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Straszliwa katastrofa floty japońskiej. 
TOKIO, 25.VIII. PAT. W czasie nocnych manewrów floty 

krążownik Jindzu zderzył się z kontrtorpedowcem Warabi, który 

w ciągu 15 minut zatonął, przyczem Śmierć znalazło 90 maryna- 

mu: rzy i podoficerów oraz 12 oficerów. Z całej załogi uratowało się 

ryką € o Re a waka A. tylko 22 ludzi. Niemal równocześnie PR? MADZIA ze Кга - 

S: “ žownika Naka z kontrtorpedowcem Assi, które spowodowało Za- 

SEE RZA W CL tonięcie 27 ludzi. Krążownik Jindzu został poważnie uszxodzony. 
z Sewietami przeszła w okres roz- 

Angielsko-francuskie rokowania—bez wyniku, strzygający. Dnia 18:go b. m. rozpo- 
częły się w Londynie rokewania Dy. 

rektora Siandard-Oil p. Walter Tea- “ BERLIN, 25.VIIl PAT, „Vorwaerts” donosi, że rokowania angielsko- 
gle'go z przedstawicielami angielskie- francuskie w Sprawie redukcji wojsk okupacyjnych nie dały żadnego wy- 
go Shell. niku, gdyż mrzeciwieństwa poglądów francuskich i angielskich raczej się 

Wiadomości o wałce między oby- zagstrzyły. Francja — jak twierdzi <«Vorwaerts» — nie zgodzi się ua, 
dwoma wielkiemi trustami nafiowemi zmniejszenie załogi okupacyjnej poniżej 50,000, a zgadza się na usunięcie 
należy przyjmować z pewnem zastrze- pozostałych jeszcze w Niemczech części 33 korpusu i 41 dywizji. Angija 
żeniem, ponieważ narazie chodzi ra- natomiast; żąda w dalszym ciągu procentowego zmniejszenia zarówno francus- 
czej o taktyczne pociągnięcia. Do kich, jak i angielskich wojsk okupacyjnych. <Vorwaeris> dodaje do tej 
tych wiadomości zaliczyć należy do- wiadomości komentarz stwierdzający, że w Beriinie panuje obecnie w tej 

WALKA O NRFTĘ, 
Vassische Zeitung z dnia 23-go b. 

m. zamieszcza następującą wiedomość 
swego współpracownika z Amsterda- 

„miesienie Shell-trustu, że wypowiedział sprawie pesymizm. Koła polityczne Berlina uważają za rzecz prawdopo- 
z duiem 1-go września umowę w 
sprawie wspólne] pracy z Standard: rozumienia miedzy Paryżem a Londynem i że właściwe 

dobną, że przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ligi nie dojdzie du ро- 
rokowania w tej 

Oil na terenach naftowych w Persji. 
Z okoliczności, że Rząd Perski 

oddalił doradcę amerykańskiego moż- 
naby wnioskować, że Anglicy gotowi 
są podjąć walkę i zamyślają rozpo- 
cząć ją w Persji. Równocześnie trust 

sprawie toczyć się będą dopiero w Genewie" 

Wyjazd Chamberlaina do Genewy. 
LONDYN, 25. Vill. Pat. Główny delegat Wielkiej Brytanji na_ wrze- 

śniową szsję Ligi Narodów sir Austen OB a p 

i Stą. we wtorek przyszłego tygodnia. We środę Chamberlain oozcny będzie na 

p Takeda Say Pólnc. uroczystości, która edbędzie się w paryskiej radzie miejskiej, gdzie wrę- 

cnej. W Kalifornii i w Ohio założył <zova mu będzie „księga Francji", jaka syrabol przyjażai francusko-angiel- 

nowe rafinerje. Roxana Petroleum skiej, zacieśnionej szczególnie podczas wojny. 

Company, „lowarzystvo, Dalba 60 Obrady konferencji rzeczoznawcow prasowych 
trusiu Shell, zakupiło 300 hektarów 

ziemi, by rozpocząć tam wiercenia i GENEWA, 24. 8. PAT. Dzisiejsze obrady konferencji rzeczoznawców 

wydzieliło na tem cel pierwszą ratę prasowych poświęcone były sprawie taryfy pocztowej, tełegraficznej i tele- 
w kwocie 4 i pół miljona dolarów. fonicznej w komunikacji prasowej. Dyrektor agencji Havasa Meyaot i dy« 

Słychać również, że sir Henri Deter- rektor dziennika „Journal des Debats'* Naleches wystąpili gorąco ze zraniej. 
bing ubiega się o monopol dewozu szeniem taryfy. 

je ik Manewry armji czechosłowackiej, 
Standard Oił natomiast prowadzi na- я ii atei KS 

dał rokowania 2. resyjskim Syndyka- trwać A od AE RE ATS yeke Meresci Ga wo- 

tem naftowym w Sprawie rozSzerze- jennej akcji bojowej. W manewrach odbywających się w siedmiu punktach 

nia wspólnej działalności na targu republiki, występują po dwie dywizje walczące przeciwko sobie. Manewry 

światowym. W chwili obecnej toczą 3 i 4 dywizji w rejonie Mlzga Boleslaw pod kierownictwem gen. po 

się rozmowy w sprawie udzielenia odbywają się w obecności ministra a LE ri akit ark : 
Rosji przez Standard Oil pożyczki w m o Syrovy'ego oraz attaches wojskowych pi ь 

wysokości około 15 miljenów dola- PP“ . : ės S 

e STB OSP przedwcjennych długów Rosji. 
DRY PZ Su i os dstawie informac 
Fo zakrojoną samodzielność w przed- z kais TI ek = Tabaka sawiecki a Paryżu miżł 

stawicielsłwie i sprzedaży nafty TO- powrócić do Paryża bez żadnych nowych instrukcyj w sprawie dalszego prowa- 
syjskiej na targu amerykańskim. (dzenia sowieckofrancnskich rokowań o spłatę rosyjskich długów przedwo- 

Na razie jednak pamiętać należy, jennych. 
że rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło, 
a umowy Standard-Oil of New York 
z Rosją nie zostały urzędowo zatwier- 
dzone. Kroków zaczepnych irustu 
Shell w Persji i Stanach Zjednoczo- 
nych nie należy brać zbyt poważnie. 
Na razie chedzi wyłącznie 0 przygo- 
towanie gruntu do rokowań iendyń- 
skich, włęc obie strony pragną 
wzmocnić swe stanowisko. A chociaż 
chwilowe odnosi się wrażenie, zwła- 
szcza trust Shel! chciałby wywołać to 
wrażenie, że wałka o naftą migdzy 
obu trustami jest nieunikniona, to 
jednak podstawa da parozumienia 
istnieje nadal. . 

Znów trzęsienie ziemi. 
TOKIO. 25 8. PAT. Dziennik Nichi Snimbun donosi, iż skutkiem trzęsie- 

nia ziemi jakie odczuto dziś rano pod Tainzn, 10 osób zostało zabitych, a prze- 

szło 100, odniosło rany. 200 domów uległo zniszczeniu. 

Prasa franeuska przeciwko propagandzie ko- 
munistycznej. 

PARYŻ, 24, 8. PAT. Najpoważniejsze dzienniki wieczorne demagają 

się energicznej interwencji rządu przeciwko propagandzie komunistycznej, 

— Kto zezwała na propagandę komunistyczną — pisze „Temps* — zbie- 

ra w rezultacie rozruchy. Należy przewidzitć wypadki. Wieczór wczoraj- 

szy musi mieć zakończenie o charakterze politycznym, „Jeurnał des De: 

bats* domaga się wydalenia z Francji cudzoziemców, którzy zakłócają jej 
spokój i w większości wypadków są w konflikcie z sądami. Dziennik za- 
znacza, że komuniści, rozwścieczeni: w Paryżu i Genewie, „są w Berlinie i 

Z dobrze powiadomionych KO! Rudapeszciė spokojni. „Liberies domaga się aresztowania podžegaczy. 
przemysłu naftowego zapewniają, ARA e Demonstracje wczorajsze są tembardziej  charaktery- 
że oczekiwać raczej należy) iż Swozne, że właściwie nie odpowiadały już one żadnemu celowi, ponieważ 
w Londynie dojdzie do porozumienia 
w tym duchu, że ałbo Standard-Oll 
ogłosi swe desinteressement wobec 
Rosji i otrzyma za to odszkodowa- 
mie na innem polu, albo trust Shell 
będzie uczestniczył w interesie rosyj- 
skim. 

pomimo wszystkich wezwań o litość, które wyszły z prasy francuskiej, 

sam rząd Stanów Zjednoczonych ekazał się bezsilnym. Sprawcy rozru- 
chów — pisze dziennik — wykazali wczoraj, że wszystko jest dla nich 
dobre, co prowadźi do wzniecenia buntu i rozpalenia nienawiści. 

Wielka / Ibanja. 
: BIAŁOGRÓD. (PAT). Z Podgericy donoszą, że prezydent Achmed 
a 2 OQU podczas pobylu w Skutari wygłosił przemówienie, w którem oświad- 

Nowy rekord lotniczy. czył, że Albanja rozszerzy przy pomocy mocarstw Swe granice tak, iż 
LONDYN. '25,VIII PAT. Lotnik będą one sięgać aż do Prokuple, Skoplie i Priłep i będą obejmować część 

angielski kapitan Hubert z towa- Jugosławji, Grecji i Macedonji. W ten sposób stworzona zostanie wielka 
rzystwa warsztatów kolejowych de Albanja, nad czem Achmed Zogu pracuje od 1917 r. 
Haviliand pobił wczoraj światowy re- 
kord szybkości, ustalony dla aeropia- SR 

Dalsze ofiary Sowietów: nów lekkiego typu. Hubert przeleciał 

MOSKWA, 25—8. Pat, Centralny komitet wykonawczy posta z Edgware do Reading i ZR 
(c: m. z 

DEE o sia nowił nie ulaskswiać generałów Annenkowa i Denisowa. Wyrok 

został wykonany. 
szybkością 800,10 klm. na godzinę. 

Zgon prymasa Hiszpanii. 
MADRYT, 25,VIII, !:PAT. Arcybi- 

skup Toledo, prymas Hiszpanii, 
zroarl. 

Epidemja tytusu i paraliżu 
dzieci. ! 

WROCEAW, (A.W.) 

Echa stracenia Sacco i Vanzettiego. 
BERLIN, 25—VIli. PAT. Demonstracje w Niemczech z powodu stra: 

cenia Sacco i Vanzettiego miały — jak się obecnie okazuje — nietylko w 
Lipsku, ale i w Hamburgu krwawy przebieg. Wczoraj wieczorem po za- 

kofńczeniu głównej demonsracji rozpoczęły się w tem mieście bójki ulicze 

„Breslauer HE i starcia z policją. Dwaj policjanci i e z W Na 
ichien* donoszą 6 wy. ranni, jeden policjant zabity uderzeniem sztylelu. niu dzisiejszym 

cj 2 spideńsji: tyfesy » władze policyjne zakazały zebrań i pochodów politycznych pod gołem 

i į lowoda na Śląsku niebem, 

Nieniecki, cw Mi Žakas WASZYNGTON, 25.VIII. PAT. Waszyngtoński departament pracy wydał 

! zem jest wiele w,związku z manifestacjami na rzecz Sacco i Vnnzettiego, w których brali 

choruje na tyfus, przyć udział obcokrajowcy, oświadczenie, że branie udziału w tych demonstracjach 

wypadków śmiertelnych. samo przez się nie jest dostatecznym powodem dla deportacji obcokrajowców; 

BUKARESZT, 24. 8. Pat, Od kil- Jo uczestnictwo takie może być jedną z wskazówek, że dany obcokrajowiec 

ku tygodni szerzy się w Bukareszcie est anarchistą lub komunistą, to zaś—w/g ustawy—jest dostatecznym powodem 

wśród dzieci epidemja* paraliżu. O- 
do deportacji. 

statnie sprawozdania lekarskie stwier- Słowiańskie uroczystości lotnicze. 
dzają, iż zarówno bakcyl cheroby, BIAŁOGRÓD, 24.8. PAT. Na nowem lotnisku, położonem pomiędzy Sawą 
jak i środki zapobiegawcze tie SĄ i Dunajem na wprost Białogrodn, czynione są wieikie przygotowania do sło- 
znane, Śmiertelność wytosi w przy- wiańskich uroczystości lotniczych, które odbędą się w dniach 28 i 27 sierpnia. 
bliżeniu 15 proc. Następstwami cho- Wczoraj wylądowało tu sześciu Jotników polskich. Dziś spodziewane jest przy. 
roby jast częściowy lub całkowity pa- bycie lotników czechosłowackich. W czasie uroczystości lotniczych odbędą się 
aliż. Ogólna ileść osób, które za- tu także słowiańskie zawody pływ:ckie w celu wybrania zawodników na kon: 

padły na ię chorobę wynosi 130 w kurs międzynarodowy w Bolonji. Pomiędzy nagrodami dla zawodników w kon- 
wieku do łat 10ciu. Tylko 3 Osoby kursie pływackim znejdują się puhary ofiarowane przez prezydenta Massrykaj 
z pośród ogółu chorych miały wiĘCEj ministrów Zaleskiego i Benesza, oraz przewodniczącego jugosłowiańskiej izby 
niż 20 lat, deputowanych Trifkowicza. : 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — uh Śzosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

NIEŚWIEŻ — ul, Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK — ul. Mickiewicza 20, 
NOWOŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 
POSTAWY — 

  

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego RE 20 groszy. | 

Redakcja rękopiwów uiezamówionych mię zwraca. 

GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 
BRODNO ; — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
МА — ul, Majora KMiackiewicza 63 

ŚWIR — ul 

Wyznaniowa czy narodowa? 
W Wilnie odbył się w końcu roku 

ubiegłego zjazd żydawski, poświęco- 

ny omówieniu wyznaniowych spraw 

żydowskich w związku z zapowiedzią 

czynników rządowych o rychłych wy- 

borach do gmin wyznaniowych 2y- 

dowskich na ziemiach wschodnich. 
Na genezę jego, przebieg i wynik 

duży wpływ wywarł, odbyty uprzed- 

nio z inicjatywy gminy wiłeńskiej 
tym samym zagadnieniom poświęco: - 

ny, zjazd w Nowogródku, przeto © 
nim słów parę. 

Zjazd ten stanął na stanowisku 
nisdostateczności Dekretu Naczelnika 
Państwa pod względem kompetencji 
gminy żydowskiej i wypowiedział się 

za jej rozszerzeniem, którego granice 

nie dadzą się zamkąć w ramy :gminy 

wyznaniowej i wkraczają wyraźnie w 

zakres kompetencji gminy narodowej, 

gdyby taka u nas istniała. 
Na zjeździe wileńskim inspiracje i 

dążenia zjazdowców nowogródzkich 
„zostały rozwinięte i nadano im kon: 

kretny kształł. Zjazd jednak nowo- 

gródzki ciekawy jest z innych wzglę- 

dów - ze skutków, jakie spowodo- 

wał w zapatrywaniach i stanowisku 

poszczególnych sfer społeczeństwa 
żydowskiego w sprawie istoty i za- 

dań gminy żydewskiej u nas. 

Oto w związku z radykalny, nie- 
zgadnym z interesami religijno-wyzna= 
niowemi żydów, wynikiem tego zjaz- 

du, część społeczeństwa żydowskiego 
(konserwatyści i umiarkowani poli- 

tycznie Zz rabinami ma czelė) ustosun- 
kowała się atgatysmie. do projekto 

wanego zjazdu wileńskiege i zjazd 
ten zbojkotowała, dając przez to wy- 

raz swemu zasadniczemu stanewisku; 

dążeniu do utrzymania charakteru 

wyznaniowego przyszłej gminy ży- 

dowskiej w ramach ustawy polskiej, 

Bojkot ten uzewnętrznił się w fakcie 

nie wzięcia udziału w zjeździe ji jego 

obradach przez rabinów i te gminy 

żydowskie, w których większeść za- 

rządu była poglądów grupy ortodok» 

sów i częściowo mizrachistów. 
To były przyczyny natury zasad- 

niczej. : 

Obok nich wystąpiły okoliczności 

inne, matury technicznej, które w pew- 

nej mierze przesądziły też o niepowo- 

dzeniu zjazdu wileńskiego. Czas о- 
brad zjazdu wypadł w okresie Świąt 

żydowskich, następnie ;szwankowała 

bardzo organizacja zjazdu — Zapro- 

szenia nie wszędzie dotarły. Wreszcie 

wśród przybyłych koło stu delega- 

tów (na ogólną ilość zaproszonych 
przeszło trzystu) część delegatów nie 
miała prawomocnych _ mandatów. 
Dość powiedzieć, że się na Sali ob- 

rad zjawili delegaci z mandatami, wy- 
stawionemi przez.. kooperatywy žy- 

dowskie, 
Przytaczam te okoliczności nie w 

celu podkreślania braków organiza- 
cyjnych zjazdu, lecz dlatego, ażeby 
wykazać, że zjazd wileński z przy- 
czyn wyżej scharakteryzowanych (boj- 
kot, dezorganizacja i brak pelnomo- 
cnictw) nie mógł w żaden sposób 
wyrażać miarodajną i powszechną 
opinję żydów wejewództw wschod- 

nich w sprawie dekretu o organizacji 
gmin żydowskich, a przeciwnie—stał 
się wyrazicielem poglądów jednego 

odłamu społeczeństwa, odłamu rady- 

kalnie usposobionego—sjonistów. 
Przejdźmy do obrad Zjazdu. 
Referat o organizacji i kompeten- 

cji gmin żydowskich wygłosił p. Wy- 
godzki, proklamując zasadę, że gmina 

żydowska powinna skupiać wszystkich 

żydów, być ich wspólną reprezentacją 
i mieć możneść opracowania dla sie* 
bie statutu, odpowiadającego wyma- 
ganiom życia żydowskiego. W tak 

pomyślanej gminie znalazłoby się i 

szkolnictwo żydowskie, koordynowane 

i kontrolowane przez gminę, i opieka 
społeczna, i prowadzenie ksiąg me 

trycznych, i statystyka i t. d. Tego, 
zdaniem dra Wygodzkiego, Dskret z 
r. 1919 nie daje. Zarzuca mu referent 
antydemokratyczną ordynację wybor- 

czą, usuwającą od głosowania kobie- 

tą i młodzież do 25 roku życia. Uzna- 

nie przez rząd kompetencji gminy w 
sprawach kulturalno-narodowych, na- 

równi z wyznaniowemi, zadowolni 

żydów, a państwo wzmocni od we- 

wnątrz i zewnątrz—zakonkiudował dr. 

Wygodzki, zaznaczając, iź referat jego 

jest sformułowaniem  kompromiso- 
wem żądań społeczeństwa żydowskie- 

go w sprawie gmin. 

Referat ten i jego wytyczne stały 
się podstawą dyskusji zjazdowej. Ol- 
brzymia większość mówców wypo 

wiedziała się za gminą o kompetencji 

kulturalno-narodowej, a nawet za 

gminą wyłącznie świecką, nieznaczna 

część delegatów przemawiała za gmi- 
ną wyznaniową. 

Jakże wypadły rezolucje zjazdu? 
Uchwałono oto: 
1) zjazd stwierdza, że Dekret Mar- 

szałka Biłsudskiego, traktujący lud- 

ność żydowską w Polsce tylko jako 
grupę wyznaniową, nie może w ża- 

den sposób zadowolnić interesów na- 

rodowych społeczeństwa žydowskie- 

go Polski i domaga się naradowo* 
demekratycznej gminy, wybranej na 

zasadzie pięcioprzymioinikowych wy- 

borów z rozszerzoną kompeiencją, 

któraby objęła, oprócz religijnych, pa- 

trzeby kulturalne i socjalno-ekono- 

miczne, jak naprz. szkolnictwo, opie- 

ka społeczna, pomoc lakarska, spra- 

wy emigracyjne, rejestracji i t. d, (od- 

rzucono poprawki—„gmina śŚwiecka* 

i „gmina wyznaniowa”); 

2) Ordynacja wyborcza . powinna 

być zdemokratyzowana, powinia być 
taka samia, jak obecna ordynacja wy- 

borcza do sejmu. W żadnym razie 

nie meźżna wyłączyć z wyborów ko- 

biet, jak również obywateli od 21 

lat z aktywnem prawem wybsrczem, 

a od 25—z pasywnem; 

3) Zjazd protestuje najostrzej prze” 

ciwko wszelkiej formie mianowania 

przez rząd członków do gminy ży- 

dowskiej i żąda, ażeby odpowiednie 

artykuły Dekretu zostały zniesione; 

4) Zjazd żąda, ażeby w tych miej 
scowościach, w których jest najmniej 
100 redzin żydowskich, mogły być 

gminy; : 
5) Zjazd žąda, ažeby wybory do 

gmin żydowskich. edbyły się bez- 

względnie jeszcze w roku 1926. Wy: 
datki na wybory pewinien pokryć 
rząd; 

6) Zjazd postanawia, że zgodnie z 
powziętemi decyzjami vw sprawie 

kompetencji gmin należy zmienić ar- 

tykuły 24—31 Dekretu z r. 1919, któ- 
re mówią o Radzie Religijnej. 

To był pian obrad—rezolucje po- 
szły po linji referatu p. Wygodzkie- 
go. 

Co do uchwały pierwszej należy 
zauważyć, że w żadnem państwie nie- 
ma gminy narodowo-kulturalnej ży» 
dowskiej. Są tylko wyznaniowe. I u 
nas być inaczej nie może, Zresztą 
później o tem. 

Uchwałę drugą charakteryzuje do- 
statecznie powiedzenie jednege z de- 
legatów w czasie obrad, że udziela- 
nie praw wyberczych młodzieży w 

wieku od 20 do 25 lat spowoduje to, 
iż gminy będą miały zupełnie inne 
oblicze i wyrugują ze swego składu 

nie tylko ortodoksów, lecz i d-ra Wy= 

godzkiege. 
Trzecia uchwała uderza w  próż- 

nię, wywala drzwi otwarte, gdyż rząd, 

pomimy że Dekret istnieje już dzie. 

wiąty rok, mie skorzystał z prawa 

wprowadzenia do reprezentacji wy- 
znaniowej żydowskiej członków—no- 
minatów. I o tem jeszcze pomówimy 

później. 
Uchwała czwarta skazuję gminę 

na zamarcie, a rabinów na śmierć 
głodową. Któż bowiem będzie płacił 

podatki i kte utrzyma rabina w gmi« 
nie liczącej sto rodzin?l Musi być 
przecież stosowana zasada samowy* 
starczalności. 

Uchwała piąta nakazuje przy wy- 
borach dziwny pośpiech: sjeniści pod 
wrażeniem swej aktywnej polityki 
chcieli zapewne przeprowadzić do 

Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

«go Maja 5 

WILEJKA POWIATOWa—ul Mickiewicza 24 

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

  

8ejm i Rząd. 
Obrona interesów polskich w 

Turcji. 

Poselstwo polskie w Angorze zło: 
żyło rządowi tureckiemu notę, w któ- 
rej domaga się uwzględnienia intere- 
sów polskich i bezwzględnego zania- 
chania likwidacji majątku polskiego w 
tureckim monopolu spirytusowym. 

Preliminarz budżetowy na rek 
1928—1929. 

Prace przygotowawcze do prelimi- 
narza budżetowego zostały niemal 
ukończone. W poszczególnych resor- 
tach ministerjalnych opracowanie pre« 
liminarzy budżetowych już dobiega 
końca. », minister skarbu Czechowicz 
wyraził życzenie, aby zostały one 
przesłane na dzień 1 września do mi- 
nisterstwa skarbu, które ze sweį siro- 
ny przystąpi natychmiast do opraco- 
wania całości budżetu. 

Vice premjer Bartel wywiadu 
«Robotnikowi» nie udzielał. 
WARSZAWĄ, 25 VIIL. Pat. W Nr. 

232 „Robotnika* z dnia 25 bm. uka- 
zał się rzekomy wywiad współpra- 
cownika tege pisma z p. vice-grem- 
jerem Bartiem w sprawie paszporto- 
wej. Polska Agencja Telegraficzna u- 
poważniona została do stwierdzenia, 
że p. vice-premjer Barle! żadnego wy» 
wiadu w powyższej sprawie współ- 
pracownikowi „Robotnika* nie u- 
dzielał, jak również, że żadne konfe- 
rencje w Sprawie paszportowej w 
Prezydjum Rady Ministrów nie miały 
miejsca. 

Kandydaci na wojewodów, 

Wśród kandydatów na wojewedów 
w pierwszym rzędzie kieleckiego i 
krakowskiego, a ewent. warszawskiee 
go 1 R wymieniani 
Są: b. wicemarszałek Sejmu Ponia 
iowski, poseł Antoni Anusz, vice-w0- 
jewoda krakowski, p. Morawski. 
РЗБИТЕСЕЙКРТАЙНЫЫОИЧЕЧЕЕССЯ "7 70CI WOĘWDPOCA 
Austrja przeprowadza rewizję 

traktatów handlowych. 

Dzienniki wiedeńskie donoszą, że 
w związku z rewizją traktatów han- 
dłewych z Czechosłowacją i Węgra- 
mi rząd austrjacki zamierza przepre- 
wadzić rewizję calego szeregu innych 
traktatów handłowych. Rokowania z 
Francją i Jugosławią rozpoczną *ię 
na jesieni. Rewizja traktatu z Francją 
okazała się konieczną ze względu na 
zawarcię traktatu handlowego francus- 
ko-niemieckiego. Rewizja traktatu 
z Jugosławją jest konieczna wobec 
podwyższenia austrjackich ceł agrar- 
mych. Trzecia nowela do taryfy cel- 
nej, która będzie przedłożona we 
wrześniu austrjackiej Radzie Narodo- 
wej, zawiera ponadto daleko idące 
podwyżki ceł agrarnych i przemysło- 
wych. 

Pozatem mają być poddane rewizji 
traktaty handlowe z Włochami, Nieme 
cami, Szwajcarją, Polską, Rumunją i 
Bułgarją. ' 

Francja także się zbroi, 
PARYŻ, 24 sierpnia. Według in- 

formacji jednego z pism paryskich 
zbrojenia floty wojennej Francji zra- 
biły znaczne postępy od 1920 roku. 
Według ogłoszonego zestawienia 
fłota Franćji powiększyła się o 74 
jednostki bojowe, w czem 6 krążow- 
ników 6 tonažu 8 — 10 tys. tamn, 9 
torpedowców pościgowych po 2.500 
tonn każdy, 22 zwykłe torpedowce, 
18 łodzi podwodnych większego ty- 
pu, 12 mniejszego i t. d. W roku 
bieżącym według przyznanych przez 
izby kredytów ma być dokonana bie 
dowa nowych 2-ch torpedowców po- 
ścigewych, 4-ch zwykłych torpedow- 
ców, 9 łodzi podwodnych oraz 9 
bejowych jednostek pomocniczych. 

gmin swoich ludzi—zaskoczyć prze- 
ciwników. 

Uchwała 
siem inaych. 

Na zakończenie tego artykułu 
trzeba stwierdzić raz jeszcze, że zjazd 
ówimiał charekter wybitnie jednostron- 

ny.iqnie może rościć pretensyj do 
głosu całej opinji żydowskiej— jednak 

nie można edmówić mu prawa re- 
prezentowania nie tyle peglądów, ile 

nastrojów znacznej, przeważającej 
części społeczeństwa, żydowskiego, 

Pozostało nam w świetle przepi- 
sów Dekretu i nastrojów społecznoś- 

ci żydowskiej, skonkretyzować dezy* 
deraty ogólne, wytyczne dla właście 
wej polityki państwowej w sprawie 
gmin żydowskich w Polsce. 

Lubicz. 

szósta jest powtórzę:



ECHA KRAJOWE 
Zbrojny napad na trakcie Swięciany Mie- 

lengjany. 
(Od własnego korespondenta). 

W dniu wczorajszym o godz. 21. 30 na trakce wiodącym ze 
Święcian do Mielengan na przejeżdźających wozem 3 kupców—ży- 
dów dokonano napadu rabunkowego. Napastnicy, uzbrojeni w 
krótkie karabinki i szczelnie zamaskowani, wyskoczyli z przyiegają- 
cych do traktu zarośli, po st:roryzowaniu napadn ętych gr: źbą 
pozbawienia ich Życia zabrali im ubrania, pieniądze i obrączki 
ślubne Jeden z napadniętych pocz:ł protrstować z racj brutalne- 
go zdejmowania mu z paca ciasnej obrączki; rozwśceczyło to 
bandytów i jeden z nich, jak przypuszczają napadn ęC, herszt ban- 
dy strzelił z od'egłości kroku. Zamordowany padł j.kby rażony 
piorunem, a kiedy pozostali odruchowo odskoczyli, nastąpły dal- 
sze strzały. Cętxo ranny drug: kupiec padł na zemę. Bandyci, 
kontentując sis tem podwójnem morderstwem i, jak w:dsć, prze- 
straszeni, że odgios strzałów może sprowadzić n epotr.ebn ych 
świdków, zbegii. Wyjaśniło sę że tylko pierwszy strzał był śm erte!- 
nym, gdyż drugi kupiec został tylko rariny, a p:dł na ziemię zem: 
diony. Zsalarmowano o tem polcję. Komend.nt pobliskiego po- 
sterunku zarządził naty hmiast obławę i powiadomił komendę po: 
wiatową Na miejste n.pidu ud ł sę komesdint powiatowy P.P. 
©rez sędzia śledczy. Daiszych :nform.c,j i szceegółów z przebiegu 
śledztwa brak. 

i 

ŚWIĘCIANY, staną przez tamtejszą ludność gminną. 

Władze wojewódzkie interwen- W domu tym, kióry wybudowany 

jują w sprawie obsadzenia sta- 
nowiska burmistrza w Święcia- 
nach. W wyniku ostatecznym wybo- 
rów burimistrza tm. St. Święcian obra« 
ny został urzędnik starostwa p. Hu- 
lewicz. Podczas pierwszych wyborów 
kandydatura p. Hulewicza miala naj- 
poważniejsze szanse, lecz wobec kate- 
gorycznej odmowy z jego strony kane 
dydaturę cofaięto. 

Dalsze wybory wykazały, że prócz 
p. Hulewicza żaden z kandydatów nie 
może otrzymać decydującej większości, 
wobec czego podcząs ostatnich HK: 
borów jednogłośnić 6brano p. Hii. 
lewicza. 

Pod wpływem usilnych nalegań 
p. Hulewicz zgodził się przyjąć na 
siebie obowiązki burmistrza, lecz tylko 
w razie udzielenia mu przez Minister- 
stwe trzechletnizge urlopu, gdyż jako 
urzędnik państwowy nie chce tracić 
możności powrotu na starą posadę, 
a jednocześnie i widoków na emery- 
turę, Dowiadujemy się, że władze woje- 
wódzkie, mając na uwadze absolutny 
brak kandydata na stanowisko bur« 
mistrza śŚwięciańskiego, wystąpiły 2 
wnioskiem do Ministerstwa 0 przy- 
znanie p. Huiewiczewi proszonego 
przez niege uriopu. 

W. SOLECZNIKI. 
— Kwesta. Dnia 15 VIII. 27 r. 

w miasteczku W. Soleczniki adbyła 
się kwesta na celi O.hotniczej Straży 
Pożarnej w W. Solecznikach, kióra 
zawdzięczając miejscowemu  społe: 
czeństwu przyniosła do kasy Straży 
53 zł. 75 gr. 

TROKI 

— (x) Organizacja kas pożycz- 
kowo oszczędnościowych w pow. 
Wil.-Trock. Odnośnie do ostataiego 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z 
dn. 30.X1i.26 r. gminy: w Gierwiatach, 
Olkienikach i Koniawie pow. Wil.- 
Trockiego przystąpiły ostatnio do 
twgrzenia gminnych kas požyczko- 
a łowawohośiowych. t 

Kapitał zak'adowy poszczególnych 
kas wynosi 2000 zł., które pokrywa 
zarząd danej gminy. Kasy wspomnia- 
ne tworzą się obecnie we wszystkich, 
gminach, gdzie niema kas  spółdziel- 
czych, W myśl powyższego rozpo- 
rządzenia władzą nadzorczą tych kas 
jest Wydział Powiatowy. 

WORNIANY! 
— Dom Ludowy. W ostatnich 

dniach urząd gminny Worniany pow. 
Wil-Trockiego przystąpił do budowy 
nowega domu ludowego. 

Koszta budowy tego domu wy- 
niosą około 50000 zł. i pokryte zo- 

  

DNA ŁOTWIE. 
VI. 

Wygląd Mitawy  teraźniejszej 
Wędrówka śladami dawnych lat — 
Dawna kolonja polska w Mitawie— 
Garść | nazwisk Gimnazjum i 
„Schloss: — Mitawa odchodząca w 

Przeszłość wiekuistą. 

Idziesz ulicami Mitawy  teraźniej. 
szej, dochodzisz ulicą Wielką do kir 
chy z kogutkiem па wieży, Skręcasz 
w Peterstrasse — dziś Petera eela, — 
załamujesz się w Schwedhóffsche lub 
Griiahóffsche strasse, potem przez 
ulicę Św. Anny docierasz do_ Palais: 
strasse, stajesz przed St. Trinitatis 
"Kirche, obracasz się, przecierasz oczy 
nie widząc śladu tak, zdawało sią, 
zrosłych z Mitawą Collonąden, ' ru- 
szasz w stronę Schloss u—a przed to- 
bą biegnie wciąż ; biegnie pierwszy 
zaraz beksamctr „