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Z ZA KULIS. 
Paryż 5 sierpnia. 

Jeden z mistrzów współczesnego 
teatru francuskiego, Gecrges de Por- 
te-Riche, członek Akademji Frzncus" 
kiej od roku 1923, wydał właśnie zbio- 

*rowo wszystkie sweje utwory scenicz- 
ne. Przedrukował na wstępie przed- 
mowę do jednego z nich, drukowaną 
już dziesięć lat temu, w której bar- 
dzo gwałtownie zaatakował „przemy- 
słowców teatru*, zabijających talenta 
zarówno autorskie, jak i aktorskie. 
Przedmowa ta jest ciągle aktualna. 
Dodał jeszcze do niej de Porto-Riche 
przepis, w którym nietylko niczego nie 
cofa, ale oskarżenie swoje przeciwko 
tym, którzy „zbezcześcili francuską 
sztukę dramatyczną”, w całości pod- 
trzymuje. 

P. Hznry Bidou, wykwintny krytyk 
teatralny Journal des Debats, zadał 
sobie niedawno trud przejrzenia kilku 
książek francuskich o teatrze, jakie 
się ukazały w ciągu ostatniego stule- 
cia. Udowodnił nam cytatamij, że zaw- 
sze byli ludzie utyskujący na upadek 
teatru we Francji. Czyżby to miało 
dowodzić, że gwałłowność de Porto- 
Riche'a jest nieuzasadniona? Tak nie 
jest. Powojenny teatr francuski nie- 
wątpliwie funkcjonuje w sposób nie« 
zdrowy. Przyczyn jest kilka. Przede- 
wszysikiem powojenna publiczność 
tlumnie zaczęła uczęszczać do tea- 
trów, których gliczba znacznie wzro- 
tła. Chęć łatwego zysku sprawiła, że 
wielu spekulantów, nie mających poję- 
cia o teatrze siało się dyrektorami 
teatrów. Te ostatnie zaczęły często 
przechodzić z rąk do rąk, niczem jak 
akcje lub inne objekty spekulacji. 
Autor, mający w ręku dobry manu- 
skrypt, wprost nie zdoła dziś wysta: 
wić swej sztuki, jeśli nie ma za sobą 
„grupy* finansowej lub „kombinacji”. 
Stąd skutek taki, że autor staje się 
czasem przedsiębiorcą spektakiów tea" 
tralnych, ale częściej spekulanci sta- 
ją się autorami, względnie podpisują 
sztuki pisane przez „miitzynów*, aby 
zbierać potem prawa autorskie. 

Na tym gruncie ogromnie wybu- 
jała rola... aktorki grywającej pierw- 
sze role. Autor z talentem, ale bez 
gotówki do niej się często zwraca po 
ratunek. Jeśli jest zręczay—robi sobię 
z „gwiazdy“ sojuszniczkę i wtedy 
już względnie łatwo dostaje się „pod 
światło kinkietów* (Bil co za oklepa- 
na „klisza*!). Mniejsza o to, do ja- 
kich ucieka się sposobów. Jeśli gwiaz* 
da jest zarozumiała—udaje skromnego 
i błaga ją, aby wzigła gopod swe о- 
piekuńcze skrzydła; jeśli jest naiwna— 
tłumaczy jej, że sztukę swą napisał 
tylko po to, aby jej talent mógł za- 
błysnąć w odpowiedniej oprawie; je- 
śli sam jest przystojny, a ona kochii- 
wa — to w takich wypadkach sojusz 
bywa najmocniejszy. .. 

lato aktorka wynajmuje teatr na 
trzy lub sześć miesięcy. Gra sztukę 

„Swego” autora i jest dyrektorką. Za- 
znaje przyjemności rozkazywania, upa* 
ja się tem, że jej kaprysy są spełnia- 
ne, że się jej boją i że się z nią li. 
czą.. I. wszystka potem uczyni, aby 
zostać dyrektorką na stałe. Dzieje się 
też odwrotnie: to autor, dzięki powo- 
dzeniu, bierze przewagę i staje się 
dyrektorem teatru. 

Mamy więc w Paryżu teatry auto- 
rów i teatry aktorek. Taki teatr Edox. 

ard VII jest powiązaniem obu tych 
kombinacji, aibowiem autor jest zara- 
zem dyrektorem i aktorem—jest i0 p. 
Sasza Guitry. Aktorka zaś, p. Yvon- 
ne Printemps, jest jego żoną (już 
drugą, pierwsza była również ak- 
torka, p. Charlotte Lyses). Poś- 
pieszamy dodać, że jest to jedy- 
na może w Paryżu kombinacja Szczę- 
śliwa i kardze sympatyczna, albo- 
wiem i Sasza Guitry i Yvonne Prin- 
temps mają talent; on ma nawet 
dwa talenty: autorski i aktorski. Z kora* 
binacją Louis Verneuil-. Elwira Popesco 
już jest gorzej. On jest płytki jako 
autor, ona zaś jest... przystojną Ru- 
munką z akcentem; para ta nie po- 
siada własnego teatru: kiedy p, Ver- 
neuil spłodzi nową sztukę, Szuka sali, 
wynajmuje ją i przedsiębiorstwo się 
zaczyna. Nie lepiej jest z kombi. 
macją Renė Saunier-Eve Francis (Ma- 
thurins); p. Saunier jest od różnych 
niefortunnych przemysłów: on to re- 
prezentował «grupą francuską» w Pro- 
tekcie; próbuje też pisać sztuki; ratu- 
je go fakt, że pani Francis ma talent, 
dramatyczny zresztą, nie komedjowy. 

Tyle o kombinacjach autor (aktor)- 
aktorka. jeszcze więcej mamy w Pa- 
ryżu kombinacji dyrektor (aktor)—ak- 
torkal Oto przykłady: 

Athenće: p. Madeleine Soria, „pierw- 
sza rola", jest żoną dyrektora, p. Lu- 
cjana Rozenberga, 

„  Comćdie-Caumartin: Lucienne Pa- 
rizet jest żoną dyrektora, p. Renć 
Rocher'a. 

Thedtre de Avenue: panna Suzy 

Ameryka buduje ilofe. 
NOWY YORK 9.VIII PAT. Minister marynarki Wilbourne 

był przyjęty przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Coolidge'a 
i odbył z nim dłuższą naradę. Przypuszczają, że minister zrefero- 

wał prezydentowi sytuację wytworzoną przez rozbicie się konie: 

rencji genewskiej i przedstawił mu nowe plany dotyczące rozbu: 
dowy floty amerykańskiej. 

Grozba komunistycznych zaburzeń w Ameryce 
NOWY-YORK, 9 VIII. PAT. W całych Stanach Zjednoczo- 

nych od Nowego Yorku do San-Francsko zastosowano jaknaj- 

dalej idące środki ostrożności wobec zajść, jak e dotychczas miały 
miejsce w zwązku ze sprawą Sacco i Vaniettiego. W Nowym- 

Yorku urządzanie zgromadzeń pubiicznych pozwalane jest tylko 

pod tym warunk'em ze odbędzie sę bez jak chkolwiekjzajść. W 

Detro t „Filadelfji i innych miastach zabron' ono wogóle odbywanie 

zebrań pubi'cznych. Prezes amerykańskiej federacji pracy oświad- 

czył. że jakkolwiek koła robotn'cze ubo'ewają z ,powodu ostat- 

nch zajść wywołanych przez sfery radykaine, to jednak muszą 

podkreślć fakt, że jeżeli istnieją poważne wątpliwości w sprawie 

Sacco i Vanzeitego, to oskarżeni powinni odnieść z tego korzyść 

PLYMOUTH, 9 VIll. 1 AT.  Bezrabotni urządzili przed konsulatem 

amerykańskim demonstrację i wymusili na konsulu wysłanie protestu prze- 

ciw straceniu Sacco i Vanzettiego do gubernatora stanu Masachusetts. Po 

pewnym czasie udało się policji demonstrantów rozproszyć. 

Kompromitacja ministerstwa Reichswehry. 
BERLIN, 9 VIll. PAT. Sensacyjne rewelacje o subwencjach udziela- 

nych z tajnych funduszów ministerstwa Reichswehry niemieckiemu przed- 

siębiorstwu filmowemu „Phoebus*, wywołały in wielkie wrażenie. W odpo- 

wiedzi na wczorajsze zaprzeczenie ministerstwa Reichswehry, „Berliner Ta- 

geblait ogłasza dziś niesłychanie ciekawe i wysoce kompromitujące szcze” 

góły, dotyczące  subwencjowania przedsiębiorstw przez ministerstwo 

Reichswchry. Według tego dzieanika, przedsiębiorstwo „Phocbus* otrzy- 

mało od ministerstwa Reichswahry ogółem około 8000000 marek, udzie- 

lenych mu w formie kredytów, za pośrednictwem banków, Ostatnia rata 

w wysosęści 3-ch miljonów marek, wypłacona była przez „bank Deutche 

Giro-Centrale, za poręką byłego kanclerza Luihra, b. ministra finansów 

Reinholda, ministra Reichswehry Gesslera i admirała Denkera, Dziennik 
donosi dalej, że tawarzystwo okrętowe „Nawis“ i „Trajag* pobierały 

również subwencje z tajnych funduszów ministerstwa Reichswchry.g | 

Prasa republikańska podkreśla, że ministerstwu Reichswehry ch; dziło 

o propogandę monarchizmu za pośrednictwem filmów* 

Ministerstwo Reichswthry w ogłoszonem dziś komunikacie przyzna- 

je, że swego czasu udzieliło przedsiębiorstwu filmowemu «Phoebus» kre- 

dytów, nie chcąc dopuścić, ażeby przedsiębiorstwo to przeszło w obce 

ręce. W intencji ministerstwa leżało również ułatwienie przeciwdziałania 

anty-niemieckiej propagandzie amerykeńskich przedsiębiorstw filmowych. 
Ministerstao zaprzecza jakoby udzielało bezpośrednio jakichkolwiek sub: 

wencyj. 
silius Reichswthry zwróciło się do kancierza Rzeszy z prośbą 

o wydelegowanie specjalnego kentrciera ministerstwa Skarbu Rzeszy, dla 

przeprowadzenia badeń w sprawie zarzutów psdniesionych ostatnio prze- 

ciw m,nisterstwu Reichswehry z powodu jego polityki subwencyjnej, | 

" Kapitan Reichswehry Lohmann na własne żądanie został dziś zawie 

szony w urzędowaniu do czasu wyjaśnienia podniesionych przeciw niemu 

zarzutów. Równocześnie Lehmann wniósł przeciw dziennikom demokra« 

tycznym skargę sądową. 

Zbrojenie Jungstahihelmu. 
BERLIN, 9 Villi. PAT. Do Beriiner Tageblatt donoszą z Ge- 

fyngi, że w miejscownści Hanowerisch-Munster policja znalazła 

u członków organizacji Jungstahiheim skład broni, mauzerów, 

p stoletów, granatów ręcznych i wieką iość amun cji. Broń skon- 

fiskowano. Aresztowano 2 ch członków organizacji. 

Argentyna wstąpi do LigiNarodów. 
LONDYN, 9.Vii, PAT. Według doniesienia Mornig Post z Buenes- 

Ayres, argentyński minister spraw zagraniczaych Gallerde udaje się we 

czwartek do Genewy. Dziennik uważa za rzecz pewiią, że Argentyna wsią- 

pi ponownie do Ligi Narodów i że Liga Narodów na najbliższej sesji bę- 

dzie obradowała nad sprawą ponowuego przyjęcia Argentyny. 
z а a: 

Banda albańska na terytorjum Jugosławii, 
BIAŁOGRÓD, 9-Vili. PAT. Z Prysrendu donoszą. że banda złożona z 20-tu osób, 

wtargnęła z Albanji na terytorjum jugosłowiańskie i ukryła się w lasach Suw-Gory. 

Żandarmi jugosłowiańscy wytropili bandę i przyszło do starcia, w czasie którego człon- 

kowie bandy bronili się ogniem karabinowym i bombami. Wczoraj wieczorem walka 

trwzła jeszcze w dalszym ciągu. 2-ch żandarmów jogosłowiańskich jest rannych. 

PIESEZAGESZYREJ 

Komunista zranił Kowerdę,„,w więzieniu. 
Według wiadomości jakie otrzymała rodzina Kowerdy, w 

pierwszym dniu po przewiezieniu go do Grudziądza, zdarzył 

się krwawy incydent. Mianowicie, podczas przechadzki, rzucił 

się na Kowercę jakiś komunista żyd. Komunista, trzymając w 

ręku kawał grubego żelaznego drutu, uderzył silnie w głowę 

Kowerdy, zadając mu siiną ranę. Kowerda upadł, zalewając się 

krwią. 
Sionsić opatrzono. 

(T IIS TTT T TT TAS KT II 

Prim jest żoną współdyrektora i ak- dramatycznym. «Wystawił» [uż kilka 
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tora p. Jules Berry. 
Gaitė Lyrigue: panna Louise Dha- 

marys jest żoną dyrektora, p. Gzor- 

ges Bravard'2. 
Nouveautės: p. Rėgina Camier jest 

żoną dyrektora, p. Benoit Lćvy-De- 
utsch'a, 

Fėmina: p. Gsrmaine Webb jest 

żona dyrektora, 0. Andrė Gaiiard'a, 

Antoine: p. Hznrietie Marion jest 

žuną dyrekiora, p. Baud: y. 
Najszczęśliwsza może jest p. Jane 

Renouardt, bo w swym teatrze Dau- 
nou sama gra i rządzi. 

Podajemy te niedyskretne szęze- 

góły jako ilustrację stosunków, w te- 
atrach paryskich panujących. Doda- 
jemy, że większość wyżej wymienio- 
nych artystek ma talent, ale bez „kom- 
binacji“ możeby o tem publiczność 
nie wiedziała. 

Powstają za kulisami teatrów pa- 
ryskich «kombinacje» jeszcze zabaw- 
niejsze. Oto np. teki baron Henri de 
Rothschild jest niemał wyłączzym 
dostawcą mleka dla Paryżan, Mając 
dużo pieniędzy— postanowił być nie- 
tylso dyrektorem teatru, ale i auiorem 

sztuk, które podpisuje skromnie na- 
zsiskiem zupełnie nieznanem, bo... 
„Andrė Pascal*, Ostatnia jego sztuka, 
La Vocation, szła aż 50 razy, co go 
kosztowało tylko kilkaset tysięcy fran- 
ków deficytu. Sztuki poprzednie kosz- 
towały drożej (prasa, darmowe bilety 
it p.). Pomimo to przykład Roth- 
schiłd'a ma naśladowców. P. Albert 
S:hwarz, bankier paryski, poczęsto- 
wał nas w ubiegłym sezonie sztuką 
Mesdames (pod pseudonimem „Al- 
bert Sablons"), która dobrnęła do 
dziesiątego przedstawienia, co w Pa- 
ryżu nig zwraca ani jednej trzeciej 
zaangażowanych kosztów. Zaś wislki 
kupiec z jedwabnej branży, p. Lucien 
Blum, napisał jako <Pierre Varezex 
sztukę, która klapnęła po trzeciem 
przedstawieniu; musiał oczywiście Sa- 
lę, trupę i cały personel pomocniczy 
oplaciė na miesiąc zgóry, jak to się 
w Paryżu zawsze robi. 

Długo możnaby jeszcze opowia* 
dać na temat powyższy auieniyczne 
zreszią anegdoty. Ale dość na dziś 
tego pigtkarsiwa. 

Kazimierz Smogorzewski. 
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Granice przyzwoltości tranice godności. 
W umowach i ugodach międzyna= 

rodowych spotvkamy formułę: „prócz 
wypadków, w których ,chodzi o ha- 

nor peństwa” Co to jest ten honor 
państwa? Jak go pojmuje nasze mini- 
sterstwo spraw zagranicznych? Bo tak, 
jak pojmowaliśmy te wyrazy dotąd, 
to wydalenie z granie Rzeczypospolitej 

4-ch Rosjan zamieszkałych w Wilnie 
na żądanie bolszewików godzi wla- 
śnie w honor państwa polskiego. 
Dlatego jest to dła nas sprawa tak 
niesłychanie przykra i ciężka, tak ba- 

lesna. 
W  soboię 6 sierpnia odwiedził 

naszą redakcję nasz znajomy osobi- 

sty, b. pułk. sztabu generalnego armji 

rosyjskiej, p. Hoffman. Opowiedział, 

że on, jak i trzech innych Rosjan, 
dostał nakaz opuszczenia granic Rze- 

czypospołitej w ciągu trzech dni. P. 

