko 
klęskom, Związek będzie miał poza- 
tem za zdanie interwencję w celu po- 
budzenia państw do wzajemnej po* 
mocy w razie nieszczęścia. 

Działalność Związku ograniczy 
się wyłącznie do terytorjów państw 
należących do Związku. Bez zgody 
zainteresowanego Rządu, nie może 
Związek działać na jego  terytorjum. 

Władzami Związku będą: Ogólne 
zgromadzenie, nazwane Radą Ogólną, 
do której każdy z Członków Związku 
mma prawo wysłać jednego delegata, 
oraz Komitet Wykonawczy, wybrany 
na 2 lata przez Radę Ogólną i zło- 
żony z 7 osób. 

Jako średki Związku przewidziano: 
* 1) dębrowolne subwencje rządów. 

2) Fundusze zebrane wśród pu- 
bliczności i specjalne fundusze bądź 
przekazane Związkowi na cele ogól. 
ne bądź na cele specjalne. 

Konwencja przewiduje, że Związek 
zacznie funkcjonować dopiero po 
przystąpieniu doń (ratyfikacji) przy-. 
najmniej 12-tu pańatw, które wpłacą 
420 tys. franków. 

Konwencja ta podlega ratyfikacji, 
a przez to trudno przewidzieć, kiedy 
będzie mogła wejść w życie. 

Dymisja nadprezydenta Sa- 
ksonji, 

BERLIN, 26 Vil. PAT. Gabinet 
pruski przyjął dymisję Hoersinga ze 
stanowiska nadprezydenta prowincji 
saskiej. 

Magistrat warszawski kasuje 4 
powozy. 

WARSZAWA 26 VII (żel.wż. Słowa) 
Magistrat Warszawy ze względów 
oszczędnościowych postanowił sprze- 
dać trzy powozy vice prezydentów 
miasta. 

Chory ze szczęścia. 

KRAKÓW, 257. Auto Berliet na 
loterji Pogotowia Ratunkowego wy- 
grał absolwent szkoły Przemysłu Arte 
p. Ludwik Hajkowski. Zgłosił się on 
osobiście po odbiór samochodu i w 
lokalu Pogotowia ze wzruszenia dostał 
drgawek nerwowych, Gdy przyszedł 
do siebie, odjechał do domu samo- 
chodem już własnym, pod opieką le- 
karza Pogotowia. P. Hajkowski grał 
szczęśliwie, zakupił dwa i oba były 

wygrane. 

Siedzibą Związku będzie Genewa | |. 
a raczej siedziba Ligi Narodów. 

W celu zdobycia dla Związku ka- 
pitału zakładowego, każde z państw { 
przystępujących do Związku wpłaci $ 
jednorazową daninę. Danina poszcze* 
gólnych państw została przewidziana | 
w zależności od wysokości kontrybu- | 
cji tych państw na rzecz Ligi Naros | 
dów. Dla państw płacących do Ligi $ 
jedną jednostkę budżetu, danina bę: * 
dzie wynosiła 700 fraaków szwajcar- 
skich, dla płacących dwie jednostki— 
1400, trzy jednostki 2100 i t. d. Wy- , 
sokość daniny państw mie należących ф 
do Ligi będzie określona przez Ko- 
mitet Wykonawczy. 

Dla objaśnienia trzeba dodać, że 
Polska płaci 32 jednostki, które wy- 
nosiły w 1926 roku 783 tys. fr. Szw. 
a w 1027 roku 720 tys., czyli na cel 
Związku Pomocy płaciłaby Polska 32 4 
razy po 700 fr. szw. a zatem 22.400 4 
fr. szw. Dla porównania można do- 
dać, że Austrja płaci 

Czechosłowacja 29, Francja 79, Wiel- 
ka Brytania 105, a oprócz niej Do- 
minja Imperjum Brytyjskiego płacą 
razem 153 jednostek. Wogóle wszyst 
kie państwa Ligi płacą 1015 jednostek 
czyli na Związek Pomocy z tych 
wkładek państw przypadnie 710.500 
fr. szwajc. jako pierwszy kapitał za- 
kładowy. 

o zł. 600.000 
w największej i 

H. MINKOWSKI 
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, tel. 
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8. jednostek, 4 
Szwajcarja 17, Belgja 18, Rumunja22, $ 

> a EE I 
Nadzwyczajny Telegram!!! 

do 5:ej klasy 15 ej Polskiej Państwowej Loterji 
najszczęsliwszej 

WILNO, NIEMIECKA 35, 
tel. 13—17, konto P. K. O. Nr 80928. 

   
CZYTA KAŻDY 

„PRAUDĘ“ 
Tygodnik <PRA DA>, jest najwięk- 

szem i OS Re 

2 sopismem w Polsce, prowadzone 

3 w. sil europejskim «PRAWDA» 

£ daje czytelnikowi całokształt aktual- 

nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

) <PRAWDA» jest pismem dla inteli- Ф 
genoji polskiej. р 

Należy natychmiast żądać - > 

) Redakcja i administracja: 2 
Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 
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egzemplarzy okazowych. 

  

Prof. Dr. Z. Sowiński 
choroby wener. i skórne 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. CIASNĄ Nr 3, m. 6       

zbogacić się można 

kupując los 

kolekturze 

296—35, 195—81. P. K. O. 3553. 

los wygrywa. 0
0
0
9
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0
0
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Polskie Gimnazjum Koedukacyjne w Głębokiem. 
...2200000000002 ннн ы яннининини 

Z dniem 1,września b. r. zostaje otworzone w Głębokiem polskie gimna- 
zjum humanistyczne z równoległym oddziałem matematyczno-przyrodni- 
czym. Bliższych informacji udziela kancelarja gimnazjum (ul. Warszaw* 
ska 110) od dnia 15 lipca od godz. 11:ej—l-ej popoł. 

Dyrekcja Gimnazjum. 
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z elitą naukową i towarzyską OW- 
czesnego Wilna. Czy znała osobiście 
Mickiewicza? — nie wiem. Inni jednak 
Promieniści i Filomaci zaliczali się do 
najbliższego otoczenia babuni. To- 
masz Zan, przyjaciel serdeczny, pisy* 
wał w Jaszunach triolety do jej co 
rek... (wiem, o jakie okno oticynki 
lubił się przy pisaniu opierać...), Ed- 
ward Odyniec bywał w Warszawie 
codziennym niemal jej gościem. Cała 
elita Polski ówczesnej należała do sta- 
łego towarzystwa babuni". 3 

Dozgonną jej przyjaciółką była 
pani Bócu, uwielbiana matka Juljusza 
Słowackiego. Dzieci jaszuńskie znały 
panią Bė:u już tylko z opowiadań. 
Przez długie też lata po jej śmierci 
stały na strychu w Jaszunach jkufry 
z jej rzeczami i parę razy do roku 
babunia sama dozorowała ich wie- 
trzenia. Nie wolno było wtedy dzie- 
ciom pokazać się na dziedzińcu, po- 
nieważ p. Becu umarła na suchoty. 

Ileż to zwierzeń matczynego zbo- 
lałego serca wysłuchać musiała ba- 
bunia z ust przyjaciółki! Ile razy oczy 
jej spoczywały na postaci młodziut- 
kiego poety, przechadzającego się z 
jej starszą siostrą Ludwiką po ogro- . 

której siadywał i marzył, że... „biał 
i powiewna postać... może z sad. 
wielkiej jarzębiny wstanie i wyjdzie...* 
Cała pieśń czwarta „Podróży na 
Wschód” tego poetyckiego pamiętni- 
ka Słowackiego, mówi o ogrodzie 
jaszuńskim i o „Ludce”. 
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A Ludka? | 
„Od. doktora Augusta Kwaśniew- 

skiego—pisze p. Szczepańska—żyją- 
cego jeszcze w Krakowie weterana į 
wygnańca zr. 63-go, będącego ongiś 
jej lekarzem domowym wiem, że ni- 
gdy nie pozwalała nawet wspomnieć 
przy sobie imienia Juijusza Slowac- 
kiego”. 

Wspomnienia swoje kończy p. 
Szczepańska temi wzruszonemi słowy: 

„Gdy w tłumie szłam w Krakowie 
za trumną Juljuszową na Wawel, u- 
życzył mi Bóg na chwilę dawnej mej 
duszy młodzieńczej, daru łez takich, 
jakie polały mi się z oczu, gdy kie- 
dyś znalazłam w bibljotece jaszuū- Ay 
skiej tomik poezyj Juljusza Śłowac- 
kiego z jego własnoręczną dła Jana 

„ 

Šnladeckiego dedykacją.: Za chwilę 
tego wzruszenia gorąco Bogu dzię- 
kuję.“ 

*) Zygm. Szweykowski we waż do 
nowego wydania <Qwruczanina» Czajkow- 

„Zofja ze Śniadeckich Balińska, 
jedna z najświatiejszych kobiet swego 
wieku, była w tradycyjnych i bliskich 
stosunkach (przez ojca, stryja i męża) 

Dziwnie, dziwnie się piecie na 
tym tu Bożym Świecie, A ktoby chciał 
rozumem wszystkiego dochodzić — i 
umrze i nie będzie wiedział w co w 
dzić. ь 

dzie jaszuńskim... 
Jest tam jedna, szezególniej kie- 

dyś przez Juifusza ulubiona  cienista 
aleja mad Mereczanką i ławka, ma 

ы



KURIER GOSPODARCZY 
czerwca 1927 r. w sprawie rozciągnięcia na 
terytorjum Wolnego Miasta Gdańska _poro- 
zumienia prowizorycznego pomiędzy Polską 

Nasze lasy a przemysł 
a Bułgarją w sprawach handlowych i na- łeśny. 

