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Hałas o książkę. 
Paryż, 7 sierpnia. 

Mamy na wychodźtwie małą bu- 
rzę, a jej powodem jest — książka. 
Tak, pierwsza poważniejsza książka, 
która po polsku od czasu wojny we 
Francji się ukazała. Jest to duży tom 
o 304 stronach p. t. Emigracja pol- 
ska we Francji, Autorem jest dr. 
Jan Rozwadowski, młody urzędnik 
konsulatu polskiego w Lille. Jako 
wydawcę podano P. U. R., czyli 
Polski Uniwersytet Robotniczy, insty- 
tucję oświatową, mieszczącą się w 
Lille i utrzymywaną z zasiłków rzą- 
dowych. Dzięki takim samym zresztą 
zasiłkom istnieje założone kilka lat 
temu w Paryżu T-wo Pracy Społecz- 
no-Kuliuralnej. Na czele P, U. R. sto* 
ja nauczyciełe polscy, pracujący na 
północy (pp. Krakowski, Wiącek i 
inni); na czele T-wa paryskiego stoi 
garść inieligentów obeznanych z pracą 
społeczną (Dr. ]. Jarkowski, pp. Po- 
tocki, Hieronimko, B. Przegaliūski i 
inni). 

Książka p. Rozwadowskiego jest 
rozszerzoną jego tezą francuską. Na- 
ogół stwierdzić trzeba, że jest to wy- 
dawnictwo pożyteczne. Pierwsza to 
książka o wychocźtwie polskiem we 
Francji i czytelnik wiele się z niej do- 
wie, jeśli chodzi © liczebność wy- 
chodźtwa, jego rozmieszczenie, jego 
położenie prawne i t. b. Jest Polaków 
we Francji z górą 400000, z czego 
33 proc. w Paryżu i okolicy, 25 proc, 
na Pólnocy, 20 proc. w Lotaryngji, 
6 proc. w środkowych zaglębiach 
węglowych, a reszta rozproszona po 
całym kraju. Zarówno władze polskie 
jak i organizacjie społeczne stoją tu 
wóbec szeregu zagadnień politycz- 
nych, moralnych i społecznych, wo- 
bec wielu trudneści, które pokonać 
jest niełatwo. P. Rozwadowski wska- 
zuje czytelnikowi na te trudności, ale 
jego sądy — zarówno pochwały, jak 
i nagany — są często mocno niedo- 
warzone. Pisząc np. o tem, że przy- 

*  wódcy emigracji ze względów  dema- 
, gogicznych często przesadzają w kry- 

tyce naszych konsulatów, wyłącza z 
pod tych krytyk Konsulat w Lille, 

| gdzie sam jest urzędnikiem. Nawet 
kiedy pochwała jest słuszna — lepiej 
est jeśli ją uczyni kto inny. | 

Pisząc o działalności duchowień- 
stwa polskiego (mamy tu 46 księży 
polskich, w czem połowa stałych), nie 
zdobywa się na stwierdzenie bardzo 
pożytecznej pracy narodowej, jaką na- 
si księża tu wykonywują; zapomina o 
konieczności posług religijnych, a na- 
tomiast iozpisuje się e różnych dra- 
żliwych (choć prawdziwych) faktach 
poszczególnych, tak jakby wszyscy 

asi księża we Francji byli „dobierani 
ienależycie* i bogacili się kosztem 

wychodźtwa. 
Bardzo niefortunnny jest ustęp, w 

którym autor ocenia „akcję kul'u- 
ralno-oświatową* prowadzoną przez 
warszawskie T-wo Emigracyjne, oraz 
przez „miejscowe polskie organizacje”. 
Autor zarzuca jm w czambuł (str. 
193 i 194), iż świadomie usiłują „wy* 
kopać przepaść pomiędzy emigracją a 
społeczeństwem francuskiera”, że „bu; 
dzą nienawiść do Francji*, i t. p. 
Specjalnie o takie tendencje posądza 
wychodzący w Lille dziennik Wiargs 
Polski, na czełe którego stoi p. Jan 
Brejski, b. wojewoda pomorski, Ża- 
rzuty to nieuzasadnione, a conajwniej 
bardzo przesadzone. Zresztą druko- 

  

  

wanie czegoś podobnego we Fran- 
cji newet gdyby to było czę- 
ściowo prawdziwe, brzydkiem bardzo 
trzebaby nazwać słowem, gdyby nie 
młody wiek autora ijego niedoświad- 

» czenie. Be o złą wolę posądzać go 
trudno. 

Burza, o której wspomnieliśmy na 
wstępie z wyżej wymienionych po» 
e. e wsi „pioruny 

na zjeździe polskich nauczycie- 
i działaczy oświatowych м Lille 
(31 lipca i 1 sierpnia), P. Kowo!, re- 
daktor Narodowca, dziennika wycho- 
dzącego w Lens, poruszył z dużym 
taktem sprawę książki p. Rezwadow- 
skiego, zapytując, czy P.U.R. solidary- 
zuje się z jej treścią. Poparł go p. 
Brejski. Zabrał też głos p. Maciszew- 
ski, inspektor szkół polskich we Fran- 
jeji z ramienia ministerstwa W.R i O.P.: 

i Gwsziai zarząd P.U.R., aby zdjął swą 
firmę z książki, a nawet postarał sią 
o jej wycofanie z obiegu, Dyskusję 
dość obcesowo przerwali pp. Gawroń- 

ski, konsul z Lille, i Lisiewicz, radca 
emigracyjny, pod pretekstem, że „goŚ" 
cie* nie mają głosu. Prasa emigracyj: 
na wszczęła już kampanję i przeciw- 
ko książce, i przeciwko tym dwu о- 
statnim urzędnikem, wskazując na 
nich, jako na współodpowiedzialnych 
za jej wydanie i sfinansowanie. Autor 
istotnie dziękuje w przedmowie za 

moc przy zbieraniu materjałów* 
p. Lisiewiczowi i Gawrońskiemu, ale 

za to samo dziękuje tez i ...p. Brej. 
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Wykonanie wyroku odroczono do 22-go. 
BOSTON, 11. VIII. Pat. Gubernator udzielił Sacco i Van- 

zettiemu odroczenie wykonania wyroku do dn. 22 b. m. 

Policja nadal w gotowości. 
NOWY YORK, 11. Vill. Pat. Władze policyjne donoszą, że mimo 

odroczenia wykonania wyreku śmierci na Sacco i Vanzettiego, oddziały 
policji strzegą nadał linij komunikacyjnych i gmachów publicznych oraz 
mieszkań wybitnych obywateli, przyczem ochrona ta będzie utrzymana w 
mety dopóty, dopóki nie nastąpi uspokejenie opinii publicznej. 

Bomba w Sofji. 
SOFJA, 11 8, Pat. W pobliżu gmachu konsulatu Stanów Zjednoczo- 

nych wybuchła bomba nie wyrządzając szkody i nie pociągając za sobą 
ofiar. Ulicę, przy której mieści się konsulat, otoczyła policja, która areszto- 
wała kilku podejrzanych osobników, 

"ED 

Narady Brianda z v. Hoschem. 
PARYŻ. 11 8. Pat. Prasa omawia obszernie konferencję Brianda 

z ambasadorem niemieckim vw. Hoschem o rokowaniach handlowych fran- 
cusko-niemieckich i o redukcji wojsk okupacyjnych w Nadrenji. Obecnie 
chodzi © oznaczenie liczby wojska, które ma być zredukowane. Decyzja 
co do tego powzięta będzie na pedstawie porozumienia między sztabami 
generalnymi Francji, Anglji i Belgii. Wojskowe koła francuskie nie przy- 
puszczają, ażeby liczba żołnierzy,:która pedlegnie redukcji, wynosiła więcej 
niż 5000 ludzi. 

Powstanie Indjan w Ameryce. 
LA PAZ, 11. Vill PAT. Jak się dowiaduje biuro Reutera, w 

prowincji Potosi zbuntowało się 2.700 Indjan, którzy zabili wie- 
lu białych i posuwają się naprzód. Wojska rządowe pojmały 
37.miu naczeiników poszczególnych szczepów. Ruch rozszerzył 
się na dwa inne okręgi. 

Krwawe zajście na granicy rumuńsko-jugom= 
słowiańskiej, 

BIALOGROD, 11. Vili. PAT. W nocy z dn. 8 na 9 b. m. przy. 
szło do starcia na granicy jugosłow ańsko rumuńskiej. Trzej żoł. 
nierze rumuńscy przekroczyli granicę w celu kradzenia ziemnia: 
ków. Wywiązała się walka między tymi żołnierzami a žandarma. 
mi jugoslowiaiskimi. Jeden żołnierz rumuński został zabity. 
Komisja jugosłow'ańsko-rumuńska stwierdziła, 
szedł na terytorjum jugosłowiańsk em, wobec tego żandarmi ju- 
gosłowiańscy nie ponoszą żadnej winy. 

Prasa gdańska o mowie marsz. Piłsudskiego. 
GDAŃSK, 11 Vili. PAT. Cała tutejsza prasa niemiecka podaje stresz” 

czenie mowy marszałka Piłsudskiego na zjeździe w Kaliszu, przyczem 
Danziger Neueste Nachrichten zaopatrują mowę w obszerny komentarz. 
Podkreślają, jako najważniejszy ustęp mowy to zdanie,ą w którem marsza- 
łek Pilsudski wskazał na działanie obcych agentur w Polsce. Mowa ta — 
zdaniem dziennika — wywrze sensacyjne wrażenie i wywoła zagranicą 
liczne domysły, przeciw któremu z państw obcych mowa ta była zwrócona, 
Domysły takie jednak byłyby niesłuszne, gdyż mowa ta — ijak podnosi 
dziennik — mie miała związku z polityką zagraniczną, a dotyczyła tylko 
stosunków wewnątrz Polski. Mówiąc © obcych agenturach, marszałek Pił- 
sudski miał na myśli swoich przeciwników w Polsce, którzy mu zatruwali 
żńcie, a którzy znajdują się w stronnictwach prawicowych. 

Na dowód tego dziernik przytacza, że po przewrecie majowym licz- 
ne poważne osobistości z obozu prawicowego nienawidząc marszałka Pił- 
sudskiego, informowały przedstawicieli prasy zagranicznej w sposób nie- 
zgodny z prawdą o działalności marszałka i jego zamiarach, ażeby tyłko 
poniżyć go i skompromitować. Politycy ci w swej partyjnej nienawiści nie 
liczyli się z tem, jak dalece szkodzili tem samem nietylko Piłsudskiemu, 
ale także swej własnej Ojczyźnie. Dlatego też ci politycy, którzy z niena- 
wiści do Piłsudskiego w chęci szkodzenia jemu szkodzili swą  działalnoś- 
cią samej Polsce, są właśnie tymi pelitycznymi egentami, o których mówił 
w swem przemówieniu marszałek Piłsudski. Z tego też wzglądu mowa 
marszałka ma znaczenie jedynie wewnętrzno-polityczne. 

Tajemnica gen. Zagórskiego? 
Poszlaki o ucieczce do Gdańska. 

WARSZAWA, 11 Vill. (Żel. wł, Słowa). Zdaje się nie ulegać wątpli- 
wości, że gen. Zagórski, zwolniony przed pięciu dniami z więzienia, mimo 

obietnicy, że stanie do raportu u Ministra Spraw Wojskowych, uciekł, 

Stwierdzono, że, w niespełna godzinę po złożeniu rzeczy w przechowalni 
na Dworcu Głównym, odebrał je przez tragarza. Nie był również generał 

Zagórski w łaźni, dokąd, jak prosił u towarzyszących mu oficerów, zamie« 
rzał się udać, W ten sposób gen. Zagórski zyskał 5 dni czasu, zanim 
wszczęto poszukiwania. Istnieją poszlaki, że jeszcze w sobotę generał 

wyłechał do Gdańska. Śledztwo w tej sprawie prowadzi dowódca dywiz- 
jonu żandarmerji, pułkownik Piątkowski, który w dniu dzisiejszym prze- 
słuchał szereg osób. 

Wiadomość, podana przez jedno z pism, o znalezieniu trupa generała 
na drodze do Rembertowa jest zupelnie nieprawdziwa. Władze na nic 
podobnego nie natrafiły. Włedług oświadczeń rodziny generała, nic ona nie 
wie o jego losie. Na pytanie w tej kwestji, rodzina odpowiedziała, że nie 
zdaje sobie sprawy z tego, co mogło się stać z generałem. 

EBESCZDATKEZĘ 

Złoto w Poznańskiem [?]. 
POZNAN, 11.Vili, FAT. „Nowy Kurjer* donosi, że dzisiaj 

zgłosił się do redakcji tego pisma leśniczy z dóbr Gutowy, w po” 
wiecie średzkim, własność wojewody poznańskiego Baińskiego, i 
przyniósł butelkę z paskiem, przetykanym często drobnemi łus- 
kami o wyglądzie złota. Piasek ten wydobyty został z żyły gru- 

bości około 3 ch cali przy wykopywaniu przed paru dniami gliny 
w glębokośc: 45 cm. pod powierzchną. Redakcja „Nowego Ku- 
rjera* oddała piasek do zbadania jednemu z profesorów uniwer- 
sytetu poznańskiego. 
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skiemu, który dziś najgwałtowniej REAL 256 INS 
książkę zwałcza. 

AGRUMINA Wielka to szkoda, że kilka czy 
kilkanaście stron niezgrabnych tak | 
bardzo pomniejszają wartość tego rawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 

pmoniad i t. p. znakomity Środek а- 
pożytecznego, jak powiedzieliśmy, = e sa, i 
podręcznika. Zle [est, kiedy urzędnicy ZNOWU DO NABYCIA! 
bawią się w politykę: Źle jest, kiedy „ spłkacH: drogeriach lersżych batdląch 
urzędnicy nietaktownie mięszają się kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do życia społecznego wychocźtwa. do Generalnej Reprezentacji <Tytany», 

Kazimierz Smogorzewski Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52, 

  

Opłata pocztowa niszczona rycz ałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczegon—ru 20 groszy. | 

Redakcja rękopisów miezamówionych nie zwiacą. 

że wypadek za- | 

BARANOWICZE — ml: $zosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wilenska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

GRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
ŁIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetro 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. 

ODDZIAŁY: 
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Skazana na zagładę. 
Do Libawy z Rygi jedzie się sta- 

rą linją kolejową z Mitawy do Mo- 

żejek, a później na zachód kon- 
cówką dawnej drogi t. zw. „Libawo- 

Romeńskiej"*. Możejki — to stacja li- 
tewska. Pociąg tranzytowy przebiega 

przez terytorjum dzisiejszej republiki 

Litewskiej i innego tam połączenia 

niemasz. Oblana z zachodu wodami 
Bałtyku, od wschodu i pełudnia od- 

grodzona jest Libawa granicą  litew= 

ską i tylko ku północy ciągnie się 

teren łotewski, aż het — wgłąb lasów 

Kuriandji. Biegnie tam krótka i wąska 
linja kałejowa, która się niebawem na 

tych lasach ślepo kończy. 

Oto, pokrótce, sytuacja dzisiejsze- 

go porfu i miasta i kurortu Libawy. 

Czyż może być bardziej oplakana, 
jak ją tu widzimy ma  wlas- 

ne oczy. — Ruch w pociągu nie wiel- 
ki, mimo nastałego właśnie sezonu 
kąpielowego. Dwa — trzy taksy na 
dworcu, puste ulice i stłoczone w 

kanale rybackie łódki żagłowe — oto 

pierwsze wrażenie przybysza. 

Miasto robi wyjątkowe przykre 

wrażenie. Most się chwieje, domy wy- 

glądają odrapane, ulice brudne, skle- 

py biedne. — Port?... 

Dziś widzimy w Libawie, w kana- 
le głębokim, w środek miasta wysu- 

niętym kiłka małych stateczków pode 
różnemi flogami. Może cztery, może 

pięć. Gdzież jest port? —pytamy. 

— Tu, właśnie tu.—Należy włas- 
nemi oczami obejrzeć, by stwierdzić 
te straszne spustoszenia powojennych 

kombinacyj politycznych, który prze- 
bogaty ongiś port libawski zamieniły 
w ubogą mieścinę rybacką. Libawa 
posiada wielki port, w kilku skrętach, 

pozatem jeszcze, ku północy wysu- 

nięty, port wojenny. Wygląda on dziś 
jakby zamarły w jakimś bolesnym 
skurczu. Olbrzymie składy, elewatory, 

dźwignie, ciągną się wzdłuż brzegów, 

porysowanych zarośniętemi obecnie 

szynami dawnych odnóg kolejowych. 

_ Wszystko te puste, opuszczone, zar. 

dzewiałe. Można się przechadzać:tam- 
tędy godzinami i spotkać zaledwie 

parę osób, błąkających się bezmyślnie 

po porcie. 

Kurert?.—Położeny wśród zielo- 
nych alei, otoczony parkiem, z łazien- 
kami, kurhausem, plażą i t. d. może 

dziś służyć za prawdziwy wypoczy* 

mek dla kegoś, kto zdala od ludzi, 

wśród szumu fal i zieleni, spędzić 
pragnie letnie miesiące wypoczynku: 

jest bowiem pusty prawie zupełnie. 

