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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. 

+ Osuszanie Polesia, 

Przed kilku tygodniami ukazala 
się broszura wydana przez komisję 
techniczną w. komunikacyjnych oraz 
tranzytu przy Lidze Narodów, poświę- 
cona sprawie osuszania Polesia. Bro- 
szura ta jest owocem długiej pracy 
ekspertów, którzy tę doniosłą dla ży- 
cia gospodarczego Polski sprawę 
wszechstronnie zbadali. Projekt eks- 
pertów w głównych zarysach przed- 
stawia się następująco: 

Olbrzymie przestrzenie Polesia w 
granicach Polski zajęte przez bagna, 
błota i torfowiska sięgają 1.676.000 
hektarów, t. j. wynoszą 40 proc. ca- 
łej powierzchni Polesia. Obszary te 
mogłyby wyżywić liczną ludność, 
gdyby się stały podatne do celów 
uprawy rolnej. Miałoby to wielkie 
znaczenie przy tak wielkiej ich prze» 
strzeni ze względu na rosnącą szybko 
liczbę Judności w Polsce i na odczu- 
wany brak ziemi zdatnej do uprawy. 
Obecnie zaludnienie Polesia jest bar- 
dzo rzadkie i wynosi zaledwie 21 
mieszkańców na kilometr kwadratowy. 
Polesie mogłoby natomiast wyżywić 
kilkakrotnie większą masę ludneści 
w razie osuszenia błot, bagien, 
prowadzenia nadmiaru wód, zdreno- 
wania gruntów. 
miar ludności rolniczej z innych dziel- 
nic kraju mógłby być z pożytkiem 
skierowany do Polesia, gdzie na osu- 
szonych obszarach zakwitłaby kultura 
rolna, a miejsce torfowisk i bagien 
zajęłyby pola uprawne i łąki. 

Pierwsze próby osuszenia Polesia 
datują się z wieku XVil i XVIII, czy- 
nił je rząd pelski, przeprowadzając 

| 

kanały. W r. 1874 podjął rząd rosyj- . 
ski tę samą próbę w części wscho- 
dniej Polesia, która-znajduje się dzi- 
siaj na terytorjum Z. S. S. R. 

Cyfry z roku 1912 i 1915, odno- 
* szące się do terenów zdrenowanych, 

wskazują znaczne zwiększenie się do- 
chodow z majątkėw zmeljorowanych, 
Tak więc, gdy ten sam majątek da- 
wał w r. 1908 3 rb. dochodu z he- 
ktara, w r. 1912 przyniósł on 20 rb. 
dochodu z hektara; w innej posiadło- 
ści osiągnięto 909 rb. ogólnego do- 
chodu za r. 1910, a 3.013 rb. 1912 
г., po przeprowadzonem drenowaniu 
obszarów. Przeciętnie dochodawość 
majątków drenowanych na Polesiu 
wzrastała dwu i trzykrotnie, 

Przedsięwzięcie tak wielkie możli- 
we jest pod względem technicznym, 
zdaniem kompetentnych fachowców 
przy wyzyskaniu Prypeci i Dniepru, 
jako koryt edprowadzających nadmiar 
Wód, oraz wybudowanie sieci kanałów. 

Ze strony finansowej osuszenie 
błot poleskich wymagałoby nakładu 
420 milj. zł. ogółem, co pozwoliłoby 
uzyskać 1 i pół miljona hektarów 
ziemi zdatnej do uprawy; z tej zaś 
ilości 1.200.000 hektarów osuszonych 
już zwróciłoby koszty prac ogólnych, 
tak iż pozostałe 300,000 hektarów da 
łoby czysty zysk. 

Organizacja prac nad osuszeniem 
Polesia jest przedsięwzięciem tak wiel- 
kiem, iż nie mogą się jej podjąć 0s0- 
by i przedsiębiorstwa prywatne, 2 
drugiej zaś strony nie jest wskaza- 
nem, aby cały ciężar tych prac spadł 
na barki państwa. Najlepszym przeto 
wydaje się być system podziału prac 
między państwo a osoby, instytucje 
prywatne i społeczne, przyczem pań- 
stwu przypada rola opracowania pla- 
nu ogólnego robót pod względem 
technicznym, rolniczym, gospodarczym, 
zorganizowanie akcji pożyczkowej i 
kredytowej, oraz wykonanie pewnej 
części robót technicznych, dotyczących 

4 koryta i regulacji rzek, oraz kanałów 
pierwszej kategorji. Osoby prywatne, 
przedsiębiorstwa, instytucje, 
wypełniają natomiast prace, dotyczące 
robót o znaczeniu lokalne. 

Taki jest projekt ekspertów. Zby+ 

od- 

W ten sposób nad- 

gminy. 

tecznie mówić o znaczeniu jakie zre- 
alizowanie tej olbrzymiej pracy będzie 
miało w dziedzinie gospodarczej, Lecz 
po za dziedziną gespodarczą osusze- 
nie błot poleskich, uruchomienie  ol- 
brzymiego warsztatu będzie miało 
również doniesłe znaczenie politycz 
ne. Znaczenie polityczne osuszenia 
błot poleskich polega ma tem, że 
przez podniesienie dobrobytu miejsco- 
wej ludności, przez danie. jej warszta- 
tu pracy usunie grunt z pod nóg 
wrogiej agitacji sukceserów „Mroma- 
dy“ i innych organizacyj wywroto* 
wych, 

Zainteresowanie się kwestią osu- 
szenia Polesia przez Ligę Narodów 
sprawia, że realizacja tej sprawy ma- 
bicra cech prawdopodobieństwa wobec 
możliwości uzyskania w tym celu ka-. 
pitałów zagranicznych. 
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Unia celna mistrjacho-czesku 
Środek czeski przeciwko dążeniom ku Anschlussowi. 
BERLIN, 28—Vil. PAT. „Vorwaerts" twierdzi, powołując się 

na otrzymane ze źródła wiarygodnego informacje, że rząd cze: 
chosłowacki za zgodą Francji zwróci się na jesieni do rządu 
austriackiego z propozycją zawarcia unji celnej między Austrją a 
Czechosłowacją. W ten sposób przemysł austrjacki otrzymałby 
rynek zbytu da swych produktów, a równocześnie Austrja mo- 
głaby zaopatrzyć się w artykuły żywnośelowe, co musiałoby spo- 
wodować osłabienie dążeń Austrji w kierunku anschlussu. 

Według doniesienia <Vorwaertsu» oczekują powszechnie, że 
Austrja zgodzi się na tę propozycję. Dziennik wskazuje, że pro- 
jekt ten napotka na rótne przeszkody, przedewszystkiem wsku: 
tek tego, że zarówno przez Austrię, jak Czechosłowację udzielo- 
na była państwom europejskim kauzula największego uprzywi- 
lejowania. Państwa te na wypadek powstania unji ceinej między 
Austrją a Czechami mogłyby wystąpić również z żądaniem zawar- 
ca unji celnej. 

Możliwości współpracy niemiecko francuskiej 
GDAŃSK, 28 VII. W tutejszej „Danziger Ztg * pojawił się 

artykuł b. francuskiego minisira Louchera na temat możliwości 
współpracy niemiećko-francuskiej, Autor wskazuje, że cała poli» 
tyka europejska pozostaje pod wpływem rozwoju stosunków 
trancusko niemieckich. Europa, zdaniem Louchera, tylko wtedy 
może mieć zapewniony pokój, kiedy naród francuski i niemiecki 
wcielą w życie plan wspólnej pracy. Poincare popiera politykę 
zbliżenia prowadzoną przez Brianda. 

Loucher zakończył swój artykuł podkreśleniem, że Niemcy 
zajmą z powrotem swe stanowisko w koncernie narodów, że 
Niemcy mają te same prawo co Francja, że Francja zwalczać 
będzie wszelkie próby uzyskania przewagi przez innych, nie prag- 
nąc atoli przewagi dla siebie. Współpraca pomiędzy obu naroda- 
mi musi być poprowadzona do skutku i to nietylko między 
Niemcami a Francją, ale należy też zapewnić współpracę innych 
narodów europejskich. : 

Pożyczki amerykańskie dla Sowietów. 
Sprzeciw p. Hoovera, 

NOWY YORK, 27—VII. PAT. Amerykański Minister Handłu p. 
Hoover oświadczył, że jest przeciwny wszelkim pożyczkom na rzecz obce- 
go przemysłu potasowego. Z tego powodu przeciwny jest on požyczce 5 
miljonów dolarów, którą chce udzielić firma Dillon Read et Co. Sowietom 
dla eksploatacji złóż potasowych. Ponadto oświadczył p. Hoover, iż jest 
również przeciwny zamierzonej pożyczce 25 miljonów dolarów, którą chce 
udzielić pewna grupa bankowa Sowietom. 

44 POlityka Anglji*wobec Chin. ©). 
LONDYN, 28 VII. PAT. Minister Chamberlain w odpowie- 

dzi na pytanie w lzbie Gmin zaznaczył, że polityka Anglji wo. 
bec Chin nie uległa zmianie od czasu deklaracji, jaką złożył rząd 
w lutym b. r. Rząd angielski w dalszym ciągu uprawiać będzie 
politykę prowadzenia z Chinami rokowań w sprawie zawarcia 
nowych traktatów, dotyczących zmienionej sytuacji w tym kraju 
nie wcześniej jednak, aż znajdzie jako kontrahenta rząd chiński, 
będący w możności wypełnienia przyjętych na się zobowiązań. 

Rugi urzędnicze w Turcji. 
BUDAPESZT. 28, VII. PAT. Dzienniki tutejsze donoszą z Angory, 

że obradująca w Angorze komisja dyscyplinarna wydaliła ze służby pafi- 
stwowej 600 iureckich urrędników państwowych z powodu ich współ- 
pracy z Anglją podczas wojny o niepodległość. Wśród zwolnionych 
funkcjonarjuszy znajduje słę wielu wyższych urzędników państwowych 
oraz kilku posłów ostatniego Zgromadzenia Narodewego. 

W obawie putchu Pangalosa. 
BUDAPESZT. 28.VII. PAT. Dzienniki donoszą z Aten o specjalnych 

zarządzeniach przedsięwziętych przez rząd grecki w związku z wiado: 
mością, jaka doszła do rządu, że „oficerowie marynarki zwolennicy Panga- 
losa mają zamiar przedostać się łodziami motorewemi na pokład okrętów 
wojennych celem obsadzenia ich i zainicjowania rewoity przeciw obecnemu 
rządowi. 

Teoretyczne zbombardowanie Londynu. 
ŁONDYN. W drugim dniu manewrów floty lotniczej imperium Bry+ 

tyjskiego okazało się w wyniku ćwiczeń, że Londyn nie jest dostatecznie 
broniony przed atakiem nieprzyjacielskich samolotów, albewiem dwum 
lotnikem, którym powierzona była rola atakujących, udało się mimo zasto- 
sowania środków obronnych obrzucić teoretycznie bombami Pałac  Spra- 
wiediiwości i Ministerstwo Lotnictwa. 

Sprawa spałenia przez Niemców Orchies. 
Z historji wojny Światowej, 

PARYŻ, 28—VII. PAT. w odpowiedzi na kilkakrotnie pona- 
wiane twierdzenia niemieckie w sprawie pożaru w Orchies w r. 
1914 agencia Havasa ogłasza deisiaj dwa dokumenty, stwierdzają: 
ce winę Niemiec. Jednym dokumentem jest pismo mera z Orch es 
z 25 września 1914, wystosowane do prefekta departamentu Nord, 
a doncszące o wypadkach jakie się wydarzyły w Orchies. Pismo 
stwierdza, że do miejscowości tej przybyło 4 września 1914 sie- 
dem samochodów niem eck ch żolnierzy z odznakami Czerwone« 
go Krzyża w celu zabrana rannych. Ci żołnierze niemieccy 
pierwsi daii strzały do patrolu francuskiego. Francuzi odpowie- 
dzieli ogniem, zabijając czterech Niemców i zabierając 3 samo- 
chody. <= 

Nazajutrz kolumna wojska niemieckiego podpalla domy 
miasta Orchies oraz uprowadziła ludność, wśród której była kos. 
bieta, która zmarła skutkiem ran od bagnetów. Francuzi odpie- 
rając ataki wzięli do niewoli szeregowca nemieckiego, który ze- 
znał, że otrzymał rozkaz podpalenia domu ' celem pomszczenia 
zabitych niemieckich żołnierzy. Drugi dokument zawiera zezna- 
nia naocznego świadka potwierdzone przez mieszkańców miasta 
Orch es, a przedstawiające wydarzenia w taki sam sposób. 

„Świadectwo msgn. Charcot. 
PARYŻ, 28 7. Pat. W związku ze sprawą 'spałenia przez Niemców 

w czasie wojny światewej miejscowości Orchies, którą to sprawę poru. 
szył w swej znanej mowie Poincare, ogłasza msgn. Charcot, który w czasie 
wojny był biskupem w Lille co następuje: Niemcy z rozmysłem podpalili 
Orchies pod pretekstem opartym na kłamstwie, jakoby żołnierze francuscy 
strzelali w mieście tem z okien do wejsk niemieckich: Przeciwne twierdze- 
mia Niemców mijają się z prawdą. 

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

Redakcja ręzopisów niezamėwionych nie zwraca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpa) 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świ. 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 

_ Nąasiedzka lojalność Czech. 
Dzieją się na świecie rzeczy zgo- 

ła dziwne. Mamy sąsiada, z którym 

utrzymujemy przyjazne stosunki, a 

sąsiad ten odpłaca nam uciskiem na- 

szej mniejszości zamieszkałej na jego 

terenie państwowym. Mowa tu o 

Czechach, Po za tem mało przyjaciel- 
skiem, jak na lejalnego sąsiada przy- 
stało, traktowaniem naszych rodaków 
rząd p. Benesza udziela przytułku i 
troskliwej opieki włącznie do popar< 

cia finansowego najrozmaitszym kon- 
spiracjom ukraińskich i białoruskich 
wywrotowców. Z Pragi, podobnie jak 

czerwonego Mińska ciągną ku nam 

miazmaty anarchji, z tą tylko różnicą. 

że bakterje praskie są zabarwione 

nacjonalistycznie. 

Leży właśnie przed nami ostatnie 

wydanie czasopisma białoruskiej po* 

stępowej studenterji p. t. „Nasz Pra- 
mień*. Jest to najnowszy dowód tej 
łojalności Czechów, którą nam płacą 

za znaczne ustępstwa, jakie Polska 

w trosce o utrzymanie dobrych sto- 
sunków z swymi sąsiadami na rzecz 

Republiki Czechosłowackiej poczy- 
niła. 

Jak wiadomo pewna część mło- 
dzieży białoruskiej, nie mogąc znaleźć 

wobec polityki endeckiej miejsca w 
wyższych uczelniach polskich, wyemi- 

growała do Czech. Tam ją powitano 
z otwartemi rękami. Krótkowzroczna 
polityka pierwszych rządów po woj- 
nie z bolszewikami nie mogła prze- 

widzieć, że odpychając młodzież bia- 
łoruską od kuliury polskiej pcha ją 
w objęcia wrogiej nam propagandy 
sowieckiej i czeskiej. Czechy jak i 
Sowiety skrupulatnie wykorzystywały 
wszystkie błędy naszej polityki naro- 

dowościowej:: Młodzież, która wyemie 
growała z Polski szukając swiatła 
wiedzy, zrażona do Polski, stała się 

rzecz jasna gruntem podatnym. Część 
jej, bardziej odporna, zachowała swą 

samodzielność i bezkrytycznie nie 

poddała się wpływom sowieckim, inna 

natomiast stała się posłusznem na- 

rzędziem w rękach polityków z Mo: 
skwy i Mińska i jako organizacja 

postępowej studenterjj uprawia pro* 

pagandę sowiecką gdzie ijak się da. 
Pod niewinoym tytułem organizacji 

postępowej studenterji kryje się jaczejka 

komunistyczna, której. bezpośredniem 

zadaniem jest wychowanie i wykształe 
cenie przyszłych kierowników «Hre- 

mad» dla prowadzenia roboty wy- 

wrotowej w Polsce. Przygotowanie to 
odbywa się całkiem jawnie w stolicy 
naszego sąsiada) czeskiego, z którym 

łączą nas stosunki przyjazne. Wyglą- 
da ma paradoks, tymczasem jest to 
oczywista prawda. › 

Powróćmy jednak do wydawnictwa, 
Nawiasem mówiąc, dziwić się należy 

dlaczego nasze władze tolerują roz- 

powszechnianie tego wydawnictwa w 
Polsce. Pobieżne przejrzenie dość 
grubego zeszytu wystarcza, aby zór- 

jentować się co do jego charakteru 
i celów jakim służy. Od pierwszej do 
osiatniej strony naszpikowane jest 
najczystszej próby propagandą komu- 
nistyczną. Ojgrócz kilku artykułów 
poświęconych Polsce i stosunkom 
panującym na ziemiach polskich, są 
tam i wiersże pisane... w Wilnie na 
Łukiszkach. Są również i zdjęcia ma- 
jące ilustrować ofiary ucisku polskie- 
go. Na jednem z zdjęć widzimy ob- 
nażone ciało mężczyzny, na którem 

znać kilka ran. Fotografja ta dziwnie 
przypomina jedno z zdjęć ohydnege 

mordu na tle zemsty rodziny wło- 

ściańskiej pod Warszawą, który miał 
miejsce na wiosnę b. r. i nic wśpól- 
nego z polityką nie ma, Dalej są dwa 
zdjęcia posła Wołoszyna i Miotły z 

głowami obwiązanemi ręcznikami, co 

ma oznaczać że posłów tych pobiła... 

polska policja. : 
W artykułach inaczej o Polsce się 

nie mówi jak o «kułaku międzynaro- 
dowej burżuazji wymierzonym w kie- 

runku Sowietów». «Polska została 
- stworzona przez sztab międzynarado- 

* wej burżuazji Ligę Narodów i jako 
taka nie prowadzi swej własnej poll- 

tyki a robi to co każe Chamberlain 
i inni imperjaliści i słudzy kapitału»... 
Tego rodzaju frazesy oklepane i nud- 
ne, a będące stale przez prasę sowiec- 
ką używane, stanowią większość arty- 
kułów „Nowego Promienia”. 