» a Ch, podpisanego w Sofji dnia 29 
W 1921 roku, o. sta- kwietnia 1025 r. (poz. 582). ; 

raniom ówczesnego dyrektora Depar- 
tamentu Rolnictwa. i Lasów (w okre-. KRONIKA MiEJSCOWA 
sie ś. p. Litwy Środkowej) p. Sewe- — (o) Ulgi podatkowe z powodu 

ryna Ludkiewicza ukazała się W drU- klęsk żywiołowych. Min. Skarbu wystoso- 
ku nieduża broszurka, bo tylko 24 ee ao pa sacz Ipeca 24 
stron licząca, p.t. «W sprawie leśnej odroczyć zaległe I bieżące (za ro) raz 
3 t k 1928 leżności - 
i opałowej», na całość której złożyły Bugu z miowego do dnia 1° października 
się artykuły p. B. Świętorzeckiego i 1928 r. bez pobrania kar za zwłokę we 
p. Z. Hartunga, & aa prrpaikass = plony 

W artykule p. B. Świętorzeckiego po rolne uległy wskutek gradobicia zniszczeniu 
i i, В w stosunku ponad 40 proc. W zasadzie od- 

ROR zapoznał się każdy z roczeń tych idRictać asaży na zasadzie in- 
rzeczywistemi tyfrowemi danemi, NaSZ gywidualnych podań. O ile jednak idzie o 
śninus w gospodarce za czasów Oku właścicieli drobnych gospodarstw (do 43 ha), 
pacvinych przedstawiającemi. winny być również uwzględniane podania 

Dane te, słusznie, w dalszym cią- zbiorowe oraz wnioski urzędów gminnych. 
W celu ustalenfa wysokości szkód, władze 

gu są drogowskazem dla nas przy skarbowe mają również korzystać z pomocy 
ocenie stanu obecnego. i współpracy organizacyj rolniczych. 

Stąd troska o nasze lasy. Troska Powyższe ulgi dotyczą zasadniczospań- 
mieraz bardzo przesadzona... —mniej. stwowego podatku gruntowego. Odroczenie 

sza o to,—gorsze, że skupia się w pa acc Seite. 

swych rygorach na głowach tych, Co że jedynie po uzyskaniu zgody przewodni. 
zupełnie temu nie zawinili. EE p Ei 

Według ścisłych danych obszar | nik zwraca uwagę, : 
odu klęsk żywiołowych 

maszych lasów, znajdujących się W być załatwione z pośpiechem. Egzekucję in- 
posiadaniu prywatnem, wynosił na 1 nych zaległości podatkowych (podatku ma- 
1. 1927 r. 315 578 ha,—z tego obsza- kore, aa? g —— 
cu na błota porošnięte karłowatym płatników, dotkniętyc SRA, UBODICEHy 
drzewostanem i piaski przypadało 15 należy stosować z wielką wazy iš 

proc, na płazowiny—5 i halizny oraz — Masowa produkcja SE 

zręby niezalesione—20 proc. rasowych w Wielkich Soleczni- 

Według podziału na gatunki—lasy kach. Dowiadujemy śię, że prezes 
składają się w 45 proc. z sosny, 35 wileńskiego T-wa rolniczego, znany na 

proc. — świerku i 20 proc. — drzew terenie Wileńszczyzny gospodarz wzo- 

liściastych. rowy, p. Karol Wagner zamierza w 

Według danych urzędowych akcja majątku swym Wielkie su 

zalesienia nieużytków rozooczęta zo: rozszerzyć znacznie istniejącą ju 

stała dopiero w roku 1926: od tego zresztą chlewnię rasową, tak aby co 

czasu zalesiono zaledwie 36.85 ha rok mogła ona zyprodnkowoś Lo 

nieużytków oraz založono zaledwie 8 SPIZedaž co najmniej d pięćse 
szkółek łeśnych ma przestrzeni 50,7 Sztuk. Znając energię p. Wagnera nie 

arów. wątpimy ani na chwiję, że Wielkie 

Rzecz prosta, że mowa tu wyłącz. Soleczniki słynące ze swej obary rasy 

nie o terenie województwa Wileń- nizinnej w najbliższym czasie  zasły- 
skiego. ną chlewnią. Z 

Jak się przedstawia w tymże cza- „ W tym już roku Wielkie ih 
sie nasz obrót drzewem, chociażby niki będą miały do sprzedana kilka- 
w odniesieniu do eksportu (wyłącza- SEt Sztuk. 
jąc obrót poza obręb województwa — (o) W sprawie planów przed- 
wewnątrz kraju), wojennych. Dla otrzymania pozwo- 

Za ostatnie 0 miesięcy 1924 r. lenia na parcelację albo dla skasowa- 

motowano: nia serwitutów i przeprowadzenia ko- 

CE ч masacji, niektóre urzędy ziemskie 24- 
3 ч в dają od stron przedstawienia urzędo- 

Nazwa produktu: 53 SĘ sš wego planu, co do ktėrego jest wia- 

RE „E. SE domem, że nie może być przedsta- 
AMEA 88 В BS  wijony, ponieważ RO sa w b. 

a) drzewo użyt, nie- kreślarni gubernjalnej i został wywie- 
н 1691 16063 -- 14372 „jony do Rosji. Wobec faktu, że żą- 

ne 1300 27728 «1- 26428 danych planów nikt nie posiada, nale- 
€) podkłady „kis: WR W: i żałoby aby ode maa wzię- 

we i „|- 

а) drzewo kopaln. 330 14653 -|- 11323 У Ю r wagę i zmodyfikowały swo- 
e) papierówka — 77501 -|- 17501 ie żądania, 

1) ss osikowe bać wać 06 Akcja pe we 
zopałczane аа SĘ drzewek owocowych. Wileń. T-wo 

Ва Penne UIA 2186 — 986 Rolnicze pragnąc przyjść z pomocą 
wa wszelkie — 205 -- 2075 swoim członkom w sprawie Sprowa- 

i) klepki dębowe — 435 + 435 
k) smoła, dziegieć i 

terpen. — 282 -l- 282 

W r. 1925 eksport materjałów 
drzewnych i wyrobów drzewnych 
wzrósł w zestawieniu do 1924 od 25 
do 50 proc, dla poszczególnych pozycyj —— 
(scisle dane na podstawie „Rocznika | ŚRODA 
Statystycznego przewozów na kole- 27 Dsiś Wsch, sł. o g. 3 m. 48 

jach za r. 1925" przytoczyłem w i M. 38. 
swoim czasie w „Słowie*). "RE Zach. sł. o g.19 m. 

Innemi słowy, stwierdzamy wzrost | Wiktora 

  

eksportu, t. į. wzmożonej eksploatacji 
lasów, — natomiast rekompensata w 
postaci zalesienia postępuje bardzo 
powoli. Dane, które przytoczyliśmy 
Odnośnie własności prywatnej, są tak 
mikłe, a wszak w odniesieniu do te- 
renów administrowanych przez Dy- 
rekcję lasów państwowych są jeszcze 
bardziej znikome. 

Przyczynę tego zła oko urzędowe 
upairuje w złej woli właściciela la- 
sów. Zgubne wpływy reformy rolnej 
zostają niewidoczne dla dotkniętych 
daltonizmem. 

Z. Harski. 

INFORMACJE. 
Pomoc kredytowa dla rolni. 

ków. 

M nisterstwo Rolnictwa wobec 
mieurodzaju oraz zniszczeń spowo- 
dowanych przez klęski żywiołowe 
udzieliło w r. 1927 .małej własności 
rolnej następujących kredytów, jako 
pomoc do obsiewów wiosennych i 
przesiewów na obszarach, dotkniętych 
klęskami żywiołowemi: 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii 0. 5. В. 
z dnia 26—VII. 1927 s. 

Ciśnienie | 759 
średnie 

Temperatura 
średnia 

ad d 
a a, |: 

Wiatr 
przeważający 

U wagi: poch:nurno, 
Minimum za dobę -l-120C 
Maximum za dobę 4-270C 9 

Tendencja barometryczna wzrost Cišnienia 

URZĘDOWA, 
— Pan wojewoda Raczkiewicz 

wyjeżdża na urlop. W pierwszych 
dniach sierpnia wojewoda wileński p. 

Wł. Raczkiewicz wyjeżdża na urlop 

wypoczynkowy. Jednocześnie z p. 

Wojewodą wyjeżdża na urlop naczel- 

nik wydziału bezpieczeństwa p. Ste- 

fan Kirtiklis. 

