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„Etcieteralnyje potrieby*, 
Jeden z radnych, któremu  kioś 

naszkicował mowę w literackim języ- 

ku białoruskim na pierwsze pusiedze- 

nie Rady Mielskiej przeczytał „etcie- 

tieralnyje potrieby —prawdopodobnie 

mia: skrót „ele“ postawiony ma 

końcu. 
To jeden z obrazków, który skłas 

da się na duży obiaz tego przedsta* 

wienia w złym guście (aby nie użyć 

modnego wśród wojskowych wyrazu 

bałagan) ktorem bylo to, co się 

nazywało  pierwszem posiedzeniem 
Rady Miejskiej. 

Spokój, objektywizm i zimna 

krew nie wykluczają przecież nazy- 

wania pewnych rzaczy pe imieniu i 

kwalifikowania nie według nazw, lecz 

wedlug rzeczywistości. Na pytanie więc 
czy pierwsze posiedzenie Rady Miej. 
skiejąujawniło zdolność obecnej Rady 
Miejskiej do pracy na polu gospo- 
darczem?— należy powiedzieć: Nie. 

Pierwsze posiedzenie skenstatowalo 

ponad wszelką wątpliwość, że Rada 

Miejska do pracy zdolna nie jest. 

Radny sędzia Piłsudski bardzo 
słusznie i rozumnie powiedział: „że 
„ogromną wadą samorządu jest upra: 

„wianie w nim polityki, dla której 

„nie powinno być tu miejsca. Deść 
„więc polityki — czas przystąpić do 

„szczerej, naprawdę twórczej pracy”. 

Należy mieć jednak także odwagę 
i przyznać, że tej pracy w samorzą- 

dzie wileńskim miejskim, tej pracy 

gospodarczej, twórczej nie będzie. 

Onegdajsze posiedzenie nie' pezosta- 
wiło tu żadnej iluzji. Widzieliśmy na 
niem tylko rozbechtywanie namiętno- 

ści, arogancję jednych (komunistów 

i żydów), nieśmiałość, niezdecydowa* 

nie, brak linji u drugich (centrum), 

wreszcie schadenfreude i powiększa- 
mie bałaganu dla własnych partyjnych 
korzyści u trzecich (endecy). Niel trze- 
ba to wyraźnie powiedzieć: ta Rada 
Miejska nie jest zdolna do gospo- 
darczej pracy, ta Rada Miejska będzie 
tylko siedliskiem partyjnych dekla- 
macji, będzie ognisziem  najdzikszej 
agitacji. Tę Radę Miejską należy jak- 
najprędzej rozwiązać. 

Wiemy, że Rada Miejska nie bę- 
dzie rozwiązana dziś czy jutro. Wię- 
my, że rząd się na to odrazu nie 

zdecyduje, bo polskim zwyczajem 
wszystko u nas musi poczekać, przez 

polski zmysł szukania zgody i jedno-- 
myślności, który już tyle nam krzywd 

wyrządził w historji, — rząd będzie 
czekał na chwilę, w której wszyscy 

w Wilnie powiedzą: „nie, z taką Ra- 
dą Miejską, która tylko wrzeszczy i 

deklaruje, której wice-prezydenci wy- 

biegają razem z radnymi — wytrzy- 
mać nie można”, Ale wiemy, że ta 

chwila nadejdzie. * Pierwsze posiedze- 
nie Rady Miejskiej w Wilnie przeko- 
nało nas, źe ta Rada do pracy gos- 

podarczej zdolna nie jest. 

Wczorajszy Dziennik rzuca siąna 

bezpartyjnych za wniosek 0 językach 

krajowych. Traktujemy iu sprawę © 

tyle spokojniej, że wniosek ten Uwa” 

,żamy za rozpaczłiwą próbę odsunię- 

cia spraw politycznych z porządku 

dziennego rady i przekazaniaich wła- 
ściwym władzom do rozstrzygnięcia. 

Gdyby bezpartyjni głosowali razem z 

endekami przeciw wnioskowi, teby 

iani głosowali za i żargon rozbrzmie* 
wałby z ław Rady. Przez odesłanie . 
wniosku dalej do rozstrzygnięcia ura- 

towało się sytuację... no i dała Dzien- 
nikowi łatwy upust dla demagogji, 

a paniusiom i kuchatkom nic nie ra- 

zumiejącym powód do oburzenia. Ale 

oto bronimy stale na tych szpaliach 
idei daleko posuniętego Samorządu 

gmin żydowskich. Nigdy nie byliśmy 

pismem antysemickiem. Zdaje się, że 

reprezentujemy maksimum tego, Cze- 

go żydzi się mogą u nas spodziewać 

dla spokojnej egzystencji. Lecz oto 
żydzi ze swą nieznośną skłonnością 
do prowokowania awantur, do wystą- 

pień  aroganckich. iPrzecież niema 

Polaka, któryby się na to zgodził, 
żeby musiał uczyć się „iddisch* żar- 

gonu żydowskiego, którzy sami žy» 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie 

Gen. Zagórskiego niema. 
WARSZAWA, 12—VIll. PAT. Gabinet ministra Spraw Wojskowych 

komunikuje co następuje: Na podstawie wniosku prokuratora wojskowego 

w Warszawie, postawionego z polecenia wyższych władz wojskowych, 

powziął Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie decyzję wypuszczenia 

generała brygady Włodzimierza Zagórskiego z wojskowego aresztu šied- 

czego ma wolną stopę. W związku z tem przewieziony został generał 

brygady Zagórski w dn. 6 b. m. z Wilna do Warszawy, w którym to dniu 

miał być przedstawiony p. ministrowi Spraw Wojskowych do raportu. 

W ciągu dnia 6 sierpnia uległ zmianie termin rapertu gen. Zagórskiego 

u.p. ministra Spraw Wojskowych i został przesunięty na dzień 8 względnie 

9 b. m. O zmianie terminu został gen. bryg. Zagórski zawiadomiony 

bezpośrednio po przyjeździe do Warszawy © godz. 19-tej min. 45 na 

dworcu Wileńskim przez sztabowego oficera G. |. S. Z. a który te oficer 

występował z ramienia kompetentnych władz wojskowych. Podany został 

również dokładny przez tego oficera sposób, w jaki gen. Zagórski miał 

W upewnić się o dniu i godzinie raportu u p. ministra Spraw 

ojsk. Ч 

Gen. Zagórski złożył w przechowalni na dworzu Wileńskim bezpo- 

średnio po przyjeździe swój bagaż i skorzystał ze samochodu, jaki oficer 

sztabowy G. i, Ś. Zsa miał do dyspozycji, w towarzystwie tego oficera 

sztabowege i drugiego oficera GQ. I. S. Z.-a, który towarzyszył gen. Zagór- 

skiemu z Wilna, pojechał z dworca Wileńskiego przez most Kierbedzia, 

prosząc o edwiczienia na ul. Fiory Nr. 3, który to adres wskazał. jako 

miejsce zamieszkania. Na Krakowskiem Przedmieściu przy ui. Trębackiej, 

poprosił gen. Zagórski o zatrzymanie samochodu motywując, iż chce sko- 

rzystać z pobłizkiej łaźni. Życzeniu gen. Zagórskiego Stało się zadość, 

opuścił on samochód, którym dalej pojechali ebaį oficerowie GISZA:a. 

Powyższe okoliczności zostały stwierdzone zeznaniami wspomnianych obu 

oficurów GISZA-a eraz szofera, który kierował samochodem, 

Wobec tego, że gen. Zagórski ani dnia 8, ani 9 bm: nie stawił się 

do raportu u p. ministra spraw wojskowych, zaś prokurator wojskowy, 

który zamierzał doręczyć gen. Zagórskiemu akt oskarżeaia, w mieszkaniu 

go nie znalazł, wdrożyła prokuratora wojskowa dechodzenie celem gdszu- 

kania miejsca pobytu gen. Zagórskiego. Dotychczasowe dochodzenia wy- 

kazały, że gen. Zagórskiego niema ani nie było w mieszkaniu przy ul. 

Flory nr. 3 (mieszkanie rodziay gen. Zagórskiego) ani w dawnem miesz- 

kaniu gen, Zagórskiego przy ul. Foksal nr. 17, ani wreszcie u znajomych 

gen. Zagórskiego, których zdołano dotychczas w tej sprawie przesłuchać. 

Miejsce gobyiu gen. Zagórskiego i dalsze jego losy są dotychczas | wla- 

dzom wojskowym nieznane. Stwierdzorio, że bagaż gen. Zagórskiego zo* 

stał w dn. 6 bm. podjęty z przechowalni, kto jednakowoż ten bagaż podjął 

nie zostało dotychczas ustalone. Easrgiczne dochodzenia, prowadzone ed 

dn. 10 bm. przez żandarmesję wojskową i policję państwową, trwają dalej, 
nie pomijając żadnej okoliczności mogącej wyświetlić sprawę gen, Zas 
górskiego. 

Na podstawie zebranego dotychczas materjału mogła prokuratorja 

wojskowa nabrać dostatecznego podejrzenia, że gen. Zagórski świadomie 

ukrył miejsce swego обеспере pobytu i do raportu u p. ministra Spraw 

Wojsk. stawić się nie chciał, Wobec powyższego, sprawę przekazano do 

dormaliędo śledztwa sądowego 1 zarządzono rozpisanie listów gon- 

czych. 
ы W końcu komunikuje się, że wszelkie inne kierunki tej sprawy, wy- 

suware przez pewne odłamy prasy nie znajdują podstawy w dotychczas, 

uzyskanym maierjąle, jak również że M-stwo Spr. Wojsk. nie zapowiadało 

żadnego komunikatu, który zresztą przed uzyskaniem ostatecznego ma- 

terjalu nie mógł się ukazać. Wreszcie M-stwo Spr. Wojsk. nie udzielało 

nikomu dotychczas w tej sprawie żadnych informacyj, to też pogłoski, 

jakie się ukazały w prasie, mie pochodziły od kompetentnych władz 

W sprzedaży detalicznej cena pojetyśczegon—ru 20 groszy. 
Opłata pocztowa niszczona ryc: aliem 

Zwraca. | 

Z powodu rewolty wiedeńskiej. 
Krwawe rozruchy wiedeńskie wy« nergję rewolucyjną, czuł się silnym, 

wełały w prasie europejskiej omawia- czuł się bezkarnym. Przed godziną 

nie kwestji austrjackiej. dokonał napadu na lokał straży poii- 

Rozruchy te miały precedensy w cyjnej. Wiedział, że na ulice się ułe 

rozruchach, organizowanych przez zjawi „Kaiserjagerregiment", z którym 

komunistów w Wiedniu kwietnia i nie było żartu. Burmistr Seifż, socjal. 

17 czerwca 1919 r. oraz w rozruchach, ny demokrata, jest też naczelnikiem 

tak zw. głodowych w grudniu prowincji, gdyż Wiedeń jest pod 

r. 1921. względem politycznym krajem wydzie- 

Podłożem materjalnem rozruchów lonym z Dalnej Austrji i zarząd mia- 

wiedeńskich jest zły gospodarczy sta występuje w podwójnej funkcji, 
stan Austrji: znaczna liczba bezro- zarządu miasta i zarządu prewincji. 

botnych w tem państwie wogóle, w 

Wiedniu zaś w szczególności. Liczba 
bezrobotnych w Ausuji dochodzi do 
200 tys., w samym Wiedniu , waha 

się od 75 do 100 tys. Debicbytro- 
botnika wiedeńskiego, nawet mające- 
go pracę obniżył się znacznie w 

porównaniu ze stanem przedwojen- 

nym i jest o wiele mniejszy, niż ro- 

boinika Rzeszy niemieckiej. Zmniej- 
szony dobrobyt wywołuje niezadowo- 

lenie; bezrobotni zaś stancwią ma- 

terjał zapałny i potęgują każdą de- 

monstrację, każde zaburzenie. Komu- 

niści w Wiedniu są liczebnie słabi; 

przy wyborach do Rady Miejskiej w 
1927 r. otrzymali zaledwie 0,7 proc 

podanych głosów, gdy socjaliści o* 
koło 60 pr. Lecz podniecony, wy- 
prowadzony na ulicę, tłum jest tym 

materjałem palnym, dła którego oni 

są lontem. 

O dyktaturze proletariatu, o rewo- 
[ucji socjalnej mówią wciąż robotni- 
kowi wiedeńskiemu zarówno sccjaliś- 

ci, jak i komuniści, lecz socjaliści 
twierdzą, że „jeszcze dła rewelucyjne- 

go czynu nie nastąpiła rewolucyjna 
moż'iwość”, zaś komuniści przy każdej 
sposobności usiłują _ wypróbować, 
czy nie nastąpiła już możliwość i 

pragną zaprawiać masy do rewo- 
lucji. 

Rewolty lipcowej nie chciała. so- 

Prežydjum policji, będącej organem 

związkowym, żądało dania siły zbroj- 
nej dla policji. Socjalny demokrata 
Seitz odmówił i tem zwiększył liczbę 

ofiar, po jednej i po drugiej stronie. 
Policjantów raniono 517, z tłumu ra- 

nieno około pięciuset, zabito około 

50 ciu. 

Ani w rewolucji 1848, ani w 1918, 

ani próbach . rewolucji komunistycz= 
nej w 1919 r. nie było tyle ofiar. 

Wypadki wiedeńskie lipcowe, mogą 

powtórzyć się i powiórzą się napew- 
ne. lch stłumienie nie rzuciło pa 

strachu na obóz rewolucyjny. Socjal- 
na demokracja wiedeńska to Janus 
© dwuch obliczach; jedno rewolucyj- 

ne. Masom pokazuje najczęściej ob- 

licze rewolucyjne, odkąd zeszedł zę 

sceny politycznej c. k. prokurator, 

obawa przed którym czyniła oblicze 

austrjackiej s. d. bardziej pogodnem. 
W chwilach wzburzenia mas wystę- 

puje wobec nich z obliczem pokojo= 
wem, z którem wystęguje zawsze na 

posiedzeniach Nationalratu (parlamen- 

tu austrjackiego), lub gdy prowadzi 
zakulisowe pertraktacje z  finansjerą 
wiedeńską, jednorasową z przywódca- 

mi austrjackiej s. d. 

Prawdziwie dramatycznym momen- 
tem w wypadkach lipcowych była, 

ta chwila, kiedy tłum barbarzyński 

miasta o wielowiekowej świetnej cy- 

wojskowych. 
* 

W Wilnie o gen. Zagórskim. 

W sarawie zwolnienia gen. Zagóre 
skiego w Wilnie, udało się otrzymać 
tyiko nieliczne szczegóły, W ostatnim 
czasie gen. Zagórski czuł się bardzo 
dobrze. Ubierał elegancko, sam się 
golił w więzieniu. Był wesół i często 
dowcipkował, Przed samem zwolnie- 
niem przybył do niego adwokat 
Sznatbachowski, z którym odbył diuż- 

przyszłość nigdy gen. Zagórski się 
nie zwierzał i napominał nikomu. 

Wszelako wydawał się być jaknaj- 
lepszej myśli. 

W chwili odjazdu z więzienia gen. 

Zagórski posiadał przy sobie jakie 
200 do 300-tu złotych gotówki. Nie 
ulega wątpliwości, że, O ile przedsię 

wziął obecnie jaką podróż za granicę, 
lub zamierza Się ukrywać przez czas 
dłuższy, musiał się z kimś komuniko- 

szą konferencję. O swych planach na wać w Warszawie. 

TITAN DST OPO WOTA YZECERZETTZRESY Z OOZZAROZEOSICL ZA 

Mała Ententa o kwestji węgierskiej. 
WIEDEŃ 12.VIII PAT. Do Neues Wiener Tageblatt dono- 

szą z Białogrodu, że ministrowie spraw zagranicznych Małej Ent 
tenty zbiorą się bezpośrednio przed jesienną sesją Ligi Narodów 

w jednej z miejscowości szwajcarskich, celem ustalenia wspólne. 

go postępowania w kwestji węgierskiej. 

Konferencja królów. 
BIAŁOGROD, 12Vill PAT. Prasa ogłasza dziś wiadomość, że król 

lugosłowieński Aleksander i król bułgarski Borys spotkają sig w  Mona- 
chjum, cełem omówienia kulluralcego, gospodarczego i politycznego zbli 

żęnia obu narodów. 

„izwiestja* o roli opozycji, ` 
MOSKWA, 12 8. Pat. lzwiestja, komunikując w artykule wstępnym 

rezolucje pienum komitetu wykonawczego Kominternu, zaznaczają, że nie- 
dopuszczalne jest przetwarzanie partji na klub dyskusyjny dła inteligentów. 