Najciekawszym z wszystkich nota- 
tek jest niewątpliwie olbrzymi artykuł 
p. t. «Życie polityczne na Białorusi 
Zachodniej». Jest to zbiór wymyślań 
pod adresem dwóch stronnictw bia- 
łoruskich, które trudno posądzać o 
sympatje do Polski; są to «Sielanski 
Sojuz i Chadecja». Posiępowa siu- 
denterja utrzymuje, że oba te stronnic- 
twa są narzędziem „faszystowskiej 
polskiej defenzywy i służą wytrwale 
w ćelu rozbijania jednolitego robotni- 
czo-włościańskiego frontu“. 

Powodem tej napaści na stronnic- 
twa białoruskie jest ich stosunek do 
Mińska. Trzeba bowiem przyznać, że 

Sielanski] Sojuz posła Jeremicza, a 
tembardziej Chadecja białoruska mi- 
mo całego radykalizmu społecznego 
do polityki sowieckiej w sprawie bia- 

łoruskiej ustosunkowały się krytycz* 
nie. 

Postępowa situdenterja nie szczędzi 
również napaści na tych emigrantów 
Białorusinów w Pradze, którzy trzeź- 
wo patrząc w przyszłość jwidzą swe 
ideały narodowe bez okularów so 
wieckich. : : 

Dziwnem oczywiście musi się wy- 
dać każderzu, w jaki sposób stolica 
zaprzyjaźnionego z Polską państwa 
może być  siediiskiem „wrogiej nam 
propagandy komunistycznej pod szyl- 

dem białoruskim. Wyjaśnienia tego 
stanu szukać trzeba w subteinej in- 

terpretacji _. zapewnień .. miarodajnych 
czynników czeskich » „lojalności są: 
siedzkiej i przyjaźni jaką Czechy ży- 
wią ku Polsce*. Sz. 

EGZESKREGUWYO ZY ZE ZYWEZYTYC OTW О ORIROWOWEZORCZZZĄ 
Projekt rozporządzenia 0 

zwalczaniu żebractwa. 

WARSZAWA, 28—Vil. ;Pat. W 
dniu 28 bm. ministerstwo pracy i o* | 
pieki społecznej przesłało do biura: 
prawnego przy prezydjum Rady Mi- 
nistrów projekt rozporządzenia Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej 0 zwalcza: 
niu żebractwa i włóczęgostwa. 

Bezrobocie w Polsce, 

Według danych Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy liczba pe- 
szukujących pracy w całym terenie 
Rzeczypospolitej wynosi obecnie 
190578 osób wobec 3625 wolnych 
miejsc do objęcia. 

Wśród poszukujących pracy naj- 
liczniejszą grupą są pracownicy w 
górnictwie i robetnicy niewykwalifika- 
wani, Którzy stanowią przeszło trzecią 
część ogólnej liczby bezrobotnych, 
Następne miejsca zajmują pracownicy 
umysłowi, pracownicy branży włókien- 
niczej, metalowej, robotnicy ;relni i 
hutnictwa. W ciągu miesiąca czerwca 
stan bezrobocia zmniejszył się o 16 
tysięcy osób. 

Inż. Panli skazany został na 
trzy miesiące więzienia. 

WARSZAWA 28 VIl (żel. wź. Słowa) 
Po całodziennych obradach sądu okrę- 
gowego w sprawie oskarżenia inż. 
Pauli o zniesławienie minisira Mie- 
dzińskiego sąd wydał wyrok skazują: 
cy inż Pauli na karę więzienia w prze- 
ciągu 3 miesięcy. 

Oskarżony przez swego obrońcę 
zgłosił wniesienie apelecji. 

Poseł Nuxa o rokowaniach z 
Polską. 

RYGA, 28 Vil. PAT. Przybył tu 
łotewski poseł w Warszawie Nuxa, 
który: w rozmowie z dziennikarzami 
oświadczył, że Polska pragnie za- 
wrzeęć umowę handlową z Łotwą. 
Poseł ma nadzieję, że wszelkie 'stnie- 
jące jeszcze różnice zdań zostaną u- 
sunięte i że obie strony dojdą w nie” 
dlugim czasie do porozumienia. 

Zblokowanie list litewskich w 
Kłajpedzie. 

Litwini kłajpedzcy porozumieli się 
ostatecznie co do wystawienia w cza* 
się wyborów trzech list — średnich 
rolników, drobnych rolników i listy 
społecznej. Listy te będą ze sobą 
zblokowane. 

ltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
atecznych oraz z prowincji o 25 proc" drożej. Zagraniczne o 

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

Sejm i Rząd. 
Podzękowanie ks. Heleny w 

imieniu króla Michała Į. 

WARSZAWA 28.V1I. Pat. W od- 
powiedzi na depeszę przesłaną przez 
pana  Prezydeata Rzeczypospolitej 
Ignacego Mościckiego pod adresem 
nowego króla rumuńskiego Michała 
| nadeszła od ks. matki Heleny na- 
stępująca depesza: J. E. Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, Warszawa, Za- 
mek. W imieniu mego syna dziękuję 
W. Ekscelencji za serdeczne współ- 
czucie wyrażone nam w naszym bó- 
łu, jak również za wyrazy sympatji, 
które nas żywo wzruszyly. Helena. 

Poprawa bytu pracowników 
państwowych. 

W związku z dojrzewającą sprawą 
poprawy bytu pracowników państwo= 
wych, dowiadujemy się, że dziś dn. 
29 b. m. zostanie przyjęta przez mi. 
nistra skarbu p. Czechowicza, dele- 
gacja Centralnej Komisji Porozumie- 
wawczej Zw. Zaw. Prac. Państw. 

Tematem rozmowy p. ministra z 
delegacją będą przygotowywane przez 
rząd wnioski w sprawie sposobów, 
jakiemi rząd zamierza poprawić byt 
swych pracowników. 

Tegoż dnia odbędzie się w tej 
sprawie plenarne posiedzenie Centrał- 
nej Kom..Porozum. 

Ustąpienie posła Lasockiego. 

W najbliższych dniach przybędzie 
do stolicy poseł Rzeczypospolitej av 
Pradze p. Zygmunt Lasycki, który u- 
stępuje ze swego stanoWiska i wrę- 
czył już p. prezydentowi Masarykowi 
swe listy odwołujące. 

Przedstawiciel M. S. Wojsk, w 
Zarządzie „Żeglugi Polskiej*, 
WARSZAWA 28 VII. (fel. wż.Słowa) 

W skład Rady Nadzorczej Państwo- 
wego przedsiębiorstwa „Żegluga Pol- 
ska” w Gdyni, eksploatującego sześć 

sių statków handlowych i dwa 
osobowe ma wejść niedługo _przed- - 
stawiciel. Ministerstwa Spraw wisko: 
wych, co jest konieczne ze względu 
na to, że statki „Żeglugi Polskiej" 
stanowią, na wypadek wojny rezerwę 
floty polskiej wojennej, a tym sposo- 
bem zapewniony będzie kontakt między 

- marynarką a przedsiębiorstwem. 

Urlop min. Skłądkowskiego. 

WARSZAWA. 28 Vil (żel, wł, Słowa) 
Dowiadujemy się, że min. Składkow= 
ski skorzysta z urlopu wypoczynko= 
wego dopiero po powrocie z urlopu 
vice-premjera Bartla i vice-ministra Ja- 
roszyńskiego, co nastąpi w pierwszej 
połowie sierpnia. 3 

Minister Składkowski spędzi uriep 
swój w krzju. 

Rozrzeszenie komisji ankieto. 
wej. 

WARSZA WA, 28-VII. (źel.wł. Słowa) 
Do komisji ankietowej ma być w naj: 
bliższym czasie dokooptewany przed- 
stawiciel przemysłu górnośląskiego 
dyr. Dembicki. 
;Poseł Łukaszewicz u min. 

Zielensa, 

RYGA, 28 Vil. PAT. Poseł polski 
w Rydze Łukaszewicz odwiedził dziś 
ministra spraw zagranicznych Zie- 
iensa. 

Rozrywka i nauka w pocze- 
kalniach urzędu. 

W celu uprzyjemaienia iateresan- 
tom oczekiwania na przyjęcia w urzę- 
dach, a jednocześnie zaznajomienia 
ich z działalnością w różnych dzie- 
dzinach administracji państwowej i 
samorządowej, a w szczególności ze 
stanem gospodarki na obszarze 
odnośnego powiatu, p. minister spraw 
wewnętrznych zarządzi;, aby w sta- 
rościńskich pokojach przyjęć były 
poumieszczane: mapy, wykresy, foto- 
grafje i iiusiracje, dotyczące uprawy 
zbóż, hodowli zwierząt domowych, 
ilości i jakeści dróg bitych, ilości 
fabryk i warsztatów rzemieślniczych i 
*% 4. Ponadto winny być umieszczo- 
ne fotogratje i rysunki dokonanych 
przez związki komunalne inwestycji i 
urządzeń w powiecie, wreszcie zdję- 
cia układu geologicznego i osobliw- 
szych krajobrazów powiatu. 

Dła erjentacji obrazy te i rysunki 
mają być zaopatrzone w odpowiednie 
objaśnienia. Tego rodzaju ilustracje 
dadzą się wykonać przeważnie mini- 
malnymi kosztami, a w praktyce stać 
się mogą znakomitym środkiem uświa« 
domienia szerszych warstw  spole- 
czeństwa o stanie i potrzebach admi- 
nistracyjno-gospadarczych kraju. 

Czerwonego Krzyżo. 

R



2 

0 polską kulturę na 
Bialoruš iposiada wiekową trady- 

cję, nie posiada jednak wiekowej kul- 
tury. Pierwszej nie możemy ruszać, 
gdyż byłoby to porywaniem się na 
takie reduty, które są nie do zdoby- 
cia, — drugą natomiast musimy wes* 
przeć naszem doświadczeniem, na- 
szem wyrobieniem, wreszcie wyższością 
naszych walorów umysłowych. 

Nie chodzi i nie powinno. nam 
chodzić o zrobienie z Białorusina Po- 
laka, ale jednocześnie posiadamy ta- 
kie wartości, z którerni kryć się wsty- 
dliwie pod korcem byłoby conajmniej 
niepowetowanym błędem. Te warto- 
ści — to kultura polska. 
53 Nią legitymujemy się przecież przed 
narodami całego Świata, przez nią je- 
dynie zająć możemy pewne i godne 
pozycje w rodzinie ludów, przez nią 
uzyskać możemy szacunek, sympatje 
i życzliwość innych. : 

Propagowanie jej zawsze i WSZĘ- 
dzie jest bezwzględnym obowiązkiem 
każdego światłego Polaka. 

Każdy Francuz, począwszy od 
prenumeratora „Humanitė“, a koń- 
cząc na czytelniku „Action Frangaise“, 
obnosi dumnie po świecie swą kul- 
turę francuską, co niemniej gorliwie 
czyni każdy Anglik, Amerykanin, 
Włoch, Niemiec czy Czech. 

Czemuż tylko my, Połacy, mamy 
mieć tak bardzo wstydliwie zakneblo- 
wane usta? 

Jeśli dobra propaganda polskiej 
kultury zagranicą wychodzi zawsze 
in plus poiskiej polityce zagranicznej, 
czemuż taka sama propaganda we: 

wnątrz granic miałaby wyjść in minus 
polskiej polityce wewnętrznej? 

Mija się z prawdą twierdzenie pe- 
wnych teoretyków politycznych, ludzi 
skądinąd zacnie i szlachetnie myślą: 
cych. że Białorusin nie chce ani pol- 
skiej szkoły, ani polskiej kultury. On 
nie chce tylko, by mu odbierano mo- 
wę jego ojców, z całą jednak cieka: 

wością przyjmuje i wchłania to, co 
mu podaje szkoła polska. 

Nie zaspokoić tego pędu do wie- 
dzy, tej, może często niedość skry- 
stalizowanej, ale wyczuć się dającej 
tęsknoty za wyższym poziomem życia, 
=est to dopiero wtedy nie rozumieć 
goaności.i praw człowieka. 

Wystarczy rozejrzeć się niečo 
wśród warunków miejscowych i po* 
znać zbliska nędzę prymitywnego ży: 
cia białoruskiej wsi, by. raz na zawsze 
wybić sobie z głowy owego pstudo- 
idealistycznego klina w postaci pozo- 
stawienia własnemu losowi tych mas, 
zżartych nędzą, ciemnotą 
zmem, 

Równolegle z dobrze postawioną 
szkołą, szerokie zastosowanie powin- 

a tu znaleźć oświata pozaszkolna: 
za prócz rdzenoych wsi białoru- 
skich usiane są niezliczoną ilością 
zaścianków o zbiałoruszczonej ludno- 
ści polskiej. Mieszkańcy zarówno je- 
dnych jak i drugich osiedli, oddaleni 
lub odcięci zupełnie od kulturalnych 
środowisk, są nadwyraz żądni wiado* 
mości o szerszym niż ich świecie. 

Odczyty o Polsce, demonstrowa* 
ne obrazami, cieszą się zawsze nade 
zwyczajaem powodzeniem. Przesuwa- 
jące się przed oczyma widzów obra- 
zy, ilustrujące sai i duchowy 
dobytek kulturalny Polski, bynajmniej 
mie sp stykają się z niechęcią lub 
wrogim nastrojem. Całkiem przeci- 
wnie, Są one oglądane zawsze Z wi- 
dočznem zainteresowaniem, mając w 
ten sposób duże znaczenie pedago- 
giczne i propagandowe. 

Im silniejszą, doskonalszą, wyższą 
wyda im się nasza kultura, im przy- 
stępniejszą i chwytliwszą uczynimy 
ja dla ich apercepcji, tym łatwiejszy 
znajdziemy dostęp do zamkniętej psy- 
chiki białoruskiego ludu. 

Należy jednak ze smutkiem skon- 
siatowač, że czy to wskutek przesa- 
dnych skrupułów politycznych, czy 
przesadnej skromności, czy wreszcie 
zwykłego niedoceniania ważności ce- 

  

i aikoholi- 

kresach białoruskich. 
lu, — nie potrafiliśmy należycie zor- 
ganizować dobrej propagandy kultury 
polskiej wśród szerokich mas  biało-' 
ruskich. 

Pod tym względem na tle zupeł- 
nej prawie bezczynności innych po- 
wiatów bardzo korzystnie odbija po- 
wiat stołpecki, gdzie zarówno inspe- 
ktor szkolny jak i nauczycielstwo 
rozwinęli i poparli szeroką akcję oświa- 
ty pozaszkolnej. 