-— Konferencja starostów w 
Urzędzie Wojewódzkim. W dniu 
dzisiejszym przybywają do Wilna sta- 

j 4.180C 

| północno-zachodni 

przelotne opady 

ššš rostowie zawezwani przez. p. Woje- 
W Województwie Z3A< wodę, który przed typed sa 

“28 na urlop pragnie omówić sz - 

°4'Ё0= A łących kwestji oraz usłyszeć spra- 

Krakowskiem 0000 wozdanie z wyniku wyborów, przepro- 
Lwowskiem 470 000 т НН 

Stanistawowsklem 500 000 wadzonych na terenie pa : Abo 

Tarnopolskiem 380 000 konferencji tej wezmą udział | 

Pomnańskiern BIORA stowie: Wileńsko-Trocki—p. Witkow- 
ВНО Щ O sk, Oszmiański — p: Kowalewski, 
Śląskiem Ls Postawski—p. Niedzwiecki, Święciań- 

Wileńskiem 1.200.000 2 p. Ni , : 

Nowogrėdzkiem 1.500.000 ski—p. Mydlarz i Brasławski—p. Ja 
Dao KT nuszkiewicz. 

rasės 1 — Pierwsze posiedzen'e Ra- 
оааа 0200 dy Wojewėdzkidj P. W. i W. F. 
Lubelskiem 255.000 Dziś o godz. 1 po poł, w małej Sali 
Warszawskiem O konferencyjnej odbędzie się pierwsze 
ARD а posiedzenie Wojewódzkiej Rady P. 
Razem 11.685 000 W.i W. F. której prezesem z nomi- 

acii jest jak wiadomo p. wojewoda 
Nowe ustawy i rozporządzenia. Poz Porządek AB, obrad 
Z <Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr 65, z dnia przewiduje następujące punkty: zaga* 

22-VII 1927 r.: jenie, referat o zadaniach Rady, uchwa- 
— Rozporządzenie Preżydenta Rzeczy- lenie regulaminu, wybory vice-prezesa, 

pospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie skarbnika į sekretarza Rady, zatwier- 
dzenie składów komitetów powiato- wymiarów cegły, używanej przy budowie 

(poz. 577); wych, podanych przez pp. Starostów, -—- Oświadczenie rządowe w dniu 22 

  

NIKA 

\ dziennie, płatnych co tydzień zgóry 

TO 

Podczas robót kanalizacyjnych 
prowadzonych przez miasto na ul. 
Makowej, robotnicy natrafłli na kości 

ь ludzkie. .W _ odstępie kilku kroków 
dzenia na jesieni drzewek owocowych znaleziono znów kości oraz kawałek 
organizuje grupowe sprowadzenie KZ. i ie, 2 
tych drzewek z zakładów Lemszczy- Goja a 
zna — Szczekarków w Lubelskiem, 122227 577757 T IO 

Dotychczas zapisało się już kilkana- Że względu nato, żena prezydenta 
ście osób na 2000 szt. drzewek. miasta wybrany został p. Folejewski, 
Ostateczny termin nadsyłania zgło- który jest urzędnikiem państwowym, 
szeń upływa w dniu 10 sierpnia r. b. musi on uzyskać zgodę Min. Spr. 

„Po drzewka te pojedzie instr. Wewn. na opuszczenie sprawowane- 
Wil. T-wa Rol. p. Żywiecki, co daje go przez niego obecnie stanowiska 
gwarancję umiejętnego wyboru drze- Komisarza Rządu. 
wek. Poczynione też zostały starania Ławników  zatwierdzają władze 
w Banku Rolniczym o uzyskanie spe- nadzorcze t. j, Urząd Wojewódzki. 
cjalnych kredytów dla osób kupują- — Goście amerykańscy opu- 
cych + Pe. GER šcili Wiino. W dniu A 

— (n) Ceny w nie x dnia wyjechała z Wilna wycieczka amery- 
A Ar rs Byd] kė a kańska zwiedzająca Wilno przez po- 
nie od gatunku), jęczmień browarowy 50— niedziałek, Goście żeguani byli na 
53, na kaszę 45—47, otręby żytnie 32—34, dworcu przez przedstawicieli władz z 
pszenne 33—35, ziemniaki 10.00—11.00, słoma naczelnikiem wydz. brzp. p. Kirtikli- 
żytnia 8—10, siano 15—18. W oczekiwaniu icieli 
zboża z nowych zbiorów młyny wyrabiają Komitet u a= przedstawicieli 
stare zapasy, wobec czego dokonywane ob: 
roty są minimalne. 
4 Make pazema Es kaioką 100-110 (w WOJSKOWA 

, = etal 1 k; - jonu 5 proc 100 S Ai prac. GU M0,  — Pułkownik Kunicki opusz- 
żytnia 50 proc. 70 — 75, 60 proc, 60 — 65, cza Wilno. Dotychczasowy dowód: sz 50—55, kanojas 80—%0), gryczana ca 6 pp. Leg. płk. Kunicki awanso- pipa i wany został przez Ministerstwo Spraw pytlowy 50 proc 70—75, 60 proc. Wojski h t isk 60—65, razowy 52 — 56 gr. za 1 kis. ojskowych na stanowisko dowódcy 
: — sen i aniesykańska 15018 $. 2 sieninės aw da Nowy 

A wa , gryczaną cała dowódca 6 pułku dotychczas nie zo- EA o erłowa 80—95, pączak gtął wyznaczony, zapewne będzie nim 
._ Mięso wołowe 230 — 250 gr. za 1 kg., pplk. Niemirski* 

cielęce 160—180, baranie 200 — 220 wies — Gen. bryg. Truskolaski prze- 
przowe 320—350. schab 350—380, boczek chodzi w stan spoczynku, Dowia- 

4 szynką świeża 350--380, wędzona dujemy sie, że dowódca okręgu kor- 
Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — pusu Nr 3 gen. br. Truskolaski w dn. 

4.50, II gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 30 września rb. przechodzi w stan 

w ka mo RB zal lit, mię ор ay SEANA teo 208 
tana 250--260, twaróg 100— 120 za 1 kg., OWO A 62 jego BUSCH wyzia> 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso. CZONy został dotychczasowy szef de- 
ae keis solone 400 — 450, desero: Seta ' рг:ег:увш wojskowego 
we 550—600. į ojskowych gen. bryg. inż. Śr py gat SRS may, Liwinogicz o kurczeta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, — Przenoszenie podoficerów 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite zawodowych w stan spoczynku. 
RZE Jadyki e 20.00—22.00, bite Podoficerowi zaw, przeniesionemu w 

—18. „ za sztukę. k stan spoczynku nie przysługuje w Warzywa: kartofle 14—15 gr, za 1 kg., а) 8 
młode 10212, cebula 120—140; cebula e: myśl obowiązujących przepisów  pra- 
lona 5—10 (pęczek), szczaw 15—20 za 1 kg, WO do urlopu dla odbycia praktyki. 
—— | ch P> radi (p) Data przeniesienia w stan spoczynku 
pietruszka 5— pęcze! ura| —2U, wii i młode 5-10, brakiey 2025. ogórki młode 5- uujątaioyć, Tasadniczo w ten ze 
8 gr. za sztukę., groch 75-85 gr. za 1 kg., „ by wypłata poborów eme- fasola 80 90 gr. za 1 kg., szparagi 269—280. rytalnych następowała aatychmiast po 
RE sr. = główkę, kapusta SM wypłaty uposażenia czyn- wieża 100—120 za 1 kg. nego. Jedynie w wypadkach, gdy po- 
ER CJE LS» doficer zaw. celowo zwleka z przed- 
jagody 70—80, agrest 60—70, maliny 140— Stawieniem dokumentów, potrzebnych 
150 za 1 kg. do ustalenia wymiaru emerytury, 2 Cukier „kostka 170-175 (w hurcie), 180- ustala się termin przejścia w Mię 

we 380-400, śnięte 250-280 spoczynku przed przyznaniem zaopa- й ,’ЪЁУ’ ‘.';'с’ш'р’ш c= 300-850, Śnięte trzenia emerytalnego. ;Padoficerowi 
200—22U, okonie żywe 350—380, śnięte 200 zaw. który czuje się pokrzywdzony 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 orzeczeniem o jego zdolności do służ= kazde żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze by wojskowej, wydanem przez ko- jywe 350-380, śnmięte 220-250, sielawa 200— 7. 220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—250, Mmisję wojskowo-lekarską, przysługuje 
sandacze (brak), sumy 200—250, miętuzy prawó złożenia odpowiedniego oświad- 
rm», ja żywe SEGA p z czenia. 
KĘ ag (brak) płocie — Wysługa lat, a polskie or- 

ganizacje wojskowe. Służba 
organizacjach  wojskewych przed 
dniem 1 sierpnia 1914 roku w myśl 
postanowień zmienionego art. 105 
emerytalne] ustawy oraz rozporządze- 
nia M. Spr. Wojskowych może być 
zaliczana tylko do wysługi emerytal- 

zatwierdzenie podań o subsydja oraz nej. 
SZKOLNA. wolne wnioski, 

: SAMORZĄDOWA — (a) Tegoroceni maturzyšci. Z pry- 
С watnych średn zakładów naukowych, po- — Kto chce wziąść w dzierża siadających prawa publiczności alstępij acz 

wę oglery musi nadesłać zgło- wypuścity w tym roku nowych miAREŻYWO W. szenie. Kierownictwo państwowego Koedukacyjne humanistyczne gimnazjum 2 i jm Zigtykiem wykladowym polskim C. Epsztej- stada ogierów w Janowie Podlaskim a w Wilnie ukończyli pp.: Akselrod Dawid, z + : n 

zwróciło się do organizacyj rolniczych Bąbkies Aron, Bakalczuk Gdalja, Baranow" 
z prośbą by te powiadomily hodow- ski Benjamin, Berman Markus, Berzakówna 