Hoffman, za czasów gdy istniała armja 

gen, Wrangla i gdy Polska prowa- 
dziła wojnę z bolszewikami, pracował 

w sztabie gen. Machrowa, który był 
przedstawicielem gen. Wrangla przy 

Naczelnem Dowództwie Wojsk Pol- 

skich. Kiedy wojna się skończyła i 

gen. Machrow został wysłany z Pol- 

ski, pułk. Hoffmarr złożył swą misję 

i, jak wiele innych rozbitków rosyj- 

skich, zajął się handlem. Mieszkając 

* w Wilnie od kilku lat, cieszy się naj- 

lepszą opinją i powszechnym szacun- 

kiem. Żadnego udziału w Żadnych 

politycznych sironnictwach czy orga- 

nizacjach nie bierze. Jest żonaty, ma 

dweje dzieci. Nakaz wyjazdu rujnuję 

całkowicie jego  materjalną cegzy 

stencję. 

Prócz. pułk. Hofmana dostali na- 

kaz wyjazdu p. Jermakow, również 

człowiek zażywający doskonałej ор!- 

nji i trzymający się zdala od polityki, 

i pp. Aksakow, kupiec drzewny, i Zub- 

kow. Z tych wszystkich czterech je- 

den p. Zubkow jest istotnie działa- 

czem społecznym i częsia przemawia 

na zebraniach Towarzystwa Rosyj- 

skiego. 
Szczegóły persenalne o wysyła- 

nych osobach uważamy za rzeczy 

nieistotne. Tak się złożyło, że ludzie 

depoctowani są apolityczni. Gdyby 

jednak byli stokreć polityczni, gdyby 

codzień przemawiali na wiecach, a w 

niedziełę biegali z chorągwiami po 

ulicach — to jeszczeby boiszewicy 

nie mieli prawa żądać ich wydalenia 

i jeszcze wtedy rząd polski nie miał- 

by moralnego prawa godzić się na 

takie żądenia. 

O co meże podejrzewać 

SSSR pp. Hefmana i insych? — Że 

szkodzą interesom państwa SSSR, ja- 

ko monarchiści rosyjscy. A co pora. 

biają w graaicach SSSR setki Dąbalów 

wszelkiego rodzaju i gatunku, których 

nietylko nie wydala, lecz sprowadza 
zewsząd, lecz karmi, poi i ubiera, fo- 
tografuje w goskino, wozi oficjalnie 

na cyrkowe występy, podczas których 

te dąbale wylewają na nasze państwo 

kubły pomyj i otwarcie, głośno, przy 

całej pomocy państwowego aparatu 

SSSR wzywają do walki z państwem 

polskiem, wzywają - do okazywania 

pomocy wszystkim zbrodniarzem, 

którzy na naszem terytorjum działają 

na szkodę naszego państwa. 

Żądanie wydalenia 4 Rosjan mo: 

źna uważać za zwykły akt  histerji, 

tak odpowiadający typowi rządzące- 

mu dziś w SSSR, lecz przyjęcie tego 
żądania przez nasze władze—oto ce 

jest smutne, bolesne, upokarzające. 

Bo przecież to wydalenie w sposób 

cyniczny podkreśla różnicę pomiędzy 

stosukiem SSSR do Polski, a Polski 

do SSSR. W sposób cyniczny pod- 
kreśla się, że w tym stosunku SSSR 
występuje jako państwo silne, które 
robi co mu się podoba, hoduje swo- 

ich dąbalłi quantum satis, a Polska 

ma rolę państwa słabego, którego, 

rzeczą jest słuchać rozkazów i mie 
razsużdat'. 

Ciężkie i bolesne jest także to, że 

na skonstatowanie tej nierówności, 

na nie-obserwowanie świętej dla kaz- 

dego państwa w międzynarodowych 

rząd . 

stosunkach zasady wzajemności, —wye 
brano właśnie teren azylu. Azył dla 
rozbitków politycznych, dla przestę- 

pców pełitycznych, ależ toi prawo, z 

którego zawsze dumne były narody, 
dumne państwa. Ten azyl udzielany 

przez państwa o szlachetnym geście, 
przez Szwajcarję, przez Anglję i bia- R 
łym i czerwonym i legitymistom i rewo- 
lucjonistom—jakże my, kiedyśmy żyli 

w niewoli, zazdrościliśmy wołnym nara: 
dom, że mogą sobie na to pozwolić, 

że mogą udzielić schrenienia ludziom 
prześladowanym za ideologję, za po- 

giądy polityczne. Któżby mógł uwie- 

rzyć, że właśnie my, Polacy, którzy 

tak często korzystaliśmy z prawa 

azylu we Francji, Szwajcarji,  Angiji, 
nawet w Niemczech, pierwsi w spa- 

sób brutalny złamiemy to samo prawo 
azylu. Pierwszy raz za sprawą tego Zai= 

zikiewicza, p. Dąbskiego, w stosunku 

do Sawinkowa, a teraz, nie wiem z 

czyjej inicjatywy w ministerstwie 

Spraw zagranicznych, w stosunku do 
ludzi, których przestępstwem jest. że 

byli oficerami rosyjskimi, | 
Podobno Sowiety żądały tego ja- 

ko likwidacji zamachu Kowerdy. — 
To śmieszne i aiepoważne. — Za- 
mach Kowerdy był planowany tylko 

przez Kowerdę i sądownie zostało 

ustalone, że Kowerda nie miał spól- 

ników. Jeśli bolszewicy ośmielają się 
twierdzić, że ich ajencyjne wiadomoś- 

ci są sprzeczne z danemi, które ze- 

brało śledztwo polskie i pelicja pol- 
ska, to pierwszą i jedyną odpowiedzią 
na tego rodzaju bolszewickie iwier= 
dzenie powinno być pytanie, jakiem 

prawem bolszewicy założyli na na- 
szej ziemi swoją agenturę? W jakim 

traktacie zostało napisane, że bolsze« 

wicy mogą na naszem terytorjum pc- 

siadać policję własną? 

Niedawno na łamach Słowa pisa- 

liśmy z uznaniem o pelskiej polityce 

zagranicznej, dzięki której masze Sta« 

sunki z Moskwą iak się poprawiły. 

Ale cena, płacona za te dobre sto- 

sunki, nie może wychodzić poza ra- 

my przyzwoltości, poza ramy god- 

ności państwa. Cat. 

Wśród kolonii rosyjskiej w Wilnie wy- 
syłani czterej emigranct-Rosjanie znani byli 
jako ludzie o specjalnie polskefilskich prze- 
konaniach. 

Pan Zubkow publicznie nawet wygła- 
Szął swe jaskrawe polskotilskie poglądy. 

Krąży więc teraz w kołach emigracyj- 
nych dowcip, że w Polsce niebezpiecznie 
być polonofilem. 

Dowcip ten także ma swoją wymowę. 

Stosunki handlowe z Sowie- 
tami, 

Sprawy handlowe Polski z Sowie- 
tami układają się —jak deiychczas— 
pomyślnie. Towarzystwo  „Sowpol- 
torg" realizuje obecnie juź czwarte 
zamówienie na towary w Polsce, się- 
gające sumy 250000 dolarów. 

Ogółem wpłynęły dotychczas do 
zarządu «Sowpoltorgu» w Warszawie 
4 licencje na wwóz towarów do. Ro- 
sji na sumę ponad miljan dołarów. 

Faszystowski fakultet, 

RZYM, 8. Vill. Na uniwersytecie 
w Perugii otwarty został mowy wy- 
dział, którego oficjalna nazwa brzmi: 
„faszystowski fakultet nauk politycz- 
nych,. Dyplomy z ukończenia tego 
fakulietu będą posiadać przywilej 
pierwszeństwa przy obejmowaniu urzę: 
dów i stanowisk kierowniczych w Ssyn+ 
dykatach, korporacjach i służbie dy- 
piomatycznej. 

Konsolidacja dłaga jugosło- 
wiańskiego. 

LONDYN, 9 8 Pat Dziś rauo 
kanclerz skarbu Churchill podpiszł 
układ o konsolidacji jugosłowiańskie- 
go długu woj:nnego, zaciągniętegó w 
Anglji, a wynoszącego 25 i pół mil- 
jonów funtów szterlingów. Spłatę dłu- 
gu rozłożono na 62 raty roczne. 

Ks. Henryk holenderski 
w Gdańska. 

GDAŃSK, 9 8. Pat. Ks. Henryk 
halenderski, małżonek królowej ho- 
Ienderskieį, który przybył wczoraj da 
Gdzeńska, odwiedził dzisjaj wysokiego 
komisarza Ligi Narodów vai Ham 
mela. 

PCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOW4—ui Mickiewicza 24 

gr. Za tekstem 10 groszy 

Konterencje vice premjera 
Bartla. 

WARSZAWA, 9.VIII. PAT. Wice- 
premjer prof. K. Bartel przyjął dziś 
ministra Rolnictwa Niezabytowskiego, 
ministra komunikacji Romockiego i 
odbył z nimi kenferencję. O godz, 
6-tej po południu wice premier Bartel 
był przyjęty przez Pana Prezydenta 
zeczypospolitej Mościckiego na je- 

dnogodzinaej audjencji. 

Anudjencja u ministra komuni. 
kacji, 

WARSZAWA, 9—Vill. PAT. Dziś 
o godz, 9-tej rana minister k omuni- 
kacji inż. Paweł Romocki przyjął na 
audjencji prezesa stowarzyszenia we- 
teranów 1863 r. p. Święcickiego oraz 
wice-prezesa warszawskich kalejek do- 
jazdowych inż. Pogławskiega. 

TEN 

Uposażenieurzędników 
Wyjaśnienia vice premjera Bartla. 

Vice-premjer Bartel * bezpośrednio 
po Radzie Ministrów, która uchwaliła 
przyznać urzędnikom państwowym 
dodatek mieszkaniowy, udzielił dzien- 
nikarzom następujących wyjasnień. 

d 1-go styeznia r. 1926 nie 
wypłacano dodatku mieszkaniowego 
urzędnikom w tej wysokości, w ja- 
kiej miał być on wygłacony w związ 
ku z ustawą o ochronie lokatorów. 

Od tego więc dnia pracownicy 
państwowi byli pokrzywdzeni. Aby 
tę krzywdę naprzwić, Rada minisirów 
zwraca pracownikom państwowym to 
wszystko, co począwszy od 1 stycz- 
nia narastało aż do końca grućnia 
1927 r, 

— W trzech byłych zaborach obo» 
wiązują różne stawki — jak wobec 
tego będzie się przedstawiała sprawa 
zwrotu dodatku mieszkaniowega? 

— Dziś w byłych zaborach obo: 
wiązują różne stawki, różnice te są b. 
znaczne. Np. w b. zaborze pruskim 
—ciągnie p. wicepremjer — funkcjce 
narjusze peństwowi są mocno poe 
krzywdzeni. Dla wyrównania norm 
obecny dodatek obowiązywać będzie 
według stawek w b. zaborze sosyj* 
skim. 

— Czy nicetatowi otrzymają zast- 
łek? 

— Rozporządzenie Rady min strów 
przyznaje neetatowym  kolejowcom 
bezzwretny zasiłek w wysokości 60 
proc. uposażenia. 
"A Kiedy zasiłki te będą wypłaca” 

ne 
— Zasiłki te będą wypłacone w 

dwóch ratach. Kolejarze otrzymają je 
w du. 1 września i 1 listogada, a inūi 
urzędnicy państwowi w dn. 1 peź- 
dziernika i 1 giudnia, 

— Dlaczego Rada ministrów nie 
uwzgiędniła projektów ministrów skar+ 
bu i komunikacji? 

— Dlatego, że sprawa urzędnicza 
została załatwiona prowizorycznie. 

— Kiedy więc należy się spodzie» 
wźć całkowitego jej załatwienia? 

— Stała i przemyślana regulacja 
płac musi mastąpić z dn. 1 stycznia 
roku przyszłego, 

W końcu p. wieepremjer oświad- 
czył na zapytanie, że ostatnich pto- 
jektów min. komunikacji o komercja- 
lizacji kolei nie rozpatrzył jeszcze. 

W sprawach pażyczki amerykeń« 
skiej, p. wicepremier Bartel z całą 
kategorycznością zaprzeczył rozsiewa= 
nym ostatnio wersjom, jakoby układ 
o 15 miljonową pożyczkę rezerwow: 
zawierał jakieś tajne klauzule; 8 

Wycieczka z Ameryki w Kra. 
kowie, 

KRAKOW, 9 8. Pat. O godz. 4-tej 
min. 45 przybyla tu grupa wycieczki 
zjednoczonych komitetów im, marszał« 
ka Piłsudskiego z Ameryki, witana na 
dwcrcu przez przedstawicieli władz i 
delegacje związku legjonistów. 

Kupował ziemię w Palestynie. 
WARSZAWA, 8.Viil,(żel. wł. Słowa) 

W Skierniewicach policja aresztowała 
międzynarodowego  zferzystę, który 
wyłudził od okolicznych żydów 32 
tysiące dolarów na kupno ziemi w 
Palestynie. ` 

Terminy ciągnienia 15 loterji 
klasowej. 

WARSZAWA, 8.Viil. PAT. Gene 
ralna Dyrekcja Loterii Państwowej 
egłasza, że ciągnienie V. klasy 15-tej 
Polskiej Państwowej koterji Klasowej 
odbędzie się publicznie w dnie 9, 10, 
TĘ 12; 13; 16,17, 18, -19//20,-22, 28, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, i 31 sierenia 

OFAŻ*4,52; 3, 5,6, 1,8, 97005 13, 
16 września 1927 r. o godz. 8-mej 
min. 30 rano w Warszawie przy wi. 
Na!ewki Nr. 2.
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ECHA KRAJOWE 
Samorząd powiatowy. 

— Korespondencja Słowa — 

* Nieśwież. 