Samych odczytów z rozmaitych 
dziedzin gospodarczego i kuliuralnego 
życia Polski w ubiegłym roku szkol- 
nym odbyło się po wsiach, zaścian- 
kach i miasteczkach 125. Całą jesień, 
zimę i wiosnę specjalna instruktorka 
oświatowa spędziła w ciągłych rozja- 
zdach. Organizowano wycieczki w 
głąb Polski z  dorastającą dziatwą 
szkolną i członkami Kół Młodzieży 
Wiejskiej. Urządzano wieczorowe i 
niedzielne kursy dla analfabetów. 
Częste i na wysokim artystycznym 
poziomie stojące przedstawienia sžkol- 
ne i amatorskie szerzą również po 
wsiach dodatni wpływ kulturalny za- 
równo na dziecj, jak i na starszych. 

Na tych szerokich ziemiach, leżą- 
cych tak długo ugorem, Polska ma 
dużą wychowawczą i humanitarną 
rolę do odegrania. Wykładnikiem jej 
siły nie może tu być jedynie wojska 
i policja, lecz prawdziwa, wszech- 
stronna Kultura Polska. 

Marja Haczyńska. 
Nauczycielka szkoły powszechnej 

w Stołacach. 

Weterani z Ameryki we 
Lwowie. 

LWÓW, 28 7. Pat. Wczoraj po 
zwiedzeniu miasta weterani z Amery- 
ki byli aa przedstawieniu w Teatrze 
Wielkim, poczem odbył się w sali 
ratuszowej bankiet wydany przez 
miasto. Na raucie prócz członków 
wycieczki amerykańskiej z prezesem 
Starzyńskim na czele obecni byli wy: 
bitni przedstawiciele władz i spole- 
czeństwa m. Lwowa. Obowiązki go- 
spodarza pełnił vice-prezydent miasta 
d-r Leonard Stahl. Raut przeciągnął 
się do późna w nocy wśród bardzo 
miłego nastroju. Dzisiaj goście w 
dałszym ciągu zwiedzali miasto. Po- 
południu odbyła się wycieczka na 
Wysoki Zamek. Dzisiaj odjeżdżają 
goście na Wołyń. 
Zgon członka wycieczki Po. 

łaków z Ameryki, 
LWÓW, 28 VIL. PAT. Wczoraj 

wieczór zmarł we Lwowie w szpitalu 
redaktor „Dziennika Chicagowskie- 
go* Banasik. Ś. p. Banasik przyje- 
chał we wtorek do Lwowa jako ucze- 
stnik wycieczki weteranów polskich 
z Ameryki. Zachorował on już w 
czasie podróży i z wagonu musiano 
go wynieść na noszach. Zmarł w 
podeszłym wieku. 

Areszty komunistów w Kra- 
kowie. 

KRAKÓW 28-VII|. PAT. Organa 
politycznej policji przedsięwzięły dziś 
w Krakowie szereg rewizyj w miesz- 
kaniach miejscowych działaczy komu- 
nistycznych Józefa Majdy, Leona We: 
kslera, Józefa Cieślika i jednego z 
najwybitniejszych, najbardziej znanych 
komunistów krakowskich Wejciechow- 
skiego. W mieszkaniu tego ostatnie" 
go znaleziono skład podrabianych 
papierosów monopolowych t. zw. 
płaskich. Wyroby te skonfiskowano, 
a sprawę przekazano prokuratorji. 

Wizyta amerykańskich kontr- 
torpedowców w Gdańsku. 
WARSZAWA 28-Vil (żel.wł. Słowa) 

Jak się dowiadujemy 25 sierpnia mają 
przybyć do Gdańska, a prawdopodo- 
bnie i do Gdyni z wizytą dwa kontr- 
torpedowce amerykańskie. Na pokła- 
dzie każdego z nich znajduje się po 
118 marynarzy i 6 oficerów, 

SŁOW O 

Projekt drakońskich praw w Irlandi. 
LONDYN, W Dublinie ogłoszono tekst projektu prawa nazwanego 

<prawem ocalenia publicznego», które w tym tygodniu ma być przedsta- 
wione parlamentowi irlandzkiemu. jeżeli projekt ten będzie uchwalony, 
rząd będzie wyposażony w pełaomocnictwa najszersze pod względem 
represji. 

Według tego. tekstu każdy, uznany za winnego posiadania broni 
palnej bez specjalnego pozwolenia, podlega karze śmierci, długotermino- 
wemu wigzieniu lub też karalności bezterminowej. 

Bill ten daje nadto rządowi prawo niszczenia publikacji podbucza- 
facych i karania ich autorów i drukarzy. Gwardja obywatelska zaś upoważ- 
niona jest do przedsiębrania rewizji i aresztowań bez specjalnych nakazów 
sądowych i do więzienia w ciągu trzech miesięcy każdego podejrzanego, 
co do którego policja w czasie tego okresu przeprowadza śledztwo. 

ARG SZA 

Echa putchu Kappa. 
BERLIN, 28.VII, PĄT. W jednej z posiadłości ziemskich w Meklenburgji 

koło Schwerina, aresztowany został dzisisj por. Rossbach, jeden z osławionych 
przywódców głośnego swego czasu putchu Kappa. Aresztowanie pozostaje w 
związku z wydanym przez Rossbacha w czasie putchu wyrokiem śmierci ne kil- 
ku republikanówej 

od 

Poselstwo litewskie w Szwecji zlikwidowano. 
„Rytas* podaje, iż poseł litewski w Szwecji p. Jurkunas-Zejnius został 

usunięty ze swego stanowiska. Po sprawdzeniu tej wiadomeści w minister- 

Komunizm w Chinach Nowości wydawnicze. 
i przyczyny jego likwidacji. — „Natka Polska». VIIL. „Pamiętnik 

Е 2go zjazdu naukowego» odbytego w 

jeden z wybitniejszych publicystów Warszawie 2 i 3 kwietnia 1927 r. Wydaw- 

sowieckich, A lwin, zamieścił w tych seo 2 Mianowskiego. Str. 96, War- 
+ i i „ SZAWA. , 

dniach. = łamach moskiewskich „Iz Tematami rozpraw były zagadnienia: ja- 
wiestij” ciekawy bardzo artykuł p. t. pim ma być charakter szkół akademickich, 
„Kontrrewolucja generalska w Ucha: i jakie SĄ > nk Społeczeństwo win- 

je* zczegóło- no sobie zdawać sprawę z konieczności wy 
= ace czy i ry yk sokiego poziomu naukowego w uczelniąCh 
a nę: y s 1 akademickich, Do tomu «Nauki Polskiej» 
skie, starając się przedstawić czytel- dodana jest znakomita rozprawa d-ra F. Bu- 
nikowi właściwe przyczyny niepowo- jaka <Co Polska traci skutkiem niedostatecz- 
dzeń komunistów w Uchanie w nego uprawiania nauki>. 

ŻĘ an Łoś: <Gramatyka Polska». 
szczególności, i na całem terytorium C„esę pricia. Odmiennia GFiebaja) History: 
Chin wogóle. czna. Str 320. Wydawnictwo Zakł. Nar. Im. 

Los ruchu komunistycznego w Ossolińskich, 1927. 

Chinach rozsczygoia, 7 ždanem „ga io a „a й R 0, . 
Iwina,—armja. Zachodzi gk = stwo wiadomości adi cennych dla każde- 
tanie, w jaki sposób armja ta, dO go, pragnącego np. prawidłowo pisać po 
niedawna jeszcze występująca, jako polsku. Weźmy dla przykładu wyrazy: dwa- 
propagatorka rewolucji, znienacka kali Elia Oras i B A 

Ё { jąc z całą sta- SZe,prof. Łoś, bodaj czy nie największy dziś 

OE ks | obiańitdowić w Polsce autorytet językoznawczy: <W now- 
Głównym czynnikiem tej ewolucji 

szych czasach u pisaraów pochodzących z 
kresów wschodnich zjawiają się formy na 

stwie spraw zagranicznych okazało się—jak nadmienia Rytas—iż nietylko 
p. Jurkunas-Szejnius został usunięty ze stanowiska, lecz wogóle zostaje 
zlikwidowane całe poselstwo. 

Niemiecka delegacja rolnicza w Rosji. 
BERLIN, 28—VII, Pat. Domoszą tu, że delegacja rolnicza niemiecka 

wysłana do Rosji Sowieckiej przybyła do Rostowa, gdzie powitana została 
przez prezydenta komitetu rolniczego okręgów Donieckiego i Kaukaskiego. 
Przedstawiciel rządu sowieckiego w swem przemówieniu wyraził nadzieję, 
że nawiązanie stosunków między kołami rolniczemi obu państw przyczyni 
się do rozbudowy ich i do zacieśnienia związku gospodarczego między 
Rosją a Niemcami, 

Borodin wraca do Rosji. 
HANKOU. 28—Vil, Pat. Borodin wyjechał przez Mongolję do Rosji, 

DZBKACETWZA 

Zbiory tegoroczne lepsze niż w roku zeszłym 
Żaiwa całkowicie są w toku w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu, 

częściowo zaś rozpoczęte w województwach centralnych, w Poznańskiem i 
w Małopolsce Zachodniej. 

Stan zbiorów naogół wyżej średniego, żyto jednak gorsze od pszeni- 
cy i jarzyn, które w stepniach wyrażają się cyfrą 3,5. Warunki atmosfe- 
ryczne w Okresie kwitnięcia żyta były bardzo niepomyślne, znacznie nato: 
miast pomyślniejsze były w czasie kwitnięcia przeticy i innych zbóż, 

W okręgach nawiedzonych klęskami žywiolowemi, rolnicy zdołali 
przy pomocy kredytów min, rolnictwa odsiać ponownie zniszczone obsza- 
ry zbożami późnemi, jak hryką, mieszanki i t.p., tak, że straty przynaj- 
mniej częściowo zostaną powetowane. 

Okopowiza (buraki i ziemniaki) choś sadzone późno, na ogół dobre, 
Co do wydajności w ziarnie, danych jeszcze brak, min. rolnictwa jed- 

nak przewiduje, że zbiory tegoroczne wypadną lepiej, niż w roku ubiegłym, 

Niesłychana panama ryżowa w Krakowie. 
Rząd polski poniósł miljonowe straty. 

KRAKÓW, 27.VI1. We środę obiegały w mieście pogłoski o wykryciu na 
dworcu krakowskim o brzymiej W. 
rej bledną wszystkie dotychczas ujawnio 
NAC następujący: 

przemytniczej, wobec rozmiarów któ- 
ne nadużycia celne. Sprawa ta miała 

Krakowie, w pobliżu stacji Dąbie, istnieje przedsiębiorstwo pod firmą 
«Krakowskie łuszczalnie ryżu», które jest własnością rodzin Wasserbergerów. 
Firma ta uzyskała w Min. Skarbu i Min. Przemysłu i H andlu zezwolenie na 
oaz kilku tysięcy wagonów ryżu niewyłuszczonego do przeróbki na ryż 
onsumcyjny. Ryż nieprzerobiony korzysta ze specjaluych ulg celnych, a mia- 

nowicie opłaca się tylko. 50 zł, od wagonu zamiast 800 zł. za ryż przerobiony. 
Ryż sprowadzony do Krakowa miał być na miejscu poddany przeróbce. 

Na podstawie powyższego zezwolenia łuszczelnia krakowska sprowadzała 
do Krakowa ryż w partjach do 100 a przez dłuższy okres czasu. Dopie- 
ro w ubiegłym tygodniu udało się wła zom przyłapać całe dwa pociągi, liczące 
przeszło 100 wagonów, z ryżem już łuskanym, gotowym do konsumcji, a de- 
klarowanym w ocleniu jako ryż niełuskany. Strata, którą poniósł skarb państwa 
wskutek różnicy cła, wynosi na jednym tylko ostatnio przychwyconym transpor- 
cie przeszło 100.000 zł. Ponadto ustalono, że podobne transporty kilkakrotnie 
były deklarowane fałszywie, Przywożono ryż gotowy, a podawano w deklaracjach 
celnych, że ryż je 
kich transportach, 

t niełuskany. Straty, które poniósł Skarb państwa na wszyst. 
sięgają miijonów złotych. | 

Jak się dowiadujemy, w łączności z powyższą sprawą przyjechała dziś do 
Krakowa specjalna komisja ministerjalna z Warszawy, która ma się zająć ustale- 
niem wprost olbrzymich rozmiarów strat, jakie skarb państwa poniósł na po: 
wyższej panamie przemytniczej W związku z prowadzonem śledztwem ma być 
podobno aresztowany cały szereg osób, których nazwiska ze względu na dalszy 
tok śledztwa trzymane są jeszcze w tajemnicy. 

Tysiąc osób ofiarą powodzi. 
LONDYN 28 Vil PAT. Według duniesień otrzymanych z Kalkuty kanał, który 

zasila wodą okręg Baroda miał przerwać tamę, powodując śmierć tysiąca osób. Połą- 
czenia między okręgiem Baroda, a Bombajem mają być przerwane. 

Oberwanie chmury nad Renem. 
BERLIN 28 Vil PAT. Wczoraj popołudniu nad środkowym Renem szalała burza 

2 oberwania się chmury. Na jednym z parowców wichura uniosła dach oraz zerwała 
z pokładu różne urządzenia. Wśród pądróżnych powstał ogromny popłoch, który zdo- 
łano z trudemi opanować. Burza nawiedziła również i wyrządziła wielkie szkody w 
mieście Freidenberg 
są zalane. 

na pograniczu Zagłębia Saary, gdzie znaczne przestrzenie pól 

Granat w rękach dzieci. 
RZYM, 28 VII PAT. W jednym z ogrodów publicznych ńa przedmieściu nieda- 

leko koszar piechoty dzieci bawiące się w wieku od 10 do 12 lat znalazły granat, kt 
eksplodował. Jedno z dzieci zginęło na miejscu, czworo rannych przywieziono do Szpi- 
tala, w którym dwoje z nich zmarło, 
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O SIENKIEWICZU, 
(Dokończenie), 

Rok był 1878-my, czy początek 
1879-go, kiedym po raz pierwszy uj- 
rzał Sienkiewicza—w Warszawie, na 

któremś z zebrań wieczornych towa- 

rzyskich u p.p. Szetkiewiczów, mie- 

szkających wówczas w Alejach Jero- 
zolimskich, na rogu Kruczej. 

Gośćmi byli prawie wyłącznie «Li- 
twini», w dzielnicowem rozumieniu. 

Sam autor „Szkiców węgłem* (o 
których wciąż jeszcze mówiła z za- 

chwytem cała Warszawa) uchodził za 
rodowitego „Litwina“. Bodaj—že na- 
wet jeszcze „Szkice węgłem*, nadesła* 
ne Gazecie Polskiej z Kalifornii, pod- 
pisane były: Lićwos. Litwos? No, to 
przecie wyraźne, a nawet estentacyj- 
ne zaznaczenie, że się jest rodem z b. 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Byłże istotnie Sienkiewicz „Li 
twinem“2 P. Stefan Demby, który w 
tej sprawie zasięgał wiadomości beze 
pośrednio od Sienkiewicza, pisze: 

„Henryk Sienkiewicz pochodzi po 
mieczu ze starej litewskiej rodziny, 
herbu Oszyk, osiadłej od dawna na 
roli. Wiemy 0 niej tylko tyle, że w 
XVllltym wieku przeniosła się z Li 
twy ma Ruś, a następnie do Koro- 
ny“ *). Pochodzenie tedy dość wyraź- 
ne, ale krwi istotnie «litewskiej» nie 
tak znowu dużo, zważywszy na wiel- 
ce prawdopodobne łączenie się Siene 

*) Wieś i Dwór. Zeszyt czerwcowy 1914 r. 

kiewiczów już w XVIII-tym wieku z 
rusiakami lub koroniarkami, a biorąc 
osobliwie pod uwagę krew matki, z 
domu Cieciszowskiej. Cieciszowscy, 
jak wiadomo, mieli gniazda swoje ro- 
dzinne „od niepamiętnych czasów” w 
rizennej Polsce. W majątku dziadka 
swego, Adama  Cieciszowskiego, w 
Woli Okrzejskiej, w b. gubernji Sie- 
dleckiej, urodził się Henryk Sienkie- 
wicz, lata zaś dziecięce spędził w innej 
Cieciszowskich posiadłości ziemskiej 
w Wężyczynie, w Stanisławowskiem. 

Musiał mieć jednak twórca „Try- 
logii" sporo inklinacji ku Litwie, jeśli 
pseudonim obrał sobie Litwos, jesz- 
cze przed poznaniem Marji Szeikie- 
wiczówny, której środowisko panień- 
skie, zarówno redzinne, jak towarzys* 
kie, miało silne zadzierzgnąć więzy 
bliskich stosunków, oraz gorącej sym= 
patji między Sienkiewiczem a Litwą. 