= na okres rozpłodowy CHurg Jakób, Cukierman Ber, Dereczyński y R az zadaj laołć > eg: ak Izrael. Derewiafiska Sara, Feldmann Mozer, 

wych, imiennych i ostempłowanych Goldberżanka Emma, Gotlib Jakób, Gurwicz 
(3 zł.) zgłoszeń do dnia 1 paździer- Jakób, Kalmanowicz Eward, Klauznerówna 

$ е winsonówna Nadzieja, Mirski Izrael, Niemen- kaśdyawatki stada możliwe jest w czykówna Szejna, Olkienicka Anna, Spatow- 

MIEJSKA. ska Berta, Połońska Genia, Rabic Józef, Rod. 
man Nendel, Rogol Hirsz, Rottenberg Jud- 

sklch od muzyki, dancingówi td. lant Samuel, Sznikin M chał, Śzyndelmanów- 
Magistrat m. Wilna podaje do wia- na Estera, Wajsberg Mojżesz. Wilenkinówna 

” i i ‚ Szaja. zyki, bilardów, strzelnic, karuzeli, | any koedukacyjne T-wa Pedago- 

rzy na zasadzie uchwały Magistratu wid, Brondówna Nachmana, Fajnówna Fania 
z dnia 22 czerwca r. b. został usta- vel Fejga, Flaks Lejba, Judelbaum Tobjasz, 

sowicz Owsiej, Koweńska Rajna, Leszcz Arja- AA i dh Lejb, Malinowiczówna Sora- Ryfka, Mirocznik 

płatnych co kówaa. Sulanita, Sokołowska Rajsa, Soło- miesiąc zgóry, w zakładach ll kat, wejczykówna Rachela, Skorec Aleksander- 

po Kejla. 
15 zł. Gimnazjum koedukacyjne T-wa Rozpow- 

dach I kat. po 15 zł., Il kat, po 10 Antokolee Isaak, Berensztejnówna Segala, zł. i M kat, po 5 zł. miesięcznie. Blumberg Mojżesz, Błoch Mojżesz, Cocii 

c, I : Elpern Berel, Goldinsėwna Frejda, Gold- 
wek po 10 R meme. sziejn Kokos, Gurwicz Salomon, Kagan Oszer, 

4) od dancingów I kat. po 10 zł 

ców, którzy pragnęliby wziąść ogie- Anna, Bihsztejn Oszer, Borszczewski Saweli, 

Fisz Awram, Frisson Owsiej, Gitej Józef, 

nika r.b; Rachela, Kleit Meer, Klembicka Raisa, Le- 

ski Ezrjel, Pergamentówna Anna, Pietuchow- 

— (9) Normy podatków miej- jo, Rozental Szmuel, Ślozberg Juljusz, Śzef- 

domości, że podatek miejski od mu- Szulamis, Worszylski Nachman i Wulc 

huštawek, dancingow, wag i siłomie- gów w Wilnie ukończyli pp.: Altszuld Da- 

lony od dnia 1 lipca w normach na. |ialperowne Henla, Gorczówna Małka, Ko- 

I kat. Zacharjusz-Mendel, Oks Benjamin, Płotni. 
po 40 zł. miesięcznie, 
29 5 w zalikiach» skal. Salomon, Straszun Semion, Tobjaszówna 

2) od każdego bilardu w zakła- szechniania Oświaty w Wilnie ukończyli pp.: 

Šai i k, Lai I Puka. Hirsz, Cyderowicz Abram, Czeskin Józef, 

Każdan Hopel, Kiszterówna Basia, Klot Ira- 
p AA ZA NE CAE 

й | я RSKO į orys, Krzycki Lejb, Kuszelewi. udei, Las 
zależnie od ilości dni istnienia i od Borys, Majzner Fietryk, pó Necha- 
dancingów Il kat, po 5 zł. dziennie. na, Mirerówna Fruma, Radufiski Izail, Rat- 

5) od wag i og) po 5 zł. Moj OS NE „kde, Soladucho 
miesięcznie płatnych co miesiąc zgóry. nią” Szani - : к 

Osoby, które dotychczas a = z A. a sand SABA Wc] 
rejestrowały posiadanych zakładów, RÓŻNE. 
w których znajdują się wyżej wymie- 
nione objekty podatkowe, winni pod — Badacz krajoznawczy w 
rygorem odpowiedzialności karnej za- Wilnie. Bawi w Wilnie p. Wacław 
rejestrować te zakłady w Magistracie Świątkowski, profesor szkoły realnej 
m, Wilna (pokój 44) w terminie ty- zgromadzenia kupców w Łsdzi, au: 
godniowym, licząc od dnia 26 lipca tor szeregu cennych, a popularnie 
r. b. napisanych książeczek  krajoznaw- 

—(a) Po wyborze zarządu Ma- czych. P. Świątkowski dla zdobycia 
gistratu. Szkretarjat Rady Miejskiej materjału zwiedza najzapadlejsze kąty 
wyszykował i odesłał p. Wojewodzie kraju samotrzeć na rowerze, Owocem 
protokół rdugiego kolejnego zebrania tamtorocznych wycieczek jest wydany 
organizacyjnego Rady Miejskiej, na ostatnio opis Suwalszczyzny — do- 
którem dokonano wyborów pięzy: rzecze Narwi, pozatem w druku znaj: 
denta miasta i 4-ch ławników. duje się Płockie i południowa Lubel- 

Slady ementarzyska na ul, Makowej, 

+ spotkał się omał że nie z katastrofą. 

3 

Czwartacy nad Bałty= 
miejscu tem znajduje się stare cmen- kiem. 
tarzysko. Powiadomiono o tem  wła- 
dze konserwatorskie, a do ich przy- Bawi już od kilku tygodni w Żar= 
bycia przesunięto roboty o kiłkanaś- nowcu nad Bałtykiem nasza Czwarta 
cie metrów dalej. wileńska drużyna harcerska. Powodzi 

im się nieźle—powietrza, słońca, wo 
dy wbród—a że chłopcy nietylko za- 
bawom czas poświęcają, bo i o Ka- 

szczyzna. Bieżące kanikuły poświęcił szubach miyśłą i morze polskie poz 
p. Świątkowski zwiedzaniu naszych nać i pokochać chcą—z nadesłanego 
stron i już przez Puszczę Białowićs- listu widzimy: 
ką, woj. Nowagródzkie, gdzie zatrzy. Prześliczna jest ziemia kaszubska 
mywał się w Tuhanowiczach, wzdłuż urodzajem i ludem, który ją zamies”- 
granicy sowieckiej, Dźwiną dotarł do kuje. Ludność z wielką radością nas 
Wilna. Pozostaje jeszcze droga Tro- przyjmowała, lecz się dziwiła że my 
ki—Orany—i Druskieniki, gdzie p. z Wilna i po polsku „tak dobrze 
profesor zamierza wypocząć i zarazem mówimy*, Niektórzy rybacy nawet 
przystąpić do usystematyzowania ze- nie widzieli, że Wilno jest w Polsce. 
branego materjału, z którego powsta- Myśmy uświadomili ich, że Wilno by- 
nie kolejne dziełko krajoznawcze, tem ło i jest czysto polskiem miastem. 
cenniejsze, że opisujące nasze streny Jezioro Żarnowieckie przy świetle księ- 
tak upośledzone pud tym względem. życa swą wspaniałością barw i wiel- 

—(a) Nie porozumieli się. W kością wzbudziło w nas podziw nie 

ostatnich dniach bawił w Wilnie ra- do opisania. Noc, jaką spędziliśmy 
bin Chajfes Chaim przywódca Agu- nad tem jeziorem zachowa się długę 
dystów, usiłując doprowadzić do zgo- W. pamięci. Następnie zwiedziliśmy 
dy tę partję z organizacją „Mizrachi“. Goszczyn, Krokowo, Staroszyn, Kło- 
Cała ciężkość porozumienia leżała w Nin, Staszyński Dwór, Zdradę i sam 
tem by te organizacje nie otwierały Puck, gdzie skąpani w falach  Bałty- 
oddzielnych . jeszybotów (szkół reli- ku i onaleni słońcem nadbałtyckiem, 
gilnych). Pertraktacje nie dały pożą- A Orzeźwieni na duchu i ciele wraca- 
danych rezultatów. Zgody nie osiąg- У do Wilna, 
nięto. U  Braci-Kaszubów pozostawiliś- 

śmy jaknajlepsze wspomnienia i po- 
TEATR i MUZYKA, kazaliśmy, że my z Nimi stanowimy 

jedną nierozerwalną Rodzinę, z którą 
żyć i umierać razem będziemy, Obie- 
caliśmy, że po roku, lub dwóch 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). <Pan- 
na Flute», I Suo odbyła kratę 

rzy w. widowni, nale o i т : 
o abe, Że oprócz powania” wi. Przybędziemy już nie w kilku, a całą 

dzów rei mają m. ponas io też ae pasi a każdy z Czwartaków, 
i wesołość panują od początku do końca © najmłodszego do najstarszego 
tego zabawnego widowiska. Odsłona trze- ż 
cia, kiedy na Ball wśród widzów powstają z” Baltyk i pokochał tak jak my 
różne qui pro quo wywołuje hiiraganowe х 
oklaski. W roli Fifiny zbiera zasłużone bra- + 
wa p. Perzanowska, zaś p. Wyrwicz-Wich- 
rowski w roli uczniaka-reżysera wywołuje 
ogólna wesołość, wspólnie z Ę Purzyckim, 
Wołłejko, Detkowskim, Jasińską i Opolskim. 