Partja, jako zbiór najlepszych ludzi, wyrobionych w szkole Lenina, nie 
będzie telerowała wystąpień tyci, którzy sądzą, że są lepsi i rozumniejsi 

aniżeli at organizacja, zahartowana w ciągu 3-ch rewolucy) i wojny 

cywilnej. : 
" Nikt mie powinien łudzić się miękkością decyzji plenum. Parija poraz 

ostatni usiłuje skierować opozycjonistów na prawidłową łeninowską drogę. 

Kraj i naród reprezentowane przez WKP. nie są Chinami i narodem chiń- 

skim i nie dopuszczą do kapitulacji leninizmu przed trockizmem i meto- 

dami generałów chińskich. Jeżeli opozycjoniści w czas to zrozumieją, oca: 
leją dia partji i dla światowej rewolucji. W przeciwnym razie pozostaną 

„poza nawiasem historji. 
„Prawda“ podaje, 

nolitošci pariji. 
TIE NS SEA ESP IS EEST TNT SPY 

jako motyw decyzji plenum, interesy pokoju i jed: 

dzi mają w pogardzie, restaurując 

język hebrajski, dlatego, aby módz 

rozumieć, o czem mówią w Radzie 
Miejskiej. To bezprzykładna demon- 

stracja obliczona na jątrzenie. I to 
burżuazja żydowska, której przecież 
powinno załeżeć na normalizacji sto 
svnkow polsko-žydowsxich, daje się 

wciągać w inscenizację tego rodzaju 

niemądrej hecy. 
Mniejsza z tem. Idea samorządu 

łokalnego jest nam droga. Tylko sa- 

morząd lokalny może, naszem zda- 

niem, stworzyć obywatela. Walczymy 

z centralizacją, z biurokracją. Ale taka 

Rada jak obecna tylko pogrąża, tylko 
kompromituje, tylko ośmiesza ideę 

samorządu. lm prędzej Radę się roz* 

wiąże, tem lepiej. Niech pp. radni 
rozmyšlają o „etcietieralnych: potrie- 
bach* w osobności i niech pozwolą 
powoł.ć nowy ustrój samorządowy, 

któryby dla rozwoju miasta był nie 
zawadą, lecz pomocą. Cat, 

cjalna demokracja austejacka. Przy- wilizacji palił Justizpalast, palił księgi 
wódcy jej nie chcieli nawet demon- gruntowe, archiwa historyczne, między 

stracji. Demonstracja wymaga hasła, innemi archiwum 1848 r. i nie de- 
Tem hasłem demonstracji przeciw- puszczał gaszenia, a przywódcy s. d. 
ko wyrokowi sądu przysięgłych jest burmistrz Seitz, Deutsch i inni, zja- 

—,Precz z sądem  przysięgłychi* wili się na maszynach do gaszenia 

Lecz nie odpowiada eno ani progra- peżaru i zrazu zostałi przywitani owa- 

mowi, ani potrzebom partji socjali- cyjnie przez tłum, który mniemał, że 

stycznej. Komuniści mają w organi- opanował owe maszyny dla przeciw- 

zacji Socjalistycznej swych mężów działania gaszeniu i wolał: Ffui, 

zaufania, oni to przygotowywali rozru- Schande, gdy przekonał się, że przy- 
chy i po wyroku sądu przysięgłych, wódcy praguą gasić pożar. Jest to 

uniewinisjącym członków organizacji obraz tego, co czeka Wiedeń w przy- 

frontowej, (dawnych uczęstni- szłości. 

ków wojny światowej a mającej na Palenie księg gruntowych bylo, 

celu obronę obecnego ustroju) zdaje się, uplanowane przez komuni- 

w zajściu z tak zw. Republikanische stów. Uczyniła to Komuna paryska w 

Schutzbunden, co spowodowało przy- 1871 r., za jej przykładem palili księ- 

padkowe zabicie kobiety i dziecka. gi gruntowe bolszewicy rosyjscy. 
Z artykułem, przepojonym niena- | Komuniści w Wiedniu, fak wszę: 

wiścią klasową, i zapowiedzią woj- Szie w Europie, są agentami Moskwy. 

ny;domowej wystąpił Arbeiter Zeitung, S. d. austrjacka przejawia dziwny 
organ socjalnej demokracji, 15 lipca, stosunek do Rosji sowieckiej, który 

przelicytował Rote Fahne, organ ko- można bylo by nazwać życzliwą neu- 

munistów. Robotnicy socjalistyczni, (ralnością. Aresztowanie agentów 
pracujący w zakładach socjalistyczne- sowieckich spotkało się z protestami 

go magistratu wiedeńskiego wyszli Arbeiter Zeifung'u, biadającym, że 
na ulicę pierwsi, oni są zawsze pierw- rząd zrywa możliwość handłowych 

si we wszystkich demonstracjach, _ Stosunków z Rosją. 
Zarząd partji socjalistycznej, nie Przywódcy austrjackiego socjaliz- 

chcąc znaczniejszej demonstracji, nie "iu twierdzą, że robotnicy austejaccy 
zmobilizował swej straży, zw. Re- widzą w.Rosji osiągnięte panowanie 

publikanische Schutzbund, bo składa Preletarjatu i nie lubią krytyczaego 
się ona z robotników zatrudnionych w względem niej stanowiska. Sądzę, że 
przeróżnych fabrykach jej mobilizacja tu grają inne motywy. 
mobilizuje fabryki. Zarząd partyjny nie Socjalna demokracja  austrjacka 

chciał olbrzymiej demonstracji; wo- Swą ideologją jest znacznie bliższa 
gėle nie chciał demonstracji, ale nie do bolszewików niż s. d. niemiecka. 

mógł jej zapobiec, Demonstracja, jak Gdy niemiecka już nie ma w swym 

„mu Się wydawała, była samorzutną, a programie postulatu — dyktatury pro- 

jak teraz na mocy skonfiskowanych łetarjatu, austrjacka w swym progra- 

dokumentów komunistów okazuje mie, uchwalonym w Linzu, uznaje Ów 

się była uplanowana przez komu: postulat, Dyktatura proletarjatu może 
nistów. według niej przybrać formę albo rzą- 

Spalenie Pałacu Sprawiędliwości du robotniczo-włościańskiega, do któ- 

wydaje się edruchem tłumu, któremu rego może się dojdzie dregą parla« 

wciąż prasa socjalistyczna poda- meniarną przez pozyskanie uboższych 

je urąganie ma justycję klasową. chłopów, albo przez walkę, obalającą 

Zwykle tłum wiedeński demonstruje dyktaturę faszystowską, W obu wy* 

przed parlamentem; zebrało się tam padkach parlameni będzie zamieniony 

kilkanaście tysięcy osób, jednym przez gospodarcze organizacje robo- 

fiankiem tłum ów dotykał, leżące tniczo-włościańskie, które wyłania z 

opodal Justizpalast. siebie organ prawodawczy. Przywódcy 
Tłum potrzebował wyładować swą e- s. d. austrjackiej próbowali wyzyskać 
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ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 30, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

Rynek 13 
STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWiĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWA—ul Mickiewicza 24 

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

  

$ejm i Rząd. 
Minister Sprawiedliwości i 

zbrodnie marjawitów, 
Minister sprawiediiwości p. Ale- 

ksander Meysztowicz zawezwał tela. 
graficznie prokuratora przy sądzie Os 
kręgowym w Płocku, celem przedsta- 
wienia mu wszystkich zeznań i do- 
kumentów w sprawie marjawickiej. 
P. minister posiada i zapoznał się 
już uprzednio z szeregiem tych do= 
kumentów, będących w rozporzącze- 
niu władz prokuratorskich w Ware 
szawie. Obecnie zaś będzie miał moż- 
ność rozpatrzenia bogatego materjału, 
jaki prokurafura w Płecku ed wielu 
lat starannie i sumiennie zgromadziła. 

Vice-Premier Bartel. 
WARSZAWA, 12 Viil. PAT. Vice- 

Premjer Bartel przyjął w daiu dzisiej- 
szym zastępcę chorego ministra 
Spraw Zagranicznych posła przy 
Kwirynale Krolla, prof, Kamienieckie- 
go, ministra Sprawiediiwości Meysz- 
towicza ©raz wice-ministra Spraw 
Wewnętrznych Jaroszyńskiego. 

W południe wice-premjer Bar'el 
odwiedził powracającego już do zdro- 
wia chorego miniasra Spraw Zagra 
nicznych Załeskiego. 

Vicz-minister Sprawiedliwości Car 
rozpoczął 1lb.m, 4-tygodniowy uriop 
wypoczynkawy. 

Podróż inspekcyjna min. 
Kwiatkowskiego. 

WARSZAWA. 12 Vill. (żel. wł. Słowa) 
Minister Przemysłu i Handlu p. 
Kwiatkowski wyjechał w dłuższą ро- 
dróż inspekcyjną do Zagłębia nafta- 
wego. We Lwowie p. minister odbę- 
dzie konferencję z przemysłowcami 
naftowymi. 

NEBZNY IIIB TS TE TIT TINA SZA 

wypadki wiedeńskie @а dojścia do 
władzy. Zażądali dymisji kancierza 
Seipla, 

Strejk kolejowy, strejk w elektrow- 
ni, unieruchomione telefony, wszystko - 
fo wydawało się skutecznym orężem, 

Tymczasem Seipel nie ustąpiły Policja 
związkowa, która w pierwszej połowie 
dnia straciła głowę i była bitą, w 
drugiej biła uczęstaików rewolty, a 
co majważniejsze, na prowincji orga- 

nizacja frontewa oraz inne pekrewne 
ej organizacje  Heimatschutzwehru 
zmusiły kolejarzy de zaniechaniastrejku 

Prowincja zwyciężyła Wiedeń, lecz 
zwycięstwo odbyło się poza terytorjum 

iednia, Debaty w parlamencie © re- 
wolucji wiedeńskiej prowadziły się w 

sposób bardzo kompromisowy z cbu 

stron. SD wystąpiła ze swem poko- 

jowem obliczem. 
A jednak wojna domowa w tem 

państwie jest rzeczą możliwą, 

Do niej szykują się obie strony. 
Z 20-go na 30.VII, odbyło się 

czternastogodzinne posiedzenie rady 

miejskiej. Obradowano wniosek s.d. 
o powołaniu do życia miejskiego 
Schutzbundu, tej straży miejskiej, 
uzbrojonej dla ochrony miejskich bu- 
dynków i porządku w mieście. Policja 

wiedeńska jest związkowa, nie jest 

socjalistyczna. W Radzie miejskiej i 
w  Magistracie' socjaliści mają wię« 
kszość. Z funduszów miejskich prag- 
nęli stworzyć bojówkę socjalistyczną, 

kadry dla przyszłej armji czerwonej 
na wypadek wojny domowej. Rzecz 
naturalna, że członkowie Rady Miej- 
skiej chrzešcijaūsko-společzni i nacjo: 

naliści najenergiczniej zwalczali ów 
projekt. Wystawili kilkunastu mówców 

przeciw, hałasowali, stukali Rada miej- 

ska przypominała podczas obstrukcji 
dawny parlament zustrjacki, który spo” 

wodował upadek Austrji. Sd, korzy” 
stając z posiadanej większości, uchwa- 

liła projekt o Schutzbundzie. 

Realizacja Schutzbundu nie nastąpi 
z powodu protestu mocarstw koalicji, 

które powołują się na traktat w St 

"Germain, ograniczający siły zbrojne 

Austrji. Włochom, Francji i Anglji 
mie chodziło o to, czy o parą tysięcy 

będzie miała Ausirja więcej siły 

zbrejuej, lecz rie chciały czerwonej 
armji w Wiedniu, 

Organizacje _ Hsimatschutzbundu 
oraz . organizacja frontowa ożwwiły 

swą akcję i mają przypływ nowych sił 

po wypadkach wiedeńskich. Prasa so- 
cjalistyczna Austrji skarży się na 

wzrost faszyzmu. 
Wład. Studnicki.



+ 
ECHA KRAJOWE 

Wandalizm względem pamiątek historycznych 
na Polesiu. 

Bawiąc niedawno na Polesiu w 
Droh czynie postanowiłem zwiedzić 
przynajmniej dorywczo najbliższe 
miejscowości i w tym celu wybrałem 
miejscowość Zakoziel,majątek należą- 
cy obecnie do p. Karoła Tołłoczki. 
Jest to duży majątek ziemski, o gle- 
bie, jak na Polesie, stosunkowo uro- 
dzajnej, na której widać obszerne ła- 
ny zboża, a to pięknej przenicy, żyta, 
eczmicnia, ówsa i innych gatunków. 
lony są w tym roku piękne i wy» 

dajne, a zatem urodzaje dobre. 
Do podniesienia urodzajneści gle: 

by przyczynia się niewątpliwie mała 
tutaj — w porównaniu do innych 
miejscowości powiatu Drohiczyńskie- 
go, ilość błot i moczarów. Prowadząc 
prawidłową gospodarkę rolną można 
mieć z tego majątku znaczne docho” 
dy. Majętność Zakoziel wraz z przy- 
ległościami należała do czasów powe 

stania w r. 1863 do znanej Zz patrjo- 
tyzmu i zacnej rodziny Orzeszków. 

Wskutek wypadków politycznych 
Orzeszkowis stracili małątek, a wła- 

ścicieltm tegoż został hr. Bobriński. 
Po ostatniej wojnie nabył majętność 
tę niejaki Wesołowski, aby w  krót- 

kim już czasie odsprzedać ją dalej 
p. Karołowi Tołłoczce. 

W Zakozielu znajduje się dotych- 
czas zbudowany przez Orzeszków 
ebszerny i okazały dwór z dużym i 

pięknym ogroden: owocowym i jatzy- 
nowym eraz ogromnym parkiem о- 
becnie nieststy zupełnie zaniedbanym, 
a wśród tego parku przedstawia się 
oczotn widza nadzwyczaj piękna w 
stylu gotyckim, niewielka kaplica, 
zbudowana przez Orzeszków prawdo- 
podobnie z początkiem 19 wieku. 
Na zewnętrznej stronie frontowej w 
górze umieszczone są herby Orzesz- 
ków, piękne rzeźby w kształcie róż, 
w 4 narożnikach pod dachem w for- 
mie oltarzyków wcałe udatne wielkie 
figury świętych, całe zaś sklepienie 
wewnętrzne kaplicy ozdobione jest b. 
piękną rzeźbą koronkową O nadzwy+ 
czaj delikatnej i misternej robocie. 
Całość kapliczki sprawia na widzu 
nader miłe i sympatyczne wraź:nie. 

Wzniesienie tak wspaniałego przy: 

bytku Bożego świadczy, że fundato- 
rowie myśleli nie tylko o materjaliž- 
mie, lecz byli również debrymi kato- 
likami dbającymi © życie pozagrobo- 

- we, czego dowodem podziemie kapli- 
cy, mieszczące w sobie prochy rodzi- 
ny Orzeszków. 

W ogromnych skrzyniach metalo- 
wych w ilości .kilkunastu znajdują się 
trumny ze szczątkami Orzeszków, 
Chrzanowskich i Buchowieckich. 
Zwłoki te pozostawione w spokoju 
nawet za czasów dawnej Resji i gdy 
właścicielem. Zakoziela ;był rosjanin; 
dopiero za czasów dolszewickich rzu- 
cili się wandale w poszukiwaniu za 
przedmiotami wartościowymi na trupy 

nieboszczyków i powyrzucali niektóre 
z trumien, niszcząc wszystko, co im 
wpadło pod rękę. Z  eburzeniem i 
wstrętem widziałem w kącie podzie- 
mia zabalsamowane zwłoki jednego 
z Orzeszków, wyrzucone z trumny i 
tak dotychczas pozostawione. 

Upłynęło już kilka lat od tego 
wandalizmu, a jednak nikt się do- 
tychczas nie znalazł, ktoby Zaopie- 
kował się temi zwłokami jak również 
odrestaurowaniem niezbędnem kaplicy 
tak wewnątrz, jak zwłaszcza z zew 

nątrz. 
ko Dawno ustawione rusztowanie 
Świadczy, że pokryto tylko blachą 
dach kaplicy. Kaplica ta jest na na- 
szych kresach bardzo tenną pamiątką 

Administracja «Słowa» poleca zreduko* 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, obarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych Środków do 
życia, Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
«Słowa» dia <Zredukowanego pracownika». 

„MUZYKA* 
Miesięcznik ilustrowany. 

Jakkolwiek połskie piśmiennictwo 
muzyczne — w porównaniu z za- 

chodnio:europzjskiem —— przedstawia 
się jeszcze dość skromnie, mamy 

wszakże kilka wydawnictw perjodycz- 
nych, najzupełniej zasługujących na 

uzaanie i rzetelnie redagowanych z 
prawdziwą znajomością przedmiotu 

Wobec zbliżającego się zimowego 
sezonu muzycznego, z natury rzeczy 
wpływającego na wzmożenie się pow* 
szechne; zainteresowania  sziuką, 
szerszych kół społeczeństwa, nie bę- 
dzie zbytecznem zwrócenie uwagi 
czytającego ogółu na pismo, które, 
pod niezwykle sprężystą redakcją p. 
Mateusza Glińskiego, zdołała zająć 
miejsce przodujące i coraz się wspa* 

nialej rozwijając, stanęło na poziomie 
najcenniejszych wydawnictw zagrani- 
cznych. 