Kazimierz Szetkiewicz, ojciec przy- 
szłej Sienkiewiczowej, typowy <Lit- 
win», posiadał znaczny majątek, do 
200 włók ziemi liczący, w powiecie 
Trockim. Mówiąc nawiasem, sam las, 
niemal stuwłókowy, Hanuszyszek wart 
był miljon rubli wedle rządowej oce: 
ny. W 1862-gim dziedzic Hanuszys: 
ki zrezygnował, na rozkaz Rządu Na- 
rodowego, z zajmowanego stanowiska 
<pośrednika dła spraw włościańskich». 
To wystarczyło dla wywiezienia Szet- 
kiewicza bez sądu, bez zawiadomie- 
nia rodziny, Najpierw do Belebeja w 
gub. Ufimskiej, potem do samej 
Ufy, gdzie na wygnaniu przebył 

łat kilka. Hanuszyszki zaś uległy 
przymusowej sprzedaży za bezcen ge- 
neralowi Ołsutjetowi. Zostały Szetkie- 
wiczom tylko roziegłe na Litwę całą 
—koligacj:. Pani Kazimierzowa była 
niemniej „szczerą Litwinką*. Brat jej 
rodzony, Bronisław Mineyko, cieszący 
się wielkiem wśród ziemiaństwa mirem, 
gospodarzył w rodzinnych Dubnikach, 
pięknej posiadłości, w powiecie Wi- 
leńskim sytuowanej; jedna siostra by- 
ła za Aleksandrem Brochockim, któ- 
remu skonfiskowano wszystkie majęt- 
ności w Nowogródzkiem i Lidzkiem, 
druga za Zygmuntem Nałęcz-Gorskim 
ze Żmudzi. 

Sienkiewicz już nielada sławą opro- 
mieniony, zjeżdżał, bywało, latem do 
Dubnik—na wypoczynek. Na wieść 
o tem ciągnęło tam ziemiaństwo z 
bliższych i dalszych okolic istaem 
pospolitem ruszeniem i zaznawalo— 
nieodmiennego zawodu. „Sławny pi- 
sarz“ mader mało „udzielał się*, pra- 
wie wcale. Albo polował, albo grał w 
winta tak zapamietale, že možna było 
wieczór jeden i drugi spędzić pod 
gościnnym dachem dziedzica Dubnik 
i słowa z ust Sienkiewicza nie usły: 
szeć, okrom winteweį licytacji. Nie: 
którzy wprost obrażali się... a Sienkie- 
wicz dworewał sobie wykwintnie, jak 
zwykle, a dowcipnie, w ścisłem kółku 
z tej—tak zresztą naturalnej i godzi- 
Ke chęć natręlnej—ciekawości ludz= 

16j- 

Teść Sienkiewicza, przezacny i nie- 
skeńczenie dobry człowiek, lecz, jak 

była kwestja agrarna. Na skutek pro- 

nagandy komunistycznej w prowincji 

Jandsy ru:h agrarny zaostrzył się do 
tego stopnia, że „miarodajne czynni- 

ki* bez wielkich skrupułów przystą- 
piły do parcelacji większych i mniej. 

szych posiadłości ziemskich. Ponie- 
waż zaś większość żołnierzy i of'ce- 

rów armji uchańskiej rekrutowała się 

z pośród właścicieli ziemskich i za- 

możniejszych rolników, ponieważ da- 

łej zachodziła obawa, że praktykowa- 

ny przez komunistów system parcela- 
cji doprowadzi riietylko do upadku 

ziemiaństwa, lecz w równej mierze 

odbije! się jaknajujemniej na stanie 

posiadania zamożniejszych chłopów, 

przeto większa część armji uchańskiej 

w obawie przed dalszym rozwojem 

idei komunistycznych, wzywających 

„do natychmiastowej eksproprjatacji 

ziemi*, wystąpiła z całą stanowczoś- 

cią przećiwko elementom bolszewic- 
kim we wlasnych szeregach. 

I choć komunistyczna „reforma 
rolna* nie zdołała jeszcze łudności 
chińskiej zbyt wielkich wyrządzić 

szkód, dowództwo naczelne armji 

uchańskiej, przewidując groźne na- 
stępstwa „ruchu agrarnego", wypo- 
wiedziało się bez wszelkich ogródek 
przeciwko propagowanemu przez bol- 
szewików «unarodowianiu» ziemi. 

Na tem tle wywiązały się poważ- 
ne różnice poglądów między armią 
a organizacjami robotniczemi; począte 
kowo wojsko ograniczyło się do kon 
troli działalności związków  robotni- 

czo-włościańskich, następnie zaczęto 

wydawać własne rozporządzenia, unie- 
ważniające zarządzenia komunistycz* 

ne, aż wreszcie podjęto energiczną i 
planową akcję celem wyeliminowania 
z kraju wpływów komunistów. 

W ten sposób w zwrocie na pra- 
wo, jaki ostatnio zaszedł w rozwoju 
rewolucji chińskiej, rolę dominującą 
odegrała kwestja agraraa,—ta Samą 
kwestja agrarna, która bolszewików 
rosyjskich zmusiła da zrezygnowania 
z wielu radykalnych postulatów - w 
stosunku do _ włościaństwa rosyj- 
skiego. / 
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Reorganizacja zakładów 
Forda. 

NOWY JORK, 28 7. Techniczna 
reorganizacja zakładów Forda trwa w 
dalszym ciągu i kosztuje dziennie o- 
koło 1 miljon dolarów, nie licząc 
strat, wywołanych zmniejszeniem pro- 
dukcji. Nowy typ samochodu Forda, 
który się ukaże na wiosnę 1928 roku 
ma się mazywać Linford (Lincoln 
Ford). 

Gmachy pocztowe w Ame. 
ryce 

Amerykańskie władze pocztowe za- 
twierdziły plaa budowy olbrzymich 
gmachów pocztowych w New-Jorku i 
w Chicago. Na obu tych budynkach 
jak również na wszystkich gmachach 
pocztowych, które w przyszłości bę- 
dą budowane, znajdować się będą 
tarasy dla lądowania samolotów. 

Lindbergh osiągnął 
rekord w postaci honorarjum  literac- 
kiego za książkę, 
swój lot przez ocean, przyjęcia w Pa- 
ryżu i Londynie, oraz widoki lotnictwa 
nad oceanem. 

dwa miljony dolarów. 
cała książka nie może zawierać więcej 
nad 50 

e — trzydzieście, czterdzieście». Mamy <trzy- ' 
dzieście» u Staszica w  «Przestrogach». 
Czyliżby nie było prościej... znieść w prak- 
tycznem użyciu odrębność «dwadzieścia» a 
<trzydzieści» i «czterdzieści» i pisać: dwa- 
dzieście, trzydzieście, czterdzieście? Jak się 
zresztą i wymawia. 

— Jerzy Bandrowski: <Po tęczowej 
obręczy». Film awanturniczy. Str. 236. War- 
srawa. <Rój». 1927. 

— Karin Michaelis: <Pani Jonna». Z 
przedmową Zofji Nałkowskiej. Sir. 180. War- 
szawa. «Rój». 1927, 

Pani Jonna—psze w przedmowie Nał- 
Kowska—to duńska Madame Bovary. A Ka- 
rin Michaelis to mistrzyni kultu prostoty, 
wirtuozka jej tajemnic i sposobów, piewczy- 
ni upadłego demona kobiecości. 

— Jan Lorentowicz: «<juljusz Sło- 
wacki śród Francuzów». str. 69. Dwa 
wizerunki Stowackiego. Warszawa. F. Hoe- 
sick. 1927. 

W tej wytwornie wydanej książeczce, 
skrupulatnie odokumentowanej stwierdza au' 
tor, że Francja nie posiada ani jednego do- 
brego przekładu dzieł Słowackiego, że pro- 
paganda jego twórczości stoi we Francji na 
martwym puskcie , że <zachodzi obawa Czy 
wogóle Słowacki zdoła dotrzeć do czytelnika 
francuskiego». 

— Michał Czajkowski: <Owrucza' 
nin». Powieść historyczna z 1812 roku. 
Opracował Zygm, Szweykowski. Ne 103-ci 
<Bibljoteki Narodowej» krakowskiej. Str. 373. 

Nowy rekord Lindbergha. 

Znakomity lotnik amerykański kpt. 
obecnie mowy 

w której opisze 

Za książkę tę ma on otrzymać” 
A ponieważ 

tysięcy wyrazów, otrzyma 
więc Lindbergh rekordowe honorar- 
jum, wynoszące po 40 dołarów za 
słowa! 

Matka 24 ga dzieci. 

LONDYN, 28 7. W miasteczku 
Tombridge urodziła żona* pewrego 
robotnika 24-te dziecko bijąc w ten 
sposób rekord ustanowiony przez żo* 
nę urzędnika kołejowego w tem sa- 
mem mieście, która posiada tylka 23 
dzieci. Dzienniki angielskis zaznacza- 
ją, że pierwszy to raz w historji 
Anglji zdarza się wypadek, by dwie 
matki urodziły łącznie 47 dzieci z któ. 
rych wszystkie znajdują się przy 
życiu, 
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to mówią starej daty, a niepozbawio- 
ny wielu oryginalnych właściwości w 
sposobie zwłaszcza dosadnego wyra- 
żania się, obdarzony nadto humorem, 
z którego aż biło staropolszczyzną 
nawet arcystylową a dosadną, był dla 
Sienkiewicza istną kopalnią nie tylko 
szczegółów obyczajowych, lecz zwro- 
tów mowy, koordynacji myśli, powie- 
dzeń, wyrażeń się, a nawet całych 
frazesów, poprzenoszonych potem 
żywcem do „Trylogji*. Zwlaszcza imė 
pan Zagłoba mógłby za niejeden rys 
i za niejeden koncept nisko, a z głę- 
boką wdzięcznością pokłonić się gro- 
dzieńskiemu «hreczkosiejowi», do któ- 
rego również staropolskie określenie 
«nie bity w ciemię» pasowało, jak nie 
można lepiej. 

Połóżmy wreszcie nacisk na jeden 
jeszcze szczegół, na poślubienie przez 
rodzoną siostrę Marji Sienkiewiczowej 
Jadwigę Szetkiewiczównę, obywateła 
ziemskiego z najrdzenniejszej Żmudzi, 
zawołatńego pomologa z  Blinstrubi- 
szęk, wysokie w nauce polskiej  zaj- 
mującego stanowisko, późniejszego 
profesora botaniki na uniwersytecie 
krakowskim, Edwarda Janczewskiego. 
Nie omylę się może, twierdząc, że i 
ten związek, aczkolwiek tylko koliga- 
cyjny, zbliżył Sienkiewicza do Litwy i 
sporo litewskości do pióra jego do- 
rzucił. 

Od Blinstrubiszek do Billewiczow- 
skich Wodektów z „Potopu* jakże 
nie daleko! 

Sienkiewicz był skończenie pięk- 
nym mężczyzną. Nie był to typ pol- 
ski, jakiego wzorem jest np. Woj- 
ciech Kossak. Nawet mie wyrażajmy 
się: naprzykład, Drugiego tak doskc* 
nałe polskiego typu męskiej, sarmac. 
ko-ułańskiej urody, jak cała powierz- 
chowność znakomitego naszego ba- 
talisty, dokoła siebie mie znajdziecie. 
A nie tylko z powierzchowności, lecz 
z iluż to „stron* organizacji Swojej 
duchowej jest Wojciech Kossak jakże 
nieskazitelnie typowym Polakiem. W 
jakże najrodzeńszym żywiołe czułby 
się Wojciech Kossak w „Trylogji* Sien- 
kiewicza. 

Ale sam Sienkiewicz, okrom cech 
wytwornej rycerskošci, nie przypomi- 
nał bynajmniej swoich najpopularniej- 
szych Szlimów, Bohunów, Wołody« 
jowskich. Niewątpliwie, za młodu, 
zwłaszcza w okresie amerykańskiej 
podróży, skry się sypały z bujnego 
temperamentu; bez brawurv i animu- 
szu zdarzały się tylko błyski, Rychło 
bardzo Sienkiewicz — spowažnial. 
Nie tyle może spoważniał, ile wypo- 
lerował się na dżentelmena sans re- 
proche. Robił już podczas pisania 
„Ogniem i Mieczem”, tedy w prze- 
dedniu jeszcze wielkiej sławy, a w 
trzydziestym zaledwie którymś roku 
życia, wrażenie znakomicie oszlifowa- 
nego brylantu. Wyraźmy się: wysoka 
estetycznej, autentycznej rzeźby hel- 
lenskieį, Kalos k' agatos. 

Cudnej głowy młodego S'enkiewi- 
cza, wróconego z Ameryki do War- 
szawy, nie zapomnę nigdy. Antinous 
nie był chyba piękniejszy. Wzrost 
średni; ruchy może nie tak wyjątko- * 
wo elastyczne, ile harmonijne, zawsze 
zręczne, zawsze estetyczne, bez cienia 
pozy, a nad wszystkiem górujące wy- 
raziste piętno — wysokiej rasowości, 
Wysokiej rasy obywatelem świata był 
Sienkiewicz. Nie wiem czy w czyich 
żyłach płynęła kiedy lub płynie „błę- 
kitniejsza* krew. Wątpię, czy istnieć 
może doskonalsza harmonja arysto- 
kratyczności ducha z arystokratyczną 
powierzchownością, niż ta, którą Sien- 
kiewicz pomimo wielkiej w ebcowa- 
niu z ludźmi powściągliwości, czaro- 
wał mas wszystkich. 

Ci, którzy w zażyłości pozostawali 
z Sienk ewiczem, doszłym do apo- 
gem sławy i popularności, bodaj, że 
nie odczuwali bardziej tej «bliskości», 
niż ludzie, stojący wobec Sienkiewicza 
niemal wyłącznie na obserwacyjnem 
stanowisku, Sienkiewicz nie <oddawał 
Się» nikomu. Dbały zawsze o naj- 
wytworniejszą, w najlepszym guście 
prostotę, nie wywyźszał siebie nig- 
dy; nie starał się w najlżejszej mierze 
imponowač; ale taż i © krok zawsze 
trzymał zdala od siebie—dosłownie: 
całą «resztę» ludzkiej ciżby. 

Humoru miał sporo; dowcip cięty 
i łatwy, było w nim niemało tego, 
co zowią Francuzi jole de vivre, z 
obfitą przymieszką wrodzonej weso* 
łości Nie gardził — o, bynajmniej! 

«



KURIER G 
Odprężenie na rynku 

pracy. 

Wileński rynek pracy wykazywał 
ma dzień 1-go stycznia br. 5,121 bez- 
robotnych, w tem robotników: 

hutniczych 36 
metalowców 274 
budowlanych 565 
innych wykwalifik. 1252 
niefachowych 1301 
rolnych 276 
prac, umysłowych 1417 

Na dzień 1-go maja stan bezro” 
bocia pozostawał bez zniiany co do 
ogólnej ilości bezrobotnych (5,123 о- 
soby),—natomiast wykazał wahania 
dla poszczególnych  kategoryj bezro- 
botnych, mianowicie zwiększenie „nie- 

 fachowych* o 173 osoby i zmniej- 
szenie liczby bezrobotnych «wykwali- 
fikowanych» o 187 osób. 

Sczon letni—wzmożony ruch bu- 
dowlany, roboty polowe i tp.—przy* 
czynił się do znacznego Odprężenia 
na rynku pracy. W dniu 18-ga lipca 
br. notowano następujący stan bezro- 
bocia: 

  

Zmniejszenie 
ść w proc. w robotników ilość Šiai Ja AT 

1927 

hutniczych 2 95 
metalowców 203 26 
budowlanych 391 31 
innych wykwalifik. 1000 20 
niefachowych 1054 19 
rolnych 241 13 
prac. umysłowych 1219 14 

Razem 4120 20 

Jakkolwiek w związku z ožywie- 
niem, które wyraźnie zaczęło zaryso- 
wywać się w naszym życu gospo- 
darczem, oraz rozpoczęciem robót 
polnych w rolnictwie można było by 
oczekiwać wydatniejszego zmniejsze- 
nia bezrobocia,—to jednak już zmniej- 
szenis o 20 proc., jakie zanotowaliśmy 
wyżej w zestawieniu do pół roku 
wstecz, świadczy o znacznem odpręže- 
miu na naszym rynku pracy. 