Dziś i jutro «Panna Fiute». 

EEEE 

SPORT 
Zwycięstwo 4 p. ul. w Łodzi. 
Aoc nam, 2 podczas wyście 

ganizowanych przez Łódzkie WYPADKI i KRADZIEŻE. Towarzystwo popierania sportu kon- 
— Niedoszła samobójczyni. Dn. 25 nego i hodowli koni, klacz Alba na- bm. w celu pozbawienia się życia usiłowała leżąca do 4 uł, Zaniemeń rzucić się do rzeki Wilji podczas przewoże- rała St O omis as а 

nia łódką K. Trombakajówna Desperatkę z wygrała Steeple Chase na dystansie wody wydobyto. Przyczyna usiłowania sa: 2400 mtr. bijąc szereg koni, a między mobójstwa — nieporozumienia rodzinne, niemi Reę braci Ważyńskich z Wilna. 
prócz nagrody swoim właścicie- 

Obława na rzezimieszków. Dn. Alba 
25 bm podcząs obławy aresztowano J. Jom przyniosła totaliźitorowiczomi 88 
Okieniewiczównę (Tatarska 28) oraz Zotj 
Sudodolską (Mickiewicza 51), któe  doko- Zł. za 10 zł. 
nali kradzieży 450 zł. gotówką na szkodę S. $ 
Maiejko (Tartaki 23). Dorožkarz=oszust. 

— Kradzieże. W nocy na 25 bm. za- 
trzymano Abrama Lurja (Mickiewicza 44), 
który dokonał kradzieży 25 żarówek, nale- 
żących do Hirsza Nurko (Tartaki 17). 

Przed paroma dniami policja Il zaa LOC ® zada ch N ;.. Przez OSObĘ przyjezdną, że dorożkarz Z rest B. Wieliczko (Ni - . ka 1) ay Didakėrė dskidai Krakių, oznaczony Nr, 39 kazał sobie zapła- ży 150 zł. gotówką. Sprawcę aresztowano. Cić za kurs niebywale wysoką cenę, a kiedy pasażer nie chciał zapłacić za- ERY r groził odwiezieniem pasażera do Kor 
Z całej Polski. misarjatu. Wystraszony wieśniak bojąc 

się przetrzymania go w Komisarjacie 
— Jak leczono Iwa w war. ZAPłacIł żądaną sumę, Onegdaj przy 

szawskim ogrodzie Zoologłcznym, dWorcu kolejowym do pytającego się 
Tworzący się ogród Zoołogiczny w 9, drogę do Sądu włościanina z pow. 
Warszawie już na samym początku Lidzkiego podjechał dorożkarz i za- 

proponował swoje usługi. Po przyby- 
ciu na miejsce dorożkarz zażądał aż 
trzydziestu złotych, a na uwagę pa- 
Sażera, że zwróci się do. posterune 
kowego oświadczył: „Zapłać pan i za- 
pisz mój numer, a jeżeli wziąłem za 

dużo, to policjant sam każe oddać". 
kąsy koniny, jednym słowem jasnem Nieświadomy zwyczajów _ miejskich 
bylo, że król pustyni zachorował. _ Onieśmielony miastem chłopek zapła* 

Służba nie wiedziała co tu robić. Cił i poszedł do policji. Tymczasem 
Zawezwano weterynarza, by go zba- dorożkarz zbiegł. Policja rozpoczęła 
dał. Weterynarz jednak niebardzo do- POSZUKiwania pomysłowego dorożka- 
wierzał swemu pacjentowi i nie chciał "74, ukrywającego się pod falszywsmi 
ryzykować  straceniem głowy albo "Umerami. 
ręki podczas badania. BRERRZEK ZTAANAT IRT CZA ORKOWIE KODEKI 

Związano więc lwa mocnemi lina- gym М : 
mi i dopiero po tych przedwstępnych i siraiy. a uo 0 przygotowaniach lekarz dokonał ob- z; natychmiast uiścili * 
dukcji chorego. » 

Zwolano pak dnia konsyl- na ae = bu dedi jum kilku weterynarzy, którzy orzekli gzenia i Ika A z: u docho- 
jednogłośnie, że lew jest lekko prze- canych so 6 K. ości przemy- 

ziębiony, gdyż w puszczach afrykań- rów branży tekstylnej [-galanketyiaji 
wada przyzwyczaił się do naszych y tutejszych nieuczciwych odbiorców 

Obecnie lew jest całkiem zdrów i Hy Fal = s i tej olbrzymiej 
wesoło pomachując ogonem spaceru- s a ia : A są w rękach 
je po swojej klatce. sa ólnej a d a TC aną „podane do 

Należy zaznaczyć, że roboty do- as omości po zakończeniu 
koła ogrodu postępują szybko na- 
przód. W dniach najbliższych przy» 1 72 wyborów do rady 
stąpi do budowy pawilonów w parku iejskiej w Warszawie. Na prze- 
praskim a na wiosnę nastąpi otwarcie ZE wyborów do nowej ra- 
ogrodu. W cełach budowy wykorzy- dy, miejskie] magistrat wydatkował 
stany będzie materjał pozostały po 370560 zł. 04 gr. Ponieważ wybory 
remoncie mostu Kierbiedzia. zostały zarządzone przed upływem 

kadencji ustawowej i kredyt odnośny Najtrudniej przedstawia się kwest- ® ; | 105г ja zakupienia słonia, gdyż słoń kosz. Nie był w budżecie miasta przewidzia: 
my, magistrat postanowił powyższy tuje od 5 do 7 tysięcy dolarów. 1 

— Skompromitowanie wszech. wydatek w zaokrągionej sumie 378 000 

światowej firmy Singer. Minister- zł: Wstawić do budżetu nadzwyczaj. 
stwo skarbu podało do wiadomości Nego na r. 1927—28. 
ogólnej następujący komunikat: -- Wielka akcja bndowlana 

Firma spedycyjna Kafłal, Szuldbzrg w Warszawie. Wielki plan wybudo* 
i Keller i Sp. z ogr. odp. p. f. „Kos- wania 1000 domów w Warszawie 
mas“, z siedzibą centrall w Warsza: przez firmę budowlaną Chapman i 
wie przy ul. Długiej Nr. 39 poza Co. który będzie rozpatrywany w 
czynnościami spedycyjnemi trudniła najbliższych dniach przez magistrat 
się od dłuższego czasu nielegalnym zainteresował też władze administra« 
przywozem towarów z zagranicy. cyjne. Chodzi mianowicie o niektóre 

Sytuacja wytworzona w handlu na ważne kwestje, wiążące się z tym pla- 
skutek trwającej wojny celnej ż Niem- nem. 
cami została przez kierownika tej fir- W pierwszym rzędzie zwracają u 
my Barka vel Bernarda Szuldberga wagę władze bezpieczeństwa na to, 
sprytnie wykorzystana. Podjął sią on że nie jest bardzo pożądanem, aby - 
dostarczania tutejszym firmom towa- skupiano w jednem miejscu większe 
rów, podlegających bardzo wysokim nmxasy najbiedniejszego elamentu sto- 
opłatom celnym. licy, Element ten łatwo poddać się 

Jednym z poważniejszych objektów może wpływom agitacji wywrotowej 
przemysłu był transport maszyn do tembardziej staje się czułym i wrażli- 
szycia dla znanej na rynku tutejszym wym kiedy mieszka w skupieniu. To 
i w całym świecie amerykańskiej fir. teź Chapman i Co, o ile sprawa bu- 
my Singer Sewing Machine Comp. dowy dojdzie do skutku, będzie mu- 
złożony z 80372 klg. Przeprowadzona siał budować w ten sposób, by każ- 
rewizja i dochodzenia u powyższej dy dom mieścił w sobie różnej wiel- 
firmy — ustaliły winę jej i współ- kości mieszkania dla różnych kate 
udział w tej aferze. Dyrektorzy tej gorji mieszkańców. 

Zakupiony u przejeżdżającego właści- 
ciela cyrku Kiudskiege piękny egzemp- 
larz lwa zaczął zdradzać w ubiegłym 
tygodniu objawy chorobowe. Lew po- 
smutniał, przestał żreć i pić, z wstrę” 
tem odsuwał nawet najsmaczniejsze



Następną kwestją jest sprawa u- 
dzielenia uprawnień  magistratowi do 
szybszego eksmitowania lokatorów 
zalegających z komornem. Ponieważ 
magistrat będzie, prawdopodobnie, 
gwarantować wobec Chapman'a peł- 
ną kwotę wpływów rocznych komer- 
nego a więc musi posiąść możność 
wywierania presji na opornych w pła- 
čeniu komornego. 

Naogół plan Chapman'a jest bar- 
dzo poważnie rozważany, gdyż wed- 
lug zasiągniętych informacji przedsię- 
a obi to zasługuje na zupełne za- 
ufanie. 