Trochę przyjeżdża tam osób z Rygi, 
z Litwy niema prawie nikogo — oto 
wszystko. 

Miasto?... Rzuca się przedewszyst- 

kiem w oczy brak ruchu handlowego. 
Co krok spotyka się w sklepach szyl- 
dy z zawiadomieniem o wyjątkowo 

tanich cenach, © „wysprzedaży” i 
t. d. Stan to nienormalny. Sytuacja 

drobnego kupiectwa jest fatalna. 

Ten, kto nie wierzy jeszcze W ro- 

lę, jaką dziś odegrywa na wschodzie 
Europy obecna republika Litewska, 

kto się chce przekonać naocznie i 

piastycznie, jaka jest przyczyna dzi- 

siejszego u nich zastoju handlu, przeż 
mysłu, nastroju wiecznego oczekiwa- 

nia zmiany stosunków, ogólnego 

źródła uiezadowolenia i utyskiwań — 
niech jedzie do Libawy. Na samo 
wspomnienie tam o Kownie zgrzyta- 
ją zębami. — Oto 60 oni z nas zro- 

bili — słyszymy w Libawie. Ongiš 
port o przebogatym  Hinterlandzie, 

dziś stał się ubogą wyspą. Ssrawiło 
to zamknięcie drogi Libawo - Romeń- 
skiej i nieprzejednane stanowisko 

Kowna wobec Polski, które niweczy 

wszelkie nadzieje na otwarcie tej dro- 
gi w najbliższej przyszłości. 

Libawa ed r. 1920 skazana jest 

na wymarcie i powoli kona. Od 
tego czasu zrobiła wszystko, co była 

w jej macy, broniąc się Instynktem 
samozachowawczym. Poruszone były 
sfery dyplomatyczne i polityczne 
nie tylko w Rydze, ale i... w Londy- 

Libawa 6 sierpnia 

nie. Jeden raz tylko błysnął jaśniejszy 

promyk nadziej, gdy się rozpoczęła 

polske-litewska kenferencja w Kopen- 
hadze i Lugano. Uprzednie rządy 
łotewskie szczerze zabiegały o popra- 

wę losu Libawy. Podobno czynione 

były nawet kroki dyplomatyczne w 

Kownie, als jak wiemy nie dały 2a- 
dnych rezultatów. Ostatnio, bawił w 

Libawie b. minister Uimanis, który 

otwarcie oświadczył, iż rząd łotewski 

żywi pewne nadzieje w kierunku na- 
kłonienia Litwy do otwarcia komuni- 

kacji kolejowej z Wilna do Libawy. Na 
tem się jednak tylko ešwiadczeniu 

skończyło. 

Kwestja losów Libawy poruszona 

została nader poważnie, mniej więcej 

przed rokiem, przez sfery wojskowe 

w Rydze. Było to właśnie w chwili 
podpisania traktatu bezpieczeństwa 

pomiędzy rządem lewicowym w Ko- 

wnie i S.S.S.R. Jak już zaznaczyliśmy, 
Libawa jest zupełne odcięta od reszty 
państwa, pod względem normalnej 

komunikacji. W tym względzie istnie- 

je pewne porozumienie pomiędzy Ło- 
twą i Litwą, na mocy którego Łotwa 
posiada prawo przewożenia swych 
wojsk przez terytorjum Litwy. Otóż 
podobno w traktacie litewsko-sowiec- 
kim znajdował się punkt, który w 
tym kierunku czynił pewne zastrze- 
nia. 

Wówczas to wśród sfer wojsko- 
wych łotewskich, z matury bardzo 
wrogo nastrojonych do Bolszewji i 
nieprzychylnie do Litwy, poczęto mó- 

wić o konieczności rewizji granicy 
łotewsko»litewskiej i zabrania Możejek, 
Oczywiście, ten punkt widzenia czy 
sto strategiczny pod wzgiędem eko- 

nomicznym dla Libawy był obojętny: 

| Dziś, w rządzie socjal-demokra- 

tów w Rydze, nawet te nieśmiałe na- 

dzieje, marzenia raczej, rozwiały się 

ostatecznie. Przeciwko traktatowi z 

Rosją wypowiadają slę wszystkie sfe- 
ry handlowe Rygi. Jeżeli nawet ktoś 
z tego korzyści jakie może wyciągnąć, 
to w każdym wypadku nie Libawa, 

Naiomiast polityczne zamiary Zeelen- 

sa zmierzają raczej do utrwałenia w 

Kownie tego nienormalnego stanu, 

ki6ry przecina główną arterję Życia 

Libawy—kołej Libawo-Romeńską. 
I oto dziś Libawa jest jake ten 

skazany na zagładę więzień, któremu 

z dnia na dzień wykonanie wyroku 

odraczają. m. 

EYE EEE OWOWENEZOCOE) 
Wzrost dochodów minister: 

stwa Rolnictwa. 

WARSZAWA, 11—VIIIL. Pat. Mi- 
nisterstwo rolnictwa wpłaciło do Cen- 
tralnej Kasy Państwowej w  miesią- 
cach kwietniu, maju, czerwcu i lipcu 
rb, tytułem doahodów z lasów pań- 
stwowych, 42880790 zł. Kwota ta, w 
porównaniu ze sumami dochodów z 
lasów państwowych, wplaconemi do 
Centralnej Kasy Państwowej za ten 
sam okres roku 1925 w kwocie 
7554235 zł. zaś w r. 1926—17773157 
zł=wykazuje wybitny wzrost docho- 
dowowości lasów państwowych. 
Znaczny wzrost dochodów z lasów 
w roku bież. objaśnia się podniesie- 
sieniem ceny na drzewo w związku 
z poprawą sytuacji na wewnętrznym 
rynku drzewnym, wzmożeniem się 
eksportu oraz usprawnieniem admini- 
stracji lasów państwowych, która się 
wyraża w umiejętniejszem wyzyska- 
niu zrzeznaczonej de wyrębu masy 
drzewnej. 

Zjazd niższych funkcjonarjuszy 
i pracowników państwowych. 

WARSZAWA 11,VIII.(żel.wł. Słowa) 
W dniach 14-go i 15 go bm. odbę- 
dzie się w Warszawie ogólno kraje- 
wy zjazd niższych funkcjonarjuszy i 
pracowników państwowych. 

Sędziowie do spraw szczegól- 
nej wagi. 

WARSZAWA.1 1 VIIL.(el. wł, Słowa) 
Dz. Ust. ogłasza rozporządzenie Pana 
Prezydenta o sędziach śledczych do 
spraw szczególnej wagi. Ssdziowie 
będą mianowani przez Prezydenta na 
wniosek Rady Ministrów, a pod wzgłę- 
dem stanowiska odpowiadać będą SĘ- 
dziom sądu apelacyjnego. 

u! Ratuzzowa I 

NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

-g0 Maja 5 
WILEJKA POWIATÓW +—ul Mickiewicza 24 

wy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy n . W n-ch świątecznych oraz z prowiticji o 25 proc 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr. 
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drożej, Zagraniczne o 

Sejm i Rząd. 
Urlop Marszałka Piłsudskiego 

We środę premjer marszałek Pił- 
sudski rozpoczął swój urlop. Marsza- 
łek Piłsudski urlop będzie spędzał w 
Druskienikach. 

Konferencja u marszałka Pił. 
sudskiego. 

W nosy z 9 na 10 b.m. prerajer 
marszałek Piłsudski odbył dłuższą 
konferencję z zastępcą ministra spraw 
zagranicznych p. Knollem. 

Nominacja p. Grodyńskiego, 

Dowiadujemy się, że w najbliże 
szym — czasie p. Prezydent Rzeczy» 
pospolitej podpisze nominację o. 
Grodynskiego na stanowisko pod- 
sekretarza stanu w ministerstwie 
skarbu. 

Min. Składkowski w  Zakopa- 
nem. i 

ZAKOPANE, 11.VIli PAT. Przy- 
był tu wczoraj po południu z Rabki 
minister spraw wewnętrznych Skład: 
kowski i odjechał na wycieczkę do 
Merskiego Oka. Min. Składkowski 
zapowiedział na dzień dzisiejszy lu- 
strację w zarządzie tutejszego uzdro- 
wiska i w zarządzie gminnym. 

Obrady Głównej Komisji Ziem. 
skiej. 

WARSZAWA, 11.VIII PAT. W 
dniu 23 bm. rozpoczną się tu pod 
przewodnictwem wice-orezesa Głów 
nej Komisji Ziemskiej Hieronima.Bań- 
kowskiego posiedzenia Głównej Ko- 

misji Ziemskiej, które trwać 
będą do 27 bm. Na posiedzeniach 
tych rozpatrywane będą sprawy znie- 

gą służebności oraz scalania grun- 
w, 

Posiedzenie Komitetu Ekono- 
„ micznego. 

WARSZAWA, 11,VIII. Pat. Kemi- 
tet Ekonomiczny Rady Ministrów pod 
przewodnictwem wice-premjera prof, 
Bartla zajmował się na  dzisiejszem 
posiedzeniu najpierw sprawą o wy- 
znaczenie Anglji kontyngentów przy- 
wozawych na r. 1927. Następnie roz- 
patrywano kwestję przyjścia z pomo- 
cą małopolskim kopalniom węgla. W 
dalszym ciągu posiedzenia Komitet 
Ekonomiczny wysłuchał sprawozda- 
nia przewodniczącego * międzymini- 
sterjalnej komisji de spraw peństwo» 
wej rezerwy zbożowej i w związku z 
powyższem 'uchwalił ustanowić ceny 
wywozowe dla żytaw dotychczasowej 
wysokości na cały okres gospodarczy 
do końca czerwca 1928 r. Pozatem 
zastanawiano się nad sprawą usiale- 
nia cen wytycznych przy zakupie ży- 
ta, przyczem uchwalono, że ceny te 
będą ustalane okresowo przez komi- 
sję międzyministerjalną do spraw re- 
zerwy zbożowej. Komitet wreszcie 
powziął uchwałę, zmierzającą do ska- 
ordynowania akcji zakupu żyta przez 
Państwowy Bank Rolny z akcją za- 
opatrywania wojska w żyto. 

Katastrofa kolejowa pod 
Brodami. 

WARSZAWA, 11. VIIl. Pat. Dn 
10 bm. o godz. 11-tej na stacji Kras- 
ne szlaku Lwów-Brody pociąg osobo- 
wy najechał wskutek złego nastawie« 
nia zwrotnicy na manewrujący paro- 
wóz.;12-tu podróżnych doznało lek= 
kich kontuzyj. Obydwa parowozy są 
uszkodzone. Pociąg osobowy doznał 
znacznego opóźnienia, 

Dodatek ekonomiczny na 
dzieci. 

W b. tygodniu państwowe urzę- 
dy otrzymały wyjaśnienie, że dodatek 
ekonomiczny na dzieci może być 
przyznany kobiecie—urzędniczce pod 
warunkiem dostarczenia przez nią do- 
wodu, że dzieci utrzymuje i z jakiej 
przyczyny. 

Przyczynami temi mogą być: niee 
zdolność męża do zarobkowania, brak 
zarobkowania, brak zarobku męża z 
powodu bezrobocia, separacja od sto= 
łu i łoża, rozwód o ile w wyniku te- 
go spadnie na żonę obowiązek utrzy= 
mywania dzieci, zaginięcie męża bez 
wieści, śmierć męża i t. p. powody 
uzasadniające faktyczne utrzymywa- 
nie dzieci przez urzędniczkę. 

Podania tego rodzaju wraz z do- 
statecznem uzasadnieniem należy skła= 
dać w urzędzie, w którym dana urzęd- 
niczka pracuje. 
EEST TTT TIT SAS TIT SI MINTIS 

Administracja «Słowa» poleca zreduko- 
wanego pracownika kolejowego, chorego ną 
płuca niezdojnego do pracy, obarczonego 
zak Nie posiada żadnych środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dla <Zredukowanego pracownikas,



PRASA PRAWICOWA 
Wyrok na Sacco i Vanzetti zostal 

odroczony. Oczekiwanie šmierci 20- 
stało jm przedłużone. Kat, który przy- 
jechał z Bostonu na egzekucję nie 
podejmie swego 150 dolarowego 
wynagrodzenia, lub podejmie je bez 
osadzenia na elektrycznem krzesełku 
dwuch włoskich anarchistów. Z tego 
mnóstwa Anglików, którzy zakładali 
się czy wyrok zostanie wykonany, 
czy też nie, zadowoleni są ci, którzy 
wierzyli w humanitaryzm. 

Obok Dreyfusa i Filipa Daudet 
proces Sacco i Vanzetti jest jednym 
z tych wielkich prezesów które przejdą 
do historji jako ewenementy politycz 
ne. W r. 1920 dnia 15 kwietnia (a 
więc siedem lat temu) w mieście 
South-Braintree napadnięto na dwuch 
pracowników firmy Slatter i Morill, 
którzy nieśli pieniądze dla robotni- 
ków. Napadniętych obrabowano i na- 
stępnie napastnicy uciekli w automo- 
bilu. 

W poszukiwaniu bandytów policja 
natrafila na ślad włoskich anarchi- 
stów Sacco i Vanzettiego, znienawi: 
dzonych przez ludność tego mia- 
steczka. 

Dnia 14 lipca 1921 skazano ich 
na šmierč. 

Od tego czasu dłuży się ten pro- 
ces, który powstrzymuje wykonanie 
wyroku, | : 

Funkcjonarjusz konsulatu włoskie- 
go w Bostonie zeznał pod przysięgą, 
że Sacco w godzinę spełnienia prze- 
stępstwa był cbecny w konsulacie. 

W listopadzie 1925 r. niejaki Ma- 
deiros, Portugalczyk, zeznał, że brał 
udział w danej zbrodni i że Sacco i 
Vanzetti nie byli jej. spólnikami. 

Jak wiadomo, zapowiedziane na 
dzień wczerajszy wykonanie wyroku 
wzbudziło hałas na "całym globie. 
Dosało nawet do zamachów bombo* 
wych, dla uratowania życia dwum 
ludziom nie szczędzono życia dziesiąte 
kom osób. Bolszewicy i socjaliści or- 
ganizowali strajki, man festacje, p0- 
chody, demonstracje. W Paryżu Fu: 
manite szalała. Na jei szpaltach czy» 
taliśmy nawet tytuł Faire lire aux 
ouvriers polonais, a pod tytułem po 
polsku wezwanie do robotników pol- 
skich we Francji i specjalnie do ro- 
botników połskich w Paryżu. 

To są fakty znane, mniej znane 
jest natomiast, że niektóre Czynniki, 
reprezentujące skrajną prawicę w Eu- 
ropie, również się solidaryzują z żą: 
daniem uwolnienia Szeco i Vancetti- 

0. ^ 
za Mianowicie Mussolini interwenjuje 
w Stanach Zjednoczonych na korzyść 
dwuch poddanych włoskich. 

Świetnie redagowany paryski orgau 
monarchistów rosyjskich obozu W. 
ks, Mikołaja, Wozrożdienje, broni te- 
zy, że skero państwo w danym wy” 
padku zawiniło przed jednostką ludz- 
ką, że skutkiem niesprawności pro- 
cedury sądowej kazało jej żyć przez 
lat siedem w niepewności życia i 
śmierci, — to teraz państwo powin- 
no skorzystać z prawa łaski. 

Wreszcie bojowy ulira-prawicowy 
organ, bo L'Action Frangaise, jedy- 
ny dziennik w Europie, który © 50- 
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uregulowanie zaległych 

    

  

PLACYD JANKOWSKI. 

Protojerej Michał Bobrowski. 
(Z rosyjskiego przełożył i wstępem poprzedził 

Walerjan Charkiewicz). 

NA 
Ale czyż nie jest lepiej, 2е ta 

bezowocna uczoność ponosiła klęskę 
tuż na ławach audytorjum, niż gdyby 

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

wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 

Kntc Czekowe Słowa PKO 
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O SACCO I VANZETTIM 
bie z dumą pisze: „my reakcjoniścj*, 
także broni Sacco i Vanzettiego. Czy- 
tamy w L'Action, že politycznem tiem 
skazania Sacco i Vanzettiego jest nie- 
chęć, którą czują Amerykanie do imi- 
grantów. L'Action wypowiada także 
przekonanie, że im więcej w Europie 
będzie hałasu © ułaskawienie Sacco 
i Vanzettiego, tem pewniej jest, że 
władze amerykańskie ich stracą. Wal- 
ka o śmierć i życie dwuch tych Wło- 
chów to walka ludów imigracyjnych 
w Stanach z egoizmem i zarozumia- 
łością samych Amerykanów. ` 

Niewiadomo jak tam jest, lecz 
gotowi jesteśmy prorokować, że ruch 
z powodu wyroku śmierci na Sacco 
i Vanzettiega jest pierwszym  obja- 
wem narastającego antagonizmu po- 
między Ameryką a Europą. Do tej 
tezy nieraz jeszcze na naszych łamach 
powrócimy. k 

Smiertelny wypadek w kopal- 
ni „Andaluzja“. 