* 

Wczorajsza prasa miejscowa przyniosła 
wiadomość, że wobec skonstatowania coraz 
Częściej powtarzających się wypadków nie. 
prawnego pobierania zasiłków przez bezto- 
botnych, biuro funduszu bezrobocia WSZCZĘ- 
ło pociąganie winnych do odpowiedzialności. 
Przed kilku dniami Sąd skazał dwuch bez- 
robotnych za wspomniane przestępstwo na 

* karę aresztu w ciągu 6 tygodni. Nie wiemy 
o kogo tu konkretnie chodzi — czy o bezro- 
botnych, (mniejsza o to robotników, czy b. 

mysłowych «pracowników umysłowych»), 
tórzy po otrzymaniu pracy w dalszym cią- 

gu korzystali z pomocy z funduszu bezrobo- 
<ia, czy też o jakie inne przestępstwo zwią- 
zane z nieprawnem pobieraniem zasiłków. 
Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę, że do 
nieprawnego pobierania zasiłków niewątpli- 
wie zaliczyć należy korzystanie z pomocy 
przez osoby uchylające się od przyjęcia ofia- 
rowanej cracy. Jak nas informują pod tym 
względem kontrola będzie obostrzona, by 
niedopuścić do tego rodzaju wypadków. 

H. 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia. 

Z «Dziennika Ustaw Rz. Pi» Nr 66, z dnia 
27-VH| 1927 г.; 

— Umowa polsko-niemiecka w sprawie 
obopólnej odprawy celnej 1 paszportowej 
oraz w sprawie ruchu kolejowego w Korze- 
niowie, podpisana w Berlinie dnia 16 czerw- 
ca 1926 r. (poz. 584); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej z dnia 15 lipca 1927 r.o Pań. 
stwowym Instytucie Naukowym Gospodar- 
stwa Wiejskiego (poz. 586); 

— Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie przeniesie- 
mia części ksiąg hipotecznych z wydziału hi- 
potecznego przy sąd:ie okręgowym w No- 
wogródku do wydziału hipotecznego przy 
aądzie okręgowym w Wilnie (poz. 587); 

— Rozporządzenie Ministra Skarbu z 
dnia 20 czerwca 1927 r. o organizacji i za- 
kresie działania izb skarbowych i podległych 
izbom urzędów skarbowych (poz. 588); 

— Rozporządzenie Ministrów Skarbu, 
Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 
9 lipca 1927 r. w sprawie ceł wywozowych 
(poz. 589). 

Gospodarka sowiecka, 
Zgodnie z danemi oficjalnemi, ogłoszo- 

nemi w <Exonomiczeskoj Żyzni», dług pań- 
stwowy ZSRR. wzrósł ostatnio bardzo zna- 
cznie. Ogólna suma długu państwowego na 
SCE 1 czerwca r. b. wynosiła 697 miljon 
rubli. 

W porównaniu więc z dn. 1 paździer- 
nika 1926 r. dług państwowy sowiecki 
wzrósł o 280,9 milj. rub., czyli o 67,4 proc. 

W pierwszem półroczu zatrzymano to- 
warów przewożonych kontrabandą do ZSRR. 
na ogólną sumę 3146 tys. rubli, co wynosi 
o 25 tysięcy rubli więcej aniżeli w  pierw- 
szem półroczu roku ubiegłego. 

Jak zaznacza <Ekon. Żyzń», przeważna 
Część kontrabandy przypada na odcinek gra- 
niczny polsko-sowiecki, przyczem  Charakte- 
rystyczne są rodzaje towarow przem;conych 
do ZSRR. 

Na pierwszem miejscu są tkaniny ba- 
wełniane i wełniane, wynoszące 119 tysięcy 
rubli, następnie idą wyrobv skórzane—pize- 
ważnie lakiery na sumę 189 tysięcy rubli i 
tkaniny jedwabne na 155 tysięcy rubli. 

Sytuacja finansowa przemysłu uralskie- 
go ulega stałemu pogorszeniu, a to wskutek 
braku środków obrotowych, nierentowności 
całego szeregu przedsiębiorstw, wadliwej 
gospodarki i niemożliwości zbytn niektórych 
wyrobów nagromadzonych w fabrykach. 

Koszta zaś własne nawet gałęzi prze- 
mysłu, które dają zyski, również wzrastają. 
Tak np. koszta przemysłu metalurgicznego p, 
najważniejszego na Uralu wzrosły o 9 proc. 

Przemysł uralski stale zmuszony jest 
do zaciągania pożyczek na bardzo ciężkich 
warunkach. 

Za pożyczki zaś krótkoterminowe, uzy- 
skane u osób prywatnych, płaci lichwiar- 
skie procenty. t я 

Na tle nowej zbierowej umowy między 
zarządem fabryk Harrimana a związkami 
zawodowymi wynikł poważny zatarg, który 

może doprowadzić do likwidacji niektórych 
fabryk i ograniczenia działalności finanso- 
wo-przemysłowej Harrimana na terenie Z. 
S. R. R. 

Ostatnio zaznaczyć się daje dotkliwy 
brak na rynku moskiewskim soli i nafty. 

Przyczyczyna tego jest następująca: 
Przy normowaniu handlu solą władze 

sowieckie dają kupcom prywatnym tak ma- 
łe zarobki, że handel solą a nie opłaca, co 
spowodowało brak tego produktu na rynku 
moskiewskim. 

Co zaś dotyczy nafty, to w tej mierze 
przeprowadzońa zostanie ankieta, celem 
przeciwdziałania brakowi nafty na rynku 
moskiewskim. 

Przerwana została praca w górnictwie 

K 
Wsch, sł. o g. 3 m. 51. 

Zach. sł. o g.19 m. 34.    Marty P. 
Jutro 
Julitty 

    

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologji U. S. B, 
z dnia 28—VII. 1927 r. 

Ctóntenie į 161 
średnie * 

Temperatura 1 
średnia j 

Opad za do: 
bę w mm, J 
Wiatr ' ołudni 
przeważający PKZ 

U wagi: pogodnie, 
Minimum za dobę -1-120C 
Maximum za dobę --270C £ 
Tendencja barometryczną spaeek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Dyr. departamentu wyznań 

w Wilnie. Ba.i w Wilnie dyrektor 
departamentu wyznań ministerstwa 
spraw wewnętrznych p. K. Okulicz. 

— Zwolnienie z art. 116 Aspi- 
rant |. Czerwiński urzędujący dotych- 
czas w komendzie wojewódzkiej P.P. 
został na mocy art: 116 zwolniony. 

Nie wolno pospolitować 
Orła Białego. Min. Spraw Wewn. 
opracowało przepisy zalecające insty- 
tucjom samorządowym i komunalnym 
jaknajogiędniejsze używanie godła 
państwowego. W przepisach tych po- 
wiedziane jest, że pożądane jest aby 
na pieczątkach i blankietach tych in- 
stytucyj nie umieszczano O.ła Bials- 
go, który jest emblematem paūstwo- 

-1-280C 

1 opadu niema 

SŁ 

OSPODARCZY 
WSCHODNICH, 

mz okręgu moskiewskiego na okres 
letni. 

„, Przeważna część robotników korzysta z 
ferji letnich, reszta zaś przeniesiona została 
na wieś do robót rolnych. 

Przerwanie pracy w górnictwie węglo- 
wem nastąpiło wskutek przeżywanego kry- 
zysu w tej dziedzinie produkcji, jakoteż wa- 
dliwego systemu wydobycia węgla w okrę- 
gu moskiewskim. 

<Tyg. Handli») ( 
KRONIKA MiEJSCOWA 

—(o) Ceny przetworów drzew- 
nych w Wilnie. Obecnie ceny prze- 
tworów drzewnych w Wilnie w hur- 
cie katkulują się w sposób następny: 
dziegieć 40 gr. za 1 kg., smoła 38 
gr. smołą sucha 50 gr, terpentyna 
biała 120 gr., czerwona 90 gr., żółta 
100 gr., smar kołowy 35 gr. Ten- 
dencja stała. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
28 Ирса 1957 с 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Holandja 358,50 35940 — 357,60 
Londyn 43,44 43,55 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 

aryž 35,01 35,10 34,92 
Praga 26,51 26,57 26,33 
Szwajcarja 172,25 172,68 172,82 

Wiedeń 125,90 126,21 125,59 
Włochy 48,19 48,81 48,87 

Papiery Procentowe 

Dolarówka 54,25 54,— 
koiejowa 102,50 103.— 
5 proc. konwers. —,— 62,— —,— 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Banku Rolnego 92,— 
4,5 proc. ziemskie 56,70 —,— 
8 proc. Warsz. —,— 74,50 74.— 
5 proc. warsz. 67,50 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 28 lipca 1927 r. 

Banknoży. 

Dolary St. Zjedn. 8,92 
Złoto. 

Ruble 4,63 
Papiery państwowe. 

Dolarėwka 5 dol. 55 

  

RONIKA 
wym i nie powinien byč pospolito- 
wany. 

SAMORZĄDOWA 
— Kolumna epidemicza pra- 

cuje w pow. Postawskim. Na te- 
renie pow. Postawskiego pracuje 
obecnie lotna kolumna epidemiczna 
wysłana na teren Województwa Wi- 
leńskiego przez Min. Spraw We- 
wnętrznych. 

Kierownikiem tej kolumny jest dr. 
A. Kirszbaum, a pomocnikami ip.p 
K. Czarnecka i Z. Kwiatkowski, Wo- 
bec tego, że obecnie e>idemji duru 
na terenie niema już prawie zupełnie, 
prace kolumny ograniczają się do 
organizowania po wsiach popularnych 
pogadanek na temat duru i hygjeny 
wogóle. : 

Pogadanki te organizowane są w 
godzinach wieczorowych, kiedy lud- 
ność wolna jest od roboty i bogato 
ilustrowanž przezroczami przy pomo- 
cy lampy acetelinowej. 

— Zjazd wójtów i pisarzy 
gminnych pow, wileńsko-Trockie- 
go. W dniu wczurajszym rozpoczęły 
się obrady zjazdu wójtów i pisarzy 
gminnych pow. Wileńsko-Trockiego, 
zwołanego celem omówienia szeregu 
Spraw natury wewaętrzno-gospodar: 
Czycį oraz zapoznania się z nowemi 
zarządzeniami, Wobec tego, że obra- 
dy zjazdu przeciągnęły się do późna 
szęzegółows sprawozdanie zamieści- 
my w numerze jutrzejszym, 

MIEJSKA. 
— (0) Reorganizacja miejskie - 

go biura statystycznego I obsa- 
dzenie stanowiska architekta 

  

konceptem zawiesistym i pieprznym, 
Oczywiście, «pierwszej klasy» lub sty- 
1омут & Га Rabelais, albo 4 Ją Wa- 
cław Potocki. Dar słowa miał wybit- 
my; głos niski, cały w półtonach mi- 
sternych zawsze jakby lekko zawoa* 
lowany. 

Impulsywności było w Sienkiewi- 
czu mało; najchętniej—ulegał rozwa- 
dze. W momentach wystąpień publi- 
cznych, najryzykowniejszych dla 
pularności zdobytej, pilnie zasięgał 
rady licznych swoich doradców, son- 
dując opinję publiczną, społeczne prą- 
dy i nastroje. W gorączkowych war: 
szawskich czasach np. 1904:go i po- 
czątków 1905-go roku, na licznych 
prywatnych „wiecach* prawieśmy gło- 
su Sienkiewicza nie słyszeli; sam słu- 
chał, przysłuchiwał się; zdanie wyra: 
żał osobiste dopiero w kółku jaknaj- 
ściślejszem. Pamiętam dobrze Sien- 
kigwicza za wielkim okrągłym stołem 
niezapomnianych zebrań u dra Ben- 
mi'ego. Nieraz za stołem wrzało i ki- 
piał». Sienkiewicz głosu nie podniósł... 
Rzucał zdanie swoje na szalę dopie- 
ro w poufnej rozmowie samowtór, 
samotrzeć... 

Po zgonie Sienkiewicza Warsza- 
wa osypała się jego wizerunkami. 
Pełno ich było zwłaszcza na wysta- 
wach sklepowych — najrozmaitszych, 
Byle portrecik „wystawiał* ukochane- 
go twórcę tylu niebywale popularnych 
powieścil Lecz nie pytajmy zbyt na- 
farczywie ©.. podobieństwel Gdzież 
gczy z tlejącą pod welonami marzy- 

cielstwa bystrością, jak iskry pod po- 
piołami? Gdzie przedziwna delikatność 
rysów o linjach profilu, przywodzących 
na myśl najartystyczniejsze koncepcje 
neo-klasyczne? 

* 

Zaraz w pierwszych dniach woj- 
ny, przed samym wyjazdem Sienkie- 
wicza z Warszawy do Obięgorka, 
skąd zagranicę wyruszył, podczas 
grania nam po duszach coraz silniej- 
szych wrażeń wojennych, spotkałem 
się z wielkim pisarzem na przystanku 
tramwajowym u zbiegu Królewskiej i 
Krakowskiego, i czas jakiś, gawędząc, 
jechaliśmy razem. 

, Znużony Warszawą, wybierał się 
Sienkiewicz do Oblęgorka, zamierza- 
jąc w wiejskiem swojem Tuskulum 
doczekać rychłego, jak niemal po- 
wszechnie u nas mniemano, końca 
wojny. Był zresztą pewny, że zawie- 
rucha wojenna właśnie  siale. i stop- 
niovo oddalać się będzie od stron 

Kieleckich... na poludniowy zachód, 
lub całkiem ku zachodowi. Siedział 
przedemną, w jasnym garniturze sza- 
rym, w białej kamizelce, w jasnym 
miękkim kapeluszu, , zupełnie siwy; 
mocno powagą chwili zatroskany. 
Odmładzała go dyskreina, lecz wi- 
doczna elegancja; z: jaką się nosił... 
ot, z przyzwyczajenia. 

Mówił de publicis, lecz jam bar- 
dziej patrzył, niż słuchał. 

Sienkiewicz mów ł, a ja myślałem. 
— Oto ien, siedzący przedeianą, 

mocno szpakowaty, prawie siwy pan 
jadący w tłoku warszawskim tramwa- 
jem, mówiący miękkim, niskim, tak 
mi dobrze znanym od dawna głosem, 
jest najpopularniejszym w Połsze czło- 
wiekiem, którego <księgi zaszły aż 
pod strzechy», i który—szczęśliwszy 
od najszczęśliwszychi — we własnym 
kraju pierwszym jest z proroków, a 
jedynym z Polaków naprawdę zna- 
nym na całym ziemskim globie... To 
—FSienkiewicz! 

Tramwaj skręcił w Aleje Jerozo” 
limskie i zbliżał się do przystanku u 
wylotu Kruczej. : 

Podniosłem oczy na kamienicę na- 
rożną. Za moim wzrokiem poszedł 
wzrok Sienkiewicza. 

— Pamięta Pan? 
— A jakże. Czyśmy się to wów- 

czas poznali? 
— Wówczas. 
Tramwaj stanął. Sienkiewicz wstał, 

by wysiąść. Mocno uścisnęliśrny się 
za ręce obie, i popatrzyliśmy na sie- 
bie przez mgnienie oka—jak w prze- 
szłość. 

— Trente 
rzekłem. 

Sienkiewicz stał już na chodniku 
i gdy tramwaj ruszył, ręką mi jeszcze 
skinął. 

sept ans aprės! — 

Widziałem "go wówczas po raz 
ostatni, 

Czesław Jankowski. 

O W 

Marszałek Piłsudski w Wilnie, 

We czwartek 28 bm. rano war 
szawskim pociągiem pośpiesznym przy- 
był do Wilna p. Prezes Rady Minist- 
rów i Minister Spraw Wojskowych 
Marszałek Józef Piłsudski na kilku- 
dniowy pobyt. Panu Marszałkowi to- 
warzyszą ppłk. Prystor i adj. mjr. 
Wenda. Na dworcu kolejowym powi- 
tali p. Marszałka Piłsudskiego p. wo- 
jewoda wileński $Władysław Raczkie- 
wicz w otoczeniu przedstawicieli władz 
administracyjnych oraz wyżsi oficero- 
wie z Inspektorem armji gen. Bur- 
hardt-Bukackim na czele, prezydent 
miasta Folejewski, komendant miasta 
mjr. Dworzak, komendant policji pań: 
stwowej na miasto $ Wiłno  Resz- 
czyński. 