Ze świata. 
— Łaskawość sędziów @а 

pięknej bandytki. W Buda, stanu 
exas, mis! miejsce przed kilku mie- 

siącami niezwykły napad bandycki. 
Do dyrektora jednego z banków zgło- 
siła się urzędniczka uniwersytetu w 
Texas miss Rogers i podając się za 
dziennikarkę, prosiła o pozwolenie 
napisania w lokalu banku artykułu, 
zawierającego opis miasta. Uprzejmy 
dyrektor, któremu uroćza „dzienni- 
karka* przypadła do gustu, zaprosił 
ją do biura; po chwili miss Rogers wy- 
stukiwała na maszynie swój artykuł, 
Nie długo to jednak trwało: gdy tyt- 
ko urzędnicy opuścili łokal biurowy, 
wobec przetwy obiadowej, rzekoma 
dziennikarka zerwała się z miejsca i 
kierując lufę rewolweru do dyrektora 
i jego sekretarza, którzy jedynie po- 
zostali na sali, zażądała wydania pie- 
niędży. Przerażeni bankowcy wydali 
pięknej bandytce znaczną sumę pie- 
niędzy; w okamgnieniu znalazła się 
miss Rogers ze swym łupem w aucie 
—i znikła. 

Po pewnym czasie pomysłową u- 
rzędniczkę uniwersytetu aresztowano 
i stawiono przed sąd. Według praw 
stanu Texa8, zbrojny napad rabunko: | 
wy karany jest śmiercią na fotelu 
zlektrycznym, nawet gdyby obeszło 
s'ę bez ofiar ludzkich. Gdy doszło 
do wyznaczenia sędziów przysięgłych, 
przewodniczący trybunału karnego 
natrafił na wyjątkową trudność proce- 
duralną: nie chcąc się przyczynić do 
wydania wyroku śmierci na śliczną 
bandytkę, wszystkich dwunastu przy- 
sięgłych cdmówiło udziału w komple- 

e. 
— Autonomja Alaski. W Fila- 

delfjj powstał „Komitet tyrnczasowy 
Alaski rosyjskiej", który objął repre- 
zentację ludnościrrosyjskiej tej dziel- 
nicy amerykańskiej. Komitet wysto- 
sował do rządu Stanów Zjednoczo- 
nych memorjał, w którym wyłuszcza 
żądania ludności rosyjskiej Alaski, 
upośledzonej pod względem gospo-. 
darczym, [gdyż oddanej na pastwę 
trustów Graz pod względem politycz- ф 
nym, bo nie posiadającej własnej re- 
prezentacjj w kongresie amerykań- 
skim. Tymczasowy komitet Alaski 
żąda nadania tej dzielnicy praw sa- 
modzielnego stanu amerykańskiego, 
wprowadzenia języka rosyjskiego, ja- 
ko drugiego języka urzędowego oraz 
rewizji traktatu pomiędzy Rosją a Sta* 
nami Zjednoczonemi w sprawie Alaski 
po upadku władzy komunistycznej w 
Moskwie. (Rps.), 

— Wiedeń w przepowiedni, Wyda- 
rzenia historyczne przepowiedzięć można w 
dwojaki sposób. 

Pierwszy to historjonomja. Wyznawcy 
tej nowej dziedziny naukowej są zdania, że 
wielkie wydarzenia dziejowe dadzą się ma- 

ZABIEGA 

tematyczniej obrachować. Historjonom jest 
przekonany, że w słowach Ben Akiby: wszy- 
stko to już było! streszcza się wszystka mą- 
drość. Tak i w kronice narodów ujawnia się 
pewien system powtarzania się wydarzeń. 
W rodzinie teutońskich narodów, do których 
należą Niemcy i Austrja, istnieje np. okres 
300 lat i w ciągu tego okresu powtarzają się 
wojny, rewolucje i wielkie przewroty. Baron 
Stromer-Reic' enbach, który zestawił i zba- 
dał tysiące dat historycznych, odkrył tę sy- 
stematyczność, a zapalonym apostołem tej 
az jest literat monachijski Max Kemme- 
rich. 

Odmienną drogą poszli astrologowie. 
Oni twierdzą, że los jednostek i narodów 
pozostaje pod wpływem planet. Z cząsem 
doświadczenia czyniore w tym kierunku da- 
ły początek nowej gałęzi astrologii, która 
zwie się mundanastrologja. Kraje Świata po- 
dzielono na 12 okręgów. Zależnie od usta- 
wienia planety, są szczęśliwe lub nieszczę- 
śliwe wydarzenia, Niemcy znejdują się pod 
znakiem Baranc, Austrja pod znakiem Wagi. 

Cóż przepowiada mundanastrologja Au- 
strji na miesiąc lipiec 1927 r.? 

W kalendarzu kosmozoficzno-astrolog'cz- 
nym na rok 1923, wydanym przez Leona 
Salvatora i A. M. Grimma w Wońlfenbiiiittel 
z końcem 1926 r., czytamy na str. 17-ej ną- 
stępującą przepowiednię ogólnę: 

— Miesiąc ten (lipiec) przyniesie poru- 
szenie umysłów, niepokoje, zawikłania wo- 
jenne i rewolucyjne w krajach, Europy, nad- 
to pożary, wybuchy i trzęsienia ziemi, Po 
oaza niepokoju rządy się utrwalą, będą 
silniejsze, niż poprzednio były. 

Możne o mundanastrologji mówić, co 
kto chce, lecz pewną jest rzeczą, że o ile 
chodzi o Austrję, a zwłaszcza o Wiedeń, 
przepowiednia ta, niestety, się spełniła. 

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
spondencyjne prof.  Sekułowicza, 
Waiszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy= 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 
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Rasowe kury i kaczki 
oraz  kurczęta i kaczeczki, część 
importow. i nagr. złot. med. są do 
sprzedania z powodu braku miejsca. 
Jnform.: codzien. 6—11 i 4—6, Wilno, 

® ul. Smoleńska 3, m. 1 (obok słupów $ 
W. Pohulank)). 
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MAURYCY RENARD. 

"Czy on? 
Nigdy jeszcze Jan Marenil nie 

wydawał się Gilbercie tak godnym 
miłości, jak tego wieczoru. U Panil- 
lac'ów, którzy byli pierwszymi świad- 
kami ich zaręczyn, urządzano wie- 

czór popisów koncertowych. Podczas 
długich antraktów Jan Marenił i Gil- 
berta wszystkich olśniewali pięknością, 

szczęściem, i młodością. Ku nii zwra- 
cały się spojrzenia zachwyconych go- 

  

Tego rodzaju przyjęcia nie trwają 
zbyt długo i nigdy nie przeciągają się 

do późnej nocy. Rozstano się przed 
pierwszą po północy. 

Elegancka sylwetka Jana Ma- 
renil, czarna i biała, długo jeszcze 

widniała na trotuarze; stał patrząc za 

oddalającą się oświetloną limuzyną, 
unoszącą Gilbertę z ciotką. Obie otu- 
łone były luksusowemi  jedwabiami, 
futrami letniemi i przybrane klejnota- 
mi. Poczem wsiadł do swego powo- 
zu i powrócił do domu. 

Lionel de Prase nie pokazał się 
u Panillac'ow. 

Zaledwie wysiedli w Neuilly, jak 
p. de Prase oświadczyła, że nie chce 
się jej spać, poszła więc do pokoju 

SAKEAGEAGAAA 

siostrzenicy i tam rozpoczęła z nią 
pogawędkę bez końca. Odprawiono 
służącą. Siedząc na łóżku Oilberty, 
p. de Prase mówiła z niezwyklem 
ożywieniem. Młoda dziewczyna bez 
niecierpliwości oczekiwała końca tej 
paplaniny, lecz chociaż godzina była 
już późna i wszyscy spali, p. de Pra- 
se nie ustawała w opowiadaniu naj- 
przeróżniejszych drobnych epizodów 
ze swego życia. 

Gilberta zaczynała dziwić się tej 
niezwykłej gadatliwości, gdy nagle 
usłyszano dyskretny sygnał samocho- 
dowy. Przed pałacem rozległo się 
trzykrotne wołanie syreny, Samochód 
oddalał się i, zdawało się, stanął w 
pobliżu. 

Nieco zdziwiona G Iberta spojrza- 
ła na p. de Prase, która powinna by- 
ła, według niej, podzielić jej zdumie- 
nie. Uderzył ją zmieniony wyraz twa- 
rzy ciotki, która stała się nagle uro- 
czysta i poważnie wzruszona. W stała, 
wyprostowana w swej czarnej sukni, 
przybranej srebrną lamą i rzekła tak, 
5” miała oznajmić jej o nieszczę- 
ciu. 

— Gilberto, moje dziecko, wybacz 
tni, że muszę cię zasmucić. Przygo- 
tuj się do wielkiego nieszczęścia, mo- 
ja mała -Gilberto... 

— Ciociul ciociu! — błagała nie- 

ścią. Fabryka wody żodawej. 

  

za Nr. 2441 na czas nieograniczony. 
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i «Dziś będ, Miejski Kinematograf L 

Kulturalno-Oświatowy Nad 
% Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) 

Ogłoszenie 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego prosi 

P. P. Ziemian z najbliższych okolic Wilna (nie dalej 
20—30 kl.) by zechcieli złożyć ofertę na stałą dosta- 
wę siana, słomy i ewentualnie owsa dla 8 koni które 
karmi Urząd Wojewódzki. 

Miesięczne zapotrzebowanie: 
siana około 1800 klg. 
słomy » 800 „. 
owse „ 1200 , 

Bliższe wyjaśnienia udziela, oraz oferty przyjmuje 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego w Gmachu Woje- 
wódzkim (Plac Magdaleny 2 pok. 53) w godzinach 
urzędowych. 

(>) Z. Kucharski 
Intendent Urzędu Wojewódzkiego. 