Pismem tem jest miesięcznik 
„Muzyka*, czwarty już rok ukazujący 
się w Warszawie. Gdy się przegląda 
komplet już opublikowanych zeszy- 
tów, wyraźnie się zarysowuje w my- 
Śli całokształł ruchu muzycznego, ja- 
ki w tym okresie ożywiał wszystkie 
kraje kulturalne. Oszzywiście życie 
muzyczne w Polsce jest najbardziej 
omawiane, albowiem nie tylko wy* 
czerpująca kronika warszawska, lecz 
i korespondencje ze wszystkich więk: 

i byloby wielką szkodą pozostawić 
ja dajszemu zniszczeniu a zarazem 
stanowiłoby te dla mas Polaków 
smutne świadectwo kultury i pamięć 
o cennych zabytkach. 

Wiadomo mi, że w jesieni roku 
zeszłego był ks. Biskup Łoziński z 
Pińska w Zakozielu i w towarzystwie 
duchownych i państwa Tolłoczków 
oglądał tę kaplicę oraz niezawodnie 
widział zniszczenie i profanację zwłok 
nieboszczyków, a jednak dotychczas 
bez dodatniego wyniku. Pozwałam 
sobie zapytać się również  odnoś- 
nego pana _ Konserwatora, czy 
mu o tem nic nie wiadomo. 

Mam nadzieję, że okoliczne oby» 
watelstwo tutejsze ze, znaną działacz- 
ką społeczną z Hruszowa p. Marją 
Rodziewiczówną i obechym właścicie- 
lem Zakoziela p. Tolłoczką na czele, 
zrobią wszystko, co potrzeba, aby 
ten Dom Bzży jak i trumny ze zwło- 
kami w podziemiu przywróceno do 
pierwotuego stanu, co ogół Polaków, 
miłujących nasz kraj i jego: pamiątki, 
przyjmie z wdzięcznością do wiado- 
mości. 

Tege, 

Potyczka z dezer= 
terami. 

— Korespondencja Słowa — 

Nieśwież, 10 sierpnia. 

Na strażnicy Nr. 80 K. O. P. w 
majątku Zacięszynie, dyżurował przy 
telefonie komendant placówki, plut. 

Hausner, w nocy z 5go ma 6-ga 

sierpnia. — Nagie o godz. 2:ej po 

północy usłyszał szereg salw, danych 

w miedalekiej bardzo odległości ad 
domu — komendant natychmiast wy* 

słał dwa patrole, dobiegły one jednak 
na miejsce zapóźno. 

Sprawa przedstawiała się w ten 
sposób, jak wykazało późniejsze do- 

chodzenie: 
Dwaj żołnierze 9 Baonu K. O, P., 

Józef Wiszniewski i Jan Zientara, 
patrolowali pas graniczny w odiegłoś- 

ci kilkuset mtr. od linji drutów kolcza* 

stych. e. ujrzeli grupę ludzi, złożoną 

z czterech osób, ubranych w mundu- 
ry wojskowe i uzbrojonych w karabi- 
ny. Wyglądało to na patrol, jednak- 
że podejrzanem się wydało žolnie- 
rzom, to też ma wszelki wypadek 
krzyknęli „stój*. ł 

Witenczas owi uzbrojeni ludzie na- 
gle zatrzymali się, chwycili za karabi- 
ny i dali salwę do żołnierzy, Obaj na- 
tychmiast padli na ziemię i zaczęli się 

ostrzeliwać, natomiast bandyci biegiem 

skierowali się ku granicy, co pewien 
czas zatrzymując się i strzelając re- 
gularnemi sałwami. 

Jedna z kul trafiła żołnierza KOP., 
Józefa Wiszniewskiego, który prawie 
natychmiast skonał. „Zientara strzelał 
dalej i udało mu się trafić jednego z 
iciekających padł on na miejscu, 
tymczasem zaś trzej pozostali uciekli 
przez kordon graniczny do So- 
wietów. 

Poległego na stanowisku Wisz- 
niewskiego uroczyście w Klzcku po- 
chowano. Zakopano tam i zastrzelc- 
nego bandytę. 

Dochodzenie ustaliło, że ucizkają- 
cymi za kordon byli dezerterzy z 
wojska, dwaj z nich żołnierze z 9 p. 

a. c, dwaj inni nieznani. Zastrzelone- 

go tożsamość ustałono, był to nieja- 
ki Andrzej Glerasiewicz. 

Tak przykre wypadki, jak dezercja 
z wojska zdarzają się, zawsze jednak 
są bardzo nieprzyjemne. Żałować ra- 
leży młodego życia Waszniewskięgo, 
'ale również żałować trzeba, że tylko 
jeden dezerter został na granicy na- 
„szego państwa zastrzelony, pozostali 
zaś trzej unikagli należnej Hry, 

szych miast pelskich _ umożliwiają 
dość dokładną znajomość 
wszelkich poczynań ważniejszych w 
tej dziedzinie ma całym obszarze kra- 
ju ojczystego. Każdy zeszyt zawiera 
kilka korespondencyj z najznaczniej- 
szych miast obcych, jak: Paryż, Ber- 
lin, Wiedeń, Drezne i in, gdzie się 
kształtują najsilnłejsze prądy, ożywia- 
jące współczesne kierunki ruchu mu- 
zycznego. Łatwo zrozumiały patrjo- 
tyzm lokalny, czytelnika wileńskiego 
nie zawsze może być zadowelony z 
korespondencyj z Wilna, całkiem nie- 
wyczerpujących objektywnie nawet te- 
go materjału, jaki się daje wykorzy- 
stać z wiieńskiego gruntu, W pobież- 
nych i często nader krótkich wiado- 
mościach z Wilna, stale się informuje 
'e wszystkiem, co się dzieje tylko w 
'bliskiem kółku, przemilczając o nie- 
mniej doniosłych, a nieraz i wažniej- 
szych, wypadkach artystycznych w 
środowisku sąsiedzkiem. 

Poza działem niszaprzeczenie inte- 
resującym bieżącej kroniki, odźwier- 
ciadlającym naturalny rozwój muzycz- 
ny ma całym świecie, przynosi „Mu- 
zyka* w każdym zeszycie artykuły fa- 
„chowo-muzyczne z historji, estetyki, 
teorii i t. p., przeważnie utrzymane 
w bardzo przystępnej i całkiem po 
literacku opracowanej formie, 
nie tylko okelicznościowe i związa- 
ne z powszechnie interesującą 
chwilą w dziejach muzyki, lecz ma- 
jące wartość nieprzemijającą. Dotych- 

SLD Wo 

Sekretarz poselstwa duńskiego w Kownie 
przekroczył granicę. 

Z pogranicza litewskiego donoszą: Żołnierze K. O. P. patro- 
lujący teren nadgraniczny spostrzegli elegancko ubranego męż- 
czyznę kroczącego drogą polną Zatrzymany nie umiał dać w;jaś- 
nień gdyż nie władał językiem polskim. Komendant patrolu przy- 
dzielił tajemniczemu turyście żołnierza celem doprowadzenia do 
Trok, do sztabu bataljonu. Wyjaśniło siłę, że jest to sekretarz po- 
selstwa duńskiego w Kownie, p. Fryderyk Rafmussen, przebywa- 
jący czasowo na letnisku w Jewjach. P. Rafmussen, zapalony 
amator długich spacerów pieszych wybrał się do Wilna. 

W tym celu przeszedł granicę i niezatrzymany przez niko- 

go zagłębił się na terytorjum Polski. Tu dopiero spotkał go pa: 

tro! K. O. P. Władze baonu w Trokach po porozumienu się z 

władzami administracyjnemi przesłały Rafmussena do urzędu 
starostwa Wileńsko-Trockiego, gdze po złożeniu zeznań został 
on zwolniony, Dziś o godzinie 12:ej wraca do L'twy. 

W rozmowie z jednym z urzędników starostwa, p. Rafmussen 

oświadczył, że jest zachwycony Wilnem oraż informował sę w 

imeniu swego szefa, posła duńskiego w Kownie o tryble uzyska- 
nia zezwolenia na przejazd automobilem przez granicę celem 
zwiedzenia Wilna. 

BUTAS 

Surowe zarządzenia w Ameryce. 
NOWY:YORK, 12VIII. PAT. Według doniesień waszyngtofńiskicgo kore- 

spondenta <Worlda», departament pracy przewiduje wprowadzenie surowych 
zarządzeń przeciw radykalnym agentom zagranicznym. Departament wysiedlał 
tysiące cudzoziemców każdego miesiąca, wiadomo jednak, że setki ich powra- 
cały nielegalną drogą do kraju i że wśród ogób, które dopuszczają się eksce 
sów, znajduje się wiele jednostek uiepożądanyeh. Ž 

Według wzmiankowanego doniesienia, departament pracy ma zwrócić się 

do wielkich firm z prośbą o udzielenie informacvj w serawie danych, dotyczą- 
cych zajętych u nich urzędnków, a do wojskowych władz morskich z polece- 
niem złożenia raportu o osobach, ofiarowujących im swe usługi. Te zarządze- 
mia departamentu pracy mają być następstwem ostatnich zaburzeń w związku 

ze sprawą Sacco i Vanzettiego. 

Głodówka Sacco i Vanzettiego. 
LONDYN, 12-VIII. PAT. Do agencji Reuter'a donoszą z Charlestown, że 

kiedy dziś rano lekarz więzienny wszedł do celi więziennej, Sacco pisał, a Vam 
zetti spał: Na widok doktora Sacco zbliżył się do drzwi i rozmawiał z nim, sto- 
jąc w ciągu 5.ciu minut. Po wizycie lekarz oświadczył. że Sacco bez widocz. 
nego wysiłku mógł utrzymać się na nogach. Zapytany co do możliwości przy- 
mtsowego odżywiania, doktór odrzekł, że nato jeszcze zawcześnie: 

Wieniec na grobie króla Warneńczyka, 
WARNA, 12.VIII. PAT. Bawiąca tu wycieczka studentów polskich 

złożyła na grobie króla Władysława Warneńczyka piękny wieniec o bar- 
wach polskich, Wycieczka zwiedział akademję handlową oprowadzona przez 
Polskiej wreszcie była podejmowana przez konsulat Rzeczypospolitej 
olskiej. : 

Z Kowna do Rewia. 
KOWNO, 12:VIII. PAT. W dn, 12 sierpnia wyjeżdża z Kowna do Rewia 

delegacja kowieńskiej izby handlowej w celach informacyjnych oraz dla na- 
wiązania bliższych stosunków handlowych z Estonją. 

Katastrofa samochodową. 
BELLUNO, 12-Vill. PAT. Samochód pocztowy zderzył się z innym samochodem 

ispadł z wysokości 15-tu metrów do Piavy. Jedna osoba została zabita, 8 odniosło rany. 

Rocznica konstytucji wejmarskiej. 
BERLIN, 11—VIII. Pat. Uroczystości z okazji rocznicy konstytucji 

wejmarskiej rozpoczęły się dziś w Berlinie oficjalnym obchodem w Reich- 
stagu. Gmach i wnętrze parlamentu przystrojono fiagami o barwach repu- 
blikańskich oraz zielenią, O wpół do 12 w poł. przybył do Raichstagu 
prezydent Hindenburg. Na lawach rządowych zasiedii członkowie gabinetu 
z kaaclerzem Marxem na czele. Uroczystą przemowę wygłosił poseł z 
partji ludowej Kardoff, poczem w krótkich słowach przemówił kanclerz 
Marx. Następnie odbyła się przed Reichstagiem parada wojskowa. 

Ważne zmiany w Kownie. 
Merkis gubernatorem Kłajpedy, Daukantes min. wojny. 
KOWNO, 12 VIil. PAT. Prezydent republiki podpisał dekret 

m'anujący dotychczasowego mnistra wojny Merksa gubernato- 

rem Kłajpedy. Minstrem wojny będzie dotychczasowy szef szta- 
bu generalnego Daukantes. 

Pomnik poległych w walce bratobójczej. 
W niedzielę, 14 b. m. na terytorjum Litwy Kowieńskiej, w 

miejscowości Szyrwinty w poblżu granicy polskiej odbędze się 
odsłonięcie pomnika poległych żołnierzy ltewskich. W czasie 
uroczystości oddane zostaną strzały armatnie. 

Samolot polski nad Kownem. 
Dn 9 b. m. koło godziny Czwartej pp. nad Kownem uka- 

zał się aeroplan polski. Spostrzegłszy ga lotnicy, litewscy wzbili 
się szybko w górę i zamierzali puścić się w pogoń, lecz samołot 
polski, korzystając ze zwłoki przy podnoszeniu się aeroplanów 
litewskich, zdołał umknąć. Ukazanie się polskiegó aeroplanu. nad 
Kownem bardzo zaciekawiło lotników. 

czasowe roczniki zawierają prace twórczości muzycznej dwudziestu- 
prawie wszystkich najwybitniejszych pięciu krajów europejskich oraz obu 

  

       

pisarzy muzycznych w Polsce i bar- 
dzo wielu obcych; że tylko przytoczę 
tak znakomite nazwiska, jak Vincent 
d'lndy, Afted Casella, Feliks Wein- 
gartner, Ryszard Strauss i in, arty- 
kuły których podane są w starannem 
spolszczeniu, a do niektórych dołą- 
czono też i oryginały w językach 
obcych. | 

Nieznaczną tylko ilość artykułów 
umieszczono w dwóch, lub trzech 
kolejnych zeszytach; zwykle każda 
praca zakończona bywa w jednym 
zeszycie. Przez to każdy z nich sta- 
nowi pewną całość, od poprzednich i 
następnych bardzo mało zależną. 

W pewnych odstępach czasu po- 
jawiają się zeszyty ' „specjalne*, po- 
święcone wyłącznie jednemu przed- 

miotowi i stanowiące zbiorową mo- 
nografję, popowstałą z prac rozma- 
itych autorów, wielostronnie omawia- 

jących temat wspólny. Na szczególną 
uwagę zasługują zeszyty, traktujące o 
„Muzyce czeskiej", o „Szopenie”, z 
powodu odsłonięcia pomnika w War- 
szawie, oraz o „Beethovenie“, na pa- 
miątkę stulecia zgonu. 

Niezależnie od stanowiska, jakie 
kto zajmuje wobec „nowych prądów* 
w muzyce, każdy z uznaniem powi- 
nien powitać egłoszenie dużej mono- 
grafji zbiorowej (zamiast 7 — 9 ze” 
szytów rocznika trzeciego) „Muzyka 
spółczesna*. Jest to obraz treściowy 

Ameryk, naszkicowany przez najbar- 
dziej zaanych muzykologów „każdego 
z krajów poszczególnych, dający jas- 
ne pojęcie ogólne o spółczesnej za- 
biegliwej pracy w tej dziedzinie na 
całym świecie. Wizerunki najwybit- 
niejszych kompozytorów nowoczes- 
nych zdobią ta książkę, interesującą i 
pożyteczną dła każdego miłośnika mu- 
zyki, pragnącego śledzić za wszelkie 
mi objawami wartke płynącego prądu, 
przeksztalcającego dotychczasowe 
podstawy estetyki. 

Towarzyszące każdemu zeszytowi 
„Muzyki* dodatki ilustrowane, poza 
swą treścią najzupełniej aktualną, mo- 
gą stanowić — w przyszłości — mi- 
łą pamiątkę z ćzasów obecnie prze- 
żywanych. Małe dodatki nutowe za- 
znajamiają czytelników z kompozycjami 
daty najnowszej, zrozumienie „moder- 
nizmu” których mało jeszcze dostęp- 
ne szerszemu ©gółowi. 

Dbając o aktualność treści artyku- 
łów, śledzi redakcja „Muzyki* bardzo 
czujnie za wszelkiemi znaczniejszemi 
„wydarzeniami wszechświatowego ru. 
chu muzycznego, nie pomijając żad: 
nych wybitniejszych «premjer>, fasty+ 
nów i zjazdów muzycznych i t. p., 
treściwie informując O wszysikiem, 
Chociaż kierunek pisma wyraźnie się 
skłania ku tendencjom «nowatorskim», 
nie hołduje wszakże  jednostron- 
nemu partyjnictwu i zwalczaniu po- 

Posiedzenie inauguracyjne 
Rady Samorządowej, 

WARSZAWA,12.VIII.(tel. wł.Słowa) 
Pod przewodnictwem yice-ministra 
Jaroszyńskiego odbyło się dziś inau- 
guracyjne posiedzenie Rady Samorzą- 
dowej. W posiedzeniu wziął udział 
Dyrektor Dspartamentu Samorządo- 
wego p. Weisbrod oraz szereg wyż- 
szych urzędników ministerstwa. 