BRZEZINY, 11 8. Pat. Po jedne 
z pochyl kopalni „Andaluzja“ zerwa- 
ły się onegdaj dwie wagotetki nała- 
dowane węglem i w pędzie wpadły 
na górników Franciszka Gawlika i 
Józefa Kmiecia, zabijając ich па 
miejscu. 

Zamach na b. króla greckiego. 

GRAC, 11 8. Pat. Do „Огасег 
Tagespost* donoszą z Mariatheresio- 
pol, że na byłego króla greckiego 
Jerzego Il w przejeździe z Bukaresztu 
do Veldes napadł w Kikindzie dzien- 
nikarz rumuński, który dał do króla 
kilka strzałów rewolwerowych  lęcz 
chybił. Dziennikarza aresztowano. Zna- 
leziono przy nim rewolwery i papiery 
kompromitulące. 

Litwa bez pieniędzy. 
Korespondent „Voss. Ztg.* z Kow- 

na K. W. Philipp, charakteryzując Li- 
twę, jako «ukryty» kraj, i oświetlając 
krytycznie sytuację tego państewka, 
podnosi jako główne nieszczęście zu: 
pełny brak pieniędzy. 

Państwo może tylko z ciężką bie- 
dą spełniać swoje nieodzowne zada- 
nia, a przedewszystkiem może opla- 
cać urzędników w sposób bardzo 
marny. Samodzielni urzędnicy admi. 
nistracyjni prowincjonalni na stano- 
wiskach kierowniczych otrzymują za- 
ledwie około 150 marek niemieckich, 
co ich oczywiście czyni mało odpor: 
nymi wobeć korupcji, Działalność 
aparatu pańatwowego cierpi na tem 
bardzo. Ponieważ z wyjątkiem podat- 
ku gruntowego niema innych podat- 
ków bezpośrednich, więc niema stąd 
właściwie zupełnie kas państwa. 

Z ceł wpływa mało, bo Litwa, ży- 
jąc niezmiernie skromnie, niewiele 
Sprowadza. Z podatku zaś gruntowe: 
go także nie wpływa wiele, ponieważ 
atomizacja roli, częste na parcele kil- 
kuhektarowe, t. zw. «reforma rolna» 
uniemożliwia rentowność nmrzy takiej 
karłowatości gospodarczych obszarów. 
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prenumerat, tudzież 

wsmi adkryciami, któremi zbogacili 
naukę znakomici orjentaliści i teolo- 
gowie (np. Ejchgorn,“ Michaelis, Er- 
mesti, Vater, Jahn i in.), zjawiały się 
wówczas bodaj codziennie i zalewały 
literaturę teologiczną — nieskończone 
traktaty o jakimś greckim lub hebraj: 
skim! drobiazg, przeciążone 6d: po- 
czątku do końca najprzeróżniejszemi 
cytatami we wszystkich językach 

była pozostawiona czasowi i doświad-, wschodnich —Co się tyczy sławetne- 
dczeniu, a nieszczęśliwa owczarnia 
musiałaby cierpliwie czekać na lepsze 
rezuitaty, 

— Ale pocóż istnieje — zapytają 
nas — wyłsze teologiczne wykształ- 
cenie? 

No, bo bez niego w żaden spo- 
gób nie można ani zrozumieć, ani 
przekazać, by inni zrozumieli — wspa- 
niałej prostoty słowa Bożego. Czas 
i wciąż. się zmieniające warunki życia 
w wielkim stopniu skomplikewały tę 
sprawę. Ale i teologja, jak wszystkie 
nauki, ma swe dziedziny ciężkiej, 
żmudnej pracy, z którą zapoznać się 
często nie mają odwagi młodzi pra- 
cownicy: 

A przetież to właśnie wyróżnia 
każdego wybitniejszego człowieka, że 
potrafi ukazywać się, nie obarczając 
siebie niepotrzebnym ciężarem sztucz 
nych ozdób. 

Profesor Bobrowski tembardziej 
musiał ostrzegać uczniów przed tym 
balastem czczej erudycji i pseudo-filo- 
zofji, że był pierwszym, który zapoznał 
audyterjum ze współczesnym stanem 
zagranicą tak zw. krytyki biblijnej 
orez jejfilozoficzno racjonalistycznych 
kierunków, Jvdnocześnie z niewątpli- 

go wówczas filozoficznego raczej ra- 
cjonalistycznego kierunku, przyjętego 
przez wszystkich bez wyjątku komen: 
tatorów tej szkoły, to już nie mówiąc 
o koryfeuszach, ale nawet najwięcej 
umiarkowani (jak np. Rozenmillerzy— 
ojciec i syn, Szleiermacher, Kinel i 
in. odnosili się do świętych 
tekstów, jak do czcigodnych zabyt- 
ków przeszłości, zasługujących nieza- 
wodnię na poznanie ich przez filozo- 
fów, ale i wymagających objektywnej 
oceny. 

Jeżeli nauczanie w uniwersytecie, W 
ze względu na swoją rolę, wymaga 
ogromnego zasobu wiedzy, to łatwo 
zrozumieć jak wiele jeszcze oprócz wie- 
dzy teologicznej wymagało się od 
profesera Pisma św. zdolneści, umig- 
jetności i taktu, żeby, klasyfikując 
i oceniając nowoczesny dorobek na- 
ukowy, nie pominąć i nie zlekcewa- 
żyć wyników dobrych, choć skrom- 
nych, lub nie zachęcić do zastana- 
wiania się nad rzeczami bezwartoście- 
wemi, choć i posiadającemi rozgłos. 

Tłumaczenie Pisma św. przez Sa- 
mych uczniów jaknajłepiej prowadziło 
do tego celu. Rzadko kto, przynaj- 
mniej z początku, nie wpadł w prze- 
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Sowiety prowadzą politykę pokoju. 
MOSKWA, 11 8. Pat. Po przemówieniu Buchariaa plenum komitetu 

centralnego i centrałnej komisji kontrolującej kominternu powzięło dećyzję, 
w myśl której najważniejszym faktem w dziedzinie stosunków międzynaro- 

dowych jest napięcie stosunków  angielsko-sowieckich i imperjalistyczna 
wojskowa kontrola w Chinach. Rząd sowiecki prowadzi politykę pokoju. 
W swej walce o pokój, rząd sowiecki musi nawiązywać stosunki gospo- 

darcze także z państwami kapitalistycznemi, rząd sowiecki będzie jednak 

bronił wszelkiemi siłami podstaw gospodarczych ZSSR. i konstytucji. 
. ‚ 1 

Austrja i Sowiety. 
WIEDEŃ 10 sierpuia. Tutejsze sfery lewicowe stwierdzają zwiększenie 

naprężenia między Austrją z Rosją. 
Sowiety zaprotestowały przeciwko ustępowi umowy wicekanclerza  Hart- 

leba, wygłoszonej w parlamencie d. 26 lipca, na posiedzeniu, poświęconem roz: 
ruchom wiedeńskim' 

W mowie tej wicekancierz twierdził, że emisarjusze sowieccy przygoto- 
wali komunistyczną akcję w Austrji. "R 

Ponieważ policja austrjacka—twierdzą socjaliści— zajęłajsię obecnie także 
austrjacko-rosyjskiemi towarzystwami aadlowemi, odczuto to w Moskwie, jako 
dalszy akt nieprzyjażni wobec Sowietów. 

Pociągnąć to może za sobą zupełne odcięcie wywozu Austrji do Rosji, a 
wskutek tego wzrost bezrobocia. 

Zbrojenia morskie Stanów Zednoczonych. 
NOWY Jork 10 8. Nowy prowizoryczny plan dalszych zbrojeń morskich 

został został po kilkakrotnych konferencjach międzv prezydentem Coolidge'em 
a se:retarzem stanu marynarki ustalony. Plan obejmuje najbliższe 3 lata. W 
ciągu tego okresu ma być dokonaną budowa 8 nowych krążowników. Budowa 
tych krążowników została już rozpoczęta, ua skutek jednak istniejących planów 
rozbrojeniowych była ona wstrzymaną. Poza 8-miu krążownikami w ciągu 
trzech lat ma być przedsięwzięta budowa 12-u krążowników po 10.000 ton kaž- 
dy. Według opirji kół Białego Domu program ten jest jedynie wstępem do 
dalszych zbrojeń, które musiałyby być prowadzone w razie dalszego niepowo: 
dzenia prób rozbrojeniowych. 

213 kilometrów na godzinę. 
PRAGA 11 VIli PAT, Pilot Novak podjął wczoraj lot na przestrzeni 500 klm. 

z obciążeniem 1000 klg. w celu pobicia rekordu Światowego szybkości, posiadanego 
przez zakłady Junkersa. й 

Novak osiągnął szybkość 213 klm. na godzinę I postawił nowy rekord szybkości. 
Rekord osiągnięty przez zakłady Junkersa wynosił 209 klm. na godzinę. 

Znów niepokoje w Albanii. 
BIAŁOGRÓD 1i VII: PAT. W tutejszych kołach politycznych stwierdzają, 

że w Albanji szerzy się ruch przeciwko prezydentowi Achmedowi Zogu. Ist- 
nieje zamiar powołania do Albanji syna byłego księcia wieda. 

Polski lot do Zurychu. 
WIEDEŃ 11 VIII PAT. Lotnicy polscy pułk, Kossowski, kpt. Orliński i por 

Cichocki, którzy wczoraj wieczorem przybyli do Wiednia w drodze do Zurychu, 
odlecieli dziś udając się w dalszą drogę. 

WIEDEŃ 11 VIII PAT. Korespondencja <Hercog» donosi z Insbrucku, że 
polscy lotnicy w drodze do Zurychu wylądowali na polu lotniczem w Insbrucku. 

Lot Londyn—New:York odłożony. 
LONDYN 11 Vili PAT. Lotnik angielski kpt. Courtney odłożył z powodu nie- 

ROREA pogody lot swój na przęstrzeni Londyn — Nowy-York — Londyn przez 
tlantyk. 

TIA PETE PORE EET TOORA FZZ ARAZZWCKÓ 

Strajk tramwajowy w Łodzi trwa, 
ŁÓDŹ, 11. 8. PAT. Strajk tramwajowy, który wybuchł wczoraj z pó 

wodu wydalenia przez dyrekcję 2-ch pracowników tramwajowych, trwa w 
dalszym ciągu. Rokowania w sprawie likwidacji strajku rozpoczęte być 
mogą dopiero jutro, dzisiaj bowiem zarząd spółki tramwajowej na specjal- 
nem posiedzeniu omawiać będzie sprawę obecnego strajku. oraz sprawę 
podwyżki zarobków o 25 proc. wysuniętą przez strajkujących już dawniej 
z terminem odpowiedzi do 18 b. m. reno 

"W mieście pojawiła się w dniu dzisiejszym duża ilość samochodów 
j autobusów utrzymujących komunikację pasażerską ma głównych ulicach 
miasta. 2 

Demonstracje bezrobotnych w Łodzi. 
ŁÓDŹ. 11. Villi. W związku ze wstrzymaniem zasiłków doraźnych 

dla pewnej kategorji bezrobotnych, odbyło się wczorai i onegdaj w Łodzi 
kilka demonstracyj bszrobotnych, którzy, gromadząc się w pobliżu Państwo- 
wego Urzędu Peśrednictwa Pracy, starali się w pochodzie przedostać 
przed gmach Województwa. Manifzstacje miały przebieg spokojny i zakoń- 
czyły się wysłaniem delegacji do kierownictwa P. U, P. P., względnie do 
Województwa. 3 

; Wczoraj po poł. podobne demonstracje odbyły się w Zgierżu. Tłum 
bezrobotnych zgromadził się przed lokalem Państw. Urz, Pośredn. Pracy 
w Zgierzu, przyczem z tlumu rzucono nawet kilka kamieni w stronę po- 
licji, broniącej dostępu do lokalu. Jeden z tych kamieni, rzucony z tylnych 
szeregów, ugodził uczęstnika demonstracji znajdującego się na przodzie. 
Wbrew doniesieniutm niektórych pism łódzkich, nikt z policjantów nie 
zestał ranny ani poturbowany, ani też nikt z demonstrantów nie dostał 
się do lokalu Państw. Urz. Pośredn. Pracy. Dziś panuje w Zgierzu zupełny 
spokój, a Urząd Pośrednictwa Pracy precuje normalnie. 

Wybory do Rad Gminnych w Białostóckiem. 
Na całym obszarze woj. Białostockiego odbywają się wybory do Rad 

gminnych, Dotychczas znane są wyniki z 11 powiatów. Uderzającym jest 
fakt małego zainteresowania się ludności wiejskiej wyborami, na co CZĘ- 
ściewo wpłynął okres żniw. W 112 gminach na 287.294 ludności głoso- 
wało zaledwie 58.222. (c) 

sadę czy w dziedzinie filozofji, czy ; pochłebstwa i wogóle dwulicowošci. 
erudycji, czy hypotez, czy też prze- Bobrowski mógł łatwo robić pozory nośni i mistycyzmu, — a wszyscy—ze 
względu na zbytnią gorliwość w Wy- 
szukiwaniu i zwalczaniu nieistnieją- 
cych przeszkód do zrozumienia. 

Prof, Bobrowski, jakośmy wiedzie- 
li, nie darowywał nigdy podobnych 
uchybień i zależnie ©d zarysowywa- 
jących się upodobań młodego komen- 
tatora (które w podobnych okolicz- 
nościach najłatwiej bywa poznać) za: 
stosowywał, że tak powiem in corpore 
vivo niezachwiane prawa i jedynie 
możliwe zasady swięfej krytyki 
(critica sacra), wyjawniając przytem i 
ścigając bez litości wszelkie karygod- 
ne usterki bez względu na ich formę. 

, Pomimo to słowa profesora za- 
wierały w sobie tyle powagi i wyka- 
zywały taką znajomość słabostek ser- 
ca ludzkiego, iż rzadko kto z паисгуя 
cieli był tak powszechnie lubiany i 
szanowany, jak profesor Bobrowski”). 

samem podłożu jego sziachetuego 
i wznięsłege charakteru, zdawało Się. 
tkwiła niezdolność wywołania i pielęg- 
nowania nieprzyjaźni. Sama natura 
sprzyjała mu ped tym względem. 
S. p. profesor bardzo powoli, krek 
za krokiem, zdobywał sobie przyja- 
ciół, Rzeczywiście, zdecydowany wróg 
chełpliwości, pychy lub  unižonošei“ 

*) Oprócz Pisma Św. wykładał prof. 
Bobrowski język słowiański dla unitów — 
uczniów Seminarjam Gł6 nego, był stałym 
Członkiem rady tegoż Seminarjum i człon- 
kiem _ wij ńiskiego / komitetu cenzury. 
Ostatnią więsszą czynnością profesora na 
uniwersytecie był naukowy opis monet i 
medali, za który otrzymał (r. 1830) z gabi- 
netu Cesarza—pierścień brylantowy (P. a.). 

człowieka o ciężkim charakterze. An- 
tycznie - surowe rysy twarzy i jakby 
dopasowana do nich intonacja głosu 
również nie były ujmujące. A jednak 
pod tą dziwną powłoką — i to nie w 
głębi, lecz tuż na powierzchni —kry- 
ła się tyle ciepłego uczucia, dobroci 
i serdecznej prostóty, że na sam wi- 
dok podobnego skarbu nawet krzyw: 
da składała broń, cóż depiero uprze- 
dzenie. Ale czy mógł kogokolwiek 
skrzywdzić ten, kto tak głęboko Sza- 
nował tajemniczą świątynię sumienia 
ludzkiego, że nigdy.przez całe swe 
życie, nie dotknął nietylko słowem 
potępienia, ale nawet podejrzeniem 
nikogo z bliźaich, znajdujących się 
poza naszym sądem i kontrolą, Z roz- 
mysłem podkreślamy ten szlachetny 
rys charakteru prof, Bobrowskiego — 
Jest on dość rzadki i, co najgorsze, 
prawie nigdy nie bywa doceniany za 
życia człowieka, chociaż właśnie on 
daje najpewniejszą gwarancję pokojn 
na ziemi, zapowiadanego nam „nieg- 
dyś przez mieszkańców niebios. 