Ogłoszenie 
Dyrekcja Kolei Państwowych w Wiłnie ogłasza 

przetarg na rewindykację materjałów kolejkowych w 
obrębie Dyrekcji. 

Oferty nałeży złożyć do godz. 12-tej dnia 26 
sierpnia 1927 r. do Prezydjum Dyrekcji, Wilno, 
ul. Słowackiego Nr. 2, na każdy powiat osobno. 

Szczególowych infarmacyj o warunkach przetargu 
udziela Wydział Kolei Wąskotorowych Dyrekcji K.P. 
w Wilnie, pokój Nr, 31, w godziaach urzędowych. 

Dyrekcja K. P. w Wilnie, 

Вете$!т МО о0У, 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. 
Działu B dn. 9 lipca 1927 r. 

30 1. B. CRISTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialno 
ilno ul, Sadowa 9. Firma ro- 

zpoczęła działalność 14 czerwca 1927 r. Kapitał zakładowy 
10.000 zł. podzielony na 10 równych i niepodzielnych udziałów 

1000 zł. każdy wpłacony 5000 zł. gotówką a pozostałe 
„000 zł. inwetarzem i prżynależnościami fabryki wody  sodo- 

  

wej. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Róża Rik — przy 
ul. Szopena 8 i Lejba Rom przy ul. Sadowej 9. Wszelkie 
umowy, zobowiązania, akty] notarjalne pełnomocnictwa, obligi, 
weksle, czeki i inne dokumenty winne być podpisywane pod 
stemplem firmowym spółki przez dwuch człoaków Zarządu: 
Zastępcą Róży Elk jest zam. w Wilnie przy ul. Szopena Nr, 8 
Benjamin Elk w sprawach zarządu spółką, Spółka „ z ograni- 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
przedJuljanem-Marcelim Korsakiem, Notarjuszem przy Kance- 
larji Hipotecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dniu 14 czer« 
wca 1927r. z prawem automatycznego przedłużenia z roku na 
rok, o ile ktokolwiek ze wspólników na trzy miesiące przed 
upływem terminu nie zażąda w formie pisemnej rozwiązania 

spółki. 932—VI 

361. 1. B. <Towarzystwo PAHONIA skład papieru, ksią- 
żek i materjałów pisemnnych. Spółka z ograniczoną odpo- 
wiedzial-nością». Handel książkami, papietem i artykułami 
pisemnemi. Wilno, ul. Zawalna 7, Firma rozpoczęła działalność 
10 stycznia 1927 r. Kapitał zakładowy 4.000 zł. podzielony na 
20 udziałów po 200 zł. każdy całkowicie wpłacony Zarząd 
RSA! stanowią zamieszkali w Wilnie: Fabjan Jeremicz, Adam 
ieldziukiewicz i Adam Stankiewicz — wszyscy trzej przy ul, 

Połockiej 4 i Józef Płakatis przy ul. Popowskiej 13. Wszel- 
kiego rodzaju zobowiązania, weksle, czeki, akty przelewu, peł- 
nomocnictwa podpisują pod stemplem firmowym dwaj zarząd- 
cy łącznie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta 
ma mocy aktu zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem 
notarjuszem w Wilnie w dniu 11 stycznia 1927 r. za Nr. 226 
i uzupełniona na mocy aktu zeznanego przed Adamem Murza- 
Murziczem notarjuszem w Wilnie, w dniu 10 czerwca 1027 r. 

933—VI 

Dział A dodatkowy. 

91. IV A. <B. Rywkin i J. Salman spółka firmowa» 
Spółka została rozwiązana i firma wykreśla się z rejestru. 

! 934—VI 
  

6614 I. A. <Liiszyc Hesel> w Wilnie ul. Zarzeczna 17, 
sklep spožywczo-tytuniowy Firma istnieje od 1921 r. Właściciel 
Fifszyc Hesel, zam. tamże. 935—VI 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okr. w Wij- 
nie wciągnięto pod Nr. Nr. 

w dn. 9 lipca 1927 r. 
6615 1. A <lzaak Salman fabryka garbarska> w Wil- 

nie, ul. Meczetowa 09. Firma istnieje od 1907 r. Właściciel 
lzaak Salman, zam.przy ul. Sierakowskiego 24. Prokurenci zam. 
w Wilnie: Gierc Czarny pray ul, Piekiełko 7 i Abram Salman 
przy ul. Sierakowskiego 24, każde z prokurentów samodziel- 
nie ma prawo podpisywać czeki i inno dokumenty pieniężne, 
również żyrować weksle klientów, natomiast węksle własne 
podpisywane za firmę, również akcepty i tratty muszą być 
podpisywane przez obydwóch prokurentów łącznie. 936—VI 
  

6616 I. A. <Zelikowicz Samuel» w Wilnie, ul. W. Ste- 
fafńiska 13, sklep Żelaza. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel 
Zelikowicz Samuel, zam. przy ul. Szopena 3, — 937—VI 

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wiinie w 
dniu 11.VII 1927 r. pod Nr, 367 wciągnięto wpis dodatkowy: 

R.. H. Sp. Ill 367. <Bazar Przemysłu Ludowego Spół- 
dzielnia Handlowa z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Wilnie». Siedziba przeniesioną została na ul. Kasztanową Nr. 
3 m. 2. Na miejsce Stanisława Rzewuskiego i Michała Jakób- 
czyka do Zarządu powołano zam. w Wilnie: Ignacego Turskie: 
go przy ul. RY 25 i Ignacego Bończa Rutkowskie- 
go przy ul. Witoldowej 11, 947—VI 

dumy; „Zastępea Następey'* sztuka w 8 skt. 
rogram: <WUJCIO — WARJAT» komedja w 2 aktach. Początek seansów: w 

niedzielę i święta od g. 4-ejj w soboty o 
biletów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10-ej. 

@ g. 5ej, w inne dnie od g. 6. Сепу 

ANNANNNANBANNN 0000000000000000006000000000052500 

6 Z powodu likwidacji Koiportažu pism 
Ф8 Związku Inwalidów Wojennych w Wilnie, 

uprasza się sz. wierzycieli o nadsyłanie swych rekla- $$ 
macji z tyłułu zadłużenia się tegoż Kolportażu, 
Komisji 

do 
Administracyjnej _ pomienionego Związku 

(Ostrobramska ul. 19) do dnia 15 sierpnia 1927 r. 
t0000000900200000002004200205400005 ARUNNNUNNUNUKWE 
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00090000000009% POWOZIK 
ASNajlepszą oliwę do maszyn rolniczych, R na gumach sprzedam 

> niedrogo. Ostrobram- 
ska 25, u właściciela 

. domu, 

   
    

    4 . На Do odnajęcia 
, dwa pokoje zamotne. 

Motorów, mu ze a 
Lokomobil, wygodami i telefonem. 
Młocarń, sieczkarń i t. @, х 

w dowolnych ilošciach poleca 

Kasztanowa 5 m. 7. 

POSZUKUJĘ 
wykwalifikowanego 

| nauczyciela łaciny i 
matematyki na lato 
na wieś dla ucznia 

= 8 klasy, Mickiewicza 7 
m. 5, od 5 — 6 godz, 
Warunki dogodne. 

otrzyma kto pożyczy 
zł. 500 do 1.000, mie- 
sięczna płaca zł. 100, 

przewozić towar. 
Informacje udziela 

Makowski Zawalna 15 

kradziona dnia 24 
Czerwca Db. r. 
książeczkę woj- 

skową wyd. przez 
„ U. Lida, rocznik 

1890, na imię Chaima 
*Lejby Gumnica, 
unieważnia się. 

ŁODY 
M ABSOLWENT 

Państwowej 
Szkoły Handiowej, z 
praktyką biurową, po- 
sładający gruntowną 
znajomość księgowości, 
(system amerykański, 
włoski, komisowy, 

fabryczny i Taylora) 
korespondencji handlo* 
wej, piszący na ma- 
szynie z szybkością 
135 uderzeń na mi. 
pak: usilnie prosi 
W.P.P. o zaofiarowa- 
nie jakiejkolwek posa- 
dy błurowej, może 
być na wyjazd, Ła- 

  

skawe zgłoszenia pro* 
szę skierować do adm. 

powodu wyjazdu 

duży składający się z 
2 pokoi przy ulicy 

Biurza Reklamowem 
Ś. Grabowskiego 

«Słowa» pod 

natychmiast do 

Mickiewicza w  Cent- 

ul. Garbarska 1. 

  

    

Bezpłatnie 
Utwory 

   

    

Aleksandra 
w najszerszych kołach. 
tych bezpłainie. Każdy czytelnik niniejszego pisma, który w 
nadeśle do naszego binra niżej dołączony kupon, otrzyma bezpłatnie 

kompietne wydanie 

DZIEŁ ALEKSANDRA DUMASA 
w 24 tomach, zawierających około 4000 stron druku. 

Aleksander Dumas jest największym powieściopisarzem Światowej litera- 
tury. Romanse jego, pisane z niebywałem, ZAPIERAJĄCEM DECH, 
napięciem, ożywione cudownym humorem, nieporównaną fantazją foraz 
mistrzowską sżtuką opowfadania, trzymają każdego czytelnika pod swoim 

przemożnymm wpływem. 