Z dworca udał się JPan Marsza= 
łek do miasta wraz z bratem swym 
sędzią Janem Piłsudskim, u którego 
zamieszkał. Pierwszą połowę dnia 
dzisiejszego Spędził p. Marszałek w 
gronie rodziny, Po południu o godz. 
17 przybył Pan Marszałek Piłsudski 

miejskiego. Jak się dowiadujemy, 
jedzym z najpierwszych kroków dzia- 
łalności nowego Magistratu będzie 
reorganizacja miejskiego biura sta- 
tystycznego oraz ogłoszenie konkursu 
na stanowisko miejskiego architekta- 
urbanisty. 

— (0) Szyldy podlegają opo- 
datkowaniu na rzecz miasta. 
Są przedsiębiorstwa, które Są zmu- 
szone do  wywieszania szyldów 
Do takich należą np. apteki, 
składy apteczne, restauracje, sklepy z 
tytoniem etc. Otóż jeden z aptekarzy 
odmówił opłacenia podatku komu- 
nalnego od szyldów, motywując swe 
stanowisko tem, że nie on wywiesza 
szyld a zmusza go władza do tego. 
Wobec powyższego władze skarbo- 
we wyjaśniły, że wszelkie szyldy nie- 
zależnie od tego czy są dobrowolne, 
czy też przymusowo wywieszone, 
muszą być opłacone na  rzęcz 
miasta. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe komisje pobo- 

rowe na pow. Wii. Trocki. W 
dniach 2, 16 i 30 sierpnia rb. funk- 
cjonować będzie dodatkowa komisja 
poborowa na teren pow, Wileńsko- 
Trockiego. Komisja ta mieścić się 
będzie w lokalu przy ul. Bazyljań- 
-skiej Nr 2, 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA 

— Deputacja bezrobotnych u 
p. wojewody Raczkewicza. W 
dniu wczorajszym w obwodowym 
biurze funduszu bezrobocia odbywała 
się wyplata zapomóg bezrobotnym 
umysłowych. Wyjaśniło się, że pie- 
-niędzy nadesłanych na ten cel z War- 
szawy nie starczyło wskutek czego 
cały szereg bezrobotnych nie otrzy- 
mało zapomogi. Rozgoryczeni tem 
wybrali deputację, która zwróciła się 
do pana wojewody. Pan wojewoda 
wysłuchał skargę delegatów i po 
telefonicznem porozumieniu sig z 
kierownikiem biura, który zreferował 
sprawę, obiecał delegatom poczynić w 
Warszawie starania o wyasygnowanie 
dodatkowych sum. 

— Potrzebni cleśle i robotni- 
cy drzewni. Państwowy Urząd 
Pośrednictwa Pracy poszukuje trzy- 
dziesiu cieśli wykwalifikowanych oraz 
osiemdziesięciu pracowników drzew» 
nych niewykwalifikowanych. 

— Organizacje pracowników 
umysłowych wezmą udział w ko- 
misjach odwoławczych. Główne 
Biuro funduszu bezrobocia wydało 
zarządzenie, aby do obwodowych biur 
funduszu bezrobocia i obwodowych 
komitetów odwoławczych weszli rów- 
nież i przedstawiciele organizacji pra- 
cowników umysłowych. 

— Specjalna Komisja zbada 
sutereny zamieszkałe. Ministerstwo 
Robó: Publicznych rozesłało do okrę- 
gowych dyrekcji przepisy w sprawie 
specjalnego kwalifikowania suteren, 
na zdatne do zamieszkiwania i nie- 
zdatne. Przy zatwierdzaniu planów 
nowobudujących się gmachów zwra« 
cana będzie uwaga, aby sulereny przez: 
naczone ma mieszkania odpowiadały 
wymogom sanitarnym, W najbliższym 
czasie specjalna komisja zwiedzać bę. 
dzie wszystkie sutereny i wyda orze- 
czenie czy nadają się one na miesz: 
kania. Te, w których da się przepro- 
wadzić przeróbki cełem doprowadze- 
nia ich do stanu użyteczności, podda- 
na będą tym przeróbkom. Nienadają- 
ce się na mieszkania— przerobione na 
piwnice i składy, 

ŚĄDOWA 

— Rozszerzenie Wileńskiego 
Okręgu Sądowego. Poczynając ad 
dnia 1 sierpnia r. b. tereny gmin: 
Iwieniec, Pierszaje, Raków i Wołmy 
przechodzi do Wileńskiego Okręgu 
Sądowego, wobec czego przynależność 
hipoteczna wszystkich nieruchomości 
znajdujących się na terenach tych 
gmin przechodzi do kompetencji Wy- 
działu Hipotecznego przy Wileńskim 
Sądzie Okręgowym. 

. KOLEJOWA. 
— Ulgi kolejowe dla policji. 

Na wniosek Komendy Głównej P. P. 
Ministerstwa Kontunikacji przyznała 
funkcjonarjuszam P.P. wyjeżdżającym 
do miejscowości kuracyjnych ulgi ko- 
lejowe na tych samych za :adach, ja- 
kie stosowane są dla wojskowych. 
Wobectego, na mocy blankietów wy- 
dawanych przez poszczególne komen- 
dy funkcjonarjusze ci 
mniej niż jędrią czwartą ceny biletu. 

płacić będą į 
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Posiedzenie wojewėdzs 
do pałacu reprezentacyjnego odbył kiego kom. W.F. i P.W, 
tam dłuższą konferencję Zz p. Woje- : : с 
wodą Wiłeńskim Raczkiewiczem. P. W dniu 27-Vil rb. w Urzędzie Wo- 
Wojewoda złożył p. Marszałkowi Jswództwa Wileńskiego pod przewod: 
szczegółowe sprawozdanie © wszyst- Mictwem pana Wojewody Władysława 
kich aktuelnych bieżących zagadnie- Raczkiewicza odbyło się pierwsze po- 
niach z zakresu stosunków politycz- Siedzenie wileńskiego wojewódzkiego 
nych i spraw administracyjnych i go- Komitetu W.F. i PW. ||| 
spodarczych Województwa Wiłeńskie- _ W. posiedzeniu wzięli udział człon- 

o, informując między innemi p. Kowie komitetu: Generał Popowicz i 
aa: a łydkach ROW dr. Brokowski—ponadto zaś naczel- 

samorządowych — № naszem Woje- nik wydziału Bszpieczeństwa p. Kiri- 
wództwie. klis i kierownik ośrodka wychowania 

P. Marszałek interesował się szcze: fizycznego „Wilno* kpt Kawalec. gólowo postępem prac w różnych Brak było członków Komitetu cza- 
gełęziach tutejszych państwowych SOWO w Wilnie nieobecnych: kuratora 

władz administracyjnych oraz samo. Ryniewicza, prof. Patkowskiego, pre- 
rządów, jako też działalnością insty. ZeSa Siaszewskiego i mjr. Szt. Gen. tucyj społecznych, gospodarczych i Sokołowskiego oraz p. Abramowicza 

kulturalnych na terenie Wileńsz- Witolda. ° 
czyzny. Najbliższy dzień lub dwa po- , , Zebranie zagaił pan wojewoda wy- 
bytu p. Marszałka w Wilnie poświę- jaśniałąc cel zwołanego przez Siebie 
cone będą załatwianiu ściśle facho- Posiedzenia, które ze względu na brak wych spraw wojskowych. wszystkich członków Komitetu musia- 

ło się ograniczyć do załatwienia naj- 
pilniejszych spraw. Sprawy programu 
pracy regulaminu, wewnętrznego i or- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. ganizacji sekcji w łonie Komitetu bę- 
ATLAS dą zalatwione na plenum w najbliž- 

а ! szym czasie. 
sobotę 30 lipca o godz. 17 m: 30 Na posiedzeniu zapadły następu- w Polskim Związku Kolejowców ul: jące uchwały: 
Wiwulskiego 4—3 odbędzie „Się ze- 1) Zastępstwo agend przewodni- 
branie, kolejowców w sprawie proje- czącego Komitetu na czas urlopu Pa- 
ktowanej zmiany uposażenia dla pra: na Wojewody powierzono Gen. Po: 
cowników kolejowych. : powiczowi: . — Zebranie Związku Legjoni: 2) funkcje sekretarza Komitetu peł. 
stów. Zarząd Oddziału Związku Le- nić będzie czasowo kpt. Kawalec. glonistów zwołuje Nadzwyczajne Wal- _ 3) zatwierdzono Skład powiato- 
ne Zebranie Legjonistów na dzień 29 wych Komitetów W. F. iP. W. w 
lipca DOŁ godz. 19 (7 wieczór) do powiatach: Brasławskim, Dziśnieńskim, 
ai dk po ekaaka 13 1-e piętro, więciańskim, Oszmiańskim, Postaw* 
й orząde : щёппуі‹ wybór delega- skim, Mołodeczańskim i Wilejskim. 
aw m z o Kalisza, obchód Komitet Powiatowy pow. Wileńsko- cy O Vill. b.r. w Wilnie i ekre- Trockiego i miejski Komitet m. Wil- 
Ślenie terminu Zwyczejaego Walnego na zostaną zatwierdzone na następ- Zebrania celem wyboru Zarządu. nem posiedzeniu. P 

Ze względu na ważność spraw Narazie zamianowano po 7 — 8 uprasza się o liczne i punktualne członków w każdym powiatowym|Ko- przybycie oraz przyniesienie z sobą mitecie. Z Urzędu weszli do Komite- owo służby w formacjach legjo- tów Powiatowych w charakterze prze- nowych. „ wodniczących: Starostowie powołani 
RÓŻNE przez przewodniczącego Wojewódz- — „Wilno* w Kanadzie. Od jed kiego Komitetu, Dowódcy oddziałów 

nego z emigrantów pochodzącego z Woiskowych, stacjonujących w odnoś- Wileńszćzyzny, którego złe losy za- NYCh powialach, wyznaczeni przez pędziły aż do Kanady, otrzymaliśmy S% Popowicza, inspektorzy szkolni 
list, w którym pisze on że grupa wy- 947 oficerowie instrukcyjni. (Dow. | 
chodźców z Wileńszczyzny osiedliła Kadr. instr.) pracujący na _ terenie. się w jednem miejscu i utwarzyłatam Resztę członków powołano z pośród osadę nazwaną przez nich Wilnem. miejscowych działaczy W. F. i P. W. W ten sposób na mapie Świata ma. 7 tem, że liczba ich może być na my dwa Wiłna, duże w Polsce i ma- Wniosek powiatowych Komitetów po- lutkie w Kanadzie, większona w miarę potrzeby do licz- 

— Kwesta na rzecz Straży BY 20: 
Ochotniczej w Wielkich Sgięczni. 4) Wobec przekazania Wojewódz- kach. W dniu 29 czerwca r. b. od. Kiemu Komitetowi W.F. iP. W. przez 
była się kwesta publiczna na cel Państwowy Urząd Wychowania Fi-. O:hotniczej Straży Pożarnej w miąa- ZYCZNego i Przysposobienia Wojsko- 
steczku Wielkie Soleczniki, która za: WEgO kredytów na budowę pływalni wdzięczając miejscowemu społeczeń. W Wilnie, postanowiono przejąć dał. 
stwu przyniosła do kasy Sirażackiej 574 skcję budowy tej pływalni, pro- 111 zł. 58 gr. (sto jedenaście zł. Wadzoną dotychczas przez D-two 6 58 gr.). p. p. leg. W najbliższym czasie w 

TEATR 1 MUZYKA, ha będzie podpisami kona aa ak ‚ y konkurs na bu- 
dowę tej pływalni, Po ukonstytuowa- — Teatr Polski (sala < >). Ra jp о : 

obecnie w Warszawle, P saga) X mu się miejskiego Komitetu W. F. i <Panna Fińiey wyjątkowo przypadła do gu- P: W. dalsza akcja w tej sprawie stu publiczności. Codziennie na «Pannie zostanie przekazana temuż Komite- Е Шс» teatr jest wypełniony po brzegi, a towi. 
oklaskom niema końca. 5) Uchwał Z powodu jednak, że niektórzy z akto- NAGO przekazać z kredy. Z rów biorących udział w «Pannie Flūtes wy- tów przydzielonych przez Państwowy jeżdżają na urlopy, wesołe to widowisko Urząd W, F. i P. W. da dyspozycji wkrótce zejdzie zubełnie z repertuaru. prof. Czeżowskie o 4000 zł. u — «Spadkobierca» z okazji przyja- s bud & Zi LORE zdu gości amerykańskich. Na niedzielę ZONE parku sportowego Textr Polski przygotowuje widowisko spe im. gen. Żeligowskiego. 
cjalne dla gości amerykańskich, a będzie 6) Stosownie do okólnika Pań- 
niem «<Spadkobierca» Grzymały-Siedleckiego. stwowego Urzędu W.F. i P. Ww. Bohater tej sztuki emigruje dla zdobycia stanowiono zorganizować na tei — majątku do Ameryki, aby na starość osiąść ganizować na terenie w mająiku rodzinnym w Polsce. Województwa Wileńskiego opiekę le- Sara, obiljąca w momenty zarówno karšką A, Przysposobieniu Wojsko- rzewne, jak i komiczne, jest jakby krzepią- wem i Wychowaniu Fizycznem. Szcze: cym balsamem dla Polaków którym twatdy Sójowy projekt organizacji tej opieki los każe życie spędzać w przybranej ojczy- z 3 
Źnie, wzmacnia w nich PE oraz nadzieję przedstawi na najbliższem  posiedze- 

niu Komitetu Dr. Brokowski. powrotu na ojczyzny łono. 
<Spadkobierca» ze względów  technicz- 

nych grany bądzie raz tylko w niedzielę. LZZSRETYKY PSZ BOBRCZE NIN PATI 
— Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród 

po-Bernardyński). Dziś 29 lipca r. b. o g. 8 ZE SWIATA 
E 

nej poświęcony utworom E, Griega. Dyry- 
gient Mikołaj Salnicki. ь —-|-‘Ка1'о|*с\ц szkoła dzienni- 

arska w Lille. Szkoła dziennikar- WYPADKI i KRADZIEŻR. ska przy katolickim uniwersytecie w = Zwrrodniedi B о. Lille, po bogatem w doświadczenia 

go z a gło m f So- cić okiem wstecz. Po zdaniu pierws 
lecznickiej), któremu brat jego Wincenty szego końcowego egzaminu wst bił głowę. Stan poszkod, ciężki. : : <pują roz Ę Peha SE Mako owanego ciężki. pierwsi wychowankowie szkoły na 

zamyanaj Ža Miesiejonek, A Pm li słuchacze nie tylko z Francji, lecz napadu rabunkowego w koszarce kolejowej 1 z jnnych krajów, b i č t a 0 krajów, by osiągnąć tam RA (pow. Dziśnieński) na Antoniego należyte dziennikarskie wykształcenie. 

b. m. wybuchł pożar w domu Ńr 18 przy dał © instytucie w Lilie wielkie ame- ul. Stefańskiej. Straż ognłowa przez 2 go- rykańskie pismo „Editor ; as . and Publi- KAKA stłumiła. Straty wynoszą około sker* dn. 19 czerwca rb, Pisze tam 
„Kurs dziennikarstwa podzielg" 

w. Koncert Wileńskiej Orkiestry Symfonicz- 

Jakóba dostawiono głuchoniemego 33-letnie- trzyletniem istuieniu, może dziś rzu. 

— Ujęcie rabusia. Dn. 26 b. m. zostął ArEnę dziennikarską. Do Lille przyby- 

— Pożar na ul. Stefańskiej. Dn. 28 Wielce znamiennym był sąd, jaki wy- 

— Dn. 27 b. m, zapalił się skład z drze- Mt. i: wem I. Panginowej (Tyzenhauzowska 4). ny został na 3 lała i bardzo dobrze ah przed przybyciem straży zorganizowany i programowo  uložo- 
“| — Kradzieże, Dn. 28 b. m. został za- ")* Pierwszy rok służy na użnpełnie” trzymany Lejzer Mejszański, który dokonał "IE ogólnego wykształcenia. Drugi 
ROS hd ea Jose Pawlusa (Su- OC. pogłębienie i rozszerzenie 

la sumę zł. studjów pierwszego roku, Cwiczenia ‚ — $ча 8 i Wea par A JARE aa: krytyczne zajmują przy tem wiele 
który usiłował dokon.ć kradzieży drzewa Miejsca. Słuchacze opracowują samo- O. = s. 8 : owa R bieżące zagadnienia, a następ- żon T, Kuzikowi (Nowogrodzka 30) skra: nię ich wypracowania są krytykowane dziono ubranie wartości 600 zł. 