Dlatego też właśnie wszys- 
cy prawie bezwiednie, lecz chętnie 
poszukiwali towarzystwa Bobrowskie- 
go, sam zaś on mógł tak łatwo i na 
turalnie dostosować się do wszelkich 
okolicznośći życiowych i na wszyst: 
kich szczeblach życia zachować god: 
ność prawdziwego człowieka, W ży” 
ciu codzienaem i stosunkach z ludź: 
mi był on zawsze równy, uprzejmy i 
naturalay; nigdy się nie krępował 
czyjąśkolwiek obecnością, no i nie 
mógł, ma się rozumieć, być komuś (P. tt 

„Lwów* w drodze na Maderę 

W tych dniach statek szkolny 
„Lwów* w drodze na Maderę minął 
Can Lirard (przylądek ma południowo 
zachodnim cyplu Wielkiej Brytanii). 
Na pokładzie «Lwowa» wszyscy są 
zdrowi, nie wyłączając kandydatów 
Szkoły Morskiej w Tczewie, którzy 
odbywają podróż próbną i pierwszy 
raz doświadczają kaprysów fali mor: 
skiej 

Po drodze „Lwów* zawinie do 
portu Chusal, gdzie zatrzyma się oko- 
ło 5 dni, a jeśli będą sprzyjać wia- 
try i jeśli czas pozwoli, uda się do 
jednej z wysp Kanaryjskich, a mia- 
nowicie na Teneryfa. Powrót do Gdy- 
ni spodziewany jest około 10 pa- 
ždziernika, 

Na pokladzie „Lwowa“ wraz Z 
całą załogą, ofcerami, gronem profe- 
sorskiem, uczniami i kaudydatami Szko* 
ły Morskiej w Tczewie znajduje się 
150 osób. 

U:zniowie wydziału mechaniczne: 
go Szkoły Merskiej w Tczewie w licz- 
bie 30 odbywają praktykę na „War- 
cie“, 

Trzęsienie ziemi na Węgrzech, 
BUDAPESZT, 108. Na Węgrzech 

Południowych edczuto , silny wstrząs 
ziemi. Zawaliło się 8 domów. Z psd 
gruzów wydobyto jak datąd 10 tru* 
pów i znaczną ilość rannych, 

(TRAIN UTENOS 
Dalsze wykopaliska pod 

Warszawą. 
Jak już donosiliśmy, pod Warsza- 

wą w okolicach Wawra natrafiono 
przy robotach meljoracyjnych na sze- 
reg wykopalisk historycznych. 

Obecnie w miarę postępu prac 
meljoracyj tych —ilość odnajdywanych 
w ziemi przedmiotów wzrasta nisomel 
z dniem każdym. 

Szczególną uwagę zwracają na 
siebie wykopaliska na terenie miej-- 
scow ści Ogrady pod Goclawkiem, 
gdzie bezsprzecznie natrafiono na je- 
dno z niewielu znanych w Polsce 
cmentarzysk z czasu wojen szwedz- 
kich. 

To miejsce wiecznego spoczynku 
dawnych rycerzy podzielone zostało 
ongiś na dwie części. W jednej z 
mich chowano żołnierzy polskich, w 
drugiej szwedzkich. Dwa bowiem na 
tym terenie wznoszą się kurhany o 
różnej zawartości wykopalisk. | tak 
monety polskie z czasów Zygmunta 
Il odnajdywane są tylko w jednym 
kurhanie, monety zaś szwedzkie po- 
chodzące z roku 1648 — w drugim, 
To samo dotyczy i uzbrojenia. W 
kurhanie szwedzkim natrafiono na 
halabardy, zaś w kurhanie polskim 
odnaleziono żelazna szpice pik.. 

Jak z jednego, tak i z drugiego 
ku hanu wydobywają robotnicy ce- 
dziennie różne metalowe przedmioty, 
względnie odłamki przerdzewiałej i 
zniszczonej już kompletnie broni. 

Zwraca uwagę na tym terenie 
wielka ilość wvdobywanych  szkiele- 
tów ludzkich. Ds wtorku mp. wydo- 
byto łącznie 54 czaszki. 

Jako szczegół charakterystyczny 
dla ubiegłych siuleci nadmienić male“ 
ży fakt, że w wielu wypadkach, obok 
ludzkich, spoczywają i szkielety koń: 
skie. 

Jeźdźca z koniem odkopano na 
terenie  Gocławia w tygodniu ubie- 
glym, 

Szkielety ludzkie układane są w 
dalszym ciągu na terenie robót w 
Skrzynie, skąd zostaną zabrane przez 
władze policyjne i pochowane na 
cmentarzu. Przedmioty metalowe zaś 
są gromadzone w kierownictwie ro- 
bót. 

® Świeżo odnowione 
3 pokoje z meblami lub bez, 
z osobnem wejściem, zdatne na biuro, 

; lub «gabinet fekarski, wynajmę osobie 
solidnej, Ogiądzć można od 5—7 po 
prł, ul. Mickiewicza 5 m. 8. 

  

  

Z SĄDÓW. 
Jeden z koszmarów z czasów in- 

wazji bolszewickiej. 

W cząsie pierwszej inwazji bolszewickiej 
w nocy z dn. 16 na 17 grudnia 1918 r. do 
majątku <Markowo» w gm. Lebiedziewsktej, 
którego właściciel p. Włodzimierz Straszyń* 
ski zamierzał wraz z rodziną wyjechać „do 
Wilna w obawie przed gwałtami ze stroty” 
następujących bolszewików, wdarło się kil- 
kunastu mieszkańców m-ka Markowo. 

ród napastników zauważono niejakiego 
Wasyla Karpienkę, oraz nieznajomego, poda- 
„ącego się za komisarza bolszewickiego, któ- 
ry oświadczając, że stanowią miejscowy ko- 
mitet bolszewicki, zażądali od p. Straszyń- 
skiego, by nie opuszczał majątku do czasit 
nadejścia wojsk czerwonych. 

W bandzie tej między innymi uczestni- 
Czyli dobrze znani w majątku: Andrzej Le- 
oszko, Włodzimierz, Aleksander i Piotr Mić- 
kowie i Teodor Hulewicz. 

P. Straszyński nawiąrał z bandytami 
pertraktacje i ostatecznie za 5U0 rubli w go- 
tówce i bitego wieprza uzyskał od <komite- 
tu» pozwolenie na wyjazd z majątku. 

O świcie, dn. 17 grudnia p. Straszyński 
wraz z żoną—p. Natalją, siostrą—p. Wandą 
Jankowską i wujem p. Wineentym Borkow- 
skim, wyruszył trzema furmankami w stronę 
Wilna, zabierając ze sobą jedynie najcennieje 
sze rzeczy i gotówkę. 

Wieczorem uciekinierzy dobrnęli do ma- 
jątku swych krewnych <Asan>» w gm. Krew- 
skiej, należącego do p Michała Szutowicza, 

Czując się tu dość bezpiecznie, zasiedli 
do kolacji 

W tym momencie na dziedzińcu rozległ 
się strzał karabinowy, poczem zaczęto dobi- 
jać się do dworu, grożąc obrzuceniem go 
granatami. 

Gdy, nie mając innego wyjścia, syn go- 
Spodarza, p. Stanisław Szutowicz otworzył 
drzwi, do meszkania wtargnęło 6 uzbrojo- 
nych bandytó w, w których rodzina pp. Stra- 
szyńskich poznała członków <Komitetu> z 
Markowa. 

Napastnicy osaczyll najpierw p. Włodzi- 
mierza Straszyńskiego, żądając tłomaczenia 
dlaczego opuścił Matkowo. 

Następnie po rozbrojenia napaduiętych, 
zamknięto wszystkich w jednym pokoju, a 
sami przystąpili do plądrowania mieszkania, 
co trwało przez noc człą. W tym czasie pili, 
jedli i strzelali z karabinów.  Naigrawali się 
nad unięzionymi, grożąc im bezustannie roz- 
strzelaniem, 

Wkrótce, zachęceni bezkarnością bandy- 
tów, przyłączyli się do nich furmani pp. 
Straszyńskich: Aleksander Kodź i Antoni Pe- 
trusewicz, którzy również uzbrojeni w kara- 
biny, uczestniczyli w rabunku. 

Nad ranem napastnicy oświadczyli, ż 
rozstrzelają pp. Straszyńskich, Jankowską 
Borko »skiego, później jednak zdecydowali 

się rozstrzelać jedynie p. Wł. Straszyfńiskiego 
i już postawili go pod Ścianę i wymierzono 
rewolwery. 

Wreszcie struchlałej ze strachu rodzinie 
bandyci oświadczyli, że puszczą wszystkich 
o ile dostaną okup, poczem dokonali rewizji 
osobistej, zabierając p. Wł Straszyńskiemu— 
1000 rb., p. Borkowskiemu — 500 rb. zaś p. 
Jankowskiej—biżuterję. 

Po doszczę:nem obrabowaniu, pozwolo- 
no ofiarom wyjechać z <Asan», grożąc, że 
jak nadejdą wojska bolszewickie, to wszyst- 
kich rozstrzelają. 

Obie steroryzowane rodziny pp. Szuto- 
wiczów i Straszyńskich o godz. 9 rano dnia 
18 grudnia, złożywszy naprędce część rze« 
czy ocalałych po rabunku, wyjechały w kie- 
runku Wilna. 

Furmani: Kodź i Petrusewicz pozostali z 
bandytami i wraz nimi strzełaji za odjeżdża- 
jącymi. s > 

Po dokładniejszem obliczeniu okazało się, 
iż pastwą bandytów stały się: ubrania, rze- 
czy domowe, 5 koni, krowa, bižuterja, na 
ogólną sumę, według Ówczesnych cen, oko- 
ło 1u0000 rubli. 

Osob;stość przywódcy napastników, rze- 
komego komisarza, nie została ustalona, po- 
dobno zabili go jego właśni towarzysze przy 
podziale łapów. 

Bazyli Karpienko i Antoni Petrusewicz, 
po odwrocie wojsk bolszewickich, wyjechali 
do Rosji. Na skutek jednak rozestanych №- 
stów gończych, tego ostatniego zdołano ująć 
w marcu r. b. 

W wyniku śledztwa, w stan oskarżenia 
postawiono: Andrzeja Leoszko, Włodzimie- 
rza, Aleksandra i Piotra Mićków, Aleksandra 
Kodzia, Andrzeja Petrusewicza i Teodora 
Hulewicza, 

Sprawa ta, rzucająca charakterystyczne 
Światło na stosunki, panujące w  Czasić 
krwawego pochodu bolszewików, obecni 
jest rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w 
Wilnie, na sesji wyjazdowej w Wilejce. 

Perlmutiera Ultramary.a 
Jest bezwzględnie najlepszą | naj 
nis, e do. BRZ 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami. 

Wszędze do nabycia. 

  

ciężarem. 
Tak poważna rozmowa, ak wesc* 

ła, przyjacielska pogawędka lub nie: 
winne dziecięce zabawy znajdowały 
w nim zawsze chętnego uczestnika”) 

Jedno tylko wyróżnił śp. Bobrow- 
ski: to kwiaty, któremi przez całe swe 
życie nie mógł on się nacieszyć. 

Przyjemnie było patrzeć ma ten 
szacunek i względy, jakiemi był ota- 
czany zasłużony mąż ze strony na« 
szych arcypasterzy, którzy wszyscy 
co do jednego uważali go za swego 
kierownika. 

Licząc się z wyjątkową sympatją i 
charakterem prof. Bobrowskiego, po- 
lecone zostało oficjałowi Tupalskiemu, 
który się cieszył zaufaniem i dawną 
przyj źnią profesora, aby zawiadomił 
go o dojrzałym już wówczas planie 
zjednoczenia. 

Doświadczony protoprezbyter za- 
czął zdaleka: 

— Pan tyle razy bywał w Rzymie 
I nawet mieszkał fam przez dłuższy 
czas. Niechże pan profesor nam po- 
wie, czy to prawda, że tylko Rzym 
posiada monopol na zbawienie? 

— Nie mogę tego powiedzieć — 
odparł Bobrowski, gdyż ja Się na to 
nie pisałem. 

Dalszej rozmowy fuż nie było. 
Po zamknięciu uaiwersytetu wileń- 

skiege prof. Bobrowski przeniósł się 

.__*) Listy 8. p, Bobrowskiego przechowu- 
jemy jak świętość: w nich jest on cały. 
Szlachetna dusza, nieocenione serce, niewy- 
Bmiuszona wesołość i styl — jak wszystko 
co wychodziło z pod jego ręki—złoty (P. a). 

Te listy jak i wszystkie rękopisy Jan- 
Buy” zginęły gdzieś po jego Śmierci 

do Szereszewa. obejmując parafję. W 
raku 1841 został mianowany dzięka- 
nem Pružanskim, 

l oto zasłużony profesor uniwer- 
sytetu i członek-korespondent rozmai- 
tych zagranicznych i krajowych mau- 
kowych towarzystw bierze się za pro- 
wadzenie dzienaika korespondencji, a 
znakomity filozof-orjentalista, posiada- 
jący doskonałe prawie wszystkie no- 
we języki w Europie, zaczyna akurat- 
nie co niedziela i święta mówić kaza» 
nia w ludowem narzeczu, które od 
pewnego czasu wcals niesłusznie zwie 
się białoruskiem *). й 

о Wola Boża jest niezbadana, 
wie, być może ten człowiek, który ze 

twórczości naukowej, do czego był 
doskonale przygotowany, —może unie- 
śmiertelnił tę pamięć w jedynie wła- 
ściwy sposób: jako pasterz skromnej 
wiejskiej trzody, który odszedł uno- 
sząc ze sobą i niewiędnącą zasługę 
i ciche łzy biednych ludzi. 

Umarł mając lat 63 (1848 r. 22-g0 
wrzešaia) w m. Szereszewie i zostal 
pochowany w miejscowej cerkwi na 
cmentarzu, 

(KONIEO), : 

‚ — *) Narzecze to se wzgledėw na budow 
i akcent wyrazów powinao się tisrwić 
Czerwono-ruskiem lub Halickiem. Przyczyna 
podobieństwa jest zupełgie naturalna, gdyż 
znaczna część gub. Grodzieńskiej wchodziła 
w skład królestwa Halickiego (P. a:), 

,  Uwsga ta jest tak ciekawa i niezwykła, 
źe wymagałaby większego omówienia. Za- znaczyć tu obćcnie wypada, že Jankowski 
lubił popisywać się takiemi <naukowemi» 
odkryciami. (P. tł). 
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wzgiędu na okoliczności nie mógł u- 
trwalić pamięci e sobie w dziedzinie



SŁ Owo 

Pierosze plenarne posiedzenie Rady Miejskiej 
Przed rozpoczęciem obrad, 

Z wybiciem godziny ósmej sala 
obrad zaczyna powoli zapełniać się. 
Napływają radni i publiczność. Na 
schodach wiodących do sali obrad 
funkcjonarjusze Magistratu sprawdza- 
ją zaproszenia, gdyż ilość tniejsc dła 
publicznosci jest ograniczona. W ku: 
luarach cicho. Jedynie zdradza zde- 
nerwowanie przywódca bundowców, 
tadny Kagan. Radny senator Bohda- 
nowicz piewszy zajął miejsce. Publi- 

Eksposć Prezydenta. 
Wygioszone przez Prezydenta Fa- 

jewskiego ekspose było już powtó- 
Tzeniem podanej przez nas rozmo- 
wy z p. Prezydentem zamieszczonej 
w jednym z poprzednich numerów 
«Słowa». Wyszkołenie i selekcja per- 
sonelu magistrackiege, zapewnienie 
bytu pracowników  kentraktowych, 
dążenie do ustawy emerytałaej, pod- 
porządkowanie wszystkich działów 
głównemu buchalterowi, uporządko- 
wanie stanu posiadania miasta i ty- 
tułów własności, opieka nad przed- 
mieściami drogę zapewnienia im ko- 
munikacji, światła i wody oraz  po- 
ciągnięcie wszystkich obywateli miej- 
skich do sprawnego płacenia Е podat- 
ków, oto mniej więcej zasadnicze po- 
stulaty wysnnięte w ekspose prezy- 
denta Folejewskiego. Inicjaty wa twór- 
Czości, mówił p. Prezydent, powinno 
być w rękach Rady miejskiej, a nie 
Magistratu, który jest organem wy- 
konawczym. 

Z expose p. Prezydenta dowie- 
dzieliśmy się, że dzięki nieudolnej 
gospodarce poprzedniej Rady, około 
sicdmiuset nieruchomości miejskich, 
mie byłd zarejestrowanych i lokatorzy 
ich nie płacili wcale podatków. Dia 
braku miejsca ograniczymy się jedy- 
nie do podania kilku tych rewelacyj. 
mych ustępów. Na zakończenie swego 
przemówienia p. Prezydent oświadczył, 

Deklaracje 

Imieniem Chrześc. Narodowego 
Koła Radnych przemówił r. Eagiel. 
Treść tego przemówienia w skróce: 
miu brzmi jak następuje: 

Twórcza reałna praca dła podnie- 
sienia maszego miasta była naszem 
hasłem wybarczem i ona stanowi 
nasz program działania na terenie 
Rady Miejskiej. Pedniesienie miasta, 
zapewnienie mu niezbędnych urządzeń 
współczesnych, odrodzenie gospodar- 
cze Wilna dla dobra wszystkich warstw 
ludności, a w szczególności srodze 
dotkniętej klęską bezrobocia i wyni- 
szczonej ekonomicznie ludności ro- 
botniczej i rzemieślniczej oraz inteli- 
gencji pracującej, — to są wytyczne 
naszej tutaj działalności. 