Dzieła jego ukażą się w tłumaczeniu bez zarzutu, ładnie wydane w 
zwykłym książkowym formacie. Wysyłkę uskuteczni się 
zamówień. Jako zwrot kosztów opakowania i 

Trzej muszkieterowie, Wicehrabia de Bragelonne, 
Maison Rouge, Mohikanowe paryscy, Kapitan Pamphil 
Tulipan, Hrabia Monte Christo, Kawaler d'Harmenthal, Anioł Pitou, 

Kobieta w Aksamitnym Naszyjniku i t. d. 

Niniejsze ogłoszenie ma moe tylko dla kuponów, otrzymanych w 

Prosimy nie załączać pieniędzy wzgl. znaczków pocztowych. 

Bibljoteka FKodzinna 
Warszawa, Sienkiewicza 1 

БРЯГСКОЛЕНОРЫО ИЛ 

KUPON. Podpisany życzy sobie otrzymać bezpłatnie dzieła Aleksandra 

Dvmasa. Imię I nazwisko: . ši s 

Ulica: Zawódz ° 

Miejscowość: . 

M 

Z'końcem przyszłego miesiąca ukaże się nasze nowe wydanie dzieł 
Aleksandra Dumasa. Diżeniem naszem jest rozpowszechnienie tych dzieł 

ostanowiliśmy zatem oddać dużą część utworów 

ogłoszeń, 
PO 50 GROSZY ZA TOM. Następujące dzieła będą rozdane bezpłatnie, 

Kawaler de 

  

<Zdolny 10», 

Z odstąpienia lokal 

rum. Wi-domošč ® 

ciągu 10 dni 

w kolejności 
żądamy 

le, Czarny 

ciągu 10 dni.       

  

e POSADĘ  Gebulki narcyzów 
PEŁNYCH 

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

Ościukowicze 
Tutzłłowa: 

Do wynajęcia 

* 2 pokoje 
z korzystaniem kuchni, 
ze wszystkiemi wy» 
godami, ul, Mickie- 
wicza Nr 48 m. 3. 

DOKTÓR 

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

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i thor, 
DRÓG MOCZ, 

r 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

w. Ir. Nr. 31. 

Dr. G. Wolfson 
weneryczne, | MOCZ0- 
płciowe i skórne. uj 
Wileńska 7. tel. 1067. 

    
    
   
    

      
    

    

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

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

DOKTOR 

Aleksander Libo 
Cher. by us u, gardła 
inosa. Zawalna 22, 
od 9—12 i 2 —5 p.p. 

W. ZP. № $8, 
Bezinteresownie 

poszukuje na wieś 
do 1-go września, 

nauczycielka, zajęcia 
z dziećmi,  Arsenal- 

ska 6—1. 

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

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

Poszukuję 

POSADY BONY 
z szyciem do dzieci, 
od lat 3. Mogę zająć 
się gospodarstwem. 
Zgodzę się na wyjazd. 
Wielka 23 m, 4, 

mieszk. por. Chrysto- 

    

dia J. W. 

"POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w. cent- 

rum miasią poszkkujęę 
Zgłoszenie sub. J. I. 
do adm. <Słowa>. ———— 

Poszukuje 
się dwóch_ pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm «Słowa». — 

naleziono @та 24 
Z b. m. o godz. 

10-tej wiecz. 
rtmonetkę, Z SUIMĄ, 
S Io 40 4. Ode- 
brać można w auto- 
busie Nr 14,275 lub 

  

u  konduktora  Ka- 
weckiego w tymże 
autobusie. 

ZAGINĄŁ 
przed czterema dniami 
pies, biały szpic, wabi 
się „Nix*, ostrzyżony 
na lwa. Osoby mające 
jakiekolwiek _ wiado- 
mości uprasza się ła- 
skawie O zakomuniko- 
wanie, za wynagro- 
dzeniem, pod adresem: 
Cukiernia B, Sztralla, 
Mickiewiczą 12, No- 
sowicz Michał. Nad- 
mienia się przytem, 
że samowolne przy- 
trzymywanie psa 
bęczie — policyjnie 

ścigane. 

szczęśliwa, łkające Co się stało na 
Boga? 

P, de Prase zgasiła światło. 
— O, mój Boże, mój Boże! Ciociul 

Co się stała?,. 
P. de Prase w ciemności rozsu- 

nęła firanki, poprzez szyby wsliznęło 
się do pokoju opalowe światło księ- 
życa. 

> Gilberta z sercem bijącem mło- 
tem była biiska omdlenia, Otoczyło 
ja ramię ciotki, która przyciągnęła ją 
do siebie pieszczotliwie. 

— Moja droga, kochana, musisz 
zdobyć się na odwagę... Ten, które- 
go kochasz, nie jest ciebie godnym! 

Okrzyk buntu i szloch rozpaczy 
były jedyną odpowiedzią. 

— Nie, Gilberto, Nie jest on 
kim, jak myślałaś, 

— Proszę mi 
To straszne. 

—- Sama zaraz zdasz sobie z te- 
go sprawę... Chodź!... 

Zrozpaczona, bezwolna, z trud- 
nością at daj głos z zaschnię- 
tego gardła, zapytała: 
Fm gdzie, Dlaczego? Co to 

ma znaczyć?... 
— Dowiesz się zaraz, moja ma- 

leńka. Uspokój się, błagam cię, jeśli 
mnie kochasz! 

— Ktoś otworzył bramkę... szep- 

ta- 

to wytłomaczyć... 

nęła Gilberta —Kto idzie? 
P. de Prase podeszła do okna i 

wyjrzała z poza firanek. 
— To Lionel wraca... Chodź ze 

metą, Gilberta. Nie odzywaj się tylko. 
— ©О Boże, mój Boże! powtarza* 

ła dziewczyna, chwiejąc się na no- 
gach i drżąc, jakby szła na tortury. 
— an, Boże, co też on mógł zrobić?.. 
Istotnie był trochę dziwny czasami, 
ale wreszcie... 

Och! Janku... Janku... 
Zeszły ze chodów, ciotka podtrzy- 

mywała słabnącą Gilbertę, zachowu- 
jąc okrutne milczenie. 

Światło księżycowe  wysrebrzylo 
sień, przez którą przechedziły, 

Drzwi od gabinetu były otwarte; 
w głębi pokoju widać było otwarte 
okno. 

W sieniach zbliżył się do nich 
wysoki cień Lionela. 

Lionel schylił ku nim głowę, da- 
jąc znak porozumiewawczy. 

— Chodźcie. 
Gilberta nieprzytomna prawie 

szła za ciotką, która prowadziła ścis- 
kając jej: dłoń. 

Lionel ukrył je za parawanem w 
którym była dziurka zrobiona umyśl- 
nie, by Gilberta mogła. patrzeć. 

Gilberta żyła, jakby pod wraže- 
niem strasznego koszmaru... widziała 

pedwórze zalane Światłem  księżyco- 
wem, bruk wydawał się pokryty 
śniegiem, pełaym blasków, w głębi 
odciniała się wyraźnie wśród jasnej 
przestrzeni czątna bramka... 

P. de Prase ściskała w swych roz- 
palonych rękach dłoń nieszczęśliwej 
dziewczyny. 

— Co ja zobaczę, ciociu? Och, 
przez litość, powiedzieć mi... 

— Cicho! Gilberto! Droga, kecha- 
na, moja malutka! Trochę cierpliwości 
a przedewszystkiem ani słowal... 

— Ach! Cóż to za tortury. Cze- 
mu mnie tak męczycie?... 

Nie mogła powstrzymać jęków, 
pełnych bólu, rozpaczy, 

— Patrz! — szepnęła nagle p. de 
Prase. 

Cisza ciężka, rozpaczliwa, otoczy- 
ła ich... 

Cień ludzki 
płot. 

przeskoczył przez 

ilberta powstrzymywała oddech. 
Lionel z matką znikli zupełnie w 
ciemności i ciszy. 

Człowiek zręczny, gibki przebiegł 
przez dziedziniec. Na plecach niósł 
ciężar jakiś... 

Stopy jego bez szelestu dotykały 
się do ziemi. Jak senne  widziadło 
skradał się ciche, dyskretnie, wzdłuż 
muru. 

Gilberta poczuła, że odciągano ją 
wtył, Cofnęła się posłusznie. Parawan 
posunął się za nią bez szelestu. 

Tajemniczy człowiek znalazł się 
nagle w sieni. Otworzył drzwi oszklo- 
ne, które pozostawił  przymknięte. 
Poruszał się pewnie, swobodnie. 
Zbliżał się. W jasnej przestrzeni za- 
rysowała się jego postać wysoka, 
smukła. W srebrnem świetle zaryso- 
wał się wyraźnie jego: profil. Gilberta 
drgnęła. Dłoń jakaś przylgnęła do 
jej ust. Zrezumiała, że Lionel ją 
pilnuje. 

Z trzaskiem zapaliła się latarka 
elektryczna, Oślepiające światło jasną 
smugą oświecile drogę przed niezna- 
jomym. Spoczęło na meblach, ścia- 
nach, na parawanie i portjęrach. W 
tejże chwili prawie zniknęło światło. 
Człowiek przestąpił próg gabinetu. 
Gilberta pociągana, przez jakieś silne 
ramię musiała zmienić kryjówkę. Dy- 
wan zagłuszał kroki. 

Tymczasem drugi cień ludzki 
wśliznął się do sieni; przerażona Gil- 
berta poznała niekształtną postać 
Aubry'ego, którego brzydzila się i 
bała. Zrozumiała wkrótce, że stanął 
za nią. 
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