Z mieszkania B. Tyrajewicza (Ludwisar- najprzód przez kolegówesłuchaczy, > ska 7) skradziono bieliznę wartości 1000 zł. Hastępnie przez profesora. Trzeci rok Część skradzionych rzeczy znaleziono pod Sluży na uzupełnienie przebiegu stud- 
schodami tegoż domu. jów i na poznanie wszystkiego tego, 

co ma znaczenie dla współczesnego 
dziennikarstwa, a więc administracji, 
ogłoszeń i t. p. Po przesłuchaniu 
trzech kursów rocznych i po zdaniu 
egzaminu końcowego wydaje uniwer- 
sytet słuchaczowi dyplom". (Adres 
dyrektora szkoły: 60 boulevard Vaue 
ban, Lille, France). 

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do — bielizny 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze de nabycia.



s IZ I 
1p. p. Leg mistrzem Korpusu. 

W dniu wczorajszym na boisku 
sportowem 6 p. p. Leg. odbyło - się 
finałowe spotkanie piłkarskie o mi- 
strzostwo Korpusu Nr. 3. Do walki 
stanęły drużyny 1 p. p. Leg. (Wilno) 
i 76 p. p. (Grodno). Obydwie dru- 
żyny poprzedniego dnia miały wziąść 
udział w rozgrywkach półfinałowych: 
1 p. p. Leg. z mistrzem 3 sam. bryg. 
jazdy, a 76 p. p. z mistrzem 19 dy- 
wizji piechoty 86 p. p. z Molodeczna. 
Poniewaž 3 sam. brygada družyny 
nie zgłosiła, więc też 1 pułk wszedł 
do finału bez walki mając przeciwni» 
ka zmęczonego meczem półfinałowym 
z 86 p. p. Znając tradycje drużyny 
1 pułku, która w rozgrywkach mi- 
strzowskich dochodziła od kilku już 
lat do finalu, oczekiwaliśmy wysoko 
cyfrowego zwycięstwa, gdy tymcza- 
sem zawiedliśmy się srodze. Pierwszy 
pułk, pomimo dobrego składu z Kraw- 
czykiem i Wróblem w atakv, nie mógł 
wykorzystać przewagi i zaledwie dwo- 
ma bramkami uwidecznił swoje zwy- 
cięstwo, pomimo, że do przerwy Lu- 
berda miał do obrony zaledwie jeden 
strzał. Obydwie drużyny wykazały 

brak tempa i planowei akcji napadu, 
wzamian za co obydwie nie odnawia- 
ły sobie w faulach i wzajemnem wy- 
tykaniu błędów. 

Mecz wypadł b. niecjekawie, a 
nieliczui widzowie rekrutujący się z 
członków kursów wych. fizycznego 
rozeszli się przed jego ukończeniem. 
Sędziował por. Herholdt. Na trybu- 
nach widzieliśmy mjr. Wendę, za 
którego pobytu w Wilnie drużyna 
1 p. p. Leg. reprezentowała się zna- 
cznie lepiej. Widać mjr. Wenda jest 
w K.S. 1 p. p. Leg. niezastąpionym 
organizatorem. 

Reprezentacja Grodna w Wilnie. 
Dowiadujemy się, że w sobotę i 

niedzielę grać będzie w Wilnie repre- 
zentacja klubów piłkarskich Grodna, 
W sobotę honoru Wilna bronić bę- 
dzie drużyna Pogoni, w niedzielę Mak- 
kabi. Drużyna grodzieńska jest sil- 
nym przeciwnikiem, gdyż w skład jej 
wchodzą najlepsi grzcze. Olo jej 
skład: Ahum (Makkabi)—Kaszrap (Cre- 
sovia), Frejdin (Makkabi) — Strzelec 
(41 pp.), Walkowiak i Pawłak (Cres.), 
Kiepura, Cybulak (Cres.), Frejdia (M) 
Rudnicki (Cres.), Binkowicz (71 pp.), 

Z SĄDÓW. 
Sprawa okradzenia uniwersytec- 
kiej kliniki ginekologiczno - po- 

łożniczej, 
W dniu 26 grudnia 1926 roku między 

za 6-tą wieczorem a 9-tą rano z 0 
tarza kliniki ginekologiczno-położniczej U. S. 
B. zosta: 
nisławy Bacewiczówny, Zofji Januszajtisów- 
ny, Heleny Witasiejewówny i Stubiedziań- 
skiej. W godzinach rannych znaleziono ja- 
kiegoś osobnika zupełnie pijanego w ryn- 
sztoku. Miał on na sobie 3 damskie palta. 
To wydało się przechcdzącemu posterunko- 
wemu podejrzanem. Zsprowadził go więc do 
komisarjatu, gdzie się wyjaśniło, że damskie 
palta które on miał na sobie pochodzą z 
kradzieży dokonanej w klinice ginekologicz- 
no-položniczeį U. S B. Zatrzymanym osobni- 
kiem byt niejaki Antoni Bajewski, kilkakrot- 
nie karany za kradzieże. 

W dniu wczorajszym sprawa ta znalazła 
się na wokandzie 1 Wydziału Karnego Sądw 
Okręgowego. Oskarżał pprok. Sakowicz. 
Podczas przewodu sądowego ustalorio defi- 
nitywnie, że kradzieży dokonał nie kto inny, 
jak właśnie Antoni Bajewski, 

To też sąd pod przewodnictwem sędzie* 
go Kontowta po krótkich przemówieniach 
stron wydał wyrok, skazujący Antoniego Ba- 
jewskiego za kradzież 4 płaszczy po kilka- 
krotnem odbyciu kary za kradzież na 3 lata 
więzienia, zamieniającego dom poprawy z 
zaliczeniem mu 8 miesięcy aresztu prewen- 

cyjnego ‚ 
Kainowa zbrodnia. 

W marcu 1927 roku posterunkowy P.P. 
w Olkienikach Sylwester Barwiński wypad- 
kowo dowiedział się, że mieszkaniec wsi 
Krunińce gminy Olkienickiej Maciej Kajre- 
wicz ztrarł w dnin Ódll b. r. wskutek rany, ® 

Post. Barwiński zamejdował o tem na 
posterunku. Wszczęte w tej sprawie śledztwo | 
wykazało, że Maciej Kajrewicz zmarł wsku- 
tek ciężkiego uszkodzenia ciała, zadanego 
27 lutego b.r. przez brata Stanisława. Śmierć 
nastąpiła wskutek ropienia cpony mózgowej. 

Dalsze śledztwo nstaliło, że w krytycz- 
nym dniu do domu Jana Kajrewicza ojca 
przyszli obydwaj bracia na rodzinną lbację, 
W pewnym momencie wynikła między nimi 
kłótnia, która po krótkiej chwili zamieniła 
się w otwartą bójkę. Gdy szala zwa 
przechyliła się na stronę Stanisława Kajre- 
wicza, Maciej Kajrewicz wybiegł z chałupy 
do sieni, wracając po chwili stamtąd z okrwa- 
Oz W kilka dni potem. zmarł. 

dniu wczorejszym sprawa ta była 
przedmiotem rozprawy w Sądzie Okręgo- 
ym, ; 9 

Świadkowie oskarżenia nie mogli dać 
konkretnych dowodów, że ciężkie uszkodze- 
nie ciała zadał właśnie Stanisław Kajrewicz. 
Świadkowie obrony zeznają znowu naogół Ф 
na korzyść oskarżonego. 

W rezultacie więc rzecznik oskarżenia e 
pprok. Sakowicz znalazł się w kłopocie. © Jgmuni Nagrodzki % 
wystąpił więc w swem pizemówieniu z 
wnioskiem mor ES a ak? a Ф Wilno, ul Zawalna 11-a Ф 
w razie yby Sąd z jego wnioskiem nie ! 
13063“—5 skazanit z > = cz, Il LB $ Vinuovo dogodne warunki 24 

Sąd przychylił się do ostatniego wniosku W й 4 
bprokūraiora i skazał Stanisława Kajrewicza Ządajcie katalogów opisowych. Ф 

za zadanie ciężkiego uszkodzenia Ciała w ė Oprócz powyższych posiadam 
stanie silnego wzruszenia na 2 lata i 6 mie- na składzie maszyny żniwne $ 
sięcy więzienia, zaliczając mu & miesiące | Deeringa i Mac Cormicka. 
aresztu prewencyjnego. 

Bronił oskarżonego mec. Andrejew. 5. ZEE WEZ NOWZIEDAZEB 

и ap: 

skradzione 4 palta na szkodę Sta- - 

Z całej Polski. 

— Warszawskie metro. Pro- 
jekty budowy kolęi podziemnej są już 
gotowe, pozostało obecnie jedynie 
przeprowadzenie badania pokładu geo- 
logicznego Stolicy, Projektowane jest 
przeprowadzenie trzech linji kolei po- 
dziemnej: jedna od Młocin do linji 
kolejowej Warszawa - Grodzisk na 
Ochocie, druga od Pl. Saskiego przez 
ul. Puławską ma docierać w polu- 
dniowe okolice miasta, trzecia linja 
przyszłej kolei również rozpoczyna- 
łaby się na Pl. Saskim i drogą okól- 
ną, obsłużywszy Środek, południową 
i wschodnią część miasta wróciłaby 
na PI. Saski. 

"W związku z zamierzoną budową 
kelei podziemnej projektowane jest 
zbudowanie na Pl. Saskim trzypigtro- 
wej, niewidocznej z zewnątrz stacji, 
która dotknie terenów pod Sądem 
Wojskowym, Komendą Miasta i t. d. 
Piętra będę połączone schodami ru- 
chomemi. х 

Droga na Pragę projektowana jest 
przez nowy most od ul. Karowej © 
dwóch poziomach, górnym dla ruchu 
kołowego i pieszego, dolnym dla po- 
ciągów kolei podziemnej, Ulica Ka- 
rowa byłaby rozszerzona, a istniejący 
ślimak zrównany byłby z Krakowskiem 
Przedmieściem. 
@4 e 

Pokój 
$ duży, jasny do wynajęcia, na Zwie- ! 

rzyńcu, (Koło mostu). 
Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 
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Ф szwedzkie „Viking - Arvika“ 

7 stalowem kutem kołem biegowem 
i ślmakowymi trybami; doskonały % 

pod każdym względem typ maszyny 
żniwnej poleca 
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Samoloty z beryllinm, © _ Miejski Kinematograt 

® 
Krótka depesza z Londynu przy- 

niosła wiadomość, że w Kanadzie 
znaleziono wielkie pokłady mało do 
tychczas używanego metalu, a mia- 
nowicie beryllium. Do wydobywania 
i eksploatowania tego metalu utwo- 
rzyło się już podobno towarzystwo 
akcyjne z kapitałem przeważnie an- 
gielskim. Wiadomość, zawarta w tym 
telegramie, jakkolwiek wydaje się 
przeznaczoną jedynie dla szczupłej 
garstki fachowców, mówi nam jednak 
o wydarzeniu, posiadającem e wiele 
większe znaczenie, od wielu innych 
sensacyjnych wypadków, trzymają- 
cych w napięciu uwagę setek tysięcy 
ludzi, Dla rozwoju technicznego I 
walki człowieka z przyrodą odkrycie 
to może mieć nierównie większe zna* 
czenie, aniżeli powiedzmy, wietokrot- 
ne przebycie oceanu w aeroplanie. 

Obecnie znamy około dziewięć- 
dziesięciu chemicznych pierwiastków. 
Wśród nich znajdują się takie, któ- 
rych odkrycie posiadało z początku 
znaczenie wyłącznie naukowe, nie 
zaś praktyczne. Kiedy np. Anglik, 
Ramsay, odkrył w wyższych warstwach 
atmosfery hel nikt nie domyślał się 
nawet, jakie zastosowanie znajdzie 
ten szlachetny gaz, o którym wiedzia- 
no tylko, że istnieje w powietrzu i 
to w bardzo znikomych ilościach. 
Uczeni byli zadowoleni, że udało się 
znaleźć na ziemi pierwiastek, o któ: 
rego istnieniu wiedziano tylke z ana- 
lizy światła słonecznego. Na tem 
wszystko zdawało się skończone. Te- 
raz hel jest niezastąpionym środkiem 
w lotnietwie,.. Wielkie zeppeliny na- 
pełnione bywają helem, który się nie 
pali. W ten sposób raz na zawsze 
staje się wykluczonem niebezpieczeń- 
stwo wybuchu, grożące w statkach 
powietrznych, napełnionych wodo- ы 

Wiele podobieństwa z tem ma hi- + 
storja beryilium, który został odkryty 
sto lat temu przez znanego uczone- 
go, niemieckiego chemika, 

metalu w większych ilościach. Beryl- 
lium jest metalem lekkim, a nawet 
można powiedzieć, że jest jednym z 
najlżejszych metali i że ma najlepsze 
szanse do wyrugowania aluminjum. 
Aby ocenić znaczenie tego odkrycia 
należy pomyśleć, że całe naszę stule- 
cie stoi pod znakiem lekkich metali 
i że bez nich najbardziej epokowa 
zdobycze—chociażby opanowanie pc= 
wietrza — byłyby nie do pomyślenia. 
Aluminium waży jedną trzecią żelaza, 
posiada więc jeszcze dość ciężką wa- 
gę. Od wielu lat technika szuka lek- 
kich metali. Przez czas jakiś myślano 
o magnezjum i tworzono rozmaite 
amalgamy z magnezjum i aluminium, 
które były wprawdzie lżejsze od alu- 
minium, ale nie mogły mieć praktycz- 

в перо zastosowania, 
Beryllium otwiera zupełnie nowe 

perspektywy. Waży o jedną trzecią 
mniej od aluminjum i jest od niego 
o wiele twardsze, tak twarte prawie 
jak szkło, a przytem  niewiarogodnie 
prawie rozciągiiwe. Można. wyrabiać 
z niego cienkie listki, których grubość 
wynosi ułamek jednej dziesiątej mili- 
metra, Promienie Rentgena przechodzą 
przez ten metal bardzo łatwo. 

Rozpowszechnieniu się beryllium 
stała dotychczas ma przeszkodzie jego 
wysoka cena. Jeszcze przed osiem- 
dziesięciu laty gram tego metalu kosz- 
tował esiemdziesiąt razy drożej ani- 
żeli gram złotal Był to może naj- 
droższy metal na ziemi. 

Poklady beryllium w Kanadzie są 

pokłady tego metalu na całym świecie. 
Spodziewają się, że przez należytą 
eksploatację koszty wydobywania be- 

Ф ryllium będą tak małe, że metal ten 
będzie mógł konkurować z alumi- 
nium, W Ameryce mówią już o aero- 
planach i samochodach z beryllium. 
W fażdym razie jest to metal przy- 
szłośći i należy się Spodziewać, że 
przy użyciu tego nowego pierwiastku 
powstanie jeszcze dużo nowych cu: 
dów techniki. 

MAURYCY RENARD. całą spędziła bezsennie, zamknięta w body ruchów, przeszkadzało mi to. 

"Czy on? 
XX 

Karty na stėl. 

Jan Marenil zaczął spokojnie: 

— Podczas pevagį wy z 
acielem mym p. Feuiliard, przy- 

z mi myśł dodania źajemnicy z Lu- 
mercy do mojej kolekcji rozstrzygnię- 
tych problematów. Smierć matki pani 
Gilberto, wydała mi się tajemniczą i 
zagadkową. Warunki tego tragicznego 

zajścia tak, jak mi je przedstawiono 

robiły na mnie wrażenie nierealne. 

Wydało mi się niemożliwem, by žmi 
ja mogła się tak zachować, bez jakie- 
goś bodźca, poddanego jej przeż wo- 
lę ludzką. Jak mogła ta wola, czło- 
wieka nieznanego mi, zmusić žmiję 

do działania? Było to pierwsze pyta- 
nie, które sobie zadałem. : 

— Czy potrafię wyrazić pani, Gil- 
berto droga, jak gorąco pragnąłem 
rozstrzygnąć tę tajemnicę, skoro wie- 

działem, że może te panią uleczyć z 
chorobliwego strachu? Nigdy nie wkła: 
dałem tyle serca w swe poszukiwania. 

Najprzód  zastanowiłem się. 
Pierwsze wnioski, które wysnułem, 
były następujące: dwie tylko osoby 
musieły być całkowicie uwolnione od 
podejrzeń: panna Gilberta, która noc 

garderobie, przylegającej do sypialni 
matki,—i p. de Prase, której obzaość 
w tym samym pokoju stwierdziła 
p. Gilberta. 

— Posądzenia więc mogły się skie- 
rować ku: p. Guy Laval, p. Lionel de 
Prase, całej służbie i... komuś z ze- 
wnątrz, 

— Pewien fakt zastanowił mnie. 
Zawsze mnie zastanawiają przy tego 
rodzaju pracy drobne anomalje. OŻóż 
źmija miała tylko jeden ząb, ten 
szczegół usuwał wszelkie pedejrzenia 
co do przyczyny śmierci, gdyż odpo- 
wiadał znakowi pozostawionemu na 
ręku zmarłej, ten szczegół zaintereso» 
wał mnie. 

— Uważałem z potrzebne zwie- P 
dzenie miejsca zbrodni i wybadania 
ludzi, którzy mieszkali wówczas w 
pałacu. 

— Zauważyłem jednak, że byłem 
śledzony. 

— Trzeba, żeby pani o tem wie- 
działa, Gilberto, że ciotka pani i ku- 
zyn, niespokojni o pani szczęście, ka- 
zali mnie śledzić. Rolę tę odegrywał 
woźny, którego tu widzimy. Nawet 
sam p. de Prase nie wzgardził rolą 
szpiega. 

— W zwykłych okelicznościach 

Miałem kilka powodów, pragnąc by 
mi dano pokój. Swoboda i tajemnica 
mych czynów musiały być za wszelką 
cenę zagwarantowane. 

— Czułem przytem, że muszę 
działać szybko i zrozumiałem wkrótce, 
że od powodzenia i szybkości mej 
akcji, zależeć będzie moje szczęście i 
nawet życie mojej narzeczonej... 

— Paniel—krzyknął groźnie Lionel, 
—Nie pozwolę panu... 

Jan Marenil badawczo patrząc na 
panią de Prase, wskazał na kasę ognio- 
trwałą i Freddy— Węża. 

— Pozwól panu mówić, — rzekła 
p. de Prase, blednąc i kurcząc się 
od tym wzrokiem. 

Nagle jan Marenil krzynął, 
— Hola! Holal panie Aubry! Pro- 

szę nie opuszczać naszego towarzy- 
stwal—Freddy łap gol.. 

Jednym skokiem Freddy — Wąż 
znalazł się w sieni, gdzie zginął przed 
chwilą Aubry, poczem powrócił po- 
pa przed sobą nieszczęsnego 
ohaja, przestraszonego i pół żywego. 

— Cóż tn za apasz, do djabła?— 
zawołał Lionel, ściskałąc pięści i tra- 
cąc panowanie nad sobą. 

— Miałem właśnie powiedzieć to, 

wWohlera. | 
Od tego czasu nie znajdowano tego 

aniżeli wszystkie @ 

Kulturalno-Oświatowy 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) 

  

OGŁOSZENIE. | 
Oddział 

sprzedaje w drodze ograniczonego przetargu, poprze- 
Państwowy Bank Rolny, 

dzenego konkursem ofert: 
działkę zabudowaną w mai. Krynica, pow. Woł- 

kowyskiego o obszarze około 25,0590 ha, odległość 
od st. kol. Roś—5 kim. 

Termin składania ofert upływa dnia 15 sierpnia 
1927 r. o godz. 12-tej. 

Szczegółowe warunki sprzedażne są do przejrze- 
nia w Wydziale Agrarnym Państwowego Banku Rol- 

W. Pohulanka 24 oraz w 
Oddziale Głównvm Państwowego Bansu Roinego w 
nego Oddział w Wilnie, 

Warszawie, ul. Traugutta Nr. 11. 
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Redakcja „Siowa“ ; 99 ' 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego 

j średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji | 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. $ 

® Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 4 

Dziś będ: 66 
wyświetlane Aiks „Zastępca Następey sztuka w 8 skt. 
Nad program: «'WUJCIO — WARJAT» komedja w 2 aktach. Początek seansów: 
niedzielę i święta od g. 4-ejj w soboty od g. 5:ej, w inne dnie od g. 6. Ceny 
biietów: parter — 60 gr., balkon — 30 gr. Ostatni seans o godz. 10-ej. 
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w_ Wilnie, 
Wilnie, 

w Wilnie 

Obwieszczenie. 
Komornik przy Sądzie 

Franciszek Legiecki, w m. 
e, PRZY ULICY JAKOBA 

JASIŃSKIEGO Nr | m. 3 zamieszka- 
ły, zgodnie z art 1030 UPC 

Do wynajęcia 

2 pokoje 
% korzystaniem kuchni, 

Okręgowym 

podaje 

  

do wiadomości pubiicznej, że w dniu AED че 
4 sierpnia 1927 r. o godz. 10-tej rano PNE o 
w Wilnie przy ul. Zarzecze Nr 16, WP = 
odbędzie A sprzedaż z licytacji 
należącego do Samuela Lewita majątku 
ruchomego, składającego się z ume- О S O B A 
blowania mieszkaniowego, oszacowa- z dobrej rodziny (P.P.) 
nego na sumę złotych 836. AC gc aa 

» ; a, 959 Vi Komornik (—) F. Legiecki. prosi o łaskawe za” 
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FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K. DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
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Ogłos 

  

  

w Wilnie, 

  

/ : 

2 WI 0: a ira ania 
KAT TS, 

     

$ smoła Gizowa 
Węgiel Drzewny 

do samowarów i żelazek 

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

  

Komornik przy Sądzie Okręgowym 
w Wilnie, Antoni Sitarz, zamieszkały 

przy ul. 
Nr. 8 zgodnie z art. 1030 U. P. C. 

   
PSR ofiarowanie pracy, 

ASEKĘT tylko za utrzymanie i 
miega! За ойй mieszkanie. 

oi, || 2  Laskawe zacfiarowa- 
(i o nie: Zawalna 5 m. 5. 

Poszukuję 

POSADY BONY 
% szyciem do dzieci, ; 

  

    

się gospodarstwem, 
Zgodzę się na wyjazd. 
Wielka 23 m, 4, 

mieszk. por. Chrysto. 
dla J. W 

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. Sztralła, 
Mickiewicza 12, No- 
sowicz Michał. Nad- 
mienia się przytem, 
że samowolne przy 

J 
Са 

do buuynków 
  

  

i dyzeniekcji 

i 

zenie. 

Św. Michalskiej 
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pierwszorzędne siły na prowincję do 
sprzedaży bardzo pożądanej maszyny 
w rolnictwie poszukujemy. Wszelkie 
poparcia reklamowe. Po uzyskaniu 
pierwszego zamówienia większa za- 
liczka. Panowie dzielni, wymowni 

2 zechcą śpiesznie złożyć oferty wraz z 
referencjatni pod «Pic». 

5 
o 
a 

E Drukarskie maszyny sprzedam 5 
m 1) ROTACYJNĄ 4-0 kolumnową 
B rmy «AUGSBURG», format War. = 

szawskiego Kurjera Czerwonego, z zg 
E wszelkiemi dodatkowymi aparatami. gg skawe zgłoszenia pro- Makowski Zawalna 15 Choroby jamy ustne, z mieszkaniami zaraz 

Zastępców podróżujących M 

  

skową wyd. przez 
K. U. Lida, rocznik 
1800, na imię Chaima 

Lejby Gumnica, 
unieważnia się. 
a z 

lipcowy 

ŁODY 
ABSOLWENT 
Państwowej 

Szkoły Handlowej, z 
praktyką biurową, po- 
sładający gruntowną nąturalny świeży 
znajomość księgowości, 
(ae amerykafiski, poleca skład 

włoski, komisowy, A. Jamiszewicza fabryczny i Taylora) 
korespondencji handlo* ul. Zamkowa 20:a. wej, piszący па ша— 

szynie z szybkością 
135 uderzeń na mi- POSADĘ 

nutę, usilnie prosi otrzyma kto pożyczy 
m W.P.P, о zaofiarowa- zł. 500 do 1.000, mie- 

nie jakiejkolwek posa- sięczna płaca zł. 100, 
dy biurowej, może przewozić towar, 
być na wyjazd, Ła- Informacje udziela 

szę skierować do adm.   

  

E 2) DWUCYLINDROWĄ maszynę Iš wod 
M płaską iirwy <Koenig 6 Bauer», <Słowao po а : 

в г‹:пм‘и wewnątrz ramy 68x112 cm., <Zdolny 19». Bezinteresownie 
M wydajność z obu cylindrów 3.000 egz. a R oc aa a na wieś 

at m gowa waka e GE la Wiadomość: WARSZAWA, a natychmiast do z dziećmi, | Alaszal- 

m ul. ORDYNACKA 3, drukarnia. @ odstąpienia lokal ska 6—1, 

  

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

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
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zumiałem konieczność pozbycia się 
waszej opieki. 

— Freddy— Węża spotkałem pew- 
nej nocy przypadkiem na małym za- 
ułku. Poprosił mnie o zapałki, by za” 
brać pugilares.. Bezmyślnie prawie, 
oświeciłem twarz jego... Jakież było 
moeje zdumienie, gdy ujrzałem własną 
swją twarz! Miałem więc sobowtóra w 
św ecie apaszów. Tej nocy Freddy, 
przerażony tem dziwnem  podobień- 
Stwem, uciekł, podejrzewając w tem 
jakąś niezwykłą zasadzkę ze strony 
policji. Lecz w krótkim czasie udało 

mi się go odnaleść, Cóż, przykrą mi by- 
ła świadomość, że człowiek z moją 
twarzą miał zasiąść na ławie oskarżo- 
nych. Zająlem się nim. Poszukałem 
dlań stosownego fachu. Trudne to 
była przedsięwzięcie. Nasz Freddy jest 
człowiekiem miezależnym, miłującym 

ypa Na szczęście znalazłem wyj- 
ie. 
W Indjach nauczyłem się czaro- 

wać węże. Freddy okazał się zdolnym 
uczniem i wkrótce mógł zarabiać na 
życie pokazywaniem sztuk z wężami. 

— Oczywiście, lepiej byłoby, gdy- 

by pracował nieco więcej. Nieprawdaż 
Freddy? Dzisiaj panna Jąva, uczenica 
jego demonstruje węże, podczas gdy 
оп spoczywa na laurach. Lecz o to 

duży składający się z 
2 pokoi przy ulicy 0 
Mickiewicza w cent. POSZUKIWANY jest 
rum. Wi.domość w2hinrnik 7 AA 

, Огавожеыево — 100'000 litr. @а — та- ul. Garbarska 1. 5 į 
———gazynowania spirytu- 

su. Oferty przesyłać 
Do odnajęcia prosimy pod adresem: 
dwa pokoje zamotne: Zarząd Dóbr Wielkie- 
mu ze  wszystkiemi Soleczniki, poczta 

m wygodamii telefonem. W. Soleczniki, pow. Zgłoszenie sub. J 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! "Kasztanowa 5 m, 7. Wileński. 

  

by nie powrócił do dawnego fachu 
czuwam troskliwie i stale. 

— Przypuszczam, žė zrozumie- 
łiście już wszyscy. Sledziliście go są- 
dząc, iż to ja w stanie chorobiiwego 
rozdwojenia zmieniam się w apasza. 
Od pewnego czasu Freddy spędzał 
dnie u mnie, w pokoju, przylegają- 
cym do mojego. Wychodził stamtąd 
wieczerem, po moim powrocie, a 
wracał o Świcie. 

-— Niezły pomysł, _ nieprawdaż? 
Wiedziałem, że ucieszeni odkryciem 
«jana Marenil—apasza», nie spuścicie 
go z oka, podczas gdy ja będę po- 
zestawiony w spokoju. Mogłem do- 
wali szperać w przeszłości, jeździć, 
szukać i rewidować wszystko! 

— Uczyniłem to wszystko, w po- 
rozutnieniu z prefektem policji, które- 
mu zdałem sprawę z mych poszuki- 
wań i ich celu, oraz Środków, jakie 
przedsięwziąć zamierzałem. To też 
proszę się nie dziwić, panie de Pra- 
se, że urzędnik ten nie wypro wadził 
pana z błędu co do identyczności 
mojej osoby i Freddy-Węża. Działa- 
liśmy w porezumieniu. 

— jestem zadowolony z mej mi- 
styfikacji, Dokonalem jej starannie. 
Java nie wiedziała o niczem, mimo 
dyskrecji i wypróbowariej wierności. d 

byłoby mi to zupełnie obojętne. Lecz gdy pan mi przerwał. Jest te Freddy, nie chodzi, faktem “jest, že Freddy P. Feuillard delegował co nacy jedne- 
Pomyślałem © nim w chwili, gdy zro- nie jest już złodziejem, a nad tem, go z agentów do „Baru de la Cole- w warunkach, które wymagały swo- 
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obwieszcza, iż w dniu 5 sierpnia 1927 trzymywanie рва 
roku o godz. 10 rano w Wiinie przy eg policyjnie 
ul. Subocz Nr. 72, odbędzie się sprze- =. 

у eš daž z licytacji publicznej majątku ru- 
$ в =8 chomego Menaszy Szapiro, składające- KAMIENICA 
в % M go się z umeblowania mieszkania, wa- ak 
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SOBA MŁODA, 
(22 lat) nieza. 
leżna poszukuje 

posady _ nauczycielki 
do małych dzieci lub 
wychowawczyni, mo- 
że również prowadzić 
gospodarstwo domo- 
we, wymagania skrom- 
ne; Najchętdiej w 

Wilne, zgodzi się 
ównież na wyjazd. 
Posiada 4-klas. wy- 
kształcenie, oraz 2-letni 
pobyt w seminarjum 
naucz. Lubi bardzo 
dzieci i ż prayjem- 
nością zajmie się ich 
wychowaniem. Adrest 
Wilno, ul, Dobrej 

Rady 7 m. 2, 
1. Szachnowska. 

DR! i 
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Dr. 6. Wolfson 
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Piombowanie i usu- do wynajęcia przy 
wanie zębów bez bólu. ul. Szopena 3. 
Porcelanowe i złote Spytać u właściciela. 
korony. Sztuczńe zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom i uczącym się 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, Poszukuje 

Wydz. Zdr. Nr 3 się dwóch pokoi z 
p OWOZIK kuchnią.  Zztoszenia 

do adm, <3iowas, 

na gumach sprzedam 
niedrogo. Ostrobram- 
ska 25, u właściciela 
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b. m. o godz. 

  

domu. 10 tej wiecz, 
. portmonetkę, z sumą, 

-POKOJOWE rzeszło 40 zł. Ode- 
MIESZKANIE, rać można w auto- 
możliwie w cent- busie Nr 14,275 lub 

rum mias'a poszukuję. u  konduktora  Ka- 
. weckiego w tymże 

do adm. «Słowa». autobusie. 
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rie“, by obserwowač Freddi'ego i 
zdawać mi sprawę z jego postępowa- 
nia. Istotnie ostrożność ta okazała się 
bardzo pożądaną, gdyż pewnej nocy, w 
jak dowiedziałem się, Freddy przez 
nieuwagę pokazał wytatugwaną na 
ramieniu żmiję, zmuszany byłem ka- 
zać natychmiast wymalować na swo- 
jem ramieniu identyczną żmiję, którą 
postarałem się panu pokazać, p. de 
Prase. 

— Tak, pokazałem ją panu umyśl- 
nie, gdyż, wiedząc z kim mam do 
czynienia, byłem pewien, że pan wy= 
korzysta wiadomeść o istnieniu na 
mem ramieniu znaku, przed którym 
"wzdrygnęłaby się ze strachu Gilberta; 
mogłem więc przypuszczać, że pam 
zmusi mię w jakikolwiek sposób do 
odsunięcia rękawa w obecności mej 
narzeczonej. Cóżby na to powiedzia- 
ła Gilberta, widząc żmiję na mojem 
ramieniu? A cóżby pomyślał pan, nie 
dostrzegając jej tam, gdzie spodzie- 
wał się pan ujrzeć ową siną pręgę?ę 

— Dzięki tak szczęśliwemu dla 
mnie obrotowi sprawy mogłem Się ; 
zabrać do dzieła. 

Uważnie przestudjowałem, jak się 
przedstawiał dramat ten przed pięciu 
laty, co pisały gazety, co mówili lu- 
ZIE». 

BOMBA 

  
= 

Wydawca Btanisiaw Maskiewlas Redakio' w/: Caesiaw Karwosskif“ Odzowindzialny xa cgłoszenia Kenon Ławiśski, Diukarais «Wyd.wnictwo Wilesskie» Kwaszelna 23, 

4 

od lat 3. Mogę zająč |