Okres rozmaitych wyborów sa- państwowych, powiatowych i gmin- 
morządowych skończył się. Na za- nych w powiecie prowadzone Są przez 
kończenie wybrany został Szjmik, a inż. K. Krupskiego lub pod jego nad- 
ten wyłonił Wydział Powiatowy, zorem, 

Stosunkowo do fatalnych wyni- Drugą, rzucającą się w oczy, rze- 
ków samorządowych na Kresach, © czą pod względem technicznym to 
których czyta się w pismach, można rozwój budownictwa betonowego dzię- 
powiedzieć, że powiat Nieświeski ki trzem cementowniom seįmikowym 
wyszedł obronną ręką: pod hasłem w Nieświeżu, Kiecku i Siniawce. Wy- 
antypaństwewości nikt nie wszedł roby cementowe widzi się w powie» 
ani do Sejmiku, ani do Wydziału; cie na każdym kroku: studnie z be- 
decydowały momenty gospodarcze.  tonowych cembrowin, przepusty na 

Pomyślny wynik wyborów okazu- drogach, mosty, podmurowania z 
je statystyka. I tak według narodo- pustaków, dachy pokryte dachówką 
wości do Sejmiku weszło 10 Polaków, cementową, słupy przydrożne, płyty 
10 Bałorusinów i 2 Żydów. chodnikowe w miasteczkach, a nawet 

Według wyznań: 8 katolików, 12 w ostainich czasach całe .domy rosną: 
prawosławnych, 2 izraelitów. ce z bztonu, Jako dowód spopulary- 

Według zawodu: 17 rolników, zowania wyrobów betonowych służyć 
(w tem trzech ziemian) 2 lekarzy, 1 może fakt, iż w bieżącym roku ce- 
nauczyciel, 1 kupiec, 1 urzędnik sa: mentownie sejmikowe  sprowadzily 
morządowy (wójt). , już piętnaście wagonów cementu i że 

Na pierwszem posiedzeniu Szjmi+ wszystkie wyroby zostały zakupione, 
ku na porządku dziennym stały prócz a zachodzi nawet obawa, iż do koń- 
wyborów Wydziału tylko sprawy for- 

malne, trudno więc dziś stawiać ho- 

roskopy co do przyszłej pracy samo- 

rządu powiatowego, jednakże można 

ca sezonu nie będą mogły być wy: 
konans wszystkie zamówienia, 

Co do pożyteczności cementowni 
nie może być żadnych zastrzeżeń, 

się spodziewać, że pójdą po linji gdyż nie tylko że się opłacają, ale 
dbałości o dobro powiatu. Wynik nawet dają dochód. W przyszłości 
wyborów do Wydziału wskazywałby rozwój ich jest zapewniony coraz 
właśnie na takie ujmowanie swych większy; mają być jeszcze stworzone 
zadań przez nowy Sejmik. « nowe w  Snowie,  Horodzieju, 

Do Wydziału weszli. pp. Zygmunt a prócz tego istnieć _ będą 
Domański (redaktor „Wspólnej Spra- lotne oddziały skierowywane na miej- 
wy*), Olgierd Jeleński (ziemianin), sce budowy według zapotrzebowań. 
Aleksander Karpacz (rolnik, średnia Cementowniami kieruje p. Czypul. 
własność), Witalis Kiernożycki (rolaik), Z dziedziny rolnictw w czasie wy- 
Józef Msokrzecki (rolnik), Józef Woyni- cjeczki wydział nie zajmował się pra- 
łowicz (ziemianin). Dwaj pierwsi na« cą oświatową i naukową, a jedynie 
leżeli i do poprzedniego Wydziału, fermą w Hanusowszczyźsie. Tu о 
pozostali wybrani poraz pierwszy. pomyślnym rozwoju jeszcze przed: 

Dla zapoznania się z całokształ- wcześnie mówić; dotąd są to jeszcze 
tem spraw samorządowych Wydział cjągie początki. Ponieważ zaczynało 
urządził raid samochodowy po tere- się prawie z niczego. więc też stosun- 
nie całego powiatu. к - kowo niewiele można było zrobić, w 

Rozumie się, objechanie w szyb- każdym jednak razie ze zrujnowanego 
kiem tempie dużej poł.ci kraju, jaką folwarku powoli doszło się do go- 
bądź co bądź jest powiat, nie pozwa- spodarstwa na dzisiejsze czasy nor- 
lało na dokładne wniknięcie w sedno maln:go, do .„wzorowości'* jednak 
każdej sprawy, jednakże członkowie jeszcze bardzo daleko, Stan ten wkrót- 
nowego Wydziału zdali sobie spra- ce zmieni się, gdyż na mocy uchwały 

wę z całokształtu wykonanych dotąd sejmiku zaciągnięta została długoter- 
robót oraz projektowanych na przy- minowa pożyczka i"westycyjna w Ban- 
szłość i przyznali jednogłośnie, że ku w wysokości 80 tysięcy złotych. 
zrobiono dużo. : Dzięki tej sumie gospodarstwo odra- 

Nie wchodząc w szczegóły, „Ma: Zu stanie na odpowiedniej stopie 2 

szkicuję tylko najpoważniejsze działy. będzie służyło pod zarządem admini- 
A więc przedewszystkiem najbardziej stratora, p. Strobiłkiewicza, jako wzór 
rzucające się w oczy drogi. Trzeba dla gospodarstw w powiecie, a nadto 
stwierdzić, że w porównaniu z daw- dostarczać będzie rolnikom pierwszych 
nymi czasami z okresu zaborćzego, odsiewów zbóż selekcyjnych i inwen- 

albo w porównaniu z sąsiednimi po* tarza zarodowego Zaciągnięta,pożyczka 

wiatami zrobiono dużo. Cały szereg Spłacana będzie z dochodów fermy, 
bruków, usypanych grobli, okopanych Agronom seįmikowy, p. Smolen- 

rowami dróg, wyrównanych jam, zbu- kow, pracuje dużo nad podniesieniem 
dowanych mostów i przepustów rolnictwa w powiecie przez pracę o- 
świadczy o celowej i wydatnej pracy Światewą, naukową i organizacyjną, 
w kierunku podniesienia stanu dróg nadto specjainie się zajmuje osusza- 

powiatu. Zasługa doprowadzenia do niem mokradeł. 

porządku dróg przypada częściowo Dużym i poważnym działem go- 
samorządowi gminnemu, a częściowo spodarki samorządowej jest zdrowot- 
powiatowemu. Zwłaszcza bruki prze: ność, to też w obj:ździe powiatu wy- 
ważaie wykonane są za pieniądze dział zwiedził dokładnie w towarzyst- 

sejmikowe. Sejmik bowiem kładzie wie lekarza powiatowego, d-ra Przy- 
je nietylko na drogach powiatowych, sieckiego, oba szpitale w Nieświeżu i 

SŁOW o 

s * ° 2 
Jawa podminowana agitacją komunistyczną. 

HAGA, 9 VIII. PAT Na wyspie Jawie zapanowało wielkie zaniepokojenie 
wśród ludności z powodu szerzącej się tam propag-ndy komunistycznej. Are- 
sztowano pewną ilość agitatorów. Uprawiana jest systematycznie agitacja przy 
pomocy radjo. Niedawno drogą tą rozpowszechniono orędzie do narodu jawaj: 
skiego w języku malajskim, wzywające ludność do wymordowania 200.000 ho- 
leudrów zamieszkałych na Jawie. 

. 
„ Sen. de Jouvenei ustępuje. 

„PARYŻ 9 Vili PBT. Na posiedzeniu rady ministrów Briand przedłożył pismo w 
którym sen. de Jouvenal zgłasza ustąpienie ze stanowiska delegata Francji przy Lidze 
Narodów. Równocześnie Briand odczytał tekst odpowiedzi przesł mej przez siebie sen. 
de |Jouvenel. Minister Bokanowski omawiał sprawę rokowań handlowych francusko- 
niemieckich, 

PARYŻ 9 VIII PAT. Senator de Jouvenel ogłasza w Matin wyjaśnienie, že nie 
będzie uczęstniczył w delegacji irancuskiej na wrześniowem Zgromadzeniu Ligi Naro- 
dów, gdyż uważa że wielkie mocarstwa zamiast szanować zasady traktatów, zdają się 
powracać do polityki 4-ch jak w okresie rokowań o traktat wersalski. 

Trocki nie wyjeżdża. 
2 WIEDEŃ 9-VIII. PAT. Ze strony tutejszego poselstwa sowieckiego zaprzeczają 

wiadomości ze Sztokholmu, jakoby Trocki miał w jasieni przenieść się do Sztokholmu. 

Nadużycia w pruskiej loterji państwowej. 
BERLIN, 8.8 PAT. Cała osinja publiczna Berlina zaalarmowana zosta- 

ła sensacyjną wiadomością o wykryciu niebywałego skandalu w  dyrskcji 
pruskiej państwowej łoterji klasowej. Jak się okazuje, dwaj wyżsi urzędni- 
cy dyrekcji loterji klasowej, inż. Boehm i sekretarz Szhlajnstein, za pomocą 
oszukańczych manipulacji przy wylosowywaniu numerów zapewnili sobie w 
czasie ciągnień dwóch ostatnich klas łoterfi wygrane w wysokości 100 tys. 
+ 50 tys. mk. Po wykryciu karygodnych manipulacji obaj urzędnicy zostali 
z polecenia prokuratury aresztowani; w toku Śledztwa przyznali się oni 
do winy: 

Wykrycie oszukańczych manipulacji nastąpiło zupełnie przypadkowo. 
Przed kilku dniami w urzędzie wypłaty zjawił się nieznany osobnik, który 
przedłożył kwit i zażądał wypłaty wygranej w kwocie 100.000. Oirzymw- 
szy pieniądze, osobnik ten nie przeliczył ich, lecz z pośpiechem oddalił 
się od okienka, To wzbudziło w urzędniku kasowym podejrzenie. Urzę. 
dnik ów udał się niezwłocznie za wzmiankowanym osobnikiem i skensta- 
tował, że wszedł on do budynku dyrekcji loterji klasowej Ś.edztwem, pro. 
wadzonem bardzo energicznie, interesuje się pruskie ministerstwo finansów, 
od którego decyzji zależy uznanie ważności ciągnień. W ciągu dzisiejszego 
dnia odbyła się konferencja przedstawiciela min. finansów z prokurato- 
rem. Dopiero po ustaleniu faktycznego stanu przestępstwa ma zapaść 
decyzja co do ważności ostatnich ciągnień. Dzieaniki zapewniają interpe- 
lację w sejmie pruskim. Ciągnienie V-ej klasy, które miało się rozpocząć 
jutro, zostało na zarządzenie pruskiego ministerstwa finansów odroczone 
narazie na przeciąg 8 dni. 

ее 2 
Niedźwiedź rozszarpał góralkę.! 

ZAKOPANE, 9-VIII. PAT, Dn. 5 b. m. w lasach Wawrzonki w okolicy 
Jurkowa rozszarpał niedźwiedź młodą góralkę l3leinią dziewczynę, która wraz 
z innemi kobietami wiejskiemi udała się do lasu celem zbierania grzybów. w 
pewnym momencie kobiety usłyszały przeraźliwy krzyk dziewczyny i oczom 
ich przedstawił się wstrząsający widok. Niedźwiedź uderzył łapą ofiarę, wylizał 
mózg z jej czeszki, a następnie nrzegryzł noge pod kolanem i wysys»ł z niej 
krew. Bezbronne kobiety pobiegły o pomoc do wsi. Gdy pomoc nadeszła, zna- 
leziono na micjscu wypadku zniekształcone zwłoki dziewczyny. Starosta Marci- 
szewski zwołał do wsi gajowych i ludność okoliczną celem dokona nia obławy 
na niedźwiedzia. 

Lotnicy Devitrolies w Paryżu, 
PARYŻ, 9:Vill. PAT. Porucznicy, bracia Devitrolles, którzy dziś rano wyłlecieli z 

Kowna, przybyli do Paryża o godz. 19-tej min, 52, przebywszy tę drogę bez lądowania, 

Polski lot przez ocean Atlantycki. 
POZNAŃ, 9.VIII. PAT. +Nowy Kurjer» opublikowai dzisiaj interesującą 

wiadomość, że jakoby kapitan 3 pułku lotnicżego w Poznaniu Kowalczyk, za- 
mierzał odbyć lot z Poznania do Le Bourget (pod Paryżem), a stamtąd przez 
Ocean Atlantycki do Ameryki. Finausowaniem tego przedsięwzięcia ma się za: 
jąć konsorcjum, złożone z grona Polaków żyjących w Ameryce, z inicjatywy 
radnego miasta Chicago Adamkiewicza, który w czasie wycieczki weteranów 
amerykańskich po Polsce porozumiał się z kapitanem Kowalczykiem i przyrzekł 
mu zdobyć dotrzebne na ten cel fundusze w Ameryce. 

Wincenty Matułajtis na czele taufininków. 
„_ Z Kowna donoszą: Przewodniczący centralnego zarządu zwiąsku tautininkó x, No- 

rejko, ustąpił ze swego stanowiska, na jego miejsce wybrany został dyrektor banku 
ziemskiego, Wincenty Matułajtis. 

Wincenty Matułajtis jest jednym ze starszych działaczy litewskich i cieszy się 
wśród litewskich ster kowieńskich wielkim autorytetem i poważaniem, jako człowiek 
prawy i poważny. 

Kablowe połączenie na granicy sowieckiej. 
Z M ńska donoszą: w związku z notorycznyn zrywaniem drutów pa- 

łączeń telefonicznych w pasie nadgranicznym terytorjum sowieckie go, uch- 
ма!спе zostało przez władze mińskie przeprowadzenie wzdłuż gra nicy po- 
łączenia kablowego. W pierwszą kolej rozpoczęte zostały roboty na gd- 
ciaku Minsk—Krajsk, a od tej linji mają być przeprowadzone odnogi do 
granicy. 
EEST STT TTK 

Wyniki wyborów do samorządów powiatowych 
w Wileńszczyźnie, 

Wybory do Rad gminnych naca- wym i zawodowym. Nis będziemy 
łym obszarze wojewódstwa wileńskie* materjału tego  szgregowali na 
go zostały już przeprowadzone. Uda- poszczególne powiaty, podając cyfry 
ło nam się zdobyć materjał cyfrowy, ogólne z podkreśleniam momentów 
na mocy którego możemy dać ogól- ważniejszych. 
ne pojęcie o wynikach wyborów pod Wszystkich radnych wybrano na 
względem politycznym, narodowaścio- terenie województwa 1051. 

Radnych według narodowości mamy: 

Polacy: — — — — — — — — — 558 
Za BONY i a S 11 
Piast. ŻY. 2 Wy, AZER fdsa 55 

Wyzwolenie — — — — — — — — 44 

Związek drobnych roiników = =. = m = 25 
Ch. D. — — — — — — — — — 25 
Monarchiści — — — — — — — — 17 
NBG a ада оо Ža 
Partja Pracy — — — — — — — — 12 

Białorusini: — — — — — — — — 335 

b. czł. „Hromadyć — — — — — — — 102 
Ch. .D. HS tus AM WE 19 

Liiwini: — — — — — — — — — 0 

Żydzi: — uszy = Z 0. 2 41 

Sjoniści lens DS a ii a ЫЕЙ 29 

Ortodoksi оо — — - 1 

„ Demokraci аее о4 ЫО LT PL 1 
Komuniści — — — — — — — — 10 

Komuniśi — — — — — — — — 57 

Dane te o tyle są jednak nieścis- Yawski. 
łe, że cyfra monarchistów opierą się 
na wynikach w pow. Postawskim, 
tymczasem wiadomo nam jest, że w 
pow. Oszmiańskim przeszła znacz- 
niejsza ilość monarchistów, w ogól- 

Pod wzglądem zawodowym naj- 
większy procent (708 osób) radnych 
stanowią drobni rolnicy, daiej idą 
średnio zamożni rolnicy (120) i orzed- 
stawiciele większej własnoś:i (80), 

nym więc rezultacie ilość monarchis- 
tów powinna być większa. 

Bzzpartyjnych radnych wybrano 
475, co świadczy, že w wielu miej- 
scowošciach zwracano glownie uwa- 
ge na kwalifikacje gospodarcze. Prym 
pod tym względem trzyma pow. Bras- 

Walka z prohibicją w Stanach Nowy polski okręt wojenny, 
Zjednoczonych. GDYNIA, 8.Vill. PAT. Wczoraj 

zawinął tu z Francji dawniejszy krą- 
W odległości 42 mil od portu 

Inteligentów pracujących  obra- 
no 50. 

Należy zauważyć, że w porówna- 
niu z wyborami poprzedniemi zie- 
mianie wybrani zostali w znacznie 
większej ilości. 

(U żownik francuskiej fioty wojennej 
Lauderdale koło Florydy natknął się D Eatrecasteaux, obscnie „ Władysław 

IV*. W polskiej marynarce wojennej 
okręt ten pełai funkcje okrętu szkol- 
nego. 

wczoraj okręt nadbrzeżnej straży na 
statek przemytniczy. Gdy na wezwa- 
nie policji przemytnicy nie chcieli się 
poddać, wywiązała się walka, która 
szczególnie po stronie policji została 
okupiona krwawemi stratami: 1 komi- 
sarz i 2 ajentów poległo, 2 dalszych 
zostało rannych. Przemytnicy stracili 
3 rannych, poczem wywiesili białą 

chorągiew i paddali się policji, która 
znalazła na statku olbrzymiej warto- 
ści transport różaego rodzaju trun- 
ków. 

Zmiany w dyplomacji niemiec- 
kiej. 

PARYŽ, 8 VIII: Paris Midi do- 
wiaduje się o zmianach, które mają 
nastąpić na placówkach zagranicz 

nych Niemiec. Oprócz posłów Wa: 
szyngtońskiego i Londyńskiego od- 
wółany ma byś rówaież poseł nie- 

iw Warszawie p. Rauscher. 
miečk 

Wybuch w Magdeburgu, 

MAGDEBURG, 9.Vill. PAT. Dziś 
rano z niewyjaśnionej jak dotychczas 
przyczyny nastąpił wielki wybuch w 
magazynach niemiecko włoskiej fabry- 
ki ogni sztucznych. Siła wybuchu 
była tak wielka, że pozrywała dachy 
w okolicznych fabrykach i domach. 
Magazyn o ścianach grubości półtora 

  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
I ukończyć A > 
spondencyjne prof. Sekulowicza, 
Warszawa, Żórawia 42, Kursa wyu- 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki han dlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

mach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 

Administracją «Słowa» poleca zreduko* 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych środ:ów do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr 
«Słowa» dla <Zredukowanezo pracownika» 
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Nie wydasz wielkiej sumy, 

ale też wydatnie subsydjuje roboty 

brukarskie na drogach gminnych. 