Program naszej pracy nazywamy 
programem pracy twórczej i realnej 
dlatego, że dążenia nasze do postę: 
pu w dziedzinie gospodarki miejskiej 
łączyć będziemy z wymaganiem го- 
zumnej oszczędnej i planowej poli: 
ki fnansowej, liczącej się z możno- 
ściami ekonomicznemi miasta i jego 
ludności i usiłującej pozyskać niezbę- 
dne kredyty w formie długotermino- 
wej pożyczki, zaciągniętej na możli- 
wie dogodnych warunkach. Rozwój 
przedsiębiorstw miejskich powinien, 
maszem zdaniem, być otoczeny epie- 
ką szczególnie troskliwą Magistratu i 
Rady Miejskiej. 

Próby utworzenia większości pol- 
skiej nie doszły do skutku, co zmu- 
sza mas niestety do zajęcia w Radzie 
miejskiej stanowiska opozycji. 

Pomimo iż do większości nie 
wchodzimy, a tem samem nie ponosi- 
my odpowiedzialności za wynik prac 
tej Rady, jedno wszakże z góry mu- 
simy zastrzec z całym naciskiem: nie 
dopuścimy, by polskiemu i katolickie- 
mu charakterowi Wilna  jaikolwiek 
uszczerbek i ujma miała być przy+ 
czynioną. 

Przedstawiciel PPS. r. poset Plaw- 
ski podkreślił, że zadania koła rad- 
mych reprezentowanego przezeń ugru- 
powania będą szły po linji czujności 
w przestrzeganiu potrzeb mas pracu. 
jących. Walka z ciemnotą i nędzą, u- 
porządkowanie przedmieść, budowa 
tanich mieszkań, walka z drožyzną 
drogą stworzenia sekcji Zaopatrywa- 
mia, muszą być zadaniami pierwszej 
linji, narówni ze sprawą podniesie- 
mia wymiaru podatków od placów 
miezabudowanych, co wałynie na roz- 
wój budowy nowych domów. Sekcja 
kultury i sztuki musi dbać i o przed- 
mieścia. Samorząd nie może” służyć 
tylko klasom posiadającym, kończy 
swoje przemówienie r. Pławski. 

mieniem radnych prawicy żydow- 
skiej z listy Nr. 8 przemawiał r. inż. 
Spiro, zaznaczając ma wstępie rzekomo 
sztuczne zmniejszenie ilości przedsta- 
wicieli żydowskich w Radzie drogą 
włączenia do planu Wielkiego Wilna 
szeregu wsi oraz nieprzyznania znacz- 
nej ilóści żydów obywatelstwa. Po 

_ tym wstępie i domaganiu się kontroli 
mad wydatkami Magistratu oraz rac- 
jonalnej a oszczędnej gospodarki, r. 
Spiro podkreślił, że w części dotyczą- 
<ej opieki społecznej ugrupowanie to 
domagać się będzie przyznania praw 
językowi żydowskiemu narówni z 
polskim „aby nasz język narodowy 
— mówi r. Spiro — był na wszyst- 
kich obwieszczeniach oficjalnych na równi Z  polskim*. | Przymuso- 
we świętowanie żydów w  nie- dzielę klub 8ki uważa za krzywdzą- 
ce ludność żydowską. Przemówienie 
swe kończy mówca w języku žydow 
skim, Przewodniczący prosi © przema- 

czneści na razie mało. 

ski oznajmia rozpoczęcie obrad. Ławy Szony jest mówić po polsku. 
endecji puste, po chwili dopiero 
wchodzi cezternastka. 

Przewodniczący oznajmia o zrze- do odzyskaniać przez 

raz o wejściu do Rady nowych rad- 
nych na miejsce wymienionego oraz 
powołanych do Magistratu. 

prawdziwemu Wilnianowi. 

pracował z temi ugrupowaniami, któ- 
re szczerze będą dbały o dobrobyt 
Wilna, które wyznają zasady demo- 
kratyczneoraz równouprawnienie naro- 
dowościowe i które stoją na tem sta- 
nowisku, że przedewszystkiem Wil- 
nianie mają prawo do Wilna i że 
oni powinni być pełnymi i samodziel- 
nymi gospodarzami, ponieważ tylko 
szeroki samorząd może zapewnić od- 
powiednie warunki do wszechsiron- 
nego rozwoiu miasta. 

W. dziedzinie gospodarczej nie po- 
winno być oddawane pierwszeństwo 
tej lub owej narodowości, czyli inne- 
mi słowy nie powinno być narode- 
wości upośledzonych. Zwłaszcza bę- 
dę pilnie baczył, aby ciężary podat- 
kowe były nakładane sprawiedliwie, 
zgodnie z zasadą postępowego po- 
datku dochodowego i nie były stoso- 
wane żadne ulgi względem poszcze- 
gólnych grup narodowościowych ze 
szkodą innych; jedynem kryterium w 
tym względzie winna być zamożność 
płatników i dochodowość ich przed- 
siębiorstw. W tych ciężkich czasach 
ulgi mogą być stosowane jedynie 
wzdlędem warstw niezamożnych, rze- 
sze zaś nieposiadające powinny być 
całkiem zwolnione od podatków. 

O ile dotychczasowy przebieg po- 

że Rada miejska znajdzie w pracy 
swej sprawny aparat wykonawczy. 

Po przemówieniu p. Prezydenta, 
radny dr. Raffes (4) składa wniosek, 
aby Rada miejska uchwaliła odwoła- 
nie się do „Min. Spr. Wewnętrznych 
od decyzji p. Wojewody w sprawie 
liczby ławników. 

Wniosek ten z racji upłynięcia 
terminu przewidzianego do odwołania 
się odpadł. 

Wpływa wnioszk r. Aronowicza 
który w imieaiu PPS, Bundu, Niez. 
Socjalistów, PPS lewicy i robotników 
białoruskich składa wniosek domaga- 
jący się aby Rada Miejska wyraziła 
swój protest z racji nieludzkiego past- 
wienia się, nad skazanym na śmierć 
Sacco i Vanzetti oraz domagała się 
ułaskawienia ich. Przewodniczący 
podkreślił, że odnosi się do tej 
inicjatywy z uznaniem lecz ze wzglę- 
dów prawnych zmuszony jest zdjąć 
ten wniosek z obrad plenum, 

Następny wniosek r. Engla doma- 
ga się zwołania konwentu senjorów 
celem omówienia kwestji kolejności 
składania deklaracyj ugrupowań. Na- 
stępnie przerwa, po której radni z 
listy bezpartyjnej  oŚwiadczają, że 
stojąc na gruncie gospodarczym  de- 
klaracji programowej składać nie bg- 
dą. Przedstawiciele ugrupowań prze: 
mawiają według liczebaości ich, 

stronnictw, 

  

: PIĄTEK wianie po polsku. Radny Spiro skła- : 
da wniosek nagły, domagający się, 12 Dziś Wsch, sł. o g; 4 m. 13 
aby Rada Miejska upoważniła Magie Klary P. Zach. sł. o g.19 m. 9 
strat do poczynienia” u władz sta- jutro 
rań o nowelizacji ustawy językowej, | Hipolita 

  Wywołuje to sprzeciw prawicy Spostrzeżena meteorologiczne Zakład 
(14), przedstawiciel której r. Engel Meteorologii U. S. B. 
protestuje przeciwko dopuszczeniu x dnia 11—VIII. 1027 r. 
wniosku nagłego. Ciśnienie | 159 

Drugi radny 8-ki dr. Szabad, średnie 
przedstawiciel lud. dem. żydowskiej, Temperatura | 4.20 
demonstracyjnie zaczyna przemówie- średnia . 
nie w języku žydowskim. Przewodni- Opad za do- 
czący protestuje, wobec czego r. Sza- 
bad kontynuujc po polsku. Treść je- 
go przemówienia da się wyrazić w 
kilku słowach: przyznanie praw języ- 
kowi żydowskiemu i prawa pracy re- 
botnikom i pracownikom żydom w 14 
agendach Magistratu. Tendencja spadek ciśnienia. 

Radny sędzia Piłsudski imieniem 
10-ki oznajrmia, że deklarację swą u- 
grupowanie złożyło w okresie przed- 
wyborczym, a oObzcnie uważa, że 
wszelkie przemawianie byłoby jedynie 
powtarzaniem się. 

Podczas (przemówienia trybuna 
Burdu (4) r. Aronowicza powtórzył 
się znany już obrazek. Zaczyna on 
przemówienie po żydowsku. Przewod- 
niczący dzwoni. Niespokojny towarzysz 
mówcy r. Kagan krzyczy na cały głos: 
„wajter, wajierl“. Demagogiczne prze- 
mówienie r. Aronowicza skierowane 
jest przeciw burżuazji żydowskiej i 
rządu pomajowego, który, według 
słów radnego,,zawiód! oczekiwania i 
trudni się jedynie popieraniem — об- 
szarników. Prócz gromkich słów i 
ostrych protestów nic konkretnego 
nie usłyszeliśmy. 

Radny Zasztowt (15), obrońca mas 
uciśnionych, domaga się zwalczania 
nacjonalizmu, „tego największego zła 
jakie jest na świecie”, zwalenia cięża- 
rów podatkowych na klasy posiada- 
jące i „natychmiastowego zwolnienia 
więźniów politycznych". (W tym 
miejscu r. Kagan (4) entuzjazmuje się 
nadmiernie. 

Drugi mówca z grupy 15 ki rad, 
Kruk Kožna premawia po bialorus- 
ku. Przewodniczący ogłasza glosowa- 
nie w sprawie zezwolenia na prze- 
mawianie w tym języku (co przewi- 
dziane jest ustawą). Dowiadujemy się 
z tego przemówienia, że Wilno jest 
stolicą Białorusi, a cela Konrada w 
murach: Bazyljańskich nigdy nie ist- 
niała, a jedynie powstała w umysleb. 
r. Studnickiego. 

Oświadczeniefr. Dzidziula, (15) że 
pragnie przemawiać w imieniu PPS, 
—lewicy wywołało oburzenie na ła- 
wach PPS. Radni urządzili nieopisa- 
ną wrzawę i stukając nogami  usiło- 
wali nie dopuścić do głosu mówcę. 
Po długich staraniach przywrócenia 
porządku przewodniczący wydała 
radnych PPS (2). Radni wychodzą 
odwełując z sobą i vice-prezydenta 
Сгуга. 

Po zakończeniu przemówienia r. 
Dzidziul ošwiadcza: „zaktadam klub 
PPS lewica, kto chce niech się za 
pisze.* Oświadczenie to wywołuje 
śmiech na sali. 

Radny z listy Nr. 1 senator Boh- 
danowicz mówi po białorusku i pod- 
kreślając, że jako wybrany głosami 

bę w mm. 

Wiątz | Południowo-zachodni 
przeważający 

U wa g i:Pół:pochmórny przelotny opad 
Minimum za dobę -1-130C 
Maximum za dobę -|-240С 
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URZĘDOWA. 
— Jak kobleta może uzyskać 

stracone obywatelstwo. Dowiadu- 
jemy się, że obywatelki polskie, któ- 
re przez wyjście zamąż za obcokra- 
jowca straciły obywatelstwo polskie 
mogą uzyskać je z powrotem w wy- 
padkach następujących: jeżeli osiedli 
się na stałe na tetytorjum Polski, zło- 
ży wobec władzy właściwej (Komisa* 
rjat Rządu lub Starostwo) oświadcze- 
nie, że zrzeka się dotychczasowego 
obywatelstwa lub jeżeli udowodni, że 
jest wdową, rozwódką lub separatką: 
Odnosi się to do kobiet, które przed 
zamążpójściem były obywatelkami pel- 
skiemi. 

MIEJSKA. 
— (o) W sprawie kredytów na 

drobny remont. Jak się dowiadu- 
jemy, kredyty na drebny remont w 
wysokości 50000 zł. zostały calkowi- 
cie wyczerpane. Wobec tego, że jeszcze 
nie uwzględniono podań całego* sze- 
regu petentów, Magistrat przedłoży 
wniosek na następnem posiedzeniu 
Rady miejskiej © wyasygnowanie, albo 
zaciągnięcie na powyższv cel no- 
wej pożyczki w kwocie 50000 zł. 

— (e) Upośledzona dzielnica, 
Kolonja Kolejowa, dość licznie za- 

nim, jest jedyną dzielnicą w Wilnie 
pozbawioną posterunku policyjnego. 
Podobno przeszkodą umieszczenia poż 
sterunku policyjnego jest obawa przed 
wydatkiem połączenia tego posterun- 
ku telefonicznie z miastem, Obawa 
przed niezbędnym wydatkiem urzą- 
dzenia telefonu razi w obecnych cza- 
sach grubym anachronizmem. 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Gimnazjum Pań- 

stwowego im. Elizy Oczeszkowej w 
Wilnie powiadamia, że egzamina 
wstępne do klasy I, IV'f V w termi- 
nie jesiennym odbędą się w dniach 
30 i 31 sierpnia. Podania będą przyj: 
mowane da 25 sierpnia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— (0) Odczyt pod gołem nie- 
bem. T-wo miłośników historji re- 
formacji w Polsce im. J. Łaskiego, 
zamierza zorganizować w ogrodzie 
pod gołem nitbem odczyt o Š'ąsku 

: 1 Cieszyńskim, gdzie bawił na zjeździe 
białorusinów i rosjan bronić będzie ewangielickim p. Szymon Czarnocki, 
ich interesów, a ponadto domaga się: który obiecał swemi wrażeniami po- 

uzdrowienie gospodarki, zmniejszenia dzielić się z członkami i gośćmi T-wa 
podatków niezamożnej ludności, ułat- jm. Łaskiego. 
wienia wykupu gruntów czynszowych _ Odczyt ten odbędzie się albo w 
znajdujących się pod zabudowaniami ogrodzie przy ul. Zawalnej Nr. 11, 
prywatnemi, równouprawnienia naro- albo u podnoża góry Trzykrzyskiej, w 
dowości przy przyjmowaniu na robo pebliżu letniej rezydencji Klubu Szla- 
ty i szkół dia tych narodowości, checkiego. 

Dr. Szlapelis, radny z listy litew- 
skiej (5) zaczyna po litewsku, jednak 

O godz. 835 Prezydent Folejew- PO uwadze przewodniczącego zmu: 

„Jako przedstawiciel Litwinów bg- 
dę bronił ich intereresów oraz dążył 

Wilno jego 
czeniu się r. Niewodniczańskiego ©- historycznego znaczenia, co zresztą 

nie powinno być obojętne żadnemu 

W Radzie Miejskiej będę współ- 

"KRONIKA. 

mieszkała, szczególnie w sezonie Iet- ° 

siedzenia zakłócili jedynie radni PPS, 
podczas wygła- 

Szania deklaracji przez r. Dzidziula, o 
tyle z chwilą zakończenia wygłaszania 
deklaracji sala posiedzeń przypomina 

to 

protestując nogami 

wiec przedwyborczy. Wywołane 
zostało przystąpieniem do rozpozna: 
nia sprawy głosowania lub nie za 
wnioskiem w Srawie zmiany ustawy 
językowej. Treść tego wniosku brzmi: 
niedopuszczenie języka żydowskiego 
w obradach samorządu godzi w  is- 
totne interesy znacznej części ludnoś- 
ci wobec czego Rada Miejska połe- 
ca Magistratowi zwrócić się do władz 
z wnioskiem © nowelizację ustawy ję- 
zykowej. 

Do stołu prezydjalnego poszcze- 
gólniradni składają szereg wniosków 
łub poprawek do uprzednio złożonych, 
Wywołuje to chaos. Przemówienia 
stron woejujących przyjmują cechy 
sprzeczek osobistych 
zapisujących się do głosu nie nrze- 
staje zwiększać się. W rezultacie 23 .ma 
głosami przechodzi wniosek P.P.S. 
(2) domagający się równouprawnie- 
nia wszystkich języków krajowych. 
Pozostałe wnioski wobec tego upa- 
dają: Sprawa ta zajmuje bardzo dużo 
czasu i trzeci punkt porządku dzien- 
nege wchodzi pod obrady prawie o 
pierwszej w nocy, co uniemożliwia 
nam kontynuowanie sprawozdania. 

Sądząc z przebiegu wczorajszego 
posiedzenia trud«o jest spodziewać 
się od obecnej Rady spokojnej, rze- 
czowej, a więc owocnej pracy. Robi 
wrażenia, że radni zebrali się tu nie 
dla zastanowienia się nad sposobem 
uzdrowienia gospodarki miejskiej, a 
raczej celem kontynuowania zastarza* 
łych waśni partyjnych. 

W tych warunkach praca nie mo- 
że być owocna, Zresztą czas pokaże. 

W. T. 

  

ROŻNE. 
— Boh znajet, da gienierał Den. Od 

jednego z naszych czytelników otrzymujemy 
następujące uwagi: 

W niedzielnym numerze «Słowa» uka- 
zał się artykuł o gćn. Józefie Bemie, w któ- 
rym autor rzuca luźnie z treścią artykułu 
związane pytanie, <skąd w literaturze polskiej 
zagubiło się rosyjskie: Boh znajef, da gie- 
nierał Bem?. Otóż sądzę, że byłoby może 
pożytecznie wyjaśnić zaszłą tu omyłkę. Po- 
wiedzenie to nie odnosi się do generała Jó- 
zefą Bema, lecz do rosyjskiego generała De- 
na, który po powstaniu listopadowem bł 
szefem inżynierji za rządów Paskiewicza i 
prowadził budowę Cytadeli Warszawskiej, 
na terenach zburzonej i wywłaszczonej dziel- 
nicy Marymont. Budowa ta trwała kilka lat 
i pochłonęła kolosalne sumy. Otóż kiedyś 
Mikołaj I zapytany, ile kosztowzła Cytade- 
la Warszawska, miał się wyrazić, rozkłada* 
ąc ręce; <Boh znajef, da gienierał Den»... 

— Wycieczka cyklistów W 
poniedziałek 15 go sieronia T-wo 
Cyklistów urządza tradycyjną wyciecz- 
kę do Trok. Zbiórka z rowerami o 
godz. 7 rano rano w lokalu T-wa, 
Mickiewicza 16, koło d. P. Oficera. 

— (6) Rezeęrwiści nauczyciele 
szkół powszechnych, po odbyciu ćwi: 
czeń wojskowych, zwłedzali wczoraj 
Wilno i zaznajomili się z zabytkami 
historycznemi, 

— Hallerczycy! W związku z 
obchodem 10; rocznicy powstania 
I Korpusu Pulskiego na Wschodzie 
zbiórki członków Chorągwi Wileń- 
skiej zostały wyznaczone w  iokalu 
Sekretarjatu: w dniu 12 sierpnia o 
godz. 18, w dniu 13 sierpnia — © 
godz. O (delegaci). 

Zbiórka w dniach 12 i 13 abo: 
wiązuje tych członków, którym 
pozwoli na to pracą zarobkowa. 

Zbiórka, wszystkich członków w 
niedzielę w dniu 14 sierpnia o godz. 
8 rano, w którym to dniu udział 
wszystkich członków jest obowiązu- 
jący. 

Zbiórka w histerycznem umundu- 
rowaniu. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). <Cno- 

ta pana Tosia», której obecny w Wilnie 
autor jest codziennie przedmiotem gorących 
oklasków, jak było. do przewidzenia, stała się sztuką kasową. Znów drją się zauważyć 
<ogonki» p-zy kasie, zjawisko nie widziane 
od czasu sezonu zimow ego, a tłumnie zebra- 
na publiczność bawi się costonale. 

Dziś i jutro «Cnota pana Tosia». 
— Najbliższa premjera. Ku uczczeniu 

pamięci znakomitej spółki autorskiej Cailla- 
veta 1 Flersa, której publiczność całego 
świata zawdzięcza tyle miłych wieczorów, a 
której zgon przedwczesny zubożył Świetny 
repertuar komedjowy, Teatr Polski w Wil- 
nie wystawia jedną z ich najświetniejszych 
komedji p, t, «Papzo. —° 

Premjerą w przyszłym tygodniu. 

RADJO. 

— Program audycji warszawskiej. i 
12.00. Sygnał czasu, komunikat lotniczo- 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 
program. 

1500. Komunikat gospodarczy i meteo- 
rologiczny, nad rogram, 

17.00—17 25, Odczyt p. t. «Jak wygląda- 
ją kopalnie djamentów, złota i srebra» wygł. 
inž. Eugenjnsz Poręoski, 

17.25—17.50. Odczyt p. t. <Przemysł lot- 
niczy w Polsce», wygł. inż. W. Rumbowicki, 

17.50—18 00. Nad program i komunikaty, 
18.00. Koncert popołudniowy. Wykonaw* 

cy: Jan Cybulski (puzon), Aleksander Juno- 
wicz (flet; i Stanisław Nawrocki (akomp.). 

19.00 —19.15, Komunikaty <PAT>. 
19.15—19 35. Rozmaitości. 
20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 

„20.30. Koncert wieczorny, poświęcony 
twórczości W. A. Mozarta, Wykonawcy: Ог- 
kiestra pod dyr. jakóva Hirszfelda, Zofja 

Dobrowolska-Pawtowska (śpiew), Benedyst 
Górecki (f:got) i prof. Jerzy Lelej d (akomp.). 

ilość mówców 5 

Obchód rowego, T-wa Gimn. <Sokół» (ul. Wileńska 
Nr. 10). 

Godz. 22. Odwiedzenie przez Generała 
10:cio-leca powstania I-go Kor- J. Dowbor-Mušnickiego, jako filistra hono- 
pusu Poiskiego na Wschodzie. 

10 lat 
rocznicy powstania I Korpusu Polskiego na 
Wschodzie, Wilno, saut. šw. Michalski 2—23, 
niniejszem podajemy do wiadomości program 
uroczystości obchodu 10 lat rocznicy, które 
odbędą się w Wilnie, w dn. 13, 14 i 15 

Komitet Wykonawczy obchodzi 

sierpnia rb. 

Piątek dn. 12 sierpnia 1927 r. 
Godz. 19 m. 30. Powitanie na dworcu 

Generała broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, 
b. Dowódcy Polskich sił zbrojnych w Ro- 
sji, oraz b. Dowódcy I-go Korpusu Polskie: 
go na, Wschodzie. 

Sobota, dn. 13 sierpnia 1927 r, 
Godz. 10 m. 30. Nabożeństwo żałobne 

w, Bazylice za poległych i zniąrłych uczęst- 
ników I Korpusu Polskiegu. 

Od g. 17 do 20. Godziny przyjęć przez 
Generała J. Dowbor-Muśnickiego, w lokalu 
o. Dowborczyków (zauł. św, Michalsky 

Godz. 20. Odwiedzenie 
J. Dowbor-Mušaickiego, jako członka hono- 

przez Generała 8 

rowego, Konwentu «Batoria», (ul. Jagielloń- 
ska 9). 

Niedziela, dn. 14 sierpnia 1927 r. 
Godz, 8 m. 25. Powitanie na dworcu 

gości i delegacji. 
Godz. 10., Zbiórka delegacji i organiza- 

cji ze sztandarami na placu Katedralnym. 
Godz. 10 m. 30. Nabożeństwo uroczy- 

ste w Bazylice, celebrowane przez J. E. Ks. 
Arcybiskupa Jatbrzykowskiego, | 

Godz. 12. Akademja w Sali Miejskiej 
(Ostrobramska 5). 

Godz. 15 Wspólny obiad koleżeński „w 
Górnej Sali Hotelu <Georges'a» (Mickie- 
wicza 22). 

Poniedziałek. dn. 15 sierpnia 1927 r. 
„, Od godz. 12. Zwiedzanie zabytków m. 

Wilna pod kierownictwem prof. Ferdynan- 
da Ruszczyca. Ч 

Od godz. 17. Zabawa w ogrodzie Ber- 
nardyńskim, urozmaicona popisem Sokolstwa. 

Komitet wykonawczy Obchodu 10 
rocznicy powstania | Korousu Pojskie- 

o na Wschodzie niniejszem podaje do 
wiadomości, że zaproszenia na uroczystości 
jednocześnie słażą kartą wstępu na raut. 

letn. 

BRCEONEDEZYR ZKE ZORZ ZPDEOKYY Z DUREOZOYYTE TS S VY SS 

Nowe zarządzenie w sprawie nadawan.a 
obywatelstwa, 

Urząd Wojewódzki otrzymał nowe 
zarządzenie ministerstwa spraw wew- 
nętrznych w sprawie nadawania oby- 
watelstwa, ponieważ okazało) się, że 
osoby trudniące się oddawna 'hand- 
lem lub przemysłem w Polsce, ale 
nie urodzone tutaj, nie korzystają z 
ulg przy nadawaniu im obywatelstwa. 
Ministerstwo wyjaśniło w tej kwestji, 
że wobec kategorji osób, które tylko 
z tylułu formalnej przynależności do 
organizacji stanowych gmin, znajdu- 
jących się za granicami kraju, muszą 
być obecnie uważane za obcokrajow- 
ców i stosowanie szczególnej ostroż- 
nościanie jest przewidziane. Osoby 
te korzystają z ulg przewidzianych w 

okólniku z roku 1924, 3 
Jednocześnie z tem ministerstwo 

wyłaśnia, że sprawy obywatelstwa о- 
sób, pochodzących z jednostek tery- 
torjalnych, które przy ekreślaniu gra- 
nicy pomiędzy Polską a Litwą-- lub 
Łotwą uległy podziałowi, traktowane - 
być muszą w myśl ustałonej zasady, 
a mianowicie, że o ile podział jedno- 
stkj terytorjałnej dokonany został tak, 
że centrum, administracyjne, gdzie by- 
ły prowadzone księgi stanowe, pozo 
stał z tamtej strony granicy, a osoba 
zainterzsowana stale zamieszkuje w 
Polsce, to nabywa ona obywa:elstwo 
polskie w drodze stwierdzenia z sa- 
mego prawa. 

Nowoobrany burmistrz Trok zrzekł się stanowiska. 
Zastępca starosty pow. Wileńsko- 

Trockiego p. M. Łukaszewicz wyje- 
chał w dniu wczorajszym do Trok w 
sprawie poczynienia kroków w spra- 
wie wyborów na burmistrza. Obrany 

podczas ostatnich wyborów na: to sta. 
nowisko p. Giuntmajer zrzekł. się, wobec czego zarządzone zostaną dos 
datkowe wybory. 

Przytrzymano fałszywego lekarzą 
Władze administracyjne pow. Wil.- 

Trockiego zarządziły _ przytrzymanie 
Praktykyjacego od pewnego czasu w 

Michaliszkac. doktora Zygmunta 
Eijaszewicza. Dacyzja ta wywołana 
została tem, že dr. Eljaszewicz nie 
chciał przedłożyć dokumentów stwier- 
dzających jego stopień naukowy iło- 
macząć się, że złożył je w minister- 
stwie. 

Przy badaniu dr. Eljaszewicz przy- 
znał się, że jest wprawdzie lekarzem, 
ale nazywa się nie Eljaszewicz, a Ra- 
fał Berusztejn i jest żydem. Prześla. 
dowany przez żydów za ignorowanie 
nakazów wiary lzraela, zmuszony był 
wycofać się ze środowiska żydowskie- 
go i w tym cełu zmienił nazwisko i 
przybył na Kresy z Tarnowa. Podej- 

rzany. doktór, 
świadczenia i 
pieczątki został 

podrabiający sobie za- 
używający  nieprawnie 
przytrzymany i wraz z 

aktami,sprawy przesłany do sędzie śledczego. W toku dochodz nią. wie- 
dze starostwa zwróciły się do rzec: wistego doktora Eljaszewicza o jnfor- macje. 3 ‚ 

Z otrzymanej odpowiedzi 
że. dr, Eljaszewicz, praktykujący w 
Małopolsce ma dwóch synówteż lekarzy, żaden jednak z nich nie jest 
przytrzymanym. 

Potwierdzają to zresztą nadesłane 
fotografje, : 

Zachodzi podejrzenie, że p. Barn. 
szteją mie, jest wcale lekarzem, a 
wprost przywłaszczył sobię ten tytul. 

" WYPADKI i KRADZIEZEB. Sz 
— Dwa wypadki utonięcia 

małych dzieci. W gm, trockiej pow. 
Wileńske -« Trockiego zaszły ostatnia 
dwa wypadki utonięcia dzieci przez 
brak opieki. We wsi Okmiany uto- 
nęła w błocie dwuletnia córka gospo- 
darza wiejskiego, Sławińska, a w Kur- 
ganach w sadzawce trzechiętni Dawi- 
dowicz. W obydwóch wypadkach o- 
piekunowie zajęci byli przy żniwach, 
a nieletnie niańki wolały bawić się z 
rówieśnikam, zamiast pilnować dzieci. 

— <Dobra» znajoma. Dn. 11 b. m, 
45-letniemu Franciszkowi Kisielowi (Legjo- 
nowa 75) «dobra» znajoma butelką rozbiła 
głowę, Poszkodówanemu pogotowie udzieliło 
pierwszej pomocy. 

— Samobójstwo. "W Dziśnie, w celu 
pozbawienia się życia powiesił się 58uetni 
Genis Lejtes. Przyczyna samobójsiwa—ciężki 
stan materjalny. 2 

— Piorun zabił 65-letnią staruszkę. 
We wsi Szajtrówka gm Głębockiej, wskutek 
uderzenia piorunu została zabita 65 letnia 
Elżbieta Rudor. ! 

— Kradzieże. A, Borkowskiemu (Anto- 
kol 42) wyciągnięto z kieszeni 60 zł. Spraw- 
cę M. Likszę aresztowano. ы 

— Z mieszkania O. Szrejro (W. Stefań- 
ZOZ skradziono przez okno futro wartości 

zł. 

TAS ATI ET K ITS 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze 

Wyjeżdżając terminowo z granic 
Polski, na podstawie nakazu władz, 
ma ręce Pańskie składamy wyrazy T, 
podziękowania dła polskiego spole- 
czeństwa za udzielaną nam w ciągu 
siedmiu lat gościnność, 

Opuszczamy granice państwa z 
czystem sumieniem i przekonaniem, 
że uczciwie i szlachetnie korzystaliś- 
my z udzielanej nam gościnności i w 
m“ wypadku nie nadużyliśmy 
ej. 

Zechce Pan przyjąć wyrazy naj- 
głębszego szacunku od szczerze od- 
danych, 

Wt Hofman 

P. Aksakow. 

SPORT. 
Zawody Eliminacyjne KOP. 
W dniu wozorejszym odbyły się strzelec- 

kle zawody eliminacyjne 6 brygady KOP. Za- 
wody te odbyły się w obecności dowódcy 
brygady w Pohulance. 

Zwycięzcy zawodów staną w szranki 
d» zawosów o mistrzostwo Korpusu Ochro- 
ny Pogranicza. 

W zawodach tych wazlęli udział ofice« 
rowie i szeregowi. 

piedzy w potrzasku. 
Ujęcie groźnej bandy szpiegow- 

skiej w Małopolsce. Е 
„ Jeszcze nie przebrzmiały echa wiel- kiej afery szpiegowskiej Wołoszczaka, a juź wojskowe władze bezpiecz:ń- stwa ujawniły na terenie Małopolski Wschodniej. działalność nowej bandy szpiegowskiej, pracującej za pieniądze Sztabu niemieckiego, Ujęto 11 osób cywilnych į 4 wojskowych. 
„ Rabotą szpiegowską kieruje osła- wieny, już dziś Konowałec, za którym stoi generalny sztab niemiecki, Kono: walec do prac szpiegowskich. i dywer- syjnych używa stale młodzieży ukra- ińskiej z Małopolski Wschodniej. 
Szajka szpiegowska pracowała w Przemyślu, Drohobyczu, Stryju, Stani- sławowie, Czortkowie į we Lwowie. W Drohobyczu było specjalne cen- trum, którego zadaniem miało. być prowadzenie wywiadu o przemyśle naftowym. Specjalnem zaś zadaniem bandy szpiegowskiej było zdobywanie materjału o linjach komunikacyjnych, mostach kolejowych it d. Wedł instrukcji szpiegowskiej węzły komu- nikacyjae miały być opracowane tak dokładnie, aby je na wypadek wojny można było z łatwością wysadzić w powietrze,—przy pomocy samolotów, Wśród aresztowanych znajduje się szef szajki szpiegowskiej, niejaki Piotr Blyźniuk. Jest on właścicielem willi w ruskawcu, a nabył ją za pieniądze uzyskane od sztabu niemieckiego za robotę szpiegowską, Wraz z Błyźaiu- kiem  destała Się do więzienia jego kochanka, Anna Antoniszyn, która była postrachem dla wszystkich nie: subordynujących się członków bandy szpiegowskiej. 
sst rzeczą charakterystyczną, że wśród aresztowanych znajd, i dużo młodzieży, PRN 

Z całej Polski. 
— Fiasco systemu liczników w telefonach. Inspektor kasowy z ramienia ministerstwa poczt i teleg- rafów, int, Jas'ński, złożył wczoraj ministrowi  Miedzińskiemu obszerny raport w sprawie fałszywego  działa- nia liczników w całem mieście. Ка- port oparty jest na naocznem zbada: niu sprawy w centrali, Treść raportu trzymana jest narazie w tajemnicy, jednakże przebieg śledztwa wydał sensacyjne rewelacje i kompromitują- 

ce wyniki.  
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Mianowicie wykazało się, że apa- 
rat oddawna zwinięty, nieoplacony i 
wyłączony wykazał 710 rozmów(!). 
Stwierdzono, że notowania liczników 
bywają fałszywe, a notowanie roz- 
mów bywa błędne, przyczem bar- 
dzo często notowane są rozmowy, 
których nie byłe. Stwierdzono, że 
pomyłki są możliwe i to dość duże, 
albowiem przy każdej rozmowie mo- 
że być policzonych 9 innych rozmów. 
Prawdziwą rewelacją okazał się fakt, 
że zegary, pełniące funkcję liczników, 
nie są numerowane, ani przymocowa- 
ne, mcgą być składane, wyjmowane 
i przestawiane. Do nieścisłości i na- 
dużyć jest więc w tych warunkach 
pole ogromne. Wystarczy nv. przysta- 
wić licznik A, mający 500 rozmów, 
do licznika B, aby rozmowy przenieść 
na aparat B, Wykryto m. in, tego ro« 
dzaju skandal, że liczniki wykazywały 
ilości rozmów jeszcze z roku 1925. 
Od tej ilości dopiero będą odliczone 
rozmowy prowadzone od 1 lipca,1927. 
Sprawa powyższa interesuje w tej 
chwili nietylko miasto Warszawę, ale 
i Łódź, gdzie już okazały się również 
pierwsze przykre skutki wprowadze= 
nia liczników. 

ZE ŚWIATA, 
, — Kinematograf pod ziemią. W tych 

dniach otwarty został w kopalni Spince w 
stanie Minnesota kinematograt na głębokości 
235 stóp pod ziemią. Skromna sala o gład- 
ko bielonych ścianach i kilkunastu rzędach 
ławek, mogących mieścić 200 osób równo- 
cześnie, przeznaczona jest dla górników, 
żądnych rozrywki i pouczenia i chętnie ury- 
wających sobie w tym celu część czasu, 
przeznaczonego na posiłek i na odpoczynek. 
Już przed kilkoma miesiącami powziął za: 
rząd kopalni myśl pokazywania górnikom 
filmów, które unaoczniałyby im  niebezpie- 
Czeństwa, czyhające na nich w kopalniach, 
a zarazem pouczały, jak mają się ustrzec od 
nich, jakie mają stosować ochronne metody 
pracy. Filmy te zrazu pokazywane były 
przygodnie w zaimprowizowanych miejscach, 
w szopach, salach maszym it. p. Rychło 
spostrzežono, że dodawanie do tych filmów 
czysto propagandowych komedji i obrazów 
rozrywkowych Ściąga liczniejsze wy 
górników, urzeczywistniając zarazem zasad. 
nicze zamieizenia zarządu kopalń. Obecnie, 
celem zaoszczędzenia czasu, obiócono na 
stałą salę kinematograficzną jedną z daw- 
nych, nieużywanych już sal wiertniczych 
wykopanych we wnętrzu ziemi: usunięto z 
niej maszyny i urządzono odpowiednio. Usta- 
tony został przytem iaki porządek rzeczy, 
że dyrekcja udziela górnikom tyleż cząsu z 
godzin pracy na korzystanie z widowisk, ile 
oni sami poświęcają na to godzin, przezna- 
czonych na posiłek i odpoczynek. Górnicy 
tak polubili kino, że dawniej na przygodne 
widowiska przynosili  harmonję ręczną, 
skrzypce i inne instrumenty, ażeby ilustro- 
wać muzyką obrazy, o stałą więc salę klne- 
matograficzną tembardziej dbać będą. 

-— Skąd się wzięła nazwa <Jazz- 
band>? Jest ona niewątpliwie pochodzenia 
amerykańskiego. Dwu autorów francuskich 
poświęciło ostatnio specjalną książeczkę tej 
kwestji. Zdaniem ich, najwięcej szans ma 
jedno z następujących przypuszczeń: 

W spelunkach Nowego Orleanu, jest 
powszechny okrzyk: Jazz them, boya! (+Śmia- 
ło chłopcy»). Według innej wersji nazwa 
pochodzi od imienia pewnego murzyna, któ- 
ry przed laty misł kabaret w Chicago i któ- 
ry wyśpiewywał dosyć grube piosenki, akom- 
panjując sobie na improwizowanych instru- 
mentach, jak blaszana rura i t. p. 

Nazywał się on Jasbe Brown. Niewy- 
bredna publiczność, uczę: zczająca do jego ka* 
baretu, żądała stale nowych piosenek, woła- 
jąc: Jeszcze! Jas! " 

Faktem jest, że pierwsze orkiestry <jazz- 
bandowe> były murzyńskie i ukazały się w 
Nowym jorku w latach 1914 i 1915, z mniej- 
więcej takim zespołem instrumentów, jak i 
obecnie, ale bez saksofonu. 

— Mrówki-ludożercy. W Kury- 
tybie, stolicy brazylijskiego stanu Pa- 
rana wydarzyt siĘ miedawno straszny, 
mrożący krew w żyłach wypadek. 
Pani Balbina de Moro, siedemdziesię- 
tioletnia staruszka została żywcem 
zjedzona przez mrówki, Szczegóły 

SŁOW U 

  tego okropnego wypadku  przedsta- 
wiają się następująco. 

Pani Ba de albin Moro w nocy z 
31 go lipca na 1-szy sierpnia zasnęła 
przy otwartem oknie. W chwili tej 
właśnie na okoliczne pola opuściły 
się całe chmury skrzydiatych mrówek 
(termitów). Część z nich wtargnęła 
przez otwarte okno i literalnie obsiade 
ła śpiącą staruszkę grubą warstwą. 
Staruszka, która zmęczona wielkim 
upałem twardo zasnęła, zbudziła się 
nagle pod wpływem strasznego bólu. 
Wydało się jej w pierwszej chwili, że 
przeżywa okropny koszmar, spostrzeg- 
ła tysiące mrówek, które pokryły jej 
łóżko. Nie mogła się przeciw nim o: 
bronić, gdyż pokąsane przez nie jej 
ręce i nogi były z bólu sparaližo 
Wane. 

Kilka godzin męczyła się tak, blis- 
ka obłędu. Spróbowała krzyknąć, lecz 
w tej samej chwili całe roje mrówek 
wieciały jej do ust, dławiąc ją i du- 
sząč. 

Dppiero nad ranem dozorca do- 
mu usłyszał ciche jęki, wydobywające 
się z pokoju staruszki. Ponieważ 
drzwi były zamknięte, wyważył je i 
wtedy straszny widok przedstawił się 
jego oczom. Staruszka leżała na łóż- 
ku bezprzytomnie, pokryta straszliwy” 
mi ranami. Część twarzy i oczu były 
wyjedzone przez mrówki Próbowano 
oczyścić ją z tych strasznych insek- 
tów, lecz wszelkie wysiłki były da- 
remne, gdyż mrówki wgryzły się głę- 
boko w ciało. 

Przeniesiono nieszczęśliwą ofiarę 
do szpitala, gdzie przy pomocy le- 
karskiej usunięto krwiożercze mrówki 
iopatrzono rany. Mimo troskliwej o- 
pieki staruszka jednak w dwie godzi- 
ny po opatrunku zmarła. Przed śmier» 
cią odzyskała przytomność, opówie- 
dziawszy historję straszliwej nocy. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 sierpnia 1927 +. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupr 

Dolary 8,91 8,93 5. 
Holandja 358,65 _ 359,55 357,75 
Londyn 43,48 43,59 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,06 35,15 3498 
Praga 26,52 26,58 26,46 
Szwajcarja 172,83 172,86 172,82 
Wiedeń 125,96 126,37 125,55 
Włochy 48,70 48,82 48 58 
Stogholm — 239,95 240,55 _ 239,35 

Papiery Procentowe 
5 proc. konwers. 62,— 62,50—62 25 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Listy T-wa Ziemsk. 92. 
4 i pół proc. ziems, zł. 98,—98,50 
8 proć. warsz, złot, TI. 

GIEŁDA WILENSKA, 

Wilno, ата 11 sierpnia 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St, Zjedn. 8,93 8,92 i pół 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł. 100— 50,20 

Ofiary. 
„ — W pierwszą rocznicę Śmierci Miłka 

Obiezierskiego 2 zł. na Żłobek im. Maryi. 
Bezimiennie, 

  

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

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŽĄDAJCIE PROSPEKTOW! 
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Czas pomyśleć o reklamie!!! 

o miesiącu SIERPNI 
- Ogłoszenia i różne reklamy do 

Biuro Reklamowe STEFANA 
GRABOWSKIEGO w Wilnie 

Garbarska 1, tel. 82. 

wszystkich pism PRZYJMUJE 
na warunkach BARDZO ULGOWYCH. 

Kosztorysy i oferty ną żądanie wysyła natychmiast. 

Miejski Kinematograf 

Kulturaino-Ošwiatowy \ 
dyrekcją Kapelmistrza 
w 2-ch akt:ch. Począte. 

e 
Ф 
@ 
e 
$ 
@ 

Sala Miejska (ul, Ostrobramska 5) | 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okr. w Wil- 

nie wciągnięto pod Nr. Nr. 

w dniu 29 lipca 1927 r. 

dodatkowy Ill. 

2372. III. A. Firma: «Spółka garbarni UNION Szep- 
sel Dereczyfski i S-ka» zmienia się na: <Spółka garbarni 
UNION Szepsel Dereczyński, Abram Ferder, Mojżesz Šatas 
Morduch Szer i Abram Pomoszcznik spółka firmowa». Wspól- 
nicy zam. w Wilnie: Szepsel Dereczyński, Abram Ferder, Mor- 
duch Szer, Mojżesz Spektor, Abram Pomoszcznik, Hirsz Garb 
przy ul, 3 Maja 13 i Mowsza Goldsztejn—przy ul. Nowogiódz: 
kiej 7. Czas trwania spółki został przedłużony do 1 lipca 1933 
r.; zarząd spółki stanowią wszyscy wspólnicy. Prawo podpisy- 
wania wszelkiego rodzaju dokumentów, aktów i zobowiąrań 
mają dwaj wspólnicy pomiędzy wszystkich oprócz Garba Fir- 
sza 1 Goldsztejna Mowszy. 1107—VI 

6714 I. <Kejlin Ajzik» w Mołodecznie, sklep bławatny i 
drobnych towarów. Firma istnieje od 1909 roku. Właściciel 
Kejiin Ajzyk, zam. tamże. 1108—VI 

6715 |. <Lewin Kopel> w Sobotnikach, pow. Lidzkim, 
sklep spożywczy, galanterji | skór. Firma istnieje od 1925 ro- 
ku. Właściciel Lewin Kopel, zam tamże. 1109—VI 

6716 1. <Lewin Alta» w Sobotnikach, pow. Lidzkim, 
spożywczy i galanterji. Firma istnieję od 1913 roku. Wła: 
kwi Alta, zam. tamże. 1110—VI 

6717 1. <Medlińska Cecylja» w Lipniszkach, pow. Lidz- 
kim, skład apteczny. Firma istnieje od 1906 roku. Właścicielka 
Medlińska Cecylja, zam. tamże. 1111—VI 

6718 I. «Mane Josiel» w Mołodecznie, sklep mięsa. Fir- 
ma istnieje od 1925 roku. Właściciel Mane PY tamże. 

112—VI 

6719 I. <Porecka Chaja> w Ostryniu, pow. Lidzikim, 
sklep manufaktury, Firma istnieje od 1918 roku. Właścicielka 
Porecka Chaja, zam. tamże. 1113—VI 

sklep 
ściciel 

  

  

w dniu 29 lipca 1927 roku. 
"6707. I. <Apteczny Dom Komisowo-Handlowy N. 

Berman i P. Lurje S-ka». Sprzedaż komisowa i detaliczna 
towarów aptecznych i kosmetycznych. Wilno, ul. Ostrobramska 
25. Firma ro:poczęła działalność 11 lipca 1927 r. Wspólnicy 

m. w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej 25 Nochim Berman i 
rejsach Lurje. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z 
dnia 27 czerwca 1927 r. na czas nieokreś.ony. Weksie, umowy, 
zobowiązania i plenipotencje wydawane w imieniu spółki win- 
ny być podpisywane pod stemplem firmowym przez obu wspól- 
mików łącznie. 1114—VI 

6708 |. <Flaszman Bencel> w Sobotnikach, pow. Lidz= 
kim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel Kali Bencel, zam. tamże. 1115—Vi 

6709 1. <Gelman Chjena» w Mołodecznie, sklep wyro- 
bów żelaznych. Firma Istnieje od 1925 roku. Właciciel Gelman 
Chejna, zam. tamże. 1116—VI 

6710 1. <Kryński Abram» w Ostryniu, pow. Lidzkim, 
skiep kolonjalny, spożywczy i tytuniowy. Firma istnieje od 
1918 roku. Właściciel Kryński Abram, zam. tamże. 1117—VI 

6711 I. <Kiwelowicz Rywa» w Lipniszkach, pow; Lidz- 
kim, sklep spożywczy, galanterji i żeląża. Firma istnieje od 1909 
roku. Właścicielka Kiwelowicz Rywa, zam. tamże. 1118—VI 

6712 |. <Lib Bluma> w Sobotnikach, pow. Lidzkim, ` 
sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1926 roku. Wła- 
ścici Ika Lib Biuma, zam. tamże. 1119—VI 

6713 |. <Lib Jankiel» w Sobotnikach, pow. Lidzkim, 

  

  

   

Dzis będzie wyświetlany film produkcij 1920/27 r. wytworni w Moskwie 

„Kaukaski Partyzant" 
w wykonaniu artystów moskiewskieh i gruzińskich. 
Muzyka ściśle zastosowana do obrazu (melodje kaukaskie i rosyjskie), Orkiestra pod 

(ABREK ZAUER) potężny dramat w 10 akt. 
na tle walk o niepodległość ludności Kaukazu 

W roli głównej W. Bestajew. 

. W. Szczepańskiego. Nad program: «+PARIJA POLO» komedja 
seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. 5eej, i 

inne dnie o g. 6. Ostatni seans o @. 10. Ceny biler w: parter — 60 gr., balkon— 30 gr. 
Następny program: S T». 

  

; Redakcja „Słowa 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego | 

j Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 
oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słową 
ФФФФ ›Ф 

   

  

Obwieszczenie, 
„ Dnia 20-go sierpnia 1927 roku o godzinie 10-ej w lokalu 

Magistratu m. Dokszyc odbędzie się nieograniczony pisemny 
po na budowę gmachu piętrowego na szkołę 7-mio 
lasową w Dokszycach, 

Przed rozpoczęciem przetargu winno być złożone na 
ręce przewodniczącego komisji przetargowej vadlum w wyso- 
kości 5 proc. od kwoty zaoferowanej, 

W arunki przetargu, projekt budowy, ególne i techniczne 
warunki wykonania robót przez przedsiębiorcę oraz wszelkie 
informacje udziela się w godzinach urzędowych w Wydziale 
Powiatowym Sejmiku Dziśnieńskiego (gmach Starostwa) w 
m. Głębokiem. Ślepe kosztorysy można nabywać w tymże 
Urzędzie za zwrotem kosztów. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo wybor 
oferenta bez względu na najniższą cenę, uzależniając to od 
tachowych i finansowych zdolności przedsiębiorstwa. 

(©) Inż. M ronowicz (—) \. 
Inżynier Sejmikowy. ) MZ w. z. Starosta Dziśnieński 

Przewodniczący Wydziału 
Powiatowego. 

Jest do 

Śrswz SZPIC 
(szczeniak). Ul. Koś- 

e ciuszki Nr 24-A, 
e m. 1-b. Od g. 6—8 

wieczorem. 
    

ŚFortepjan 
prawie nowy, gabi- 
netowy, okazyjnie do 
sprzedania, ul, Sofia- 

na 14 m. 3. 

PIANINO 
w dobrym stanie 

okazyjnie do sprzeda- 
nia, ui. Pilsudskie- 

go 30 m. 23. 

Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
nią poszukuję. Zgło- 
szenia do administr 

«Słowa». 

WETERYNARYJNĄ 
KSIĄŻKĘ 

Haubnera, kupię na- 
tychmiast T. R. 

Dowiedz. w administr. 
«Słowa». 

Okazyjnie 
do sprzedania palto 
damskie fokowe i boa 

fokowe, 
Zarzecze Nr 7, m. 27. 

    

    

  

    

    

Zakopane 
Sprzedam willę muro- 
waną w pięknej okoli- 

  W dniu Tazo D. m. został uprowadzony pies, wyżeł 
(ponter), 5 mies., koloru bronzowego, koniec ogona i łap Oraz 
p'erś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, 
którego bęcę scigat sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies 
został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj 
pod adresem: Katwaryjska 1 m. 11. 

  

® Unj Clayt i 

(ialn Į 0: kiss > 

ge (fachtl Unj i 

Młynki hc 7 
1 m į j K i mini Flamgera i 

e krajowe. 

T I į ę l [ Ų, oryg. Marota  Heida 

POLECA: 

Zygmunt Nagrodzki 
WILNO, Zawalna Ila.   sklep galanterji i manufaktury. Firma istnieje od 1925 roku. 

Właściciel Lib Jankiel, zam. tamże. 1120—VI 
  

w dniu 30 lipca 1927 r. 
6730 1. <Chławnowicz llja» w Wilnie, ul. Zawalna 41, 

sklep obuwia. Firma isinieje od 1927 r. Właściciel Chławno- 
wicz Ilja, zam. tamże. 1121—VI 

6731 1. <Kamiński Wincenty» w Podborze, gm, Ejszy- 
skiej, pow. Lidzki, skiep drobnych towarów. Firma istnieje od 
1926 r. Właściciel Kamiński Wincenty, zam, tamże.  1122—VI 

6732 |, <Klukiewicz Antoni» w Niemnie, gm. Dokudo- 
wo, pow. Lidzki, skłep mięsa. Firma istnieje od 1921 r. Wła- 
ściciel Klakiewicz Antoni, zam. tamże. 1123—VI 

6733 I, <Kuczyński Mikołaj» w Honczarąch, pow. Lidz- 
ki. sklep spożywczy. Firma istnieje od 1926 r. Właściciel Ku- 
Czyński Mikołaj, zam. tamże. 1124—VI 

6734 1. <Kuziuta Michał» w Radziwoniszkach, gm. Tar- 
nowo, pow. Lidzki, skłep spożywczy. Firma istnieje od 1926 r. 
Właściciel Kuziuca Michał, zam. tamże. 1125—VI 

  

6735 1. <Lewin Mendel» w Gieranonach, gm. Siedliska, 
pow. Lidzki, sklep spożywczy, kolonjalny, galanterji i piwiar- 
nia. Firma istnieje od 1924 roku. Właściciel Lewin Mendel, 
zam. tamże. 1126—VI 

6736 |. <Miszkuro Aleksander»| w Gieranonach, gm. 
Siedliskiej, pow. Lidzki, sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1926 r. Właściciel Miszkuro Aleksander, zam. tamże. 1127—1V 

6737 |. <Wereszczaka Michał» w Wielkich Możejzach, 
gm. Lebioda, pow. Lidzki, tartak, Firma istnieje od 1923 roku. 
Właściciel Wereszczaka Michał, zam. w Wilnie, ul. Mickiewi- 
сга 5. 1128—\1 

  

  

  

w dniu 29 Jipca 1927 r, 

6720 1. <Pakietur Mikołaj» w Wilnie, ul. Antokolska 61, 
eksploatacja ruchu autobusowego. Firma istnieje od 1926 roku. 
Właściciel Pakietur Mikołaj, zam. przy ul. ać I 

1192—VI 

6721 1. «Pastor Aloizy» w Raduniu pow. Lidzkim, za- 
jazd z wyszynkiem alkoholu. Firma istnieje od 1919 r. Wła: 
ściciel Pastor Aloizy, zam. tamże. 1130—VI 

6722 1. «Ruszkin Judel» w Ostryniu, pow. Lidzkim,fsklep 
towarów łokciowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 
Ruszkin Judel, zam. tamże. 1131—VI 

6723 L. «Rabinowicz Judel» w Mołodecznie. sklep róż- 
nych towarów. Firma istnieje od 1922 r. Właściciel Rabinowicz 
Judel, zam. tamże. 1132—VI 

6724 |. „Rogowska Godes* w Raduniu, pow. Lidzkim, 
sklep towarów łokciowych. Firma istnieje od 1923 r. Właści- 
cielka Rogowska Godes, zam. tamże. 1133—VI 

6725 1. <Rudner Chaim» w Mołodecznie, sklep drob. 
nych towarów. Firma istnieje od 1899 r. Właściciel Rudner 
Chaim, zam. tamże. 1134—VI 

6726. 1. <Rubinowicz Baszewa> w Lipniszkach, pow. 
Lidzkim, sklep manufaktury. Firma istnieje od 1923 roku. Wła- 
ściciel Rubinowicz Baszewa, zam. tamże. 1135—VI. 

6721. 1. «Szapiro Hirsz» w Mołodecznie, piwiarnia z 
zakąskami i skład piwa. Firma istnieje od 1923 roku. Właści- 
ciel Szapiro Hirsz, zam. tamże. 1136—VI, 

cy. Zakopane, Košcie- 
lisko, Julja Kalinowska 

Potyczki 
na termin od jed- 
nego miesiąca za* 
łatwiamy dogodnie. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we, Ad. Mickiewi: 
cza 21, tel. 152. 

Adres telegraficzny: 
WUBEKA. 

  

  

    

Mieszkania 
luksusowe  posła- 
damy do wynajęcia 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 

са 21 tel 152. | 
POSZUKUJĘ 

SPOLNIKA do bu- 
dującego się miyna 
wodnego, z 12.000 
złotych, jednocześnie 
mam kontrakt  5-cio 
letni młyna wodnego 
do _ odstąpienia za 
3.500 zł. Poczta Strzy- 
bowce, młyn  Horo- 

dyszcze, Manicki. 

    

  

Potrzebna od _ zaraz 
GOSPODYNI 

do majątku dobrze 
znająca się na drobiu, 
miecza”ni, trzodzię 1 
wędlinach.  Zełaszać 
się do Biura Rachun- 
kowego S. Gąsiorow- 
skiej, Wilno, Mickie- 

wicza 8 od 11—l1. 

Poszukuję 
posady ochmistrzyni, 
ui. 3 maja Nr 19» 
adw. Ryzoternawiot 
dla A. Marczewska. 

M.Wilenkin 
i S-ka 
a z ogr. odp. 

ilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
Jesi, ane 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden* 
sy, stoły, szaty, 
uiurka, krzesła 
dębowe i t, d. 

Dogodne warunki i 
na raty» 

    

    

S 

odstąpenia į DOKTOR 

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

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

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE. 

RY! E i chor, 
DROG MOCZ, 

rz. 12- iod 46 
ul.Mickiewicza 24 

tei. 277. 

w. Zdr. Nr. Bi- 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, mocz0- 

ciowe i skórne. uj 
ileńska 7, tel. 1067. 

  

  

  

Akuszerka 

W. Smiałowska 
przyjmuje od godz. 9 
do 19. Mickiewiczą 

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

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
orcelanowe i złote 

korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni- 
kom 1 uczącym sią 
zniżka. Ofiarna 4 m. 3, 

Wydz. Zdr, Nr 3 
  

  

"Dr Szalewicz 
choroby usżu, nosa, 

gardła i płuc 

powrócił 
ul. Zawalna 8, 

tel: 1260. 

Młode 
MAŁŻEŃSTWO 
poszukuje kobiety 

uczciwej i Czystej 
najchętniej wdowy do 
wszystkiego. Zgłaszać 
się: Subocz Nr 21 m.8 

    

  
  

+-POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w cent 

rum miastą poszuku 
Zgłoszenie sub. J T. 
do adm. <Słowa>. 

0soba 
inteligentna 

w średnim a zna 
język polski nie- 

dok; edźo dobrze 
krawieeczyznę, krój, 

haft, freblowstwo, uczy 
ła się w Warszawie. 
Posiada dobre šwia- 
dectwa Prosi o posadę 
do dzieci i pomoc wgo- 
spodarstwie, za utrzy= 
manie. Łaskawe zgło= 
szenia do adm. <Sło- 

wa» lub ul. Królewska 
Nr 3 m. 9. 

A RAZ do wy- 
Ł najęcia osobny: 

domek z 
elektrycznością, wodą,. 
można z ogrodem, 
Objazdowa 16. 

  

    

Poszukuje 
się na stałe prakty- 
kanta mierniczego do 
robót wyliczeniowych 
i polowych.  Wyna* 
grodzenie miesięczne: 
od 250. Buższe 
informacje: ul. Słucka 

Nr 11, m. 2 

Mieszhanie 
2—3 pokoje z wygo* 
dami i EZ 
kuchni, Bankowa 2 

    

  

  

DGAR WOLLES 

* złowieszcza postać. 
— Staję się romantyczną:—rzekła 

Elza. 
— Pani jest z natury romantyczna 

— oznajmiła p. Deem. — Zawsze 
mówię, że pani niepotrzebnie traci 
czas na pisanie na maszynie, powin= 
na pani zostać artystką filmową. Taka 
zgrabna. elegancka dziewczyna. Pani 
"byłaby cudowna na ekranie: Ja sama 
chciałam być artystką filmową, ale w 
rolach komicznych, — dodała z we- 
stchnieniem. Jestem za mało ele- 
gancka. 

Elza z ukosa spojrzała na niezgra- 
bną postać swej towarzyszki i zgo- 
dziła się w duchu z jej zdaniem, 

Maurycego Tarna nię było jeszcze 
w domu, gdy siostrzenica jego wróci-. 
ła. Służącej nie mieli. Rano i wieczór 
przychodziła posługaczka; od niej El. 
za dowiedziała się, że wuj telefono- 
wał, prosząc by nie czekała na niego 
z obiadem, gdyż wróci późno. Dziew- 
czyna ucieszyła się, że uniknie zakoń- 
czenia porannej przykrej rozmowy. 

Dom p. Tarna Składał się z 
dwuch części: dolnej, składającej się 
z pierwszego piętra i piwnicy, oraz 
górnej, gdzie był na diugiem piętrze 
gt ret i jadalny, na irzecim zaś pię- 

trze mieścił się pekój Elzy. Zaraz pe 
obiedzie udzła się do swego zacisz- 
nego kątka na górze. 

W.uasca Słantsiaw Rinekiewicz Redzktor w/: Gzebiaw Karwowsk 

Był to miły, nieduży pokoik, z 
biurkiem, kilku półkami ciasno zasta- 
wionemi książkami, wygodnym  fote- 
len, który przysuwała sobie wieczo» 
rem do małego piecyka gazowego. 
W pokoju swym miała również mały 
radjo-aparat, który stanowił dla niej 
miłą rozrywkę podczas ponurych wie- 
czorów zimowych. 

Próbowała czytać, lecz twarz „zło- 
wieszczego  człowieka*  zaslaniala 
przed jej oczyma litery, widziała przed 
sobą uśmiech pogardliwy, nieznośny, 
zamknęła więc gwałtownie książkę, 
Zajmowała ją myśł, co tego rodzaju 
człowiek mógł robić wieczorami. Mo- 
że chodził do klubu, może do teatru? 
Jakiego rodzaju sztuki mogły  intere- 
sować tego cynika? Czy miał przyja- 
ciół, krewnych? Żałowała go, tak sa- 
mo, jak żałowała więźniów, zamknięu 
tych za ponuremi murami więzienia 

Wzięła słuchawki i wysłuchała 
część opery „Aida*. | znów przem- 
knęła jej myśl, że może też on słucha 
tej] opery. Zagniewana na siebie sa- 
mą za to ciągłe powracanie myślą do 
niego, zdjęła słuchawki i położyła się 
do łóżka, 

Gdy rozbierała się, na schodach 
posłyszała kroki p. Tarna i skrzyp- 
nięcie drzwi do gabinetu. „Przynaj- 
mniej uniknęłam przykrej rozmowy*, 
— pomyślała. 

Zmówiła pacierz, zgasiła światło i 
po kilku minutach spała snem zdro- 
wym, snem młodości. : 

Zazwyczaj spala dosyć czujnie; o- 
budził ją jakiś nieokreślony dźwięk. 

W pokoju panowały ciemności. Sły- 

szała tykanie zegara. stojącego па 

kominku. I znów rozległ się ten sam 

dźwięk, ale cichszy — był to słaby 

trzask koło okna. : 
Elza wyskoczyła z łóżka i rozsu- 

nęła flranki, Księżyc snuł swe  taje- 
mnicze promienie, które odbijały Się 
niesamowicie na jakimś błyszczącym 
przedmiocie, leżącym przy oknie. 

Otworzyła okno i z okrzykiem 
zdumienia chwyciła ten przedmiot, 
Był to sztylet. Na rękojeści jego wi- 
dniał napis chiński. 

RODZIAL IX, 

100 — 16 

Sztylei! Ki6ž mógł go tutaj zosta- 

wić? Drżącemi rękami odsuwała za- 
suwki, by otworzyć całe okno. Wy- 

chyliła się, lecz zpoczątku nie widzia- 
ła nic. Po chwili zobaczyła opartą o 

ścianę wysoką drabinę, która była 
dostatecznym dowodem, skąd wziął 

się ów sztylet. Jakaś ciemna sylwetka 
ludzka zeslizgiwała się po drabinie. 
Stanąwszy na ziemi człowiek zatrzy- 

mał się na chwilę i, zanim zniknął 

w cieniu drzew, spojrzał ku górze. 
W tym momencie jasno zobaczyła 
jego twarz — był to Feng-Cho. 

Sama nie widziała, co ma:robić? 
— „Powinnam krzyczeć” — po- 

myślała, ale nie miała do tego naj- 

mniejszej ochoty, mimo że przestra- 

JOdpowiedzialny za głoszenia 

szyła się bardzo, . 
Zapalila lampę i spojrzała na ze- 

garek. Było pół do czwartej. Maurycy 
Tarn spał zapewne, nie chciała go 
wcale budzić. Włożyła szlafrok i pan- 
tofle i zeszła po ciemnych schodach 
па dol do jadalni, okna w tym po- 
koju były zasłonięte mocnemi okie- 
nicami. Zagotowała sobie herbatę w 
elęktrycznym czajniku i zaczęła roz- 
myślać nad sytuacją. 

Feng-Cho! — rozmyślała, ściąga- 
jąc brwi. „Będzie pani często widy: 
wała Feng-Ch«!* — powiedział Eme- 
ry. Nie życzyła sobie bynajmniej te- 
go towarzystwa, a tembardziej przy 
tak tajemniczych okolicznościach. 

Nagle przyszła jej myśl dzika i 
fantastyczna, Źródłem jej był stojący 
na stole telefon. Major Emery mie- 
szkał w demu swego stryja na Bro- 
ok-street. 

Odepchnęła tę myśl, lecz ta po- 
wracała do niej uparcie, Elza zaczęła 
więć szukać książki telefonicznej, zna- 
lazła ją w gabinecie wuja. Zapach 
konjaku był tam tak silny, że uczuła 
nudności i szybko wróciła do jadalni 
z dużą książką pod pachą. 

Znalazła numer telefonu majora 
Emery. 100 — 16, zapewne śpi, po* 
myślała. Myśl, że obudzi go, wywe* 
łała w niej uczucie złośliwej radości 
zdjęła więc słuchawkę i czekała. Mi- 
nęło. kilka minut zanim centrala odez- 
wała się, lgscz natychtmiast prawie po- 
tem usłyszała odgłos zdejmowanej 

Zsson Ławlóski. 

słuchawki i ostry głos zapytał: 
— Kto tam? 
Usta Elzy drgnęły. 
— Czy to major Emery? — zapy- 

ła uprzejmie. 
— Tak. Co pani 

panno Marlow? 
Poznał ją po głosie! Przy tej myś 

li straciła ma chwilę panowanie nad. 
sobą, nie mogła wymówić ani słowa. 

Był u mnie... z wizytą, przed 
chwilą, pański przyjaciel, —rzekła. 

— Nie wchodził co prawda do 
domu. 

— Mój rzyjaciel? Pani ma na 
myśli Ferg-Cho? 

Spokój jego wytrącił ją z równo- 
wagi. 

— Naturalnie, mówię o Feng-Cho. 
Próbował włeźć przez okno do mego 

pokoju. —zawołała rozgniewana. 
— Pani pokoju? —brzmiała odpo- 

wied2!-—-Pani chce powiedzieć: do pa: 
ni sypialni? 

— Jest to mój jedyny pokój — 
oświadczyła; odpowiedziało jej mil- 
czenie. 8 

Za chwilę rozległ się znów głos 
majora: 

— Pani zapewne omyliła się, nie 
mógł to być Feng-Cho, który jest 
tutaj. Dla osób, nieprzyzwyczajonych 
do obcowania z. nimi, wszyscy chińczy- 
cy mają jedną twarz, Bardzo mi przy- 
kro, że pani się przestraszyła. 
£2 Ostatnie słowa były wypowiedzia- 
ne zupełnie innym tonem, łagodnie 

sobie życzy, 

tłomaczył jej omyłkę. Elza widziała, 
że nie było sensu dyskutować przez. 
telefon, 

— Przepraszam. że obudziłam pa= 
na,—powiedziała. 

— Pani boi się? 
Wydało się jej, że w głosie jego 

brzmiał niepokój i smuiek. 
— Nie, byłam tylko zdumiona. 
Znów nastąpiło mijczenie. 
— Czy pan Tarn wie o tem? 
— Nie. Wuj śpi. Nie obudziłam: 

go, chyba może teraz posłyszał na” 
szą rozmowę. Przepraszam, raz jesz* 
cze, Dobranoc. 

— Proszę poczekać, — žawolal 
gwałtownie—Czy pani naprawdę nie 
boi się? 

— Ależ naturalnie, nie boję się 
wcale, majorze Emery. Pan zawsze 
myśli, że ja się boję,—dodała z uśmie- 
them, przypominając sobie rozmowę 
ranną, 

Zdawało się, że doleciał do jep 
uszu cichy śmiech. Lecz widocznie 
było to tylko złudzenie, gdyż w gło- 
sie jego nie brzmiała żadna wescisza: 
nutka, gdy rzekł już zwykłym, ostrym 
tonem: 

— Dobranoc. Proszę się położyć! 
„Jakie to dla niego typowe zakoń- 

czenie rozmowy przez wydanie roz- 
kazu!* — pomyślała Elza, odkładając 
słuchawkę, W tej chwili do pokcju 
wszedł, otulając się szlafrokiem, Mau- 
rycy Tarn, 

* 
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