Przeciw zawodowo bezro- 
botnym. 

Min. Pracy i Opieki Społecznej 
wydało w porozumiemiu z Minist. 
Skarbu i Min. Spraw Wewnętrznych 
zarządzenie, wstrzymujące z dniem 1 
sierpnia dalsze wydawanie zapemóg 
pieniężnych: 1) bezrobotnym żonatym 
a bezdzietnym, którzy po wyczerpa- 
niu uprawnień do 17 tygodni zasiłek 
otrzymali w ciągu 52 tygodni z tytu- 
łu akcji doraźnej i 2) bezrobotnym 
s-metnym, którzy po wyzyskaniu do 
17 tygodni zasiłek otrzymywali w 
ciągu 26 tygodni również z tytułu 
akcji doraźnej. 

Zarządzenie powyższe ma na celu 
zwalczanie zawodowego bezrobocia. 

Polacy amerykańscy opuścili 
Kraków. 

KRAKÓW, 12 8. Pat. Dzisiaj ra- 
no o godz, 7-mej Polacy amerykafiscy 
z komitetu itu. Marszałka Piłsudskie- 
go opuścili Kraków, udając się na 
Górny Śląsk. Odjeżdżających rodaków 
żegnała delegacja DOK. i korpus о- 
ficerski z pułk. Bolesławowiczem na 
czele oraz delegacje Strzelca i związ- 
ku legjonistów. Część gości, zachyco- 
na pięknością Krakowa, pozostała jesz- 
cze na kilka dni w mieście dla do- 
Kainų Ras zwiedzenia įego zabyt- 

w. 
EEZEEEZĄ ZYCZE PRECZ EEE TEDE CODRA 

W entrefilecie z onegdaj, wskazującym, 
że z 200 wybranych ziemian tylko niewielka 
część zapisała się do zw. lud.'nar., a reszta 
została. zamieszczona wśród bezpartyjnych, ‹ 
zdarzyło się u nas przykre opuszczenie 

korektora: zamiast 302 Polaków wydrukowa- | 
ne zostało «30 z Polaków». Zecer wziąt cy- | 
iię 2 z liczby 302 za literę z. Błąd bardzo < 
łatwo dostrzegalny dla każdego inteligent- 
niejszego czytelnika, który podsumuje odpo- 
wiednie cyfry, zobaczy, że cyfra bezpartyj- 
nych i komunistów się nie zgadza i łatwo 
spostrzeże, że liczba Polaków jest skutkiem 
korektorskiego błędu zmniejszona o 10 razy. 

Wykorzystując ten błąd korektorski, Kur- 
jer Wileński napisał cały artykuł wstępny. 
Redakcji tego pisma, o ile nadal będzie o 
naszych błędach drukarskich zamieszczać ar- p 

tykuły wstępne, możemy być tylko wdzięcz* 
ni, gdyż koledze korektorowi za karę zapre- 
nurmerujemy Kurjer Wileński i będziemy go 
prosić, aby odczytywał odnoszące się do je” 
go opuszczeń artykuły. 

Straż celna podlegać będzie 
ministrowi Skarbu. 

9 b. m. p. minister skarbu podpi- 
sał rozporządzenie o organizacji stra= 
ży celnej, na mocy którego straż cel- 
na została wyjęta z pod kompetencji 
departamentu ceł ministerstwa skarbu 
i podporządkowana naczeinemu  ia- 
spektoratowi straży celnej, podlegają- 
cemu bezpośrednio ministrowi skarbu. 

Generalnym inspektorem straży 
celnej mianowany został niedawno 
pik. Stefan Pasławski, zasłużony or- 
ganizator Kop'u na litewskiej granicy. 

Rozporządzenie powyższe p. min. 
skarbu ukaże się w jednym z najbliż- 
szych numerów Dziennika Ustaw Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Konfiskata „Gazety ;Porannej 
Warszawskiej“. 

We czwartek Komisarjat Rządu do* 
kenał dwukrotnie konfiskaty „Gazety 
Warszawskiej Porannej*, za druko- 
wanie plotek związanych ze Sprawą 
gen. Zagórskiego. 

Zamachu na b. króla greckie 
go nie było. 

BIAŁOGRÓD, 12.VIII. Pat. Policja 
miejscowości Kikinda zaprzecza wia- 
domości © zamachu na b. króla 
greckiego Jerzego. 

Dunajec i San wzbierają. 

Biuro Hydrograficzne Dyrekcji 
Dróg Wodnych donosi: skutkiem u- 
lewnych deszczów, głównie w dorze- 
czach Dunajca i Sanu, obie te rzeki 
gwałtownie wezbrały. W ciągu jednej 
nocy, tj. z 10 ua 11 bm. Dunajec 
przybrał o 171 cm., a San o 300 cm. 
San jeszcze przybiera. Pozostałe fale 
na dopływach spowcdują również 
podniesienie się poziomu wody na 
Wiśle, która pod Warszawą, według 
prognozy, ma wzrość 15 bm. o 200 
cm. ponad poziom normalny. 

+ UZDROWISKO. + + 
$ Pensjonat <lnnocentówka» 1 km. od $ 

stacji Pohulanka. Ładna sucha miejsco- 
) wość, las świerkowy, rzeka, plaża. 
Całkowite utrzymanie 5—6 zł. dziennie. 
Od 1 sierpnia kilka wolnych miejsc. $ 
Dowiedzieć się: Mostowa 7, Kance- { 
larja Szkoły Powszechnej Nr 24 od 
5—7 w poniedziałki, środy i piątki. 

900806060 

+ Thyteczny 1SZEZ "dzy 
zc wagty, podbródek, bety ė 

reczny patentowany specjalny apara! 
* «Naila - Profila» do ia + 

rzy. Zamierającą muskulaturę twarzy 
ożywia. Skutek zdumiewający. Cena 
zł, 18. (wraz z kosztami przesyłki). 
Wysyła za zaliczeniem pocztowem 
D.H. LABOR, 

Gdańska 131. 
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BBAEGEEAEBEEBAASRERA O ZEWZA 
Roczne Kursa Handlowe M. Przewłockiej w Wilnie, 55 

Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia 
iż zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów we wtorki ! 

piątki w godz. 12—2 w lokalu Szkoły Pisania ma Maszynach przy ul. Mickie- 
wicza 22 m. 5. Wykłady rozpoczną się we wrześniu w g. od 6 — 9 wiecz, 

Program cbejmuje a ERIE przedmioty: 

BUCHALTERJA: ( 

Arytmetyka Handlowa, 
Stenografja, Nauka Pisania na 
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glądów estetycznych z uprzednich 
okresów rozwoju muzyki. Ten umiar 
taktowny bardza sympatycznie uspo- 
sabia do „Muzyki“ czytelnika, należą: 
cego do pokolenia Starszego i czują- 
cego się niemile dotkniętym, gdy się 
spotyka z łekceważeniem, lub gwał- 
townem zwalczaniem twórczości mu- 
zycznej, która mu była przedmiotem 
szczerego uwielbienia w ciągu całego 
życia. Nadmiernie gwałtowne narzu- 
canie swych jednostronnych poglą- 
dów z jednoczesnem poniewieraniem 
przekonań przeciwnych, tak często 
objawiane przez nieprzejednanych bo» 
jowników rzekomego „postepu“ w 
muzyce, wywołuje zrozumiały opór 
w środowiskach więcej umiarkowa- 
nych i tem samem opóźnia i wstrzy+ 
muje zwycięstwo „nowych* ideałów, 
z takim zbytkiem gorliwości krzewioe 
nych. Otóż „Muzyka szczęśliwie prze» 
pływa między Seylią i Charybdą, u- 
miejętnie kojarząc sprzeczności w ca- 
łość harmonijną. 

Omawianie bezstronne „Nowych 
wydawnictw" nutowych i książkowych, 
zwłaszcza mogących więcej intereso- 
wać czytelników polskich, jest stałą 
rubryką „Muzyki* i równie pożytecz- 
ną, jak „Przegląd prasy”, informujący 
© najświeższych artykułach treści mu. 
zyczńej w czasopismach „polskich i 
zagranicznych. 

W końcu każdego zeszytu „Kro- 
nika" przyaosi krótkie wzmianki o 
najciekawszych wypadkach w życiu 
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muzycznem .całego Świata. Nie nada- 
jące się do żadnego z działów, już 
wyszczególnionych: ankiety, ogłosze- 
та © konkursach, anekdoty i t. p. 
stanowią rubrykę „Rozmaitości”, któ- 
rą byłoby jeszcze pożądane uzupeł- 
nić działem „Pytań i odpowiedzi", 
mogących interesować nietylko oso- 
by zwracające Się z pytaniami muzy- 
cznemi, lecz i szersze koła czytelni- 
ków. Podobne działy, z pożytkiem 
czytających, ożywiają treść niektórych 
ga zagranicznych, nprz. „Musical 

ews and Herald“, „Neus Musik 
Zeitung" i in. Biorąc pod uwagę co- 
raz się bardziej wzmagające rozpow- 
szechnienie komunikacji  radjowej, 
wprowadziła redakcja „Muzyki* od 
kiiku miesięcy dział _ „Wiadomości 
Radjofonicznych”, wskazujący możli- 
wości I wytyczne, jakiemi się należy 
rządzić z korzyścią dia umuzykelnies 
nia społeczeństwa oraz propagandy 
muzyki polskiej. 

Bogactwo i rozmaitość treści przed- 
stawia się zachęcająco do poznania 
czasopisma, które, oprócz interesują- 
cych wiadomości, jeszcze w dziale, 
zatytułowanym „impresje Muzyczne”, 
pobudza do zastanawiania się nad 
wielu kwestjami bieżącego życia mu- 
zycznego oraz jego prądów, dążeń i 
i celów. 

Michat Józefowicz, 
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, życie węgla na głowę wynosi 

SŁ O W O 

KURIER GOSPODARCZY 
Wielkie projekty bu- 

dowy kanałów. 
Jak się dowiaduje «Tygodnik Han- 

dlowy» w kołach rządowych, jakoteż 
sferach przemysłowych rozważany 
jest obecnie projekt budowy kilku 
kanałów w Polsce, które mogłyby 
znacznie przyczynić się do wzmoże- 
nia konsumcji w kraju, jakoteż eks- 
portu. 

Ze względu na ogromne znacze- 
nie, jakie ma dla kół przemysłowych 
Zachodniej Europy sprawa tranzytu, 
znalazła się pewna grupa finansistów 
zagranicznych z belgijskimi na czele, 
skłonna finansować przy pewnych 
warunkach budowę tych kanałów. 
Kanały te projsktowane są w pierw- 
szym rzędzie dla przewszu węgla na 
wschodnie rubieże Polski, gdzie od 

Zaie- 

dwie 68 kg. w stosunku do 660 kg. 
ma głowę w województwach central: 
mych, a 1000 kg, na głowę w woje- 
wództwach poznańskiem, śląskiem i 
krakowskiem. 

Ładunkiem powrotnym byłoby 
drzewo, mogące być zużytem do ce- 
lów produktywniejszych niż opał. 

Drugiem poważnem zadaniem ka- 
małów byłby przewóz ładunków tran- 
zytowych pomiędzy zachodnią Euro- 
pą, a wschodem. 

Korzyści stąd dla Polski i krajów 
sąsiednich obliczone są na 350 miljo- 
nów złatych. 

Najważniejszą jednak byłoby do- 
starczenie naszym zagłębiem węglo- 
wym taniego środka komunikacji, 
którego brakło dotychczas dła* inten- 
sywnego ich rozwoju i silniejszego 
udziału w żytiu gospodarczem Eu- 
ropy. 

Pod względem trasy i energetycz- 
nym kanały projektowane padzjelona 
na 2 grupy: kanał węglowy o Sch 
odcinkach: Częstochowa — Koło, Ko- 
ło — Bydgoszcz i Koło — Oborniki 
oraz kanał transeuropejski o 2 ch 
odcinkach Nur— Warszawa i Brześć— 
Nur, 

Odcinek Częstochowa — Koło 
prowadzi z Zagłębia węglowego aż 
pod Częstochowę. Na cele wytwór- 
<czości energetycznej da się wyzyskać 
dopiero poniżej Częstochowy, przy- 
czem największa średnia roczna moc 
czynna obliczona jest na 3760 kw. i 
rocznej produkcji 33 miljonow  kilo* 
wałogodzin. 

Największa moc czynna grupy 
zakładów odcinka Koło — Bydgoszcz 
występuje w okresie zinowym i się- 

a 7900 kw., leinia — 2560 kw. 
Mecięa zatem 5230 kw. Roczna 
produkcja wynosiłaby 51 miljonow 
kilowatogodzin. 

Trasa odnogi poznańskiej przebie- 
gałaby przez szeregźjezior i kończyła- 
by się w Warcie koło Lubonia. Śred- 
nia moc czynna zakładów na tym 

odcinku 43.000 kw., produkcja 240 
miljenów kilowatogodzin, co stanowi 
20 proc. obecnej całkowitej produkcji 
polskiej, 

Odcinek zaś Nur — Warszawa za- 
szynałby się odgałęzieniem od rzeki 
3ugu w miejscowościach Nur i koń- 
czył ped' Warszawą wylotem do 
Wisty. 

Szęść zakładów elektrycznych na 
kanale dawałoby łączną moc 

czynną 12,700 kilpwatów e średniej 
pcznel pradukcjj 92 miljonow kilo 
vatogodzin. 

Na odcinku Brześć—Nur sila za- 
dładów obliczona jest па 7.140 kw, 
Ireciętna roczna produkcja wynosi 
8 miljonów kilowatogodzin. Odci- 
mk ten posiada ogromne znaczenie 
m wspólnym układzie przewodów 
ekonośnych z grupą uprzedniego 

denka Nur—Warszawa. 
"Razem omawianie odcinki powięk- 
łyby obecną całkowitą produkcję o 

| proe. Część energji, wytworzonej 
jez wodne zakłady elekiryczne na 

s odcinkach, służyłaby celom O- 

ietlenia zakładów, następnie do sil- 

rków elektrycznych przy śluzach ko- 

mrowych, do trakcji elektrycznej 
pzy ciągnięciu łodzi, reszta do sieci 
uyteczności publicznej w iłości ok. 
1 proc. pokrycia zapoirzebowanej 
mcy i ck. 35 proc. pokrycia zapo- 
ttebowanej energji elektrycznej, 

INFORMACJE. 
dział kredytów rolniczych. 

W roku 1927 ministerstwo rolni- 
<Va rozporządzało sumą 12 milj. zł. 
m udzielenie kredytów dia małej 
wsności rolnej, jako to pomoć na 
Ziup zbóż do siewu na obszarach 
dłknętych klęskami | żywiołowemi. 
Urzednio udzielone kredyty nie wy+ 
Cirpały całkowicie  rozporządzalnej 
Sty, pozostałe 135.000 złotych 
mister rolnictwa rozdzielił obecnie, 

da następuje: województwo krakow- 
Sk, warszawskie, stanislawowskie, 

Ivwskie i wołyńskie po 50 tys. zło- 
ty, zaś województwo kieleckie — 
Gltys, zł. 
Vrost oszczędności w P. K. O. 

Ruch oszczędnościowy w P. K. O. od 
Chyca r. ub. wzrasta nieustannie. Lipiec 
ro bież. wykazuje dalszy wzrost. Ogólna 
lica uczestników ruchu oszczędnościowego 
w», K O. dosięgła na dzień 31 lipca r. bi 
cy 142.857 osób, t. zn. wzrosła w Ciągu 
lif rb. o 4.127, gdy w ciągu czerwca roku 
bi, wzrosła tylko o 3.141 osób. Ogólna 
lica oszczędności, powierzonych PKO. 
dógła w dniu 31 lipca rb. 40,455 tys. 
złich, t. zn. wzrosła © 2.307 tys. zł, gdy 
wserwcu roku bieżącego warosłą tylko o 

1.302 tys. zł. Wzrost liczby kont jak i ogól- 
nej sumy oszczędności powierzonych PKO. 
był więc szybszy w lipcu b. roku niż w 
czerwcu. Jeżeli zaś wzrost ogólnej sumy 
oszczędności nie był w lipcu b. r. wydatny, 
proporcjonalnie do wzrostu ilości kont w 
tymże miesiącu, to jest to wynikiem, Coraz 
bardziej zyskującege sobie prawo Obywa- 
telstwa w szerokich rzeszach kuracjuszy, 
zwyczaju korzystania z książeczek oszczędno- 
ściowych do podejmowania pieniędzy na ce- 
le kuracyjno-wypoczynkowe; stąd też więk- 
sza w sezonie letnim niż w zimie ilość wy- 
płat. Dnia 15 tipca r. b. odbyło się losowa- 
nie wkładów premjowanych. liość książe- 
czek zakwalifikowanych do losowania wy no- 
siła 7.921. Wylosowano 24 książeczki, po 
1000 zł. na każdą. Premje przypadły posia- 
daczom książeczek premjowanych, zamiesz- 
kałym w różnych, najbardziej nawet odle- 
głych od stolicy miejscowościach. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 12 

sierpnia r. b.  Ziemiopłody: żyto loco 
Wilno 39 — 41 zł., za 100 klg., owies 
43 — 45, jęczmień browarowy — 48 — 
50, na kaszę 45—47, otręby żytnie 26—27, 
pszenne 27-28, ziemniaki 10.00—11.00, słoma 
żytnia 7—9, siano 10—12. Tendencja na 
żyto zniżkowa. Dowóz z powodu robót 
rolnych słaby. Wczoraj na rynki pojawiło 

się ie nowego zbioru pa cenie 4—5 zł. 
za pud. 

Maja pszenna amerykańska 100-110 (w 
hurcie), 110 — 120 (w detalu) za I kg, kra- 
jowa 50 proc. 85 — 95, 60 proc. 75 — 85, 
żytnia 50 proc. 65 — 70, 60 proc, 60 — 65, 
razowa 45—50, kartoflana 80—90, gryczana 
60—70, jęczmienna 60—65. 

Chleb pytlowy 50 proc. 68—70, 60 proc. 
stołowy 58—60, razowy 45—50 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg. krajowa 115—125, gryczaną cała 80-90, 
przecierana 85—05, perłowa 80—93, pęczak 
50—60,faglana 70—80. 

Mięso wołowe 240 — 260 g 
cielęce 200—220, baranie 240 — 250 wie- 
przowe 320—350, schab 350—380, boczek 
350—380, szynka świeża 350—380, wędzona 
400—420. 

Tłuszcze: słonina krajowa t gat. 4.20 — 
4.50, Il gat. 380 — 400, szmalec wieprzowy 
480—500, sadło 400—450. ; 

Nabiał: mieko 35—40 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
ser twarogowy 150— 180, masło nieso» 
tone 500 — 550, solon= 400 — 450, desero- 
we 550—600. 

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

kurczęfa 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
bite 400—600, gęsi żywe 12,00—15.00, bite 
10.00—12.00, indyki żywe 20,00—2200, bite 
15.00—18,00 zł, za sztukę, 

Warzywa: kartofle 15—18 gr. za 1 kg., 
cebula 120—140, cebula młoda 5—10 (pęcz). 
marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 

"KRO 

gr. та 1 kg, 
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Euzebjuszu 

Spostrzetena meteorologiczne Zakład 
SZ Meteorologii U. S. B, 

z dnia 12—VIli. 1927 s. 

Gienienie a ł 151 

Temperatura 
średnia | > 

Opad za do- | — 
bę w. mm. i 

ай } Południowy 
przeważający 

U wa g i:Pół:.pochmórno 
Minimum za dobę -l-149C 
Maximum za dobę -|--250C : 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia. 

BANANA 

URZĘDOWA. 
— Podrėteinspekcyjne p. VI- 

ce-wojewody Malinowskiego. W 
dniu wczorajszym p. vice-wojswoda 
Malinowski udał się automobilem w 
towarzystwie dyrektora Rebót Publicz- 
nych p. Sila-Nowickiego do m. Krewo, 
gdzie zainteresował się stanem robót 
przy budowlach giinobitnych. 

Jak wiadome, ostatnio ten rodzaj 

budownictwa zaczyna zdobywać sobie 
ogólne uznanie i, jak widać z ostat- 

nich prób, znajdzie szerokie zastosa- 
wanie na terenach ziem wschodnich. 

W dniu dzisiejszym p. wice-woje- 
woda w towarzystwie inspektora admi- 
nistracji województwa wileńskiego p. 
A. Żyłko wyjeżdża na kilkudniową 
podróż inspekcyjną po terenie woje- 
wództwa, zwłaszcza w okolicach po- 
granicznych. 3 

— Zmiany personalne w po- 
licji. Kierownik piątego komisarjatu 
policji m. "Wilna podk. Eljaszewicz 

został przeniesiony, w myśl rozkazu 

Komendy Głównej, do Płocka na sta- 

nowisko naczelnika wydziału śledcze- 

go. Kierownikiem V-go komisarjatu 

ma być dotychczasowy kierownik 
rezerwy podk. Hołówko. 

WOJSKOWA. 
— Gen. Dowbor Muśnicki w 

Wilnie. W dniu wczorajszym przy* 
był do Wiłna w związku z obchodem 
10-tej rocznicy powstania I Korpusu 

p. Polskiego na Wschodzie gen. broni 
Dawbor Mušnicki. 

— Gen. Litwinowicz objął D. 
O. K. III. W ubiegły piątek gen. Li- 
twinowicz, nowomianowany dowódca 
Okręgu Nr. 3, objął dowództwo. 

Rezerwiści zgłaszają się 
akuratnie na ćwiczenia. W dniach 
10, 11 i 12 bm. do P. K. U. zgła- 
szali się rezerwiści powołani na czte- 
ro:tygodniowe ćwiczenia. 

Przy podliczeniu ilości stanu meldu- 
jących się wyjaśniło się, że naogół 
przybyło 98 prac. powołanych. Pozo- 
stałe dwa procent stanowią chorzy i 
uchylający się od powinności, w sto- 
sunku do których przedsięwzięte zo- 
staną sankcje karne. 

5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 
brukiew 20-25, ogórki 10—15 gr. za 1 dzie: 

60 
15—50 gr, za główkę, kapusta świeża 25 
30 za 1 kg, pomidory 280—300 za 1 kg. 

Jagody: czerešnie 120—130, czarne jago- 
dy 60—70, agrest 80—90, maliny 170—180 
za 1 kg. wiśnie 120—130, porzeczki 70—80. 
poziomki 170 — 180, 

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

Ryby: liny żywe 380 400, śnięte 250-280 
za 1 kg., szczupaki żywe 300—350, śnięte 
200—220, okonie żywe 350—380, śnięte 200 
—250, karasie żywe 200-250, Śnięte 150-180 
karpie żywe 250-280, śnięte 180-200, leszcze 

Teatr Polski w r.1926|27 
Rozpoczęto sezon, zgodnie z za. 

powiedzią, punktualnie 1-go września 
komedją Grzymaly-Siedleckiego „Spad- 
kobierca“.—Personel artystyczny skla- 
dał się w dniu otwarcia z 20-u osėb, 

Plenarne posiedzenie. Rady Miejskiej 
Uchwałenie trzech wniosków o pożyczkę. 

Po wygłoszeniu deklaracji ugrupo- 

„Slowo“, 

nem Fr. Rychłowskiego. Reżyserję 
objęli, oprócz kierownika artystyczne: 
go, pp. Wyrwicz-Wichrowski i Mali- 
nowski. Ё 

Od dnia otwarcia do dnia 1 sier- 
pnia dano, pracując bez jednego dnia 
przerwy, 60 (sześćdziesiąt) premjer, 
w tem 22 sztuk—alutorów polskich 
(Słowacki, Fredro, Rittner, Bałucki, 
Dobrzański, Kiedrzyński, Przybyszew- 

tyczące się zamierzonyćh pożyczek 
dla miasta. 

Pierwszą tego rodzału sprawą była 
pożyczka długoterminowa z Banku 
Gnsnodarstwa Krajowego w kwecie 
767.000 zł. na dalsze prowadzenie ro- 
bót inwestycyjnych celem. zatrudnienia 
bezrobotnych. 

Starania o ię pożyczkę wszczął 
już poprzedni Magistrat, tym razem 

żywe 350-380, Śnięte 220-250, sielawa 200— skj, Raczkowski, Ranacki, Dunin-Mar- chodziło 0 uzupełnienie pełnomac: 
220, wąsącze żywe 320—350, snięte 220—250, 
sandacze (brak), sumy 200—250, mietuzy 
120—150, jazie żywe 350—400, śnięte 200— 
220, stynką (brak) płocie 100—150, drob- 
ne 40—80. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
12 sierpnia 1937 :. 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz.  Kupb: 
Dolary 8,91 8,93 BA 
Holanūja 358,53 359,43 357,63 
Londyn 43,47,5 43,58 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,06;5 35,15 3498 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,46 172,89 172 03 
Wiedeń 125,— 126,31 125,69 
Włochy 48,72 48,84 48,63 

*zpiery Procęntowe 
Dolarówka 57,75 — 58— 
Pożyczka dolarowa 82,50 
Kolejowa 102,50 103.— 
5 proc. konwers. 62,— 62,50— 
B proc. listy Banku Gosp. Kraj. 92.— 
Banku Rolnego 92. 
8 proc. ziemskie dolarowe 92. 
8 pr. oblig. komun. B ku Gosp. Kraj :92, 
4i pół pr. llsty zast. T. Kr. Z.zł. 58—57,75 
8 proć. warsz, złot. 77. 70.75 
5 proc. warsz. 66,50 
5 proc. m. Piotrkowa 56 
8 proc. m. Piotrkowa 70. 
8 proc. konwersyjna kolejowa 61— 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 12 sierpnia 1927 r. 

Banknoty. 

Dalary St, Zjedn. 8,93 8,92 
Liety zastawne. 

Wii. B. Ziemsk. zi, 100-- 50.80450,20 
Złoto. 

Rubis 4,74 472 

  

NIKA 
— (o) Wysokość zapomóg dla 

rezerwistów. Jak się dowiadujemy, 
wysokość zasiłków dla rezerwistów 
ma być ustalona jak następuje: oso- 
by samotne, pochodzące z miejsco- 
wości wiejskich, osad i miast do 
5000 mieszkańców otrzymują po 60 
gr. dziennie. O ile rezerwista utrzy- 
muje jedną osobę prócz siebie,fotrzy: 
ma 70 groszy, o ile 3 lub więcej, o< 
trzyma 80 gr., dziennie. R 

MW osadach i miastach od 5000 
do 25000 mieszkańców, pierwsza ka- 
tegorja osób otrzymuje 70 gr., druga 
80 i trzecia 90 groszy. 

W miastach powyżej 25000 miesz- 
kańców pierwsza ketegorja otrzyma 
90 gr., druga 1 zł. 20 gr., trzecia 1 
zł. 50 gr. dziennie. 

— (o) Gdzie i jak należy zło- 
żyć podanie celem otrzymania 
zasiłku dla rezerwistów. Komi- 
Ssarjat Rządu na m. Wilno przystę- 
puje cbecnie do akcji wypłacenia za- 
siłków rezerwistom, powołanym w 
roku bieżącym na ćwiczenia wejsko- 
we. Ołóż zasilek, tem wypłacany ze 
skarbu pzūstwa za pośrednictwem re- 
feratu wojskowego Magistratu m, Wil- 
na, wynosić będzie do 150 zł za 
każdy dzień służby, zalgżnie od ilości 
członków rodziny. 

Podania należy składać do refe 
ratu wojskowego Magistratu m. Wil- 
na (Dominikańska 2, pokój Nr. 14), 
gdzie będą już naszykowane gątowe 
kweS jonarjusze. Każde podanie bę- 
dzie musiało być udokumentowane, 
celem udowodnienia odbycia ćwiczeń 
i ilóści wysłużonych dni. 

Termin składania podań będzie 
ogłoszony w tych dniach. 

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

ta pańa Tosia» — żart sceniczny Dunin- 
Markiewicza, zdobył sobie wyjątkowe po- 
wodzenie na naszej scenie. Codziennie prze- 
pełniona widownia oraz doskonały nastrój 
publiczności, wyrażający się w ustawicznych 
wybuchach Śmiechu i rzęsistych oklaskach, 
wymownie świadczą o wybitnem  powodze- 
niu sztuki. 

Dziś i jutro <Cnota pana Tosia». 
— Caillavet i Flers w Teatrze Pol- 

skim. Zespół Teatru Polskiego od dłuższe- 
go czasu przygotowuje Świetną komedję nie- 
zapomnianej spółki autorskiej Caillaveta 1 
Fiersa pt. <Papas. 

Jest to jedno z arcydzieł, w swoim ro- 
dzaju, które wymienionej spółce zjednały 
sławę, a humor tej komedji, oraz jej faktu- 
ra, nieustannie bawiąc widza, są pełne sma- 
ku i ani na chwilę nie są wulgarne, cyni- 
czne lub sprośne. 

Premjera <Papy> w Šrodę,“ 

WYPADKI i KRADZIEZE. 
— Okradzenie agencji pocz- 

towej przy ul: Kalwaryjskiej. 
Publiczność zgłaszająca się do agen 
cji pocztowej przy ul. Kalwaryjskiej 
po zakup znaczków pocztowych zmu- 
szona była odejść z niczem, gdyż 
funkcjonarjuszka agencji pojaśniała, 
że w nocy do lokalu agencji zakradli 
się złodzieje i Skradlf cały zapas 
znaczków oraz gotówkę ma łączną 
sumę tysiąca złotych. W związku z 
tem w całej dzielnicy trudno jęst o- 
becnie kupić znaczek i zainteresowa- 
ny musi iść aż do śródmieścia. 

kiewicz i in.) oraz 38 sztuk autorów 
obcych. 

W wymienionym okresie CZASU 
dano 324 przedstawienia wieczorowe, 
50 przedstawień ponołudniowych dlą 
młodzieży szkolnej, 26 koncertów po- 
rannych i popołudniowych z udziałem 
bądź to orkiestry symfonicznej, bądź 
też solistów (Sliwiński, Turczyński, 
Crawford, Szpinalski i in., 9 odczy- 
tów (Przybyszewski, Ossendowski i 
inni ) 

Na wszystkich tych widowiskach 
ogółem za biletami było 184470 osób, 
czyli miesięcznie przecięimie 16770 
osób, na jednem zaś widowisku prze- 
ciętnie bywało 559. 

Oprócz stałego zespołu w czasie 
sezonu bieżącego Teatr Polski go” 
ścił znakomitych artvstów z Warsza- 
wy: Ludwika Solskiego, który bawiąc 
w Wilnie przez 6 iygodni, wystawił 7 
premjer ze swoim osobistym  udzia- 
łem, Józefa Sliwickiego, który przy- 
był specialnie do Wiina na dzień ko: 
ronacji Obrazu N. M. B, Ostrobram- 
skiej i grał w” „Obronie  Częstocho- 
wy“ świetlaną postać ks. Kordeckie- 
go, oraz Stanislawa Przybyszewskie- 
go, który wygłosił kilka odczytów 
przed swojemi utworami, granemi w 

Teatrze Polskim  Bawiła również па 
występach M. Malanowicz Niedziel: 
ska, artystka Teatru Narodowego. 

Prócz widowisk powyższych urzą- 
dzona była w Teatrze Polskim uro- 
czysta akademja na dzień sprowadze: 
nia zwłok wieszcza Słowackiego, na 
którą złeżyły się fragmenty Jego utwo- 
rów, urządzony był koncert Beetho- 
venowski, dane były również wido- 
wiska okołicznościowe w dnie świąt 

narodowych 11 listępada—„Zemsta* 
—Fredry, 3-go maja— «Radziwiłł, pa* 
nie kochanku». 

Ceny miejsc w teatrze wynoszą 
od 20 groszy do 2 zł. 50 gr. 

Teatr Polski żadnych subsydjów 
ani miejskich, ani rządowych nie 
otrzymywał. DługiTeatru Polskiego za 
bieżący sezon wynoszą w chwili obec: 
nej 10.000 zł. 

u 

Jeszcze o letnisku ślą= 
skich dzieci w Pusz 

karni. 
W całem województwie Śląskiem, 

pomimo poważnej ilości polskiej ©- 
wangielickiej ludności, istnieje tylko 
jedaa jedyna polska ewangielicka 
szkoła. W innych miastach į wieje 
skich osadach panoszy się system 
germanizacji, jak za dawnych pru- 
skich czasów. Szkoła, o której wsgo* 
minamy, istnieje w Królewskiej Hucie, 
a że wogóle powstała i rozwija się, 
pomimo niechętnego stosunku pasto- 
rów, te obok władz szkolnych, zasłu: 
ga pierwszego burmistrza tego mia- 
sta'śp. P. Dambka i kilku z Cieszy- 
na pochodzących ewangielików Pola- 
ków, którzy osiedlili się w Krėlew- 
skiej Hucie. Są nimi: p. dyrektor 
Kozieł, pręzes polskiego ewangielic- 
kiego towarzystwa, p. Cienciała, czło- 
nek tyle zasłużonej w ruchu narodo- 
wym księstwa Cieszyńskiego rodziny, 
ip. Kisiel, kierownik szkoły. Ucznia- 
mi są przeważnie dzieci robotników, 
a więc ludzi zależnych od niemieckich 
potentatów przemysłowych, W  anty- 
polskim duchu działają także pruskie- 
go typu pastorzy. Stąd wpływy. nie- 
mieckie na miejscu są wciąż jeszcze 
silne. To też bardzo szczęśliwą i 
patrjotyczną imprezę wykonało Wi- 
leńskie Kollegjum ewangielicko-refor- 
mewanego kościoła z p. prezesem 2 
Iżyckim na czele, sprowadzając na 
letnisko pod Wilnem w  Puszkarni 
grupę szkolnych chłopców  ewangie- 
lickich z Królewskiej Huty. Chłopców 
tych jest trzydzieści, w tem kilku 
także z Katowic, w więc z 
miasta, w  którem polskiejį ewan- 
ewangielickiej szkoły niema, skutkiem 

nictw dla Magistratu obecnego do 
przyjęcia pieniędzy. 

Pożyczka ta będzie zużyta na prze- 
prowadzenie sieci kanalizacyjnej i wo- 
dociągowej w śródmieściu, stosownie 
do planu już poprzednio opracowa- 
nego, a podawanego w swoim czasie 
w: «Słowie». 

Rads bez dyskusji wniosek ten 
uchwaliła w myśl żądań Magistratu. 

Następnie sskretarz Rady odczy- 
ta! wniosek Magistratu © upoważnie- 
niu do podjęcia z którejkolwiek .in- 
stytucji kredytowej pożyczki krótko- 

Akcja zapobiegawcza nie 

terminowe] w kwocie 100000 zł, na 
wań radzieckich i załatwieniu sprawy zasiłenie środków obrotowych, fgdyż 
językowej w obradach Rady, o czem mimo dużych należności z tytułu po- 
już doniosło wczorajsze 

siątek, groch 30-45 gr. za 1 kg. fasola 45— w tem jedenaście pań i dziewięciu przewodniczący poddał pod obrady 

gr. za I kg, szparagi 18)—200. kalafiory panów pod kierownictwem artystycz- Następne punkty porządku dziennego, 

datków, w kasie odczuwa się brak 
gotówki na najniezbędniejsze wydatki 
objęte budżetem. Pożyczka ta ma być 
spłacona przed ukończeniem bieżące- 
go roku budżetowego. 3 

Wreszcie trzeci wniosek Magistra- 
tu dotyczył upoważnienia do zacią- 
gnicia z Banku Gospodarstwa Kra: 
jowego drugiej pożyczki w kwocie 
50000 zł. do dyspožycji Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna na remont 
zniszczonych domów. 

Uzyskany poprzednio kredyt w 
tejże kwocie i na tenże cel już został 
wyrozchodowany prawie w całości, 
a natomiast wpłynęły już mowe poe 
dania od55 petentów, ubiegających się 
© pożyczki drobne na ogólną sumę 
zgórą 60,000 zł. 

Wystąpienia w tych sprawach Ma- 
gistratu spotkały się ze zrozumieniem 
członków Rady, toteż bez dyskusfi 
wnioski te zostały przyjęte. i 

Wobec spóźsionej pracy dalsze 
punkty porządku dziennego odłożono 
do następnego posiedzenia Rady, któ: 
re odbędzie się we czwartek, dnia 
1 września r. b. a. 

dopuści przedostania się 
cholery z Białorusi sowieckiej, 

Cały szereg wypadków cholery 
zanotowanych ostatnio na terenie Bia- 
łorusi sowieckiej, zmusił polskie wła: 
dze sanitarne do przedsięwzięcia środ- 
ków ostrożności, zapobiegających 
przedostaniu tej się strasznej choroby. 

Dowiadujemy się, że wojewódzkie 
ładze sanitarne opracowały projekt 

akcji ochronnej, jaka przeprowadzona 
zostanie przedewszystkiem na tere 
nach pow. Wileńskiego, Mołodeczań- 
skiego i Dziśnieńskiego. ‚ 

Projektowane jest zorganizowanie 
dwóch punktów, gdzie przyjeżdżający 
z Rosji odbywać będą kwarantanny. 

Właścicielka zakładu leczniczego oskarżona o 
kradz eż. 

Do policji śledczej wpłynęło za- 
meldowanie A. Reźnickiej, zam. przy 
ul. Piłsudskiego Nr. 4, o okradzeniu 
jej mieszkania, przyczem poszkodo- 
wana podaje, że nieujęty złodziej za* 
brał bieliznę na sumę 300 zł Nici 
śledztwa doprowadziły do sensacyj- 
nego edkrycia, a mianowicie. że kra- 
dzieży tej dokonała «współwłaścicielka 
wspomnianego wyżej domu oraz wła- 
ścicielka zakładu roentgenowskiego, 
wdowa po doktorze, Rebeka Lapides. 
Podczas rewizji, przeprowadzonej w 
mieszkaniu jej, znaleziono skradzione 

Rozłam wśród 
Niezależnie od szeregu rozłamów, 

jakie ostatnio zanotowane były na 
terenie ugrupowania t. z, -drobnerow- 
ców, powstała newa fronda. Stworzy- 

przedmioty. Przytrzymana i badana 
przez władze śledcze Lapidesowa o- 
świadczyła: „u mnie w mieszkaniu 
znaleziano skradzione rzeczy, muszę 
ponosić konsekwencje*. Rzeczy zo- 
stały zwrócone poszkodowanej, a 
Lapidesową. przekazano do rozporzą* 
dzenia sędziego śledczego. Wśród 
inteligencji żydowskiej sprawa ta wy- 
wołała żywe zainteresowanie, ze wzglę- 
du. na nieskazitelną opinję, jaką cie- 
szył się zmarły dr. Lapides, a i sama 
oskarżona. 3 

drobnerowcówa 
li ją członkowie kl. zw. zawodowego 
dozorców domowych, niezadowolen i 
z szeregu aszolucji zarządu. 

Zawalenie chodnika na ul. Mostowej. 
Od szeregu miesięcy prowadzone 

sa na ulicy Mostowej roboty kanali- 
zacyjne. Z racji przepływania w tem 
miejscu Koczergi prace te są w znacz- 
nym stopniu utrudnione, gdyż woda 
zalewa kanał i bezustannie pracować 
musi kilka pomp odwadniających ka- 
nał. Ubiegłej nocy naprzeciw domu 
Nr 18 nagle na przestrzeni kilku met- 

rów zapadła ziemia tak, że połowa 
chodnika znalazła się o kilka centy- 
metrów niżej normalnego poziomu. 
W miejscu tem znajduje się stary, 
mały domek drewniany, którego 
mieszkańcy żyją w obawie zawalenia 
się. Dowiadujemy się, że na miejscu 
była już Specjalna komisja celem zba- 
dania stanu bezpieczeństwa. | 

Uroczystości Dowborczyków. 
W dniu wczorajszym pa ziem wie« 

czornytmi z Warszawy przybył do Wilna gen. 
Dowbor-Muśnicki, brat gen. Konstanty Dow- 
bor-Muśnicki, oraz gen Ostapowicz. Na dwor- 
cu dostojni goście wiłani byli przez oddział 
honorowy Dowborczyków,  Hallerczyków, 
korporację <Batorja», Sokcła, oraz stawili 
się przedstawiciele młodzieży akademickiej, 
korporacji, Polskiego Stowarzyszenia Mło- 
dzieży, Narodowej Org. Kobiet, Inwalidów, 
Ziemian, Przemysłowców i kupców, Cechów, 
= uk chrześcijańskich i Ligi  Robotni- 

czej. 

Jutro przybędą o godz. 8 min. 25 6 sztam 
darów, pod któremi I korpus walczył w Bo: 
brujsku. 

Marszałek Piłsudski nadesłał depeszę, w 
której między inuemi zawiadamia, Że osobi- 
Ście przybyć nie może, a wysyła w zastęp- 
stwie pierwszego vice-ministra, szefa adruini- 
stracji, gen. Konarzewskiego, Gen. Kons- 
rzewski przybędzie w niedzielę o godz. 8 
min. 25 rano. 

Na dworcu witany będzie przez kompa- 
nję honorową wojska i Dowborczyków. 

Obchód 
10:c'o lecia powstania j go Kor-pusu Polskiego na Wschodzie. 

Komitet Wykonawczy ochodu 10 iat 
rocznicy powstania I Kornusu Polskiego na 
Wschodzie, Wilno, zauł. św, Michalski 2-23, 
niniejszem podajemy do wiadomości program 
uroczystości obchodu 10 Ist rocznicy, Które 
odbęią się w Wilnie, w dn. 13, 14 i 15 
ierp nia rb. 

Sobota, dn. 13 sierpnia 1927 r, 

Godz. 10 m. 30. Nabożeństwo żałobne 
w Bazylice za poległych i zmarłych uczę- 
stników I Korpusu Polskiego. 

Od g. 17 do 20. Godziny przyjęć przez 
Generała J. Dowbor-Muśnickiego, w lokalu 
m Dowborczyków  (zaut. Św. Michalski 

Godz. 20. Odwiedzenie przez Generała 
J. Dowbor-Muśnickiego, jako członka hono- 
Ag T-wa Gimn. «Sokół» (ul. Wileńska 

r. 10). 
Godz. 22. Odwiedzenie przez Generała 

J. Dowbór-Muśnickiego, jako filistra hono- 
e Konwentu Batoras; (ul. Jagielloń" 

ska 9). 

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

gości i delegacji. 
„. Godz. 10. Zbiórka delegacji i organizas 

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

ste w Bazylice, celebrowane przez J. E. Ks. 
Arcybiskupa Jatbrzykowskiegu. 

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

Gadz. 15. Wspólny obiad koleżeński w 
Górnej Sali Hotelu «Georges'a» (Mickle- 
wicza 22). 

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

Wilna pod kierownictwem prof. Ferdynanda 
Ruszczyca. ` AŚ: L 

Od godz. 17. Zabawa w ogrodzie Ber. 
JAI OSI, urozmaicona popisem Sokol- 
stwa. 

Komitet wykonawczy Obchodu 10 
letn. rocznicy powstania I Korpusu Polskie- 
go na Wschodzie, niniejszem podaje do wia- 
domości, że zaproszenia na uroczystości 
jednocześnie służą kartą wstępu na raut. 

czego sytuacja polskości jest tam o  ROWGERRZZE ATE ZERA A SZESEZESEROEZE KA COZ NO EPO ED IKS TT ESI ATS STS 

wiele gorsza. Dla dodawania ducha 
jest i chłopczyk z Wilna. Bardzo 
szczęśliwa myśl. Całą grupą opieku- 
je się pr Wróbel, nauczyciel z Kró- 
lewskiej Huty, Dzieci są doskonale 
odżywiane, z pewnością lepiej jak w 
domu. Mają zabawę, doskonałe po- 
wietrze. Kąpią; się «w polskiej atmo- 
sferze, Pokrzepione pod każdym wzglę- 
demi, powrócą na Śląsk, Wielka w 
tem zasługa prezesa Iżyckiego. Trze- 
ba wiedzieć, jaką ojcowską troskliwo- 
ścią otacza młodych śląskich gości, 
jak wnika we wszystkie gospodarcze 
szczegóły. 

Pobyt na letnisku potrwa do 1 
września. Warto, aby Wilnlanie, a 
głównie Wilnianki odwiedzali tę miłą, 
wesołą, garnącą się do polskiego ży- 
cia dzieciarnię. Wycieczka bardzo 
bliska, a wśród tylu Śliczności przyra- 
dy, jakie otaczają Wilno, Puszkarnia 
zajmuje wcale mie ostatnie miejsce, 

Wśród pagórków okrytych  zielono- 
ścią drzew, nad brzegiem wijącej się 
Wiłenki, jest wprost uroczym zakąt- 
kiem, 

W przyszłym roku zamierzony jest 
przyjizd dziewczynek z Królewskiej 
Huty. al. p. 

ZE ŚWIATA, 
— «Gra w ciuciubabkę> bussines- 

mana Lewina. Lot transatlantycki na po- 
kładzie samolotu <Miss Columbia», kiórego 
dokonać ma pilot francuski Drouhin z finan- 
sistą amerykańskim Levinem -jest ciągłą sen- 
sccją Paryża. Jak wiadomu. Levine, kióry 
dokonał Śmiałego raidu nad oceanem z bo- 
haterskim pilotem Chamberlinem, i który po- 
Czątkowo miał wszelkie pozory <człowieka 
idei», miłującego nadewszystko lotnictwo, 
okazał się <przy bliższem poznaniu» typo- 
wym amerykańskim «<businessmanems, dia 

kiórego najważniejszą kwestją są pieniądze. 
Levine kilkakrotnie już usiłował <na- 

ciągnąć» pilota francuskiego Drouhin, który 

w ostatnich dniach dopiero przy pomocy 
adwokatów I komorników sądowych zdołał 
wreszcie zdobyć dla siebie pewne gwaran- 
cje ze strony wykrętnego amerykanina. 

„ Młlmo to w dalszym ciąsa odbywają 
się pomiędzy Drouhinem a Levinem ciągłe 
targi i starcia, które podobne są w istocie 
zabawie w ciuciubabkę. ; 
+ Onegdaj np. pilot Drouhin cdbywszy [ot 
ponad seropianem w Bourget — <Miss Co. 
lumbia» obciążona była 1.000 litrów benzy- 
ny — wróciwszy ma pole wzlotu kazał wy- 
Z rezerwoaty swej maszyny aż do 1500 

litrów. W tem sposó? postęgują zawsze lot- 
nicy, którzy chcą nazajutrz wczesnym ran: 
klem odbyć |ot. 

г Lewine, poinformowany o tem, że Drou- 
hin kazał zaopatrzyć swój aparat w 7/10 ilo: 
ści benzyny potrzebaej do lotu transatlane 
tyckiego, wpadł w paniczne przerażenie. I 
<łapu Capu», zaraz po Śniadaniu, wiedząc, 
że Drouhin nieobecny jest w tej chwili ne 
polu wziotu, Lewine popęiził do Bourget i 
wydał rozkaz wypróżnienia rezerwoarów, 
chcąc—jak mó wił—przekoneć się o zawarto- 
ści małych rezerwoarów dodatkowych. 

Przed opuszczeniem Bourget, finansiście 
amerykańskiemu wręczono rachunek za roz- 
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maite dostawy, związane z lotem, reperacje 
maszyn i t. d. Rachunek opiewał na 4 ty- 
siące franków. Levine rzuciwszy okiem na 
groźny dla siebie papier, powiedział: 
patrzę rzecz jutro». 

Codzienie niemal rozgrywają się na aero- 
dromie w Bourget podobne sceny. Gdy 
Drouhin wcła wielkim głosem: <Napełnić 
rezerwoary» to juź w godzinę potem z ust 
businessmana Levine pada władczy rozkaz: 
«Wypróżnić rezerwcary». I tak w kółko obaj 
ci ludzie grają ciągle w ciuciubabkę, w któ: 
rej muszą co chwilę zasięgać interwencji ad- 
wokatów. 

Opinja publiczna w Paryżu z najwyż- 
szem zainteresowaniem śledzi tę interesującą 
grę, zapytując z niepokojem: «Jaki będzie 
jej wynik?> 

— Moda w Chinach. Niezmiernie eie- 
kawe i charakterystyczne są rewelacje spe- 
cjslnego korespondenta pism  angieiskich z 
Chin, sir Parcivala Philipsa, dotyczące czyn* 
mika rewolucyjnego, jakim są nowe mody 
kobiece w Chinach. Wojna domowa wyho- 
dowała tam kiótkie spódniczki i krótko ob- 
cięte włosy. Mussolini Chin Półaocnych 
Czang-Tso-Lin (dyktator pekińskq) uważa je 
za symbol bolszewizmu i dlatego skazał je— 
na papierze — na banicję. Polecił w tym 
celu swojemu prezesowi ministrów wydanie 
odpowiedniego rozkazu przedłużenia sukien 
i przywrócenia dawnych kunsztownych fry- 
zur. Premjer, pesymistycznie nastrojony, co 
do celowości tych zarządzeń wezwał do po- 
miocy policję, Najwyższy kierownik policji, 
nie mogąc już z kolei oddać tej sprawy w 
niczyje ręce, wykoncypował surową listę 
po ców, ograniczających swobodę swo- 

dnego ubierania się buntowniczych nie- 
wiast chińskich. Edykt policyjny zawiera 
przedewszystkiem ostrzeżenie, że «dziwaczne 
Szaty» wprowadzone zostały przez kobiety 
złego prowadzenia, zatem uczciwe kobiety 
winny ich uniksć, Suknie, <obnażające ra- 
miona powyżej łokcia i nogi powyżej ko- 
stek» zostały przez edykt napiętnowane, ja- 
ko niemoralne. Jedwabne pończoszki z po- 
wodu przezroczystości swojej zostały rów- 
nież potępione, o iie nie okrywa ich długa 
szata 

Przekraczającym zakaz grożą najsurow- 
sze kary, przyczem uprzedzą się uparte pa- 
nie, że daremne będą wszelkie wymówki i 
wykręty. Schwytane po raz pierwszy na 
opieraniu się zakazowi skazane będą na ka- 
rę pieniężną, ześ po raz drugi — na wię- 
zienie. Lecz oto policjanci, uprzedzeni o no- 
"wej krucjacie, ostentacyjnie odwracają gło- 
wy, udając, że nie dostrzegają nieosłonię- 
tych nóg i ramion niewiast, podróżujących 
dzięki temu bezkarnie po i spaceru- 
jących po ulicach Pekinu, Tientsinu i Muk- 
denu. 

Krótkie spódniczki—odrobinę tylko dłuż- 
sze, niż z Rue de la Paix, są w Chinach 
zjawiskiem nieomal powszechnem. Przy tym 
typie spódniczki, noszony jest krótki żakie- 
cik, niekoniecznie tego samego koloru i z te- 
go samego materjełu, co spódniczka. 

Francuskie pantofelki najmodniejszego 
fasonu i z najdroższych skórek— przeważnie 
krokodylowych—i białe jedwabne pończosz* 
xi świadczą wymownie, że dawne zniekształ- 
canie nóg uciskaniem przez specjalne obu- 
wie należy w Chinach do niepowrotnie 
minionej przeszłości. Lśniące czarne włosy 
zaczesane są z czcła, czuprynki przeważnie 
są krótkie a la gerconne, ujęte conajwyżej, 
jako ostatni hołd tradycjom przeszłości, 
srebrną klamrą z boku. Okazuje się, że na 
tym terenie wojna skazana jest z góry ma 
przegrarą i mądrzej zrobiłby wszechwładny 
skądinąd w Chinach północnych Czang-Tso- 

Lin, p yby jej zaniechał. 
kobietami i ich modami ostrożniel 

— Pływające uniwersytety, 
Oczywiście pomysł to amerykański. 
Istniały już w roku ubieglym, а му 
niki tej imprezy były takie pomyślne, 
że ponowiono ją i w roku bieżącym. 
Na specjalnie wynajętym okręcie, któ- 
ry krąży na wodach międzynarodo- 
wych, wytkniętą oczywiście drogą, 
urządzone są odpowiednio sale wy: 
kładów i pracownie, gdzie wykładają 
odbywający podróż tę profesorowie, 
uczestniczącym w przejeździe uccz- 
niom. W roku bieżącym «pływający 
uniwersytet» pomieści się na okręcie 
„Auvania*. Rekterem tej niezwykłej 
wszechnicy będzie dr. Butcher, prezes 
państwowego zakładu dla kształcenia 
nauczycieli w Kanzasie. Wycieczki te, 
w których bardzo chętnie uczestniczą 
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<Roz- — = 
jakie nowy porządek rzeczy w pań- 

studenci, organizuje instytucja 
ternationał Uniwersity Cruise", 
z — Rozczarowane. ;Wyzwolenie, 

„In- 

stwie tureckim przyniósł kobietom, 
nie daje ita widocznie zadowolenia 
życiowego. Korespondent konstanty- 
nopolski „Daiły News* donosi, że 
liczba samobójstw śród dziewcząt od 
lat 14 do 24 wzmaga się stale. Wa- 
gółe samobójstwa między młodzieżą 
w Turcji powiększają się w ostatnich 
czasach niepokojąco: w ciągu ostat. 
niego tygodnia lirca zanotowano 27 
zamachów samobójczych. Dla" zwal- 
czenia tej tragicznej epidemji dyrektor 
policjj w Konstantynopolu zorganizo- 
wał serję odczytów pnblicznych dla 
młodzieży, w duchu umoralniającym. 

— Chiński komplement. Pe- 
wien autor, który złożył swój utwór 
wydawnictwu chińskiemu w  Hong- 
Kongu, oirzymał odpowiedź następu- 

jacą: 
„Z bezgramiczną rozkoszą prze» 

czytaliśmy Pańską genialną pracę. 
Jesteśmy przyttoczeni  bezmiarem 
Pańskiego taleniu i przysięgamy na 
prochy naszych przodków, że nigdy 
nie dostrzegliśmy się utworu tak pod 
każdym względem wspan'alego. Wobec 
tego, iż jest rzeczą nie do pomyśle- 
nia, by w przeciągu dziesięciu tysię- 
cy lat, licząc od dnia dzisiejszego, 
ktoś napisał książkę, równą Pańskiej 
pod względem wartości, a zatem, wy* 
dając ją, bylibyśmy narażeni na obni- 
żenie w przyszłości poziomu naszego 
wydawnictwa, zmuszgni 
bólem serca odrzucić Pańską propo- 
zycię”, 

— Zegar wszechświata. Wielki fizyk 
Nernst zbudował zegar, którego celem jest 
oznaczenie początku i końca Świata, Zegar 
ten posiada 12 podziałek, lecz każda z nich 
oznacza 600 miljonów lat, a każda minuta 
10 miijonów lat. 

Zegar ten pokazuje obecnie godzinę 5 
minut 50. Nernst utrzymuje, że, gdy zegar 
pokazywał g”dzinę 2, temperatura slofica 
wynosiła 10000 stopni; dziś wynosi ona 
zaledwie 6300 stopni. A za trzy godziny 
na tym zegarze, czyli za 1800 mijjonów lat 
ciepłota słońca już nie wystarczy do życia. 

Według Nernsta, życie wszechświata za- 
częło się z chwilą, gdy ciepłota średnia wy- 
nosiła 63 st., to znaczy wtedy, gdy zegar 
wskezywalby godzinę 5. Dziś ta Ciepłota 
średnia wynosi 18 stopni, a za 700 miljo- 
nów lat wynosić będzie 59 stopni poniżej 
zera. 

W stosunku do wszystkich tych cyfr 
możemy być o tyle spokojni, że nikt z nas 
nie ma zamiaru żyć miljon lat i wobec tego 
napewno końca świata nie doczeka, 

Z całej Polski. 
— Otwarcie schroniska nad 

Switezią. Miejscowy oddział Polskie- 
go Towarzystwa Krajoznawczego ot- 
worzy nowowybudowaus schronisko 
nad Świtezią. Spodziewany jest udział 
wszystkich oddziałów Pol. Tow. Kra: 
joznawczego w Polsce, przedstawi 

cieli rządu, wojskowości, organizacji 
społecznych i oświatowych. Dotych- 
czas zgłosiło udział przeszło 100 о- 

sób. Schronisko nad Switezią, niez- 

miernie ważne z punktu widzenia 
krajoznawczego, z pewnością przy- 
czyni się ogromnie do wzmożenia 

ruchu wycieczkowego. (Nw) 
  

CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? 
Musisz ukończyć kursa fachowe kore- 
ah prof.  Sekułowicza, 

arszawa, Żórawia 42, Kursa wyu* 
czają listownie: buchafterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handlowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu Świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

KIEIAJIAJIJAIEIGA 

nistracji. 
Prosimy naszych Sz, sz 

uregulowanie zaległych 
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prenumerat, tudzież 
wnoszenie przedpłaty na SIERPIEŃ. 
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Dziś będzie wyświetlany film produkcij 1926/27 r. wytworni w Moskwie p h : > 
e в Kaukaski Part + (ABREK ZAUER) potężny dramat w 10 akt. Ф 081\1 " Mieszkań 
© Miejski Kinematograf „Kaukas artyzaNt“ „a ie waik o nipooległość ludności Kaukazu @ : ауеа 1 mach 
e w wykonaniu artystów aaa i ERawioci W roli głównej = pause: a BN O, poaebiicny bacy 

Muzyka ściśle zastosowana do Obrazu (melodje kaukaskie i rosyjskie), Orkiestra pot R , у 

" Kulturalno-Oświatowy dyrekcją Kapeimistrza p. W. Szczepańskiego. Nad program: PART JA BOLO» komedja ©adw. Ryzoternawiot, L 
$ Ё w 2.ch aktach. Początek seansów: w niedzielę i święta o g. 4-ej, w soboty o g. 5eej, i dla A. Marczewska. Wileńskie Biuro 

SalažMiejska (ul. Ostrobramska 5) | inne dnie o g. 6. Ostatni seans o g. 10. Ceny bile! w: parier — 60 gr, balkon— 30 gr. mams |" Komisowo-Handlo- 
s Nastepny program: S T. ė DOKTOR Rode Ad. Mickiewi- 

ы ё dema с 1. tel. 152, ‚ m 1660056006: POSZUKUJĘ |, ZELDOWIGZ| —=224 12 | 
; SPÓLNIKA do Du- | epor.WENERYCZ- Sp. Akc. Hodowli Nasion $ zująccgo się meyna | No” MOCZOWZA. POKOJOWE 

3 [| : “6 wodnego, z 12.000 * SKÓRNE MIESZKANIE, 

$ „U D Y Cc Z złotych, Jędnycznaą od 10-1, od 5-8 w. | rum zm 
х . 4 mam kontrakt — 5-сЮ ua ap 

Do Rejestru Handlowego Działu A Sądu Okr. w Wil- 'ę Warszawa, Hoża 66 m. 3 $ letni młyna wodnego DOKTÓR Zgłoszenie sub. J = 
nie wcłągnięto pod Nr. Nr.. posiada wyłączność sprzedaży zbóż j do odstąpienia za do adm. <Słowa>. 

w. dnin 29 lipca 1927 $ ` $ 3žo0 L Pocata Stry- | S.L8ldOWlczowa 4 p i ь ® oryginalnych — siewnych bowce, młyn Horo- | KOBIECE, WENE ъ 

6728 |. «Šiniefiska Rachil> w Sobotnikach, pow. Lidz- — ® ŽYTO W ZBIEŃ dyszcze, Manicki, RYCZNE | 22 Poszukuje 
kim, sklep spożywczy i galanterji. Firma istnieje od 1922 roku. © д IER IENSKIE, DRÓG MOCZ. | się na stałe prakty- 
Właścicielka Sinieńska Rachil, zam. tamże. 1137—VI ® Р a Ale L м ok a iu 

6729 1. <Wołczek Elżbieta » w Lipniszkach, pow. Lidz- SZENICA GO SPODYNI ukMiekiawiena?4 Foe wiać 

e! anka | SAY WNA8VI Ad ! WYSOKOLITEWKA, do majątku dobrze z RE 5 SOK SA 
i a я * 4 znająca się na drobiu, PO od 250. 162е 

6702 1. <Arkin Herco» w Sobotnikach, pow. Lidzkim, PSZENICA UDYCZANKA. M, mleczarni, trzodzie i D 6 W If informacje: ul. Słucka 

sklep kolonialny, galanterji i łokciowy. Firma istnieje od 1913 $ a ® wedlinach.  Zotaszač ke le 0 son Nr 11, m. 2. 

roku. Właściciel Arkin Herc, zam. tamże. 1139—VI „ Przedstawicielstwo Sp. Akc. <Udycz» $ się do Biura Rachun- weneryczne, = moczo- 
- - iQ na Wileńszczyznę F. SWIĄTECKI, kowego S. Gąsiorow: płciowe i skórne. ul 

6708. 1. <Altszuler Josiel> w Radoszkówiczach, pow. <Lechja» Sp. Akc. daw. Kujawski skiej, Wilno, Mickle- Wileńska 7. tet. 1067, 
istnieje od 1921 roku. Właści- klep mięsa. Firma wziiejskim, sklep mię: 11407 

ciel Ajtszuler Josiel, zam. tamże. VI. 

6704 |. <Berezowska Chaja>» w Osiryniu, pow. Lidz: 

kim, apteka. Firma istnieje od 1901 roku. Właścicielka Bere- 

zowska Chaja, zam. tamże. 1141—VI 

6105 1. <Breskin i Nibulski S ka» Sklep wyrobów że- 

laznych. Lida, ul. Krzywa 2. Firma istnieje od 1925 r. Właści- 

     
) MILEWSKI: Sp-ZAKŁADY BUDOWY ® _а 8 о4 П— 

MŁYNÓW, ! 
  

: Mieszk 
Biuro Sprzedaży u!. Ostro- 2 ZE 

® bramska Nr 29, tel. 1310. š nią poszukuję. Zgło- 
$ szenia do administr. 
e ь 2222 s+ <Słowa».     
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Mieszkanie 
Akuszerka 2—3 pokoje z wygo* 

W. Smiałowska dami 'i ZĘ 
przyjmuje od godz. 9 kuchni, Bankowa 2—0 
do 19. Mickiewicza 

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

    

Jest do  odstąpenia 

SZPIC rasowy 

  
  

    

    

ciel m. w Lidzie Mejer Breskin—przy ul. Policyjnej 21 i й Tai T s "wyżej ożczeniaki UŁ ži 

Morduch Nibuiski przy 2 Krzywej 35. Spółka firmowa przy- (ponter), 5 mies., kobi: Dangės E los Ai łap ścia WETERYNARYJNĄ ! 1сі2пв‘;.|1‹аі ) Nr ZŁA? 

obleczona w umowę pisemną z dnia 10 stycznia 1927 r. na p'erś biała. Ostrzegam przed nabyciem od przywłaszczyciela, KSIĄŻKĘ m. 1-b. Od g. 6—8 

Czas nieokreślony. Zarządcą W z ARE Sy PO ENZO którego bęcę scigał sądownie. Ktoby wiedział, gdzie pies Haubnera, kupię _na- wieczorem. 

podpisu wszelsich umów, zobowiązań 1 t. p. M A Yi > em został ukryty, uprzejmie jest proszony o podanie informacyj tychmiast T.“ R. 
firmowym jest Mejer Breskin, 42—VI pod adresem: Kaiwaryjska 1 m. 11. Dowiedz. « administr. Kulturalnych 

6706 |. <Baryszańska Rasza» w Ostryniu, pow. Lidz- „k 5009 004 44+ Słowa». kilka osób na pobyt 
kin, sklep spożywczy, Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel- A ы tei ++ : a warn pagi 

ka Baryszańska Rasza, zam. tamże. 1143—VI p R e dakcį a Sio ą“ a> ё ziemiafiski. 
w dległość od Wilna 4 

w dniu 30 lipca 1927 r. 99 $ Otomany, Šodaiis, Obalice sa 

6738 |, <Woronowicz Michał» w hucie Niemen, gm. ŚĆ poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego $ che, siiczne, polowa- 

Dokudowo, pow. Lidzki, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 r. Grodośę ham znajomość aowoś,.. awe ® Materace, nie, sporty. Wiado- 
Właściciel Woronowicz M'chał, zam. tamże.  1144—VI REY teki : Ši mość listownie: poczta 

— oraz języków: poiskiego, rosyjskiego i litewskiego. Ł REA i majątek Rohotna. 

6739 |. <Wereszczakowa Franciszka» w Wielkich Mo- | Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa o z k a 

żejkach, pow. Lidzki, gm. Lebioda, gorzelnia. Firma iatnieje od 242 zań 0.60000560000000654 

1926 roku. Właścicielka Wereszczakowa Franciszka, Prokurent i 2 Х " |inne meble najtaniej _ Nowo-otworzony 

Wereszczaka Michał, oboje zam. w Wilnie, ul. A 5. я nabyć można w INTERNAT 

- KONKURS Bom Mania ŚW Dział B. 
bliżu szkół, 10 run, 

363 B. Li <Spółka dla eksploatacji browaru w Czer- 

wonym Dworze spółka z ograniczoną odpowiedzialno. 

ścią». Eksploatacja browaru w osadzie Czerwony Dwór gmi- 

ny Niemienczyńskiej. Siedziba Wiino, ul. Jagiellońska 5. Fir- 

ma istnieje od 19 lipca 1927 r. Kapitał zakładowy 10.000 zł. 

podzielonych na 100 udziałów po 100 zł. każdy całkowicie 

wpłacony. Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Zalman 

Klejnsztejn—przy ul. Styczniowej 8 i _Zelik Kamieniecki-- przy 

zauł. Nikodemskim 2. Do podpisywania w imieniu spółki pie- 

nipotencji, czeków, weksli i innych zobowiązań, oraz wsze kich 

umów, aktów i dokumentów upoważnieni są obaj członkowie 

Та ządu łącznie pod stemplem firmowym, Do podpisywania 

korespondercji nie zawierającej zobowiązań a także do odbio« 

ru wszelkiego rodzaju korespondencji i przesyłek wystarcza 

podpis jednego członka zarządu pod stemplem firmowym. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 

aktu zeznanego przed Mikołajem Bodakiem zastępcą Jana Klote 

ta Notarjusza przy Kancelarji Hipotecznej Sądu A 

w Wilnie w dniu 18 lipca 1927 r. za Nr. 5352 na Czas do 

30 września 1931 roku. 1146- VI 

Wpis dodatkowy IV. 

135. 1V. B, <Olkienicka Tekturownia i Tartak Spółka 

Akcyjna». Do Zarzątu na miejsce Izraela Bunimowicza powo- 

łany został Tobjasz Bunimowicz, zam. w Wiinie przy ul. Wiel- 

ka Pohulanka 3. 1147—Vi 

Dział A dodatkowy IV. 

125. IV. A. <T:vo Garbarni . WILJA Juljan Gordon i 

S-ka spółka firmowa». Prokurentem firmy 2 prawem łączne- 

go podpisu z jednym którymiolwiek ze wspólników mianowa- 

ny został Daniel Kacnelson, zam. w Wilnie przy ul. Niemiec- 

kiej 26. 1148—VI 

Dział A dodatkowy Il. 
w dniu 30 lipca 1927 r. 

184 II. A. <Bracia Puńscy». Przedsiębiorstwo zostało 

zlikwidowane i firma wykreśla się z rejestru. 1149—V1 

Na posedę Kierownika Państwowego Szpitala Powiato- 
wego (50 łóżek) w m. Wijeice Województwa Wileńskiego. 

Uposażenie według IX stopnia służbowego tabeli sta- 
nowisk urzędników państwowych; słuźba na podstawie umowy 
(kontraktu), ponadto mieszkanie, opał, oświetlenie i utrzyma- 
nie dla jednej osoby. 

_ Od kandydata wymagana jest gruntowna znajomośc 
chirurgji i położnictwa oprócz praktyki w zakresie innych 
gałęzi nauki lekarskiej. 

efiektant winien złożyć na imię Wojewody Wileńskiego: 
2 podanie, 

3) świadectwo z ubległych 
praktyki szpitalnej, 

4) dowód obywatelstwa polskiego, E 
(Wszystkie wymienione dokumenty w odpišach) 
5) własnoręcznie napisany życiorys. 
Termin składania podań upływa w dniu 20 września r. b. 

dyplom iekarski, 
lat służby. ewentualnie 

drogi. Opieka wyjątko- 
wo solidna. Referencje H. $ikorgki i S-ka 

    

  

ul. Zawalna Nr 30. AE adzziniaki 1 
«Słowa». 

Mieszkania Niskoprocen- 
trzy pokojowe z wy- 
godami i instalacją 

elektryczną w nowo- 
wybudowanym SU: 
chym domu do wy. 
najęcia. = Krakowska 
ulica Nr 51 (za Zie- 
lonym mostem) spy: 
tać dozorcę. 

towe pożyczki 
załatwiamy szybko, 
dogodnie na różne 

terminy. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlo- 
we Ad. Mickiewi- 

cza 21, tel. 152. 
Adres telegraficzny: © 

WUBEKA. 

  

c= 

Wilno, 10 VIII 1927 r, 
Za WOJEWODĘ 
Dr M. Kozłowski 

1193 VI. Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego. 

  
  

Mieszkania : gubiony dowód | 
2,3, 5,6 i 7 pokojo- osobisty wyd, 
we do wynajęc'a ze przez Starostwo 

z dnia 
za 

wszelkiemi wyzodami Prasławskie 

i swiatłem elektrycz. 26 IX 194 r. 

nem _ do wynajęcia, „, Nr_ 4310, serja 
Ofiarna 2, spytać Nr 877310, oraz ksiąs 

  

    

w dniu 4 sierpnia 1927 r. SOZKEi temat KU dak 
dodatkowy. ciasny, rocznik 1 

Я 317. 1 A. «D. Minor i A. Nirke — spółka» Siedziba OFIARNYM ze т 2 Józefa 
spółki została przeniesiona na ulicę Oszmiańską pod Nr. 3. wnsmego 

szelkie umowy, weksle, zodwikśia i czeki w aleńia spół- CZYTELNIKOM A 
ki ma prawo poleca administracja podpisywać kazdy ze wspólników pod stempiem 
firmowym. 1184—VI 

6749 1. A. <Tewciewicz Sora» w Lipniszkach, pow. 
Lidzkim, sklep towarów galanteryjnych, żelaznych, spożywczych 

  

w dniu 1.VIII. 1927 r. 
6741 1. A. <Niebulski Morduch> w Wilnie, ul. Szope- 

na 3, handel materjałami leśnemi, skup i sprzedaż. Firma 

istnieje od 1927 r. Właściciel Niebuiski OJ aaa 

  

6740 |. A. <Stecewicz Marja» w Butrymaūcach, gm 

Mickiszki, pow. Lidzki sklep spożywczo-kolonjalny. Firma 

istnieje od 1927 r. Właściciel Stecewicz Manė, is Lanos 

  

Działa B 
w dniu 30 lipca 1927 roku. 

3641. B. «Hajoto—spółka x ograniczoną odpowie- 
dzialnością». Wytwórnia sztucznego kadzidła. Wilno, nl. Po» 
łocka 4. Firma rozpoczęła działalność 26 lipca 1927 r. Kapitał 
zakładowy 6000; Ł podzielony na 100 udziałów po 60 zł. 
każdy; wpłacony 2820 zł. urządzeniem fabryki, pozostałe 3180 
zł. gotówką. Zarzad spółki stanowią zam. w Wilnie: Bazyli 
Gapanowicz przy ul. Zarzecze 17, Marja Kobylińska—przy ul. 
Wielkiej 47 i Michał Szczyt przy ul. M. Pohulanka 16. Wszel- 
kie zobowiązania w imieniu spółki, weksle, czeki—żyra na 
wekslach, prinomoonictwa, skta i umowy winny być podpi- 
sywane pod stemplem firmy przez dwóch członków zarządu 
łącznie, w liczbie których powinna być zawsze Marja Koby- 
lińiska. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na 
mocy astu zeznanego przed Mikołajem Bodakiem, zastępcą 

  

gubiono książkę 
„Słowa* rodzinę po- Z wojskową 1 kartę 
zostającą bez środków mobilizacyjną 
do życia, i obecnie wyd. przez P. 
wyeksmitowaną z Wilno, oraz kartę de 

i naczyń kuchennych. Firma istnieje od 1921 roku. Właściciel mieszkania. Łaskawe mobilizacyjną wyd. 
Tewelewicz Sora, zam. tamże. 1135—VI ofiary przyjmuje adm, prez Nowogródzki 

— „Słowa* dla „Rodziny P. P. na imię Wim 
6748 1. A.<Sikorski Maciej» we wsi Lipkuńcach, gm. wyeksmitowanej“, dysława Tuniewicza. 

Raduńskiej, pow. Lidzkim, sprzedaż towarów spożywczych i 
kolonialnych. Firma istnieje od 1924 r. Właściciel Sikorski Ma- 
ciej, zam. tamże. 1185—VI 

0747 |. A. «Pruski Josiel> w Nowym Dworze, w, 
Lidzkim, sklep towarów galanteryjnych i resztek łokciowych, 
Firma istnieje od 1905 roku. Właściciel Pruski Josiel, zam. 
tamże. 87—VI 

" 6746 1. A, <Potocki Szymon» w Szczuczynie, pow. Lidz- 
kim, sklep spożywczy i piekarnia. Firma istnieje od 1900 r. 
Właściciel Potocki Szymon, zam. tamże. 1188—Vi 

6745 |. A, <Kazimirowski Aron» w Wilnie, ul. Rud. 
nicka 12, sklep wyrobów blacharskich i emalerowanych oraz 
kupno i sprzedaż starych metalów. Firma istnieje od 1903 r. 
Właściciel Kazimirowski Aron, zam. tamże. 1189—1V 

6744 1. A. «Sklep zegarków i przyborów zegar- 
mistrzowskich ZEGAFOR— Jankiel Galin>» w Wilnie, ul. 
Końska 22, sprzedaż zegarków, przyborów zegarmistrzowskich 
1 instrumeniów jubilerskich. Firma istnieje od 1927 r. Właści- 
ciel Galin Jankiel, zam. przy ul. Mickiewicza 24.  1190—VI 

     SIEWKIKI 
rzędowe Ventzkiego, rzutowe Eckerta 

1 do nawozów sztucznych: 

Ventzkiego i Westfatja 

poleca: 

mi Nagrodzki 
  

      LJ     

6743 |. A. <Gajgałowicz Konstanty» w  Lipniszeach, 
pow. Lidzkim, sklep wózek. Firma istnieje od 1920 roku. Wła- 
ściciel Gajgałowicz Konstanty, zam tamże. 1191—VI 

Jana Klotts, Notarjusza przy Kancelarji Hipotecznej 
Okręgowego w Wilnie w dniu 26 lipca 1927 
na czas nieograniczony. 

Sądu 
za Nr. sias 

1152—VI 
r. 

6742 i. A. <Biełanowicz Mikołaj» w Wiazyniu, pow, 
Wilejskim, sprzedaż wyrobów tytuniowych. Firma istnieje od 
1926 r. Właściciel Biełanowicz Mikołaj, zam. tamże. 

  
> 

Wilno, Zawalna 11 a.   
1192—VI 

    

EDGAR WOLLES 

"0 Złowieszcza postać. 
— Co się stało? — zapytał zae 

chryplym głosem p. Tarn. Czemu 
felefonulesz o tej porze? Z kim roz- 
mawiasz? . 

— Rozmawiałam z majorem Emery. 
— Z Emeryl? — krzyknął Tarn. 

Co mówiłaś? 
Był przerażony i w zdenerwowa- 

niu fak mocno ścisnął jej rękę, że 
krzyknęła. 

— Przepraszam, —mruknął, O co 
chodziło, Elzo? 

— Dałam znać majorowi, że je- 
den z jego przyjaciół próbował wleźć 
dzisiaj w nocy do mego pokoju przez 
okno. 

Tarn nie mógł przez chwilę zro- 
zumieć, co mówiła, 

— Któż to był? — zapytał wre- 
szcię. 

— Nie wiem. Chińczyk... 
—. Chińczyk?—zawołał Tarn. Przy- 

jaciel Emęry próbował destać się do 
mieszkania? 

W kilku słowach epowiedziala 
mu całe zajście. Tarn drżał cały. 

Wydawca Binulutaw šuoklewios Redxator w/: Czobiaw Karwowua 

— Ach, 
trąc czoło, Chińczyk? Miał ze sobą 
sztylel? Czy pewna jesteś, że miał 
sztylet? 

— Może chciał tylko otworzyć 
nim ekno, — powiedziała uspakaja- 
jąco Elza, zdumiona wrażeniem, jakie 
wywarło na Tarna jej opowiadanie. 
Nigdy jeszcze nie widziała człowieka 
w takiem przerażeniu. Gdy skeńczyła 
swe opowiadanie, z bladej jego twarzy 
spływał zimny pot. 

— Telefonowalaš do majera? — 
zapytał. Cóż on powiedział? 

— Że to nie był Feng-Cho. 
— To kłamstwo To był chińczyk, 

który dziś przychodził do biura, wi- 
działem go tam... Feng-Chol Elzo, 
to oznacza koniec dla mnie. Będą 
mnie teraz śledzić, prześladować!,.. 

— Ale o co chodzi? — pytała 
Elza, mimewoli zaniepokojona zacho- 
woz opiekuna. Czy pan popełnił 
coś... 

— Nie mów nic, nie mów/ — 
gwałtownie zaczął machać rękami. 
Nie chcę o tem mówić. Oczekiwałem 
już tego. Wsunął rękę do kieszeni 
szlafroka i wyjął duży rewolwer.—Ale 

Boże mójl — mówił, nie złapią mnie, przysięgam Elzo, że 
nie. złapią. 

Ręka, trzymająca rewolwer, drżała 
tak mocno, źe Elza obawiała się, by 
rewolwer nie wystrzelił przypadkiem. 
To też westchnęła z ulgą, gdy Tarn 
ukrył broń w fałdach podartego szla- 
froku. 

— Niech djabli porwą Pawła Eme- 
ryl Mógłbym ci coś nie coś opowie- 
dzieć o mim.. ałe mię teraz, nie 
teraz... Pójdę de gabinetu. 

Wyszedł Śpiesznie. Słyszała, jak 
klucz zgrzytnął w zamku, a potem, 
przez cienką ścianę, doleciał do jej 
uszu brzęk szkła. Master Tarn do- 
dawał sobie otuchy winem, 

ROZDZIAŁ 10. 

Maurycy Tarn pisze testament. 
Тат nie przyszedł następnego 

dnia na ranne śniadanie, Elza zdziwi- 
łaby się nawet, gdyby się był zjawił, 
Drzwi, wiodące do jego gabinetu, 
zamknięte były jeszcze i dopiero po 
kilkakrotnem pukaniu usłyszała jege 
senny głos; obiecywał wyjść za kilka 
minut. Elza śpiesznie zjadła śniadanie 
i zdążyła opuścić mieszkanie, zanim 
Tarn wyszedł ze swego pokoju. 

TOapowicazialny za gi sz mia 

Spieszno iej było do biura. Cie- 
kawa była, jak Emery wyjaśni nocne 
zajście. Mogłaby zgadnąć, że nie bę- 
dzie dawał żadnego wyjaśnienia, Gdy 
o pół do dziesiątej weszła do jego 
gabinetu, ujrzała człowieka, na które« 
go twarzy mie było najmniejszych 
Śladów bezsennej nocy. Przyjął ją, 
jak zwykle, bez powitania i odrazu 
rozpoczął dyktowanie įswych listów, 
wyrzucając, jak z procy, setki i tysią- 
ce słów, które netowała z natężoną 
uwagą. Dopiero, gdy miała już odejść, 
wspomniał o nocnej rozmowie: 

— Pani telefonowała do mnie no- 
cą? Coś mi niewyraźnie majaczy po 
głowie. 

— Zapomniałam już o tem —od- 
p spokojnie, a twarz jego drgnę- 
a. 

— Może to wszystko przyśniło 
się pani? Ale sen ten nigdy nie po- 
wtórzy się... na jawie. Gdy przyjdzie 
Feng-Cho, niech pani go poprosi, by 
opowiedział historję swego palca. 

— Swego palca? , — powtórzyła 
zdziwiona Elza. 

— Tak, jego pałca. Pani złamała 
mały palec w szkole, przy zabawie. 

Ze:on Lawióski, 

pk: sa go zapytać jak, on swój stra- 

‚ —№ wiedziałam, źe nie ma palca. 
— On opowie, — to mówiąc, E- 

mery głową wskazał drzwi. 
Elza pomyślała, że powinienby 
X inny sposób odprawiania 

„ Prawie w czasie drugiego šniada- 
nia, zjawił się Feng-Cho, taki sam 
elegancki, jeszcze staranniej nawet, 
zdawałe się, ubrany. W jednem ręku 
trzymał parasol i kapelusz, w drugiem 
złotą klatkę z kanarkiem. 

„ Uśmiechnął się na widok młodej 
dziewczyny. 

_— Mój brzydki ptaszek chorował 
noc całą, Siedziałem przy nim i kar- 
miłem go cukrem, od północy do 
szóstej rano. Teraz ma się lepiej; 
chętnie zaśpiewa pani. Pi, — zwrócił 
się do żółlego Śpiewaka, — otwórz 
swój nieładny mały dziobek, niech 
szanowna dama posłucha twych nie- 
muzykalnych dźwięków. 

— Feng, pan mówi nieprawdę, — 
rzekła surowo Elza.—Pan nie spędzit 
dzisiejszej nocy przy swoim piaszku. 

Mały człowieczek patrzał na nią z 
wyrazem dobrodusznej niewinności, 

potem zwrócił swe smutne oczy kie 
ptaszkewi. 

— Maleńki Pi, jeśli kłamię — nie 
śpiewaj, ale jeśli mówię prawlę, 
wówczas niech twoje niegodziwe įar- 
dziołko wyda dźwięk. : 

Wierny ptaszek, niby rozumiljąc 
swego pana, zaśpiewał radosną m(lo- 
dis. Feng-Cho uśmiechnął się dim- 
nie, 

— Wszystkim uczonym, od Kon- 
fucjusza do Darwina, znany jest kt, 
że świat zwierząt jest żywem wctle- 
niera prawdy. Teraz, jeśli pani [07- 
woli, spocznę na chwiłę i będę pa- 
trzał, jak pani zręczne paluszki. będą 
biegać po klawiszach szanownej ma- 
szynki, jak mówią magi sąsiedzi, ale 
nie przyjaciele — japończycy. 

Siedział cicho, prawie bez la, 
tylko odczasu do czasu spoglądał na 
ptaka. Zdawało się, że pomiędzy te- 
mi istotami istniało jakieś dziwnś po 
rozumienie, bo ilekroć usta Feng-Cho- 
rozszerzał uśmiech. ptak rezpdczy” 
nał swe srebrzyste trele radosne* 
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