Drogi gminne budowane są Sy- 

Kiecku, oraz przychodnie lekarskie w 
Nieświeżu, Kiecku i Siniawce. W dzia. 
le zdrowotności sejmik miał stosun- 

szarwarkowym. Początkowo kowo łatwiejsze zadanie, gdyż nie po- 

Zk budził wśród ludności dość trzebował zaczynać wszystkiego od 

duże niezadowolenie, gdyż bądź co początku, otrzymawszy szpiłale w 
bądź był poważnym ciężarem, jednak- spadku i mając za zadanie jedynie 
że dzięki naocznym korzyściom, jakie ich utrzymanie i rozwój. YW 

przyniósł, zjednał sobie uznanie i Na czele szpitala w Nieświeżu stoi 
dziś z przekonaniem każdy przyznać d-r Krupska, a w Klecku d-r Barto+ 
musi, że wysiłek zmarnowany nie szewicz. Dzięki odpowiedniemu kie- 
został. rownictwu i wysiłkom samorządu po- 

Specjalną uwagę zwracają dwie wiatowego, oba szpitale stoją na wy- 

roboty wykonane ma szosach pań: sokim poziomie, Szczególnie można 

stwowych: połowa szosy Nieśwież — to powiedzieć o szpitalu nieświeskim 
Horodziej (6 klm.) zostało grunto- dzięki współpracy w nim wybitnego 

wnie przebudowana, a szosę Lacho- chirurga, d-ra Życzkowskiego. Czynio- 
wicze — Lubieniec doprowadzone ne tu są operacje bardzo trudne, a 
drobnzmi remontami do zupełnie do- statystyka wykazuje bardzo dobre re- 

bregofjstanu. zultaty leczenia. Szpital w Nieświeżu 
_ Wsaystkie roboty ma drogach mieści się niestety w nieodpowiednich 

budynkach, czemu jednak przynaj- 
mniej narazie zaradzić nie można. 

Mimo odpowiedniego stanu szpi- 
tali i przychodni opieka nad zdrowot- 
nością powiatu stanowczo jest jeszcze 
zamałą, to też w możliwie krótkim 
czasie powinny być stworzone przy- 
chodnie przynajmniej w  Horodzieju 
i Snowie. 

Z natury rzeczy po zwiedzeniu 
szpitali należałoby zbadać i schroni- 
sko dla starców, niestety jednak po- 
wiat go nie posiada. W kierunku 
stwarzenia takiej instytucji humanitar- 
nej powinny iść w przyszłości wysiłki 
samorządu w dzledzinie opieki spo- 
łecznej. 

O ile odczuwa się brak schroni- 
ska dla starców, © tyle zupełnie za- 
dowalniająco stoi schronisko dla sie- 
rot; prowadzone ono jest bardzo 

dobrze. Obecnie dzieci przebywają na 
letnisku w lesie podmiejskim, a w lo- 
kalu schroniska przeprowadza się re- 

S<oro kupisz 
metra został zdruzgotany. Jedna oso- 
ba straciła życie, a 7 jest ciężko ran- 
nych. 

mont. O ile, do czego się dąży, dzi- 
siejszy lokal schroniska uda się wy- 
dzierżawić od rządu na dłuższy okres 
czasu, wtenczas trzeba będzie robić 
poważny remont. 

Wspomnianymi powyżej tematami 
zajmował się wydział w czasie swego 

Dr S. Margolis 
Roentgenolog POWROCIE 

Wileńska 39 (róg Mostowej) tel. 920.   

„BERSON“ 
y.     

  

ннинин 606664666646406460666646646 
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nadzwyczajnego od samego kazania. 
IACYDJANKOWSK:: Tymczasem AAA głosem 

1 silnym, którego się nie spodziewano, 
Protojerej Michał Bobrowski. adis wyraźnie jeszcze raz. ewan- 

(Z rosyjskiego przełożył i wstępem poprzedził ojejję dzienną 1 od początku do koń- 
Walerjan Charkiewicz). ca wytlumaczył homiletycznie dzieląc 

и na części, używając stale wyrazów i 
; į określien najmniej wyszukanych; póz- 
I rzeczywiście kościół dawno już niej, po skończeniu przypowieści 

nie mógł zmieścić wszystkich modlą- ewangelicznej, zamknął księgę i do- 
cych się, tak, że nawet snóźniający dał następujące słowa, które, przy- 

się duchowni nie mogli trefć do ol- najmniej pod względem treści, utrwa« 
tarza; dlatego też w różnych miejs- liły się w mej pamięci: ; 
cach za kościelnem ogrodzeniem by- „Bracial.. Dziękuję Bogu, który mi 
ły rozstawione konfesjonały, przy któ- pozwolił znów ujrzeć kochaną ojczyz- 
rych zwykle lud najchętniej oczeki- nę. Dobrze jest na obczyźnie, ale oj- 
wał księży, gdyż na świeżem powie- czyzna jak własna dusza: na żadną 
drzu i spowiadać się, i oddychać na- inną nie zechcesz zamienić. Ale boli 

"wet było lżej, niż w przepełnionym i martwi mnie tylko jedno, bracial 
kościele, Z tegoż powedu tu, w lecie, Nis dobrze mówią o nas na świeciel 
'ezęsto nawet udzielano Komunji św. 1 ziemi dobrej, powiadają cudzoziem: 
i wygłaszano kazania ze specjalnie cy, mają oni sto razy więcej od nas, 
zbudowanej ambony. i pedatków płacą przynajmiej dzie: 

Tym razem kaznodzieja zwróciłna sięć razy mniej; i praca ich, chociaż 
słebie powszechną uwagą już samą przymusowa, nię może nawet być 
swą powierzchownością. Żjawił się porównana z naszą, chociaż i dobro- 
on w niewidzianym dotąd w tych o- wolną, ale cóż znaczą te wszystkie 
kolicach stroju doktora teolegji, t. j. łaski Beże, kiedy oni widzą je jakby 
w czerwonym, aksamitnym, Obramo- przez sen, kiedy ci biedni ludzie nie 
wanym złotem tak zwanym mucecie mogą się przebudzić u swej ciemno: 
iw takimże kwadratowym birecie. tyl A przecież mogliby tylko otwo: 
Powstał szmer, wywołany czyjąś rzyć oczy i spojrzećl Przecież wśród 
szczęśliwą domyślnością: „Oto właś- nich zamieszkał naród bezdomny, nie 
ciwy strój wojażeral..* i ma się ro* posiadający ziemi, któremu obca jest 
zumięć, zaczęto oczekiwać czegoś systematyczna praca, naród bzzbrone 

ny i bezsiłny, lękliwy i ustępujący 
każdemu, nie posiadający ani zwierz- 
chników, ani pasterzy, ani świątyń, 
slewem, jakby ukarany wyjątkową 
niełaską Boga. Zdawałoby się, pozo-. 
staje mu tylko zginąć, albo, co jesz- 
cze gorzej, potrzymywać swe nędzne 
życie codzieną żebraniną, | cóż? Sta- 
ło się inaczej. Nieposiadający ziemi 
zagarnęłi w swe ręce cały przemysł 
rolniczy; nie mający własności rządzą 
własnością prawie całego kraju; bez- 
bronni i nie mający wodzów silni są 
wzajemną miłością i zgodą, pozba- 
wieni pasterzy i świątyń, znają na pa- 
mięć prawo swej religii i święcie je 
przechowują do _ najdrobniejszych 
szczegółów, ale, co najdziwniejsza, 
ludzie ci, czasami tak okrutnie prze- 
śladowani, znieśli i, znoszą wszelkie 
biedy, byli i pozostali wygnańcami, 
ale nigdy—niewolnikamil.. Cóż to za 
cud? Cud zbyt łatwy do wytłumacze” 
nia. Wszyscy ci ludzie, mężczyźni i 
kobiety, starcy i dzieci wszyscy co 
do jędnego* są piśmienni, Ale iu. 
Бу!су oczy mają, lecz nie widząl 
Oto bracia, co o nas mówią sąsiedzi 
którzy, podług przysłowia, podobna, 
nie gorzej od nas samych znają nasze 
życie. Przypuśćmy, że ich uwagi j w 
tym wypadku są słuszne. Ale rozna: 
czać nie mamy powodu. Pan Bóg jest 
miłościwy, mauka obecnie jest łarwa 
i dostępna dla wszystkich, a czas, 

jeżeli uciekł od naszych biednych le. Wówczas goście, jakby się zgod- 
przedków, nie uciekł jednak od nas*)*,.. nie zmówili, przerwali rozmowę, wstali 

Inteligencja, która znajdowała się cichutko od stołu i wyszli do ogro- 
wśród słuchaczy, zdawało się nie by- du. Gdy po chwili weszła gospodyni, 
ła zupełaie zadowolona z tego kaza- ledwie nie zaczęła rozpaczać, ałe mąż 
nia, którego się nie spodziewano od ją uspokoił. Profesor Bobrowski po- 
takiego mówcy, zato lud prosty pow- został przy ojcu. Szeptem  podzięko- 
tarzał jego słowa i doszukiwał sie, wał on odchodzącym i poprosił o 
mniej więcej trafnie, ukrytych głębo- przysłanie mu z ogrodu gałązki. Mia- 
kich myśli, co jest dowodem, że na- łem szczęście okazać mu tę przysłu- 
wet mówcy, pragnący popisać się głę- gę, zaproponowałem nawet pozostać 
bokeścią myślenia, powinni się wyra- przy śpiącym, aby wachlarzować tą 
żać jak tylko można naturalniej i gałązką, ale on grzecznie podzięko- 
prościej. To jast złota reguła dla wał i z uśmiechem dodał, że to jest 
kaznodziei; inaczej słuchacze będą służba, w której go nikt zastąpić mie 
mogli podczas ich kazań wzdychać może. 
lub nawet plakać, ale zapytani o treść Po paru latach miałem tego czło- 
nauki zaczną, jak to się częsta zda- wieka za swego wychowawcę, później 
rza, powoływać się na Pana Boga, —zbliżyłem się do niego dość znacz- 
który tyiko jeden wie, o czem mówił nie, wreszcie (ośmielam się dodać) 
kaznodzieja. zostałem zaszczyczony jego „przyjaź: 

Pedczas obiadu Bobrowski (ojciec) Nią, jednak chwila, szczególnie przeze 

zajmował pierwsze miejsce. Ale po- mnie odczuta przy pierwszych sło: 
nieważ abiad, jak zwykle podczas wach, gdy się on szeptem zwrócił do 
wiejskich świąt, przedłużał się nie- „mnie, miarowo poruszając gałązką nad 
skończenie, a dzień był upalny, prze- białą głową śpiącego ojca, który ze 
to starzec osiemdziesięcioleini, który względu na swoje skromne ubranie 4 
wstawał przed brzaskiem i ulegał sile wydawał się jeszcze więcej czcigod- 
przyzwyczajenia, zasnął spokojnie, nie nym, — ta chwila jest mi  niezmier- 
zwracając uwagi na hałas — przy sto: UE drogą 1 pozostanie taką na żawsze 

w mych wspomnieniach e Bobrow- 
*) Ścisłość sprawozdawcza autora musi skim. Słuszne jsst spostrzeżenie, że 

M Utenio Na R RAE do: pierwsze wrażenia młodzieńczych lat, rze pamięta Jankowski kazanie, e posły dzięki jakimś tejemniczym prawom 
szał, będąc l2-letaim chłopcem, a które : : ; 
ogłosił mając lat 54, (P. tł.). natury, tak są silne w maszej pamię- 

ci, jak dziewiąta fala na morzul... 
Podane przez nas szczegóły od: 

noszą się do tego czasu, gdy profe- 
sor Bobrowski po pięcioletniej nauko- 
wej podróży zagranicą, gdzie, korzy- 
stając ze stypendjum Wileńskiego U- 
niwersytetu studjował nowe źródła 
hermeneutyki, wzbogacone przez ję: 
zyk wschodni, — został mianowany 
profzsorem zwyczajnym katedry Pisma 
Świętego. Wybór ten był zupełnie 
uzasadniony nietylko ze względu na 
poważne studja podróżnika, z których 
on od czasu do czasu wylegitymowy- 
wał się przed Uaiwersytetem, nadsy- 
łając sprawozdania, i które już zosta- 
py ocenione przez najznakomitsze to- 
warzystwa naukowe (Rzymska Aka- 
demja Archeologiczna i Paryska 
Wschodnia Akademja), które miano- 
wały Bobrowskiego swym członkiem, 
— ale nawet i dawnem przygotowa- 
niem naukowem utalentowanego pro- 
fesora. 

Nie mówiąc już o naukach po- 
czątkowych *), zazaaczymy tylko, że 

„p. Bobrowski był jednym z. pierw 
szych pod względem czasu (1808— 
1812) i zdolności uczniów Szminarjum 

м *) Kształcił się on zdaje się jednocze- 
śnie z bratem Józefem (w przyszłości d-rem 
filozofji) najpierw w szkole pijarskiej w Dro- 
hiczynie, a później w gimnazjum Białostoc- 
kiem, kió:e ssończył ze srebrnym medalem 
(r. 1505), Ś. p. Bobrowski zawsze z głęboką 

i
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH. 

Projekty nowelizacji 
prawa handlowego. 
Ministerjum Skarbu opracowało 

dwa projekty nowych rozporządzeń, 
z których jedno ma być kodyf:kacją 
prawa o księgach handlowych i bilan- 
sowaniu, drugie —podstawą do stwo- 
rzenia nieznanej dotychczas w Polsce 
instytucji buchalterów przysięgłych 

' 4w/z systemu koncesyj, który — czy 
to w miernictwie, czy te w meljorace 
jach — znalazł swój ostatni wyraz w 
pasorzytnictwie kilku wybranych na 
organizmie; szerokich rzesz fachowych 
pracowników). 

Projekty obu rozporządzeń otrzy- 
mały poszczególne zainteresowane 
stowarzyszenia — do zaopinjowania. 

Najważniejsze zasady tych projek- 
„tów przytaczamy moniżej: 

a) Księgi handlowe; Każdy kupiec 
powinien prowadzić, wedlug zasad 
prawidło»ej księgowości, księgę in 
wentarzową, dzieunik i księgę główną. 

Osoby prawne prowadzą obowiąz- 
kowo księgowość w języku polskim, 
wszyscy inni kupcy mogą prowadz ć 
każdym innym językiem europejskim, 
alfabetem łacińskim, lub cyrylicą, 

Księga inwentarzowa służyć ma do 
wykazywania posiadanego majątku 
nieruchomego i ruchomego, nie wyłą- 
czając wierzytelności i długów. 

W dzienniku winny być zapisywa- 
me zmiany w stanie majątkowym 
wskutek czynności handlowych lub 
wynikłe z jakichkolwiek innych po 
wodów. 

Księga główna służy do prowa- 
dzenia tych rachunków, które są nie- 
zbędne do sporządzania  bilaasów 
rocznych. 

Dziennik i księga główna 
«być prowadzone w formie jednej 
księgi „dziennik-główna”. 

Księgi handłowe obowiązuje para: 
fa sądu rejesirowego. 

Rzetelność, dokładność i jasność 
są obowiązkowemi cechami księgo- 
wości. 

Księgi, korespondencja oraz wszel- 
kie dokumenty, dotyczące czynności 
handlowych, winny być przechswywa- 
ne przez 10 lat. 

by Bilanse handlowe: Z końcem 
każdego roku operacyjnego należy 
dokonać spisu inwentarza i rezultat 
«sprawdzenia wpisać do ksiąg han- 
dlowych. 

Przed rozpoczęciem czynności han- 
dlowych sporządzić nałeży bilans 
otwarcia, następnie conajmniej raz na 
ostatni dzień roku operacyjnego 
(dzień biłansowy) "sporządzić naležy 
bilans operacyjny. 

Osres operacyjny jest dwunasto- 
miesięczny. 

W bilansach należy odrębnie wy- 
dkazać płynne środki, zobowiązania 
krótkoterminowe i długoterminowe. 

W dalszym ciągu projekt przewi- 
duj: zasady co do przyjmowania do 
bilansu wartości gruntów, budynków, 
„narzędzi, patentów, surowców, towar 
rów i t. p., oraz wartości w walutach 
zagranicznych. 

Przejście projektu w prawo obo- 
wiązujące uchyli częściowo przepisy 
dzielnicowych kodeksów handlowych 
oraz ustaw o spółkach z ogran. cd- 
powiedzialnością. 

c) Instytucja księgowych przy: 
ssięgtych: Osoby, zawodowo zajmują- 
ce się prowadzeniem lub sprawdza- 
niem rachunkoweści w przedsiębior- 
stwach prywatnych i publicznych — о- 
raz wyrażaniem opioji 0 charakterze 
zamierzonych lub prowadzonych ope- 
cacy] w tychże przedsiębiorstwach, 
mogą uzyskać tytuł księgowego 
przysięgłego. 

Księgowy? przysięgły musi być 
mieposzlakowanym moralnie obywate- 
dem polskim, odbyć 5-letnią praktykę 
w charakterze asystenta księgowego 
przysięgłego oraz zlożyć odpowiedni 
£gzamia. 

Do 1933 r, otrzymać można tytuł 

mogą 7% 

księgowego przysięgłego bez 5-let= 
niej praktyki i bez egzaminu. 

Obliczenia i biłanse, podpisane 
przez księgowego przysięgłego i @- 
patrzone jego pieczęcią posiadają, do- 
mniemanie wiarogodności t. zn., że 
będą służyły jako dowód, o ile nie 
zostanie udowodniony fałsz. 

Ksiegowy przysięgły odpowiada 
za wszelkie szkody i straty, powstałe 
wskutek: 1) wydania zaświadczenia, 
zawierającego nieprawdziwe dane i 
2) ujawnienia tajemnicy handlowej. 

Księgowi przysięgli i ich asystenci 
będą posiadali swój samorząd zawa: 
dowy, którego organami będą izby 
księgowych przysięgłych. (A). 

INFORMACJE. 
Kalendarzyk podatkowy. 

Podatek przemysłowy: Podatek przemy- 
słowy od obrotu, osiągnię ego w m-cu ma- 
ju, dla przedsiębiorstw, pł:cących miesięcznie, 
płatny jest z karą za zwłokę, licząc karę od 
30 czerwca, я 

Podatek przemysłowy od obrotu, osią- 
gniętego w m-cv czerwcu, dla przedsiębiorstw 
płacących miesięcznie, płatny jest z karą za 
zwł.kę, licząc kaię od dnia 30 lipca. : 

Podatek przemysłowy od obrotu, osią: 
gniętego w m-cu lipcu, dla przedsiębiorstw 
płacących miesięcznie, płatny jest z karą 
za zwłokę, licząc karę od dnia 30 lipca. > 

Podatek pizemysłowy od obrotu, osią- 
gniętego w m-cu lipcu, dl: przedsiębiorstw, 
płicących miesięcznie, płatny jest do dnia 
15 sierpnia. 

Dopłata do zaliczek kwartalnych na рэ- 
datek przemysłowy od obrotu za rok 1926 
jest Ścązana z karą za zwłokę, licząc karę 
od 30 maja. 

Zaliczka na I-y kwartał 1927 r. na po- 
datek przemysłowy dla przedsię siorstw, pła: 
cących kwartalnie, któ-ej pfzedłużony ter- 
min płatnoś i upłynął 15 lipca, płatna jest 
z karą za zwłokę, licząc kurę wstecz od 30 

aja. 
Zaliczka za Il kwzrtał 1927 r. na poda- 

tek przemysłowy dla przedsiębiorstw, płacą: 
cych kwartalnie, w wysokoś:i jednej piątej 
wymiaru za 1926 r., płstaa jest w przediu- 
żonym terminie do dnia 15 sierpnia. 

Podatek dochodowy: Połowa podatku od 
zeznanego dochodu za rck 1926 Ściągana 
jest z karą za zwłokę, licząc karę od 15 
maja. 

; Kto nie złożył zeznania o dochodzie, a 
obecnie otrzyma wezwanie do złożenia ze- 
znani», obowiązany jest zeznanie sporządzić i 
złożyć, oraz wpłacić pułowę podatku od 
zeznanego dochodu, jeżeli wysokość zezna: 
nego dochoduprzewyższa 1.500 zł. 

Kara za zwłokę. Kara za zwłokę wyno- 
si 2 proc. miesięcznie, przyczem miesiąc za- 
częty liczy się za cały. 

Nowe kompetencje izb I urzę: 
dów skarbowych. 

W myśl nowego rozporządzenia Min. 
Skarbu, izby skarbowe mogą umarzać zale« 
głości w podatku przemysłowym do kwoty 
1000 zł. ala poszczególiych płatników w 
ciązu roku, nie wyłączając zaległości w ka- 
rach pieniężnych z ar. 9U—104 ustawy, tak- 
że mują prawo izby umarzać niepobrane 
kwoty podatku dochodowego, płatne w la- 
tach poprzedzających rok podatkowy do wy- 
SE 200 zł. dla poszczególnych płatni- 
ków. E 

Następnie izby skarbowe mogą zezwolić 
na ratalną spłatę wszelkich zaległości po- 
datkowych na okres czasu nie przekraczający 
6 miesięcy, do kwoty 3000 zł. dla poszcze- 
gó.nych płatoików, w ciągu roku, nie |icząc 
dodattów samorządowyciu, kar za zwłokę i 
kosztów egzekucyjnych. 5 

Oprócz tego izba może udzielać odro- 
czeń, względnie rozkładania na raty bieżą- 
cych wpłat miesięcznych i zaliczek kwartal- 
nych na podatek przemysłowy oraz przed: 
płat na podatek dochodowy, a mianowicie 

e tych zaległ.Ści na czas do 2 mie- 
sięcy. KE : 

ь Urzędy skarbowe, jako niższa instancja, 
mają prawo zezwalać na ratalną spłstę 
wszelkich zaległ Ści w podatkach na okres 
Czasu, nie przekraczający 2 ch miesięcy do 
kwoty 5003 zł. dla poszczególnych pł.taików 
w ciągu roku. Mogą też odraczać wspomnia- 
ne zaległoś:i na pizeciąz jednego mies'ąCa 
do wysokości 2000 zł. Prócz tego urzęty 
skarbowe mają prawo ograniczać Ściąganie 
kar za zwłokę, narosłych do dnia waiesienia 
podania o ulyi, z jednoczesnzm  przedłoże- 
niem wniosków o umorzenie części narosłych 
kar izbie skarbowej, która jest do tego upo- 
ważniona. (o) 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— Trzy garbarnie zostały uru- 

chomione. W ubiegłym tygodniu 
uruchomione zostały w Wilnie trzy 
garbarnie nieczynne od dłuższego 
czasu z racji zastoju w tej dziedzinie 

s 

<Gtównego, po skończeniu którego ze 
stopniem magistra św. teologji i na- 
grodą (100 rb. sr.). uczęszczał wcią: 
gu dwóch lat (1812—1814) na kursy 

= przy tymże Uaiwersytecie 
złożył egzamin na stopień doktora 

filozofjii póżniej wyświęcony, jako 
bezżenny kapłan i zaszczycony wkrót- 
ce godnością kanonika Brzeskiego, — 
wygłaszał na uniwersytecie w prze- 
ciągu trzech: lat (1814—1817) Pismo 
święte. ` 

Nic dziwnego, że kiedy Bobrow- 
ski, łączący w sobie tyle załet, zgłosił 
się jako kandydat do naukowej po- 
dróży, został wyróżniony pośród 
wszystkich innych, tembardziej, że ze 
względów na specjalną sytuację no- 
wego kandydata (jako duchownego 
grecko-katolickiego) uniwersytet mógł 
rozszerzyć i program podróży, włą- 
czając do niego oprócz studjów nad 
archeologją i językami wschodniemi 
jeszcze badania porównawcze języ- 
ków słowiańskich. ) 

Mając taki cel i posiadając sto- 
pień docenta uniwersytetu, co mu 
ułatwiło tak dostęp do wszystkich 
wyższych uczelni, jak i stosunki z 

  

wdzięcznością wspominał tak o swoich pierw- 
szych nauczy-ielach, jak i o tem ile wysiłku 
1 ofiar kosztowało wykształcenie dzieci jego 
ojca, blednego parocha cerkwi Wolczańskiej 
(pow. Bielskiego, dziekanatu Drogiczyńskie- 
go) (Р а.). 

luminarzami nauki, podróżował ś. p. 
Bobrowski po Francji, Włoszech, 
Niemczech i południowych krajach 
słowiańskich. 

Według jego słów, wydziały teo- 
logiczne w Rzymie, Sorbonnie i wo- 
góle na uniwersytetach Włoch ii 
Francji, idące utartą od wieków kołeją 
scholastyki, przeniósły myśl do ojczy* 
zny, ale nadzwyczajne bogactwa 
bibljotek i muzeów oraz rozmowy 
ze znakomitymi ludźmi, których tu zawe 
sze ptłno, reprezentującymi wszystkie 
gałęzie wiedzy ludzkiej i którzy są 
jakby tradycyjnie dostępni i uprzejmi 
względem cudzgziemców, — zaspaka* 
jały głód ciekawości naszego podróż- 
nika. Zato na uniwersytetach niemiec 
kich, zstknąwszy się z powszechnie 
panującym wówczas kierunkiem egze- 
getyczno-racjonalym, który znajdował 
prędki, choć jakiś wstydliwy od- 
dźwięk na uniwersytetach katolickich 
— poczuł się Bobrowski niby w pu- 
Szczy, wśród ostrych, dziwnych, a 
razem, zdawałoby się słusznych bo 
pozornie głęboko — uczonych hypo- 
tez i twierdzeń. 

Nie czas był wówczas (a może i 
teraz jeszcze) na jasną gwiazdkę prze- 
wodnią w tym kraju mglistej i zamk- 
niętej w sobie uczoności, 

(C. D. N) 

przemysłu. Uruchomienie tych pla 
cówek przemysłowych zmniejszy znacz” 
nie ilość bezrobotnych branży skórnej. 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 9 
sierpnia r. b.  Ziemiopłody: żyto loco 
Wilno 42 — 43 zt, za 100 klg., owies 
43 — 45, jęczmień  browarowy 48 — 
50, na kaszę 45—47, otręby żytnie 26—27, 
pszenne 27 —28, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
żytnia 8—10, siano 12—15. Tendencja na 
żyto zniżkową. Dowóz z powodu robót 
rolnych słaby. 

Mąka pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za 1 kg, kra- 
jowa 50 proc. 85 — 95, 60 proc. 70 — 80, 
żytnia 50 proc. 73 — 75, 60 proc, 64 — 65, 
razowa 49—50, kartoflana 80—0%0), gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc 72—75, 60 proo. 
stołowy 62—65, razowy 48—50 gr. za 1 kig. 

Kasza manna amerykańska 15)-160 gr. za 
1 kg., krajowa 115—125, gryczana cała 80-90, 
przecierana 85—95, perłowa 80—95, pzczak 
50—60, jaglana 70—890. 

Mięso wołowe 240 — 260 gr. za 1 kg., 
cielęce 200—2%0, baranie 240 — 250 wie. 
pizowe 320—350. schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze; słonina krajowa | gat. 4.20 — 
4.50, il gat. 380 — 400, szmajec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tani 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150 — 180, masło nieso- 
lone 500 — 550, solone 400 — 450, desero' 
we 550—600. 

Jaja: 130—140 za 1 dziesiątek, 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00— 12.00, indyki żywe 20.00—22.00, bite 
15.00—18.00 zł. za sztukę, 

Warzywa: kartofle 15—18 gr. za 1 kg., 
cebula 120—140, cebula młoda 5—10 (pęcz). 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 d-ie- 
siątek, groch 75-85 gr. za 1 kg., fasola 80— 
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URZĘDOWA. 
— Inspekcje p. Vic:-Wojewo- 

dy. W dniu wczorajszym w godzinach 
porannych vice-wojewoda p. O. Mali- 

-|-240C 

nowski w towarzystwie iuspektora około 250.080 zł., to jednak w ka- 
Żyłko przeprowadził sie miejskiej są pustki i Magistra tnie administracji p. 

lustrację Siarostwa Wileńsko-Trockie- 
go, badając w szczególności wyniki szych wydatków bieżących przewidzia- 
zastosowania nowej uproszczonej in- 
strukcji biurowej. Po południu tegoż 
dnia p, Vice Wojewoda w towarzyst- 
wie p. Inspektora dokonał inspekcji 
Urzędu Gminnego i posterunku P, P, 
w Rudom.nie powiatu Wileńsko-Troc- 
ki:go 

— Inspekcja policji powiato- 
wej. Oficer inspekcyjny wojewódzkiej 
komendy policji kom. Jacyno w to: 
warzystwie zast. kom. pow, Wil.- 
Trockiego asp. Michalewicza prze- 
prowadził inspekcję policji powiatu, 
objeżdżając wszystkie niemal poste- 
runki. 

— (o) W sprawie egzekwowa- 
nia należności podatkowych 
związków komunalnych. Min. 
Komunikacji zawiadomiło Min. Spr. 
Wewnętrznych, iż zarządy związków 
komunalnych, szczegó nie zaś Magi- 
Strąt m.* Wilna, zwracają się często;do 
Wileńskiej dyrekcji kolejowej z wnio- 
skami o wyegzekwowanie z płac pra- 
cowników kolejowych należytości po: 
datkowych w drodze potrącenia z list 
płacy. 

W związku z tem Min. Spraw 
Wewnętrznych wyjaśniło, aby związki 
komunalne w poszukiwaniu zaległoś- 
ci podatkowych kierowały kroki egze- 
kucyjue przedewszystkiem do rucho- 
mych objektów majątkowych, a do- 
piero po bezskutecznem wyczerpaniu 
tej akcji kierowały egzekucję na płace. 

MIEJSKA. 
— (0) Nowe przepisy o roz- 

budowie miast. W dniach najbliż- 
szych wejdzie w życie rozporządzenie, 
nowelizujące poprzednie przepisy o 
rozbudowie miast, 

Nowe rozporządzenie wprowadza 
nadzór państwowy nad prowadzoną 
przez megistraty i komitety rozbudo- 
wy akcją rozbudowy miast. Szeroko 
i dokładnie ujęta jest kwestja doty- 
cząca wywłaszczenia terenów budo- 
wlanych i placów, jakoteż budynków 
niedokończonych. Prócz tego wpro" 
wadza się możność objęcia w czasowy 
przymusowy zarząd przez Magistrat 
wytwórni materjałów budowlanych. 

Nowe rozporządzenie wprowadza 
utworzenie dwu funduszów, przezna* 
czonych na poparcie akcji budowla- 
nej, mianowicie: państwowego fun- 
duszu budowlanego i państwowego 
funduszu rozbudowy miast. Państwo- 
wy fundusz budowlany udzielać bę- 

90 gr. za I kg, szparagi 61—220. kalafio ry 
15-550 „za główkę, kapusta świeża 30 
50 za I kg. pomidory 480—500 za 1 kg. 

Jagody: czereśnie 150—160, czarne jago- 
dy 60—70, agrest 80—90, maliny 170—180 
za 1 kg. wiśnie 170—180, porzeczki 70—80. 
poziómki 170 — 180. : 

Cukier: kostka 170-175 (w hurcie), 180- 
185 (w detalu). 

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
za 1 kg, szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 
żywe 350-380, śnięte 220-250, sielawa 200— 
220, wąsacze żywe 320—350, snięte 220—2:0, 
sandacze (brak), sumy  280—250, Kid 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
ZA, 24 (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 sierpnia 1947 +. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Dotary 8,91 8,93 8,89 
Holandja 358 60 359.60 357,70 
Londyn 43,48 43,59 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 89) 
Paryž 35,06 35,15 3497 
Praga 26,51 26,57 26 45 
Szwajcarja 172,43 172,85 17200 
Wiedeń 125,95 126,26 125,54 
Włochy 48,72 48,8 + 48,60 

Papiar: Procentowe 

Dolarówka 58— 57,50 57,75 
8 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
Pożyczka dolarowa 82,25 
kolejowa 102,50 103.— 
5 proc. kozwers, —,— 62,— 62,25 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92.— 
Banku Rolnego 92,— 

GIEŁDA WILEŃSKA, 
Wilno, dnia 9 sierpnia 1927 r. 

Banknoty. 

Dolary St. Zjedn. 8,94 8,92:/4 
Złoto. 

Ruble 4741/, 473 
Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol 58,50 

  

RONIKA 
krótko-terminowych pożyczek 

budowlanych, 80 proc. przeznacza się < 
na cele budowlano-mieszkalne poszcze: 

Zach. sł. o g.19 m. 13. gólnych miast, w zależaości od wyso- 
kości wpływów z podatku lokalowego, 
pozostałe zaś 20 proc. rząd przezna- 
czać będzie dla miast, które podczas 

dzie 

wojny najwięcej ucierpiały. 
Wysokość pożyczek na budowę 

rozporządzenie określa na 
90 proc. dla magistratów, 80 proc. 

mieszkaniowych i 75 
proc. kosztów budowy dla osób pry- 

domów 

dla spółdzielni 

watnych. 
Rozporządzenie zaleca przy udzie- 

laniu kredytów popierać przedewszyst- 
kiem budownictwo 1, 2 1 3 izbowych 
mieszkań Na budowę domów drew- 
nianych pożyczki będą udzielane tylko 
do wysokości 30 proc. kosztów bu- 
dowy. 

Prócz tego rozporządzenie wpro- 

łeśne 45 zł, za pracownie inżyn'erji 
łądowej, wodnej i architektury 30 zł., 
za pracownie na wydziałach sztuk 
pięknych 15 zł. й 

Opłaty seminaryjae na wydziałach 
teologicznym, humanistycznym i praw- 
nym wyniosą 15 żł rocznie, opłaty 
biblioteczne 9 zł. rocznie. 

Pozatem studenci będą opłacali 
25 zł. rocznie na fundusz stypendjal- 
ny i pomoc dla niezamożnych aka: 
demików. 

SZKOLNA. 
— Wakuje posada inspektora 

szkolnego. Władze szkolue rozpisa- 
ły konkurs ma stanowisko inspektora 
szkół powszechnych, wakujące w,S wię- 
cianach. Osoby zainteresowane winny 
nadesłać podania do Kuratorjum Szkol- 

"a RÓŻNE: 
— Komitet Wykonawczy Ob- 

chodu 10 letn. rocznicy Powsta- 
nia I Korpusu Polskiego na 
Wschodzie zwraca się do władz 
duchownych, państwowych, samorzą. 
dowych i prywatnych z uprzejmą 
prośbą o łaskawe zwolnienie b. ucze* 
stników | Korpusu Polskiego na 
Wschodzie od pełnienia obawiązków 
służbowych w dn, 13 sierpnia r. b, z 
powodu ebchodu 10 letn. rocznicy 
powstania Korpusu. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dzi- 
siejsza premjera. <Cnota Pana Tosia>— 
krotochwila Dunin: Markiewicza otrzyma dziś 
chrzest sceniczny w Teatrze Polskim, gdyż 
jakkolwiek repertuar Teatru Łetniezo w War: 
szawie oraz Teatry Lwowski i Krakowski 
zapowiadają <Cnotę Pana Tosia», iecz do- 
piero w sezonie 1928. 

Ten żart sceniczny, jak go autor nazy- 
wa, posiada niezmiernie dużo humoru, aktu- 
alności oraz typy oryginalne polskie, a fake 
= przypomina nowoczesne farsy francu- 
skie. ę 

Zainteresowanie premjerą ogronine. 
— «Papa» — Caillaveta i Flersa. Ku 

uczczeniu pamięci znakomitej spółki pisar- 
skiej Caillav:ta i Flersa, kiórych zgon tak 
boleśnie odczuwa cały Świat teatralny całej 
Eu'opy, gdyż Caillavet i Fiers byli najbar- 
dziej popularnymi autorami. Teair Polski 
wystawia ich najdowcipniejszą komedję p.t. 

apa». 
Premjera w środę 17 sierpnia. 

WYPADKI i KRADZIEZR. 
— Co dały obławy nocne. 

Władze śledcze mając pawne dane, że 
dużo poszukiwanych przestępcówkry- 
minalnych celem zachowania swobo- 
dy ukrywa się na noc w krzakach 
podmiejskich, Grze Zamkowej i Cie- 
jętniku zarządziły nocy ubiegłej sze- 
reg obław, w wyniku których przy- 
trzymano kilkanaście osób. Pomiędzy 
zatrzymanymi w ręce wywiadowców 
wpadła poszukiwana oddawna przez 
Sąd Okręgowy znana złodziejka re- 
cydywistka Wiśniewska. " 

W dzień element ten kryje się w 
większych zbiorowiskach, jak rynki, 
hale targowe i t. p. 

— Zgon sekwestratora. Dn. 9 b. m., 
na ul. Wiwulskiego, nagie zmarł sekwestrą- 

wadza ulgi podatkowe dla nowebu- tor Magistratu N. Ałabuszew. 
dujących się domów. 

— (a) Pożyczka dla m'asta. 
Wobec t+go, 
ma na podatnikach różnego rodzaju 

jest w stanie uskutecznić najpilniej. 

nych w budżecie na r.b. 
Z tego powodu Magistrat na 

blisszem posiedzeniu Rady miejskiej 
wystąpi o upoważnienie do zaciągn'ę: 
cia krótkoterminowej pożyczki w kwa- 

naj- 

Przyczyna śmierci—atak sercowy. 
— Zaginięcie. Dn. 3 b. m. wyszedł z 

domu i dotychczas nie powrócił 15-letni Ka: 
że aczkolwiek miasto zimierz Bartoszewicz (Mahometańska 8. 

— Samobójstwo. Dn. 8 b. m. do ży- 
dowskiego szpitala przywieziono 30-letnią 
Jadwigę Leszczyńs:ą (Szopenowska 8 m, 6), 
kióra otruła się denaturatem. 

„ Przyczyna usiłowania samobójstwa — 
nieporozumienia rodzinne. Stan zdrowia de- 
speratki ciężki. 

— Pozar [asu. W maj. Baranowo pow. 
Święciańskiego spaliło się 145 ha lasu. 

Siraty wynoszą około 120 tys' zł Ogień 
stłumiła policja, oraz oddział saperów i od- 
działy 6 br. K. 0, P. 

Niedźwiedzie grasują w Polste. 
Na terytorjum Spisza zdarzył się tragi 

czny wypadek. 
„ W Jaworzynie, po stronie Czechosłowa- 

cji, jest zarząd dóbr ks. Hoheniohego, gdzie 
urządzeny jest na wielkiej przestrzeni w Tą- 
trach zwierzyniec, skąd — według opowia- 
dań górali — przedziera się ra polską stro- 
nę rozmaity zwierz, ale tylko nocą, gdy nę- 
ci go właśnie dojrzewajązy owies; od lat 
jędnak sześć iziesięciu nie bywało wypadku, 
aby niedźwiedź rzucał się na człowieka, 
Di na dziecko. 

n. 4 sierpnia rano wyszła na grzyb: 
z_ Czarnej Góry, na polskim Spiszu, 12detnia 
córka górala, Siefanja Remijasó vwna. Około 
godz: 9-ej na dziewczynkę napadła w towa- 
rzystwie 3 niedźwiadków niedźwiedzica, 
zdruzgotała dziecku czaszkę i wlokłi ciała 
kilkanaście metró w, rozrywają: je 0 smreki 

Nasiępnie zwierz uciekł w stronę granie 
Cy czechosłowackiej, co widział jeden z 
miejscowych strsżnikó w. 

irzypuszczzć należy, że starostwo w 
Nowym Targu weźmie w swe ręce całą sprą- 
wę Taki straszny wysadek jest groźbą i dia 
tutejszych ietników, którzy od niedawna za- 
Częli napływać na ten skrawek polskiego 
Sp'sz:, leżącego u stóp Tatr Bielskich Tem- 
bardziej jest to ważne, že C:arna Góra są- 
siaduj z Būkowlną pod Poroninem, a do 
Bukowiny w roku bieżącym ś'iągcęł, jnż 
Około półtora tysiąca leinikó v. 
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„ W środę ubiegłą wracali lasami 2 Mor- skiego Oka przez Roztokę pod Wołoszyń, dwaj turyści na halę Wakstmundzką, z któ. rej zboczyli między Psią Trawką na polan- lę, celem wypoczynku. Ponieważ słonko Przygrzewało, Gr. Stanisław K. z Krakowa i p. Jan S z Warszawy zażywali w pełni kąpieli słonecznej w strojach adamowych, 
będąc pewni, że nikt im w tej miłej sielan- ce nie przeszkodzi. Nagle z gęstwiny leś 1ej posłyszeli chrzęst łamanych gałęzi i nieba- wem wyskoczył w wesołych a niezgrabnych podrygach niedźwiadek, którego gonił mniej- szych rozmiaró w niedźwiedź Turyści nie mieli jeszcze czasu z pierwszego wrażenia ochłonąć, gdy za dwoma nieproszonymi gość- 
mi wypadł: niebywałych rozmiarów  nie- dźwiedzica, objawiając groźnym pomrukiem swój zły humor i pędząc wprost na legowi- sko turystó v. Ci ostatni, widząc groźną sy- tuację, nie mieli już czasu myśleć o swej garderobie i rozłożonych na ziemi prowian- tach, poczęli uciekać — ije im tyłko sił stąr- czyło w przeciwną stronę last „ Po pół godzinie dr. K. łochłonąwszy 2 pierwszego strachu, wrórł cośtolwiek. wdra- pując się na wysoki Świerk, skąd dojrzeć mó zł ową niefortunnie wybraną na odpo- Czynek polantę Tu oczom jego przedstawił się dość pocieszny widok Zamiast turystó w, zabrała się do prowianiów rodzina niedź. wiedzia, spożywając smacznie chleb, ser, cukierki wylizując herbatę, cieknącą z manier: ki, z którą niedźwiadki dość cężko sę obcho- dziły, oraz nieutnie obwąchując wędliny. 

Zabawa i igraszki niedźwiedzi trwały około 2 godzin, gdy tymczasem turyś si, strwożeni o swoje życie i całość pozostą: wionej garderoby, wraz z pieniędzmi i pa- pierami, musieli się, jak niepyszni, z wierz- chołków drzew, z zapartym oddechem przy- patrywać. Wreszcie niedźwiedzia ada skonsumowawszy prowianty i porozrzucaw- szy garderobę, powędrowała, pomrukując. w dalsze ostępy leśne. 
Pp. dr. K. i $, wyczeękawszy jeszcze z godzinkę, czy sympatyczni goście leśni nie waż a e ze swych miejsc ob wacyjnych i, ubrawszy się, stronę Zakopanego, ONA 

Tragiczny wypadek na 
stanku Leśniki. 

Na przystanku Leśniki szlaku ko- lejowego Landwarów — Rudniki kil- 
kunasiu robotników zajętych "było 
ładowaniem szyn kolejowych na wa- 
gony. W pewnym momencie przez 
nieostrożność jednego z robotników 
obsunął się drąg, podtrzymujący szy- 
nę, i ta spadła z wagonu przygniata- 
jac robotnika Jurgielewicza. W stanie 
b. ciężkim przewiezieno go do szpie 
tala na Wilczej Łapie. 

Ža 
przy- 

cie 1oo.ooo zł. celem zasilenia kasy | 177777 37777 975777 III KECEEAZZ KTORE ZTZYSWTZYRZEKĄ miejskiej w gotówkę obrotową. 

— (a) Przejęcie dwóch mostów 
przez miasto. Mosty przecinające 
ul. Raduńską i Rossę, zarządzane do- 
tąd przez władze kolejowe, w wyni- 
ku pertraktacyj przechodzą pod za- 
rząd miasta. 

Do przyjęcia tych mostów z ra- 
mienia miasta delegowano inżynie- 
rów pp. Walickiego i Wątorskiego. 

— (a) Zlewanie nieczystości. 
Magistrat uznał za niedopuszczalne 
złewanie nadal nieczystości, wywożo- 
nych z miasta przez autoasenizację, u 
wylotu*ul. Podgórnej i zarzadził by 
zlewano je wyłącznie do specjalnie 
zbudowanego przy ul. Legjonowej 
basenu skanalizowanego. 

— Obostrzenie przy wydawa- 
niu koncesji na restauracje. Wła- 
dze centralne nadesłały okólnik zale- 
cający zwrócenie uwagi na to, aby 
przy wydawaniu koncesji na restau- 
racje odmawiać w wypadkach, kiedy 
restauracje te mają się znajdować w 
pobliżu rzeźni, garbarni lub ementarzy. 
Chadzi tu o stronę sanitarną tych za- 
kładów gastronomicznych. Niezałeżnie 
od tego okólnik przypomina o prze- 
strzegan'u obowiązującej odległości, 
oddzielającej restauracje, bary i t. p. 
zakłady gastronomiczne od  ko- 

ściołów. > 
— (0) Choroby zakaźne w Wil- 

nie. okresie tygodniowym od dnia 
31 lipca do 6 sierpnia zarejestrowano 
23 przypadki zachorowań, w tem na 
odrę 2, cholerę nostras 2, płonicę 12, 
tyfus bruszny 3, czerwaakę 1, jagli- 
cę I, błonicę 1 i gruźlicę 1. W tym 
że okresie zmarły na gruźlicę 2 osoby. 

AKADEMICKA 
— (o) Obniżenie opłat akade- 

mickich Według rozporządzenia Mi- 
nistra W. R. i O. Р., м roku akade- 
mickim 1927—28 opłaty na wyższych 
uczelniach przedstawiają się następu- 
jąco: 

Wpisowe 30 zł. 
płata roczna 50 zł, 
miczneę 90 zł, 
niczne, 
weterynaryjne, 

jednorazowo, о- 
za pracownie che- 

za pracownie mecha: 

Z całej Polski. 
— Tępienie komarów. Nasku“ 

tek inicjatywy G:neralnej Dyrekcji 
Służby Zdrowia, Państwowy Zakład 
Hygjeny przygotował, opierając się 
na wzorach zagranicznych, projekt 
walki z malarją. 

Najskuteczniejszym dzisiaj środ- 
kiem, niszczącym larwy komara, roz- 
nosiciela malarji, jest preparat arseni- 
nowy, t.zw. zieleń paryska. Jest to 
krystaliczny zielony proszek, nieroz- 
puszczalny w wodzie, zawierający od 
50 do 58 proc. bezwodnika arsenu. 
Stosuje się go w stanie rozcieńczonym 
w stosunku 1:100 z jakimś proszkiem 
obojętnym, np. pyłem ulicznym, lub 
popiolem drzewnym. Jeden gram zie- 
leni paryskiej, zmieszany ze 100 gr. 
kurzu, wystarczy do zabicia larw na 
powierzchni 10 mtr. kwadr. wody. 
Koszta całej tej akcji są minimalne, 
kilo. bowiem zieleni paryskiej wynosi 
5 złot. 

Z tego choćby względu obecna 
metoda jest lepsza od stosowanej 
dawniej perfrolizacji, przy której nie- 
zbędnem było usuwanie z legowiska, 
gdzie przebywały larwy komarów, ro- 
ślinności wodnych, 

Zieleń paryska była stosowana po 
raz pierwszy w Stanach Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej w roku 1921 
przez p. Barbera, następnie od roku 
1924 w Sardynji przez p. Kacketta, 
przedstawiciela fundacji Rockefellera 
„na Włochy. 

Sposób użycia proszku jest bardzo 
prosty: rozpyla się go na powierz: 
chaię wody przy pomocy ręcznych 
mischów. Należy jednak czynność tę 
powtarzać w ciągu całego sezonu let- 
niego w przerwach 10-dniowych. 

U nas działają dotąd dwie kolum- 
ny malaryczne: jedna w Warszawie 
i okolicach, druga w Pińszczyźnie— 
w skład każdej takiej kglumny wcho- 
dzi jeden entomolog i dwaj robotnicy 
wyspecjalizowani w Państwowych Za« 
kładach Hygjeny. 

Pierwsza kolumna pracuje na tere- 
elektrótechniczne, lekarssie, mie całego, górnego i dolnego, Moko- 

przyrodaicze i rolniczo Btowa, Belwederu, Lazienek i Saały, 0- 

czyszczając tam zbiorniki wód stoją 
cych. D:uga w tych miejscowościach 
Pińszczyzny, gdzie w roku ubiegłym 
badania, przeprowadzone drogą okre- 
аша  wskežaika śledzionowego u 
dzieci, wykazały największe nasilenie 
malarji. Prócz powyższych kolumn 

2 niebawem pracę kolumna, spe. 
Aidie przeznaczona na oczysz i 

Ciechocinka. ag 
W Warszawie ponadto stosuje się 

jeszcze walkę z malarją w drodze le- 
czenia jej na Stacji Hygjany zapobie- gawczej (Puławska 91) W tym celu 
została tam zorganizowana przychod- 
nia przeciwmalaryczna, w której trzy 
razy tygodniowo (poniedziałek, środa 
i Piątek) od godz, 2 do 4-:j popoł. 
udziela się. chorym bezpłataego iecze- 
nia drogą stosowania chinizacji. 

7Е SWIATA, 
— Człowiek powinien żyć 200 lat 

Powiedziano i rzekomo udowod. 
niono licznemi przykładami, że każde 
stworzenie żyje osiemkroć dlużej, ani- 
żeli wynosi przeciąg czasu, w którym 

rośnie. A więc koń rośnie około 4 lat, 
żyje osiem razy cztery t. jį. przeszło 
trzydzieści lat; pies rośnie przeszło 
dwa lata i żyje przeszło 16 lat; kura 
rośnie rok i wiek kury dochodzi do 
ośmiu czy dziesięciu Jat. Według te- 
go prawidła człowiek rosnący 25 lat, 
powinien żyć 200 lat, tymczasem wisk | 
jego nie dochodzi ani do połowy. 

Statystyczne dane wykazują, 
ludzie żyją coraz krócej, 
dobnie przypisać należy 
nerwowemu życiu, nadmiarowi pracy 
z jednej strony a mało wydatnym 
odpeczytńkom z drugiej i t, d. Dziś 
ludzie żyją przeciętnie 50 do 60 łat. 

Według statystyki żyją ludzie dłu- 
żej na południu, aniżeli na północy 
ponieważ w krajach południowych 

przebywają mieszkańcy więcej na po- 
wietrzu i słońcu, Gdy w Bulgarji np. 
żyje coś cztery tysiące osób liczą: 
cych wyżej 100 lat, czyli że na 1000 
mieszkańców przypada jeden stuletni, 
u mas potrzeba aż miljan mieszkań- 
ców „przesiač“, by znaleźć jednego 

źe 
co prawdopo- 
ruchliwemu i 
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„ła go śmiejącego 56, 

T 

Oblawa na wilki, 
Starostwo Wileńsko-Trockie wy- 

dało zarządzenie, mające na celu po- 
czynienie przygotowań do wielkiej ob- 
ławy na wilki na terenie gminy Wor- 
niańskiej. Obława ta przeprowadzona 
będzie 20 i 21 bm. przy udziale lud- 
ności miejscowej w lasach należących 
do pp. Z. Chomińskiego, Mineyków 

i dr. Sycianki, gdyż w tych właśnie 
ostępach w śledzono trzy większe 
gniazda wilcze. Zarządzenie tej obła- 
wy obecnie, w okresie robót polowych, 
wywołane zostało koniecznością. Lud- 
ność uskarżala się ustawicznie na 
ogromne szkody, czynione przez tych 
szkodn' ków. 

stuletniego. Niemcy mają obecnie 76 
siuletnich, w Rumunji ma być stulete 
nich 1074, w Serbji — 573, w Hsz- 
panji — 410, we Francji — 11, we 
Włoszech — 198, w Belgii — 5, — 
w Danji — 2. W Bułgarji więc sa- 
mej żyje więcej ludzi stułetnich, niż 
w całej reszcie Europy. 

Co do dlugiego, życia, to lekarze 
niektorzy w tym celu zalecają: 1)Spać 
osiem godzin i przy otwartem oknie. 
2) Nie stawiać lóżka przy ścianie. 
3) Używać rano kąpieli o  ciepłocie 
ciała, 4) Przed śniadaniem odbywać 
duży spacer, 5) Odżywizć się umiar- 
kowanie. 6) Unikać alkoholu. 7) Co: 
dziennie cwiczyć się gimnastycznie 
na powietrzu. 8) Nie pozwalać zwie* 
rzętom przebywać i spać w  miesz* 
kaniu. (—) 

— Raj dla ([szoferów. Okazuje 
się, że jest na Świecie miasto, gdzie 
szeferzy, nie mający zbyt wielkiego 
pojęcia o swem rzemiośle, czują się, 
E w raju. Miastem tem jest M ńsk, 
odczas gdy w innych miastach wła: 

dze z całą bezwzględnością występują 
przeciwko szoferom, którzy nie sto- 
sują się do przepisów o regulowaniu 
ruchu ulicznego, nakładając wysokie 
kary na tych wszystkich, którzy nie- 
estrożną jazdą po mieście zagrażeją 
bezpieczeństwu publicznemu, w Miń- 
sku wydano specjalne „rozporządze- 
nie o premjach dla szoferów*, które 
osirzem swym skierowane jest prze- 
ciwko tym wszystkim mieszkańcom, 
którzy jeszcze nie są szoferami. Bo 
oto z rozporządzenia tego dowiadu- 
jemy się, że „za ostrożną jazdę po 
mieście szofer otrzyma premię w wy- 
sokości 20 proc. jego pensji, 

Widocznie ostrożna jazda fest w 
Mińsku czemś tak 'niezwykłem, że 
szoferowi, któremu uda się wyjątkowo 
nie poturbować kilku osób, przyznać 
trzeba specjalną nagrodę. 

“ Ale i za nieostrożną jazdę szo- 
ferzy mifiscy otrzymują premje. Roz- 
porządzęnie powyższe przewiduje bó- 
wiem, że „przy lekkiem zderzewiu sa- 
mochodu z pojazdem, tramwajem 
it. p. bez cfiar w ludziach, lub zwie» 
rzętach, premja wynosi tylko 16 prac. 
zarobku. A więc za nieostrożną jazdę 
otrzyrnują szeferzy w Mińsku premię... 

" W wypadkach poważniejszych, a 
więc, kiedy nieostrożna jazda pociąga 
za sobą ofiary w ludziach, premja 
ulega dałsztj redukcji i wynosi 10 
proc. pensji. 

Cslkowicie. pozbawionym premi 
może być szofer w Mińsku jedynie 
wtedy, jeśli zraniona przezeń osoba 
umiera. Odnośny paragraf rozporzą 
dzenia brzmi: „Przy zderzeniach, które 
pociągają za sebą śmierć przejecha- 
nej osoby, szofer może być pozba- 
wieny premji w ciągu trzech miesięcy”... 

istny raj dla szoferów: 

      

EDG:R WOLLES, 

» dłowieszcza postać. 
— Co pani robi niedzielami?—za- 

pytał nagle. 
Zamiast odpowiedzi, Elza wstała i 

zabierała się do wyjścia. 
Czy listy te mam wysłać zaraz, 

panie Emery?—zapytała. 
— Pani nie odpowiedziała na moj 

pytanie. : ч 
Zdaje mi slę, že to do pana 

nie naležyl—powiedziala, siląc sig na 
ton pogardliwy, który jej samej wydał 
się nienaturalnym. 

Emery bębnił palcami po stole. 
— Życie prywatne urzędników mo= 

ki firroy interesuje mnie bardzo— rzekł, 
—Ale może tutaj nie wypada tego 
okazywać. Zdawało mi się jednak, że 
pani willa jest zbyt odosobniona i 
zbliżona do rzeki. W oknach pokoju 
pani powinny być żelazne sztaby, nie 
Są One dostatecznie wysokie, tak że 
każdy: przeciętnie zgrabny człowiek 
może z łatwością dostać się przez nie 
do pokoju pani, 

Elza zamarła z podziwu. Skąd 
człowiek ten mógł znać małą willę 
Maurycego Tarna, stojącą nad Tamizą, 
skąd wiedział, że tam właśnie zszwy- 
czaj spędzała sobotę i niedzielę? A 
przecież, nietylko wiedział to wszystko, 
aie i to, gdzie się znajdował jej pokój; 
w tem wszystkiem było coś tajemnie 
czegol 

— Doprawdy, nie rozumiem pana, 
majorze Emery. — Czuję, że coś się 
kryje za temi dziwnzmi pytaniami, 
muszę wyznać, że jestem zaniepoko- 

jona. 5 
Poczuła nienawiść do siebie samej 

za tę szczerość. Wszystko, co mówiła 
do tego dziwnego człowieka, wyda- 
"wało cię jej niemądrem i niezręcznem, 
Nagle, ku jej zdumieniu, Emery ro- 
ześmiał się. Nigdy jeszcze nie widzia- 

patrzyła więc 
na niego, ocząrowana. Zmienił się do 
niepozaania, stał się bardziej podob- 
nym do człowieka. Ale śmiech zamarł 
na jego ustach równie nagle jak wy- 

W dawca diaaisiaw Masklewica 

— Podstępny ślub, Ciekawa pržys 
goda zdarzyła się pewnej  emigrantce 
rosyjskiej, jadącej do Ameryki. Na okrę- 
cie poznała jakiegoś Rosjanina. który 
po przybyciu do Bridgeport zaprowadził 
ją do urzędu pośrednictwa pracy. Tak jej w 
kaźdym razie powiedział, Ur.ędnik zadał jej 
kilka pytań, których nie rozumiała, na które 
jednak za radą swego rodaka odpowiedziała 
twierdząco. Po wyjściu z urzędu towarzysz o- М 
Świadczył jej, że w tej chwili zawarli ślub, (4 
bowiem urząd, w którym byli, był urzędem 
stanu cywilnego, a pytania, na które odpo- 
wiedziała twierdząc, były zwykłemi pyta- 
niami, zadawanemi przy ślubie. Rosjanka w 
tejże chwili wszczęła kroki rozwodowe. 

— Podróż naokoło świata, 
Wiełeż energji, wołi i przytomności 
umysłu musiał wykazać bohater Jules 
Verne'a powieści, by odbyć podróż 
naokoło świata w ciągu 80 dnil О. 
czywiście, działo się to jedynie w 
wyobraźni pisarza, gdyż w rzeczywi- 
stości rekord tego rodzaju zdawał się 
być absolutnie diemożliwym do zdo- 
bycia. Dziś, jak łatwo przekonzć się 
można z artykułu „Berliner Illusiriete 
Zeitung", byłoby te bardzo powclne 
już tempo... Z przewodnikami tuty- 
stycznymi i rozkładami jazdy koleją 
oraz okrętem w ręce dowodzi współ- 
pracownik tego czasopisma, że a- 
krążyć kulę ziemską można bez wiel- 
kiego trudu, bez tracenia foriuny i 
nawet bez posługiwania się... „bujną 
imaginacją* w ciągu 37 dni i 5,5 go- 
dzin. Używając naprzemien: samolotu, 
pociągu i parostatku, rusza się w 
dr ое z Berlina via Moskwa — Włla- 
dywostok—Kobe — Jokshama — Van- 
couver— Cihcago—New-York — Cher- 
bcurg—Paryż z powrotem do Berli- 
na, przyczem koszty takiej „wycieczki* 

т 6000000000006Ф 
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nie przekraczają skromnej, stosunko - 
wo, kwoty 50000 franków, Dzięki 
współczesnym udoskonaleniom tech- 
nicznym w dziedzinie środków ko- 
munikacyjnych, podróż odbywa się z 
wsziłkim nowożytnym komfortem, 
bez zbytniego pośpiechu, bal z od- 
poczynkiem wygodnym pomiędzy jed- 
nym etapem a drugim i mając czas 
na wysyłanie do „krewnych, przyja- 
ciół i życzliwych* licznych pocztówek 
z widokami. ° 

4 Najlepszą oliwę do maszyn rolniczych4Ń 

b Vacuum Oil Gompany S. 
{ w specjalnych gatunkach do 
4Wirówek, й 

c Žniwiarek, 

Motorėw, 
Lokomobil, d 

Micocarū, sieczkarf i t. d NZ 

w dowolnych ilościach poleca 4 : 

PEZYGMUNT NAGRODZKI |) 
Sżw Wilnie, ul. Zawalna П-а 

004909000909$ 

SIEWKIKI 
rzędowe Ventzkiego, rzutowe Kckerta 

   

   
    

    
  

i do nawozów sztucznych: 

Veutzkiego i Westfalja 

POLECA: 

Ljomini Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 1l-a.   / 

Czas pomyśleć o. reklamie!!! 

w miesiącu SIERPNI 
Ogłoszenia i różne reklamy do 

Biuro Rekiamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wiinie 

Garbarska 1, tel. 82. 

wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty na żądanie wysyła natychmiast. 
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buchł, a twarz znów przybrała zwykły 
chłodny i uieprzenikniony wyraz. 

— Pani powinna poprosić. Feng- 
Cho, by podarował jej jednego kanar- 
ka, posiada ich kilka. Ale, jeśli pani 
nie obieca, że będzie go co wieczór 
wynosić na spacer, jak anglicy wy- 
prowadzają psów, to nie zgodzi się 
nigdy na oddanie pani swego wycho: 
wauka, 

— Dziękuję, już nie będę pani po- 
trzebował. 

Elza opuściła gabinet szefa z sil- 
nemi wypiekami na twarzy i z głową 
pełaą chaotycznych myśli, nie wie- 
działa sama, czy ma gniewać SĘ, czy 
śmiać się. Feng-Cho już nie było; 
mimowoli pożałowałe, że nie zosta- 
wił pięknego kanarka. Czuła potrzebę 
jakiegoś uspokojenia, po rozmowach 
ze „złowieszczym człowiekiem". 

ROZDZIAŁ Vi. 
Pani Ludwika Chalłam. 

Niewiele osób, bywających u ba- 
gatej pani Chałłam w  Herbert—Me- 
chonst, łączyło imię jej z imieniem 
mlodego, zamożnego doktora z Have- 
Street. Ci zaś, którzy znali oboje, nie 
wyobrażali sobie nigdy, że tę ładną 
złotowłosą kobietę o blado-niebies- 
kich oczach i wąskich, zacišnigtych 
ustach łączył bliższy stosunek z mi- 
łym i wesołym doktorem, 

Wzamian za miesięczne dosyć 
znaczne wynagrodzenie, pani Chałłam 
zgodziła się mieszkać zdala od męża 
i nie przyznawać się do tego, że była 
jego żoną. Miała u siebie całą ho- 
dowię małych chińskich piesków, była 
członkiem paru klubów gry w karty, 
życie jej płynęło bez trosk: Pocho- 
dziła oma z najniższych sfer i pacho- 
dzące stąd braki w jej wychowaniu 
raziły nieraz otoczenie. 

Ludwika Chałłam wyszła zamąż 
aby wyrwać się z demu matki; mąż 
jej był młodym studentem. Małżeń- 
stwo to nie było szczęśliwe. Prócz 
innych wad Ludwika miała zupełnie 
niezwykłe poglądy na uczciwość. 
Miała wrodzony pociąg do kradzieży, 
nawet zmiana warunków życia mie 

0d Administracji. 
Prosimy naszych Sz. sz. Abonentów o łaskawe 

zaległych 
wnoszenie przedpłaty na SIERPJEŃ. 

Kontc Czekowe Słowa PKO 

Nr. 80259 

ВЕВЕ 6© SAAEKAAGAGAA 

Redaktor w/g Czesław Karimunk, | 
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prenumerat, tudzież 

zdołała wykorzenć w niej tej wady. 
Ralf Chałłam był zmuszony kilkakrot- 
nie wielkiemi sumami załuszowywać 
wybryki żony, które mogłyby wywo- 
łać skandal, Pewnego razu z trud- 
nością udalo się kleptemance uniknąć 
aresztu. To dopełniło miary, zamiesz- 
kali więc odczielnie i oboje czułi się 
zadowoleni 2 takiego załatwienia 
sprawy. 

Ralf Chałłam rzadkim bywał goś- 
ciem w  Herbert-Mechonst, to też 
zdziwienie jego żony byłe zupełnie 
szczere, gdy dawno miewidziany mąż 
ukazał się na progu salonu, w któ- 
rym edpoczywała właśnie, pepijając 
kawę i paląc, 

— Witam cię, podróżnikul—zawo- 
łaa wesoło.—Cóż za miły widok dla 
znyżonych oczu. Co się stało? 

Twarz jego wyrażała zmęczenie i 
natężenie nerwowe. 

— Chciałbym, żebyś przestała za- 
chowywać się, jak młody ulicsnik,— 
rzekł ponuro. 

Przyglądała mu się uważnie i bez 
niechęci. Przymówka do skromnego 
jej pochodzenia nigdy nie wywoływa- 
ła w niej gniewu. 

— Czego chcesz? Rozwodu? 
Zapalił papierosa, nie śpiesząc się 

z odpowiedzią. 
— Nie, Chwała Bogu, minęłe to 

szaleństwo. Gdy pomyślę z  jakiemi 
głupiemi kobietami mógłbym się oże- 
nić, gdybym się był z tobą rozwiódł, 
jak tego pragnęlem, odczuwam pew- 
ną wdzięczność dla ciebie. Jesteś mó 
jem zbawieniem, Lu! Nie rozwiedzie- 
my się nigdy. 

— Możesz być spokojnym — od- 
powiedziała pobłażliwie. — Wcale o 
tem mie myślę. Gdybym chciała po- 
wtórnie wyjść zamąż—to co innego 
ale ja tego nie chcę. Dosyć mam jed- 
nego męzal Cóż teraz porabiasz, 
Ralfie? 

— O co ci chodzi? 
— Podebno zbierasz pieniądze, Ja 

się mię skarżę, ale domyślam się, że 
masz olbrzymie kapitały i interesuje 
mnie, skąd je bierzesz. Powiększyłeś 
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Miejski Kinematograf 3 e 
$ Kulturalno-Oświatowy 
$ i 

Ф_ 
Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) | 

GŁÓWNY SKŁA 

Dzis będzie wyświetlany film produkcij 1920/27 r. wytworni w 
(ABREK ZAUER) potężny dramat w 10 akt. 
„na tle walk o niepodległość ludności Kaukazu © 

w wykonaniu artystów moskiewskieh i gruzińskich. W roli głównej W. Bestajew. 
Muzyka ściśle zastosowana do Obrazu (melodje kaukaskie i rosyjskie), Orkiestra pod 
dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. Nad program: <PARIJA POLO» komedja e 
w 2.ch akt:ch. Początek seansėw: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. $:ej, i 
inne dnie o g. 6. Ostatni seans o g. 10. Ceny bilet w: parier — 60 gr., balkon - 30 gr. 

„Kaukaski Partyzant" 

Następny program: 

    

  

  

TWARDNIENIE 
NASKORKA 

D NA POLSKĘ 
D* ELEMER FUCHS WaRszawa OaRopowa1. 

Do NABYCIA w APTEKACH, SKŁADACH APTECZNYCH i PERFUMERJACH 
ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ 

Z MARKĄ OCHR 

ARTY 

Ogłosz 

  

gródku w Urzędzie Wojewódzkim ustny p 
osobowe <Benz» i <Fiat>. 

Jeśliby w tym dniu przetarg nie doszedł da skutku, to 
ponowny przeiarg wyznacza się na dzień 3 września r. b. Sta- 
jący do przetargu winni złożyć w Urzędzie wadjum 200 złotych. 

Ża Wojewodę 
Inż. Fryzendorf Dyrektor 

Nr. 1155-V1. 

SBESBEEESEZEEBEKEEZEB 

Ogłoszenie. 
19 Baon K. O. P. w Słobódce Zawierskiej rozpisuje 

niniejszem przetarg nieograniczony na 
żywności i paszy na czas od 1 września 
roku iranco loco Dowództwo i pododdzia 

  

enie. 
27 sierpnia 1927 roku © godz. 12 odłędzie się w Nowo- 

ONNĄ „SŁOŃ” 

     

  

p 
0. ZELDOWICZ 
chor. W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC, 

SKÓRNE 
od 10-1, sd 5-8 w. 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 
ВУС2МЕ 1 спог, 
DRÓG MOCZ, 

rz. 12: iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tel. 277. 

NZ    

  

AN 

rzetarg na samochody 

joskwie 
2 

e 

US T. 

Pożyczki 
na termin od jed- 
nego miesiąca za« 
łatwiamy dogodnie. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 

2 
POSZUKUJĘ 

SPOLNIKA do bu- 
dującego się młyna . 
wodnego, z 12.000 
złotych, jednocześnie 
mam kontrakt  5-cio 

we, Ad. Mickiewi. | letni młyna wodnego 
cza 21, tel. 152. | do_ odstąpienia za 

Adres telegraficzny: | 3.500 zł. Poczta Strzy- WUBEKA. bowce, młyn 
= z dyszcze, Manicki. 

" Zamienię 
za dopłatą mieszkanie ini 
z 3 pokoi, kuchnia, Okazyjnie 
przedpokój z wygoda: do sprzedania palto 
mi, w centrum miastą darnskie fokowe i boa 

na mieszkanie 4 po» fokowe, 
kojowe również w Zarzecze Nr 7, m. 27. 
centrum miasta. Zgło- 
szenia do adm. «Sło- 
wa» pod <Papier>. 

  

  

    

Otomany, 

Pokoju Materace, 
e SEE poszu- zk: 

uje wyższy urzędnik 7 
państw., kawaler. Ł ох k a 

Oferty do administr: . . guz «Słowa» dla P. T. | inne meble najtanie 

nabyć można w 

Domu Handiowym 

H. Sikorski i $-ka 

    

Poszukujemy 
za wysokiem wyna- 
grodzeniem — Жут., 

, dzieln, Panów, dobrze ul. Zawalna Nr 30, 

  

  

  

W, Zdr. Nr. 31. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, _ MOCZ0- 
łcjowe i skórne. ul 
1leńska 7, tei. 1067, 

dostawę artykułów 
do 30 listopada 1927 
ły Baonu. 

  

Rozprawa ofertowa odbędzie się dnia 23 sierpnia b. r. 
godz, 10-ta w Kwatermistrzowstwie 19 Baonu K. O. P. w Sło: Ak k 
bódce. Bliższych  informacyj udziela  Kwatermistrz 19 uszerką 
BaonueK. O. P. W. Smiałowska 
1172-VI. Dowództwo 19 Baouu K. O. P. przyjmuje od godz. 9 
  

  

W dniu 7go b. m. został uprowadzony pies, wyżeł 
(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap oraz 
pierś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 
którego bęcćę scigał sądownie. 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o 
pod adresem: Katwaryjska 1 m. 11. 

BEĘPOROEOBRO PEB -PP7P 

   y pośzukuje pracy dla człowieka lat Średni 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego 

> GBW > 

Wyjaśnienie. 
Odnośnie do «Oświadczenia» za: 

mieszczonego w Nr. 174 z dnia 3-Vill 
1927 r. podpis mój został opuszczony 
przez przeoczenie. 

Kazimierz Wójcicki. 
Wilno, 8-VIII 1927 r. 

  

  

| 
gosławi. Gdy poprosiłam, byś mi ku- 
pił ten mały domek na wsi, uczyniłeś 
to bez wahania. To wszystko nie 
mogą być mamine pieniążki] Czem 
ty handlujesz? : 

Drgrął i spojrzał na nią podej- 
rzliwie. 

— Chciałbym wiedzieć, co przez 
to chcesz powiedzieć? 

— Ziobileš się mimozą, Raifie, 
Chciałam się, tylko dowiedzieć, jak ci 
się powodzi. Nie mogę przypuścić, 
że popełniłeś kradzież z włamaniem, 
chociaż wiem, że jesteś zdolny do 
wszystkiego. Sądzę, że to,co robisz, 
nie jest niebezpiecznem złodziejstwem, 
gdyż od czasu, kiedy opuściłam po- 
rządny swój dom, by wyjść za ciebie, 
nie postarzałeś ani trochę. Kłopoty 
postarzają człowieka. 

— To do ciebie nie należy, skąd 
a czerpie dochody. Chcę, żebyś zro- 
biła coś, by odwdzięczyć się za 
wszystko, co dla ciebie robię. Zaw» 
dzięczasz mi przecie życie miłe i 
spokojne, nieprawdaż, Lu? 

Wzruszyła ramionami, a wązkie jej 
usta wyciągnęły się. 

  

— Nie ufam ci, gdy zaczynasz A 
mówić o tem, co zrobiłeś dla; mnie. 
Muszę jednak przyznać, że nigdy nie 
oszukiwałeś mnie w, sprawach  pie- 
niężnych. 

— Jesteś bardzo podejrzliwa. Ро- 
trzebuję itylko pewnych informacyj. 
Przed paru łaty zechciało ci się po- 
dróżawać, wysłałem cię do Indyj. 

Kiwnęła głową, nie spuszczając 
oczu z twarzy męża. 

— No. 
— Miałaś sposobność spotkania 

się z najwybitniejszemi ludźmi i wi- 
dywałaś ich. Powróciłaś ze znacznię 
większą iłością biżuterjij, niź miałaś 
wyjeżdżając, między innemi przywioz- 
łaś broszkę brylantową. — Przy tych 
słowach pani Chałłam spuściła oczy. 
— Ofiarował ci ją jakiś radža. Spę- 
dziłaś tam cały rok; czy migdy nie 
spotkałaś tam majora Pawła Emery. 

Zmarszczyła brwi. 
— Emery? A jakże, znałam go. 

moją pensję, niech ci Bóg za to bio: Jest to jeden z tych opanowanych 

jOopowiedzialpy za głozasnia FeBon tawlóski. 

  

t Redakcja „Słowa; 
% średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji * 

Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 
POOPOPPYPP$PR 

  

    

o 19. Mickiewicza 
46 m. 6. 

W! Z. P. Nr 63. 

Ktoby wiedział, gdzie pies -POKOJOWE 
podanie informacyj MIESZKANIE, 

możliwie w cent- 
rum miasią da 
Zgłoszenie sub. J T. 
do adm. «Słowa». 

  

мее g0soba 
ich posiadającego V. inteligentna 

w średnim wieku, zna 
język polski i nie- 
imiecki, bardzo dobrze 
krawiecczyznę, krój, 

   
i litewskiego. 

Młode 
MAŁŻEŃSTWO 

poszukuje 
vczciwej i 

ы do dzieci i pomoc wgo- 
kobiety spodarstwie, za utrzy- 
Czystej manie. Łaskawe zgło- 

najchętniej wdowy do szenia do adm. «Sło- 
wszystkiego. Zgłaszać wa» lub nl. Królewska 
się: Subocz Nr 21 m.8 Nr 3 m. 9. 

CZYTAŁ 

ludzi, którzy prawie nigdy nie mó- 
wią. Ma się wrażenie, że dużo myślą, 
a potem okazuje się, że milczenie ich 
wypływa z niepokoju, którego powo- 
dem jest brak pieniędzy. Paweł E- 
mery! Ależ naturalnie, pamiętam go, 
był dosyć uprzejmy dla mnie. Praco- 
wał w wydziale politycznymi 

— Tego nie wiem, — odrzekł 
Ralf. — Ale jeśli on był „dosyć ue 
przejmy”* dla ciebie i stosunki wasze 
były przyjazne, to chciałbym, żebyś 
wznowiła z nim znajemość. 

— Czy jest w Londynie? 
Doktór kiwnął głową twierdząco. 
— Co chcesz z nim zrobić, wplą- 

tać w sieci? 
— Nie mam wcale ochoty mu 

szkodzić, — odpowiedział Chałłam, z 
trudnością opanowując gniew, — ale 
jeżeli masz ma myśli,.. — uśmiechnął 
się, nie mogąc znaltźć odpowiednie- 
go słowa... ; 

— Poprowadzič go na pasku,—pod- 
powiedziała, zapalając spokojnie pa- 
pierooa. — Straciłam już wprawę, ale 
gotowa jestem uczynić wszystko, by 
przysłużyć się kochającemu mężowi. 

propos przypomina mi to, žė Sa: 
mochód mój nadaje się już tylko do 
muzeum, jako zabytek. Widziałam 
prześliczny mały Rolls... 

— Pomówimy o tem potem, 
— przerwał zniecierpliwiony Ralf — 
Chcę wiedzieć czy pojedziesz de tego 
człowieka, Zdaje mi się, że on się 
zajmuje czemś nieodpowiedniem. W 
każdym razie musisz się z nim za- 
poznać. To pierwsza Sprawa, 

— A druga? —Oczy pani Chałłam 
zamieniły się w dwie wąskie szparki 
— Wiem z doświadczenia, Ralfie, że 
zawsze najważniejszą rzecz mówisz 
na końcu. Zawsze dużo mówisz o 
rzeczach bez znaczenia, a udajesz, że 
sprawa najważniejsza nie interesuje 
ciebie. O cóż chodz.? 

Ralf roześmiał się i wstał, 
— Doprawdy nic ważnego. Po- 

między siostrzenicą a Tarnem wyni- 
kło nieporozumienie. Tarn jest to ten 
stary dziwak, a którym mówiłem to- 
bie. Stary osioł chce się z nią ożenić 

utrzymaniem, małżeń- uj, 3 maja Nr 

haft, freblowstwo, uczy- do trojga 
ła się w Warszawie. dzieci na wieś Prakty- 
Posiada dobre Świa: ka nauczania. Zgłosze- 
dectwa Prosi o posadęnia przyjmuję 

kle. Ks. Lubomirska. 
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87 ha folwark 
ziemia orna pszen- 
no-buraczna 1 kia- 
sy łąka dwupoko- 
sowa, zabudowania 

    

murowane. 

Sprzedamy — zaraz S za f V, 
okazyjnie. с 

Wileūskie Biuro, Kredensy, 
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mauczycielka  H. Sikorski i S-ka: 
młodszych ul. Zawalna Nr 30; 
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Z najęcia osobny 
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elektrycznością, wodą,, 
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piśmienne z załącze- 
niem życiorysu 1 Ko: 
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p. Łunna, maj. Czer. 
lona, woj. Białostoc- 

uważam więc, że trzebaby dziewczy- 
nę zabrać z domu na parę dni. Chcę,. 
żebyś ją tutaj do siebie zaprosiła na 
kilka dni — przez ten czas będziesz. 
uchodziła za moją bratową. 

— Ładna? 
Skinął głową. 
— Oczywiściel Ona pewnie uważa 

ciebie za niezwykłego człowieka, kró- 
lewicza z bajki? A cóż będzie gdy tw 
zamieszka? Czy będę musiała wycho- 
dzić, gdy ty przyjdziesz? Czy też we-- 
zwaną zostanę ma wieś, jak wtedy, 
gdy ta dziewczyna z magazynu... 

—Trzymaj swój przeklęty język za 
zębami i nie wspeminaj o tej dziew- 
czynie! — Na twarzy jego odbił się 
wyraz przykrości. — Czasami by- 
wasz zanadto bezczelna. Nie dlatego. 
utrzymuję ciebie byś muie bawiła, W 
Londynie mamy cztery dobre teatry, 
do których mogę pójść, gdy zechcę 
się zabawić. 

Skinęła: ręką uspokajająco. ‚ 
— Nie złość się, Zanotuj mi jej 

nazwisko i adres. Czy mówiłeś jej o 
mnie. 

— Tak. 
— Zrobię, jak chcesz, — rzekła, 

leniwie wyciągając się. — Ale jakaż: 
będzie zapłata za usługę? 

— Dostaniesz nowy samochód, —- 
mruknął, — Na Wood Street w do- 
mu Emery zobaczysz się z majorem 
i dziewczyną, która u niego pracuje. 
Nazywa się Elza Marlow. Poznasz ją. 
odrazu, jest czarująca! Ale bądź oste 
rożna z Emery — to chytry czło 
wiek. 

Uśmiechnęła się pogardliwie. 
— Mam nową suknię, która roze 

broi każdego. Kizdy mam iść? 
— Dzisiaj, Porozmawiaj z dziewe 

czyną, powiedz, że jesteś moją bra- 
tową... 

— Wdową. Trzeba powiedzieć, że 
mój mąż umarł przed rokiem, bo mo- 
ja suknia byłaby za wesoła. 

O młodej dziewczynie, jej przysz- 
łości i losie, jaki ją fu czekał, nie 
wspominała już więcej. Tego rodzaju 
sprawy nie wzruszały panią Chałłam.. 

Drukarnia «Wyd_wnietwo Wienskiee Kwaszelna 23, 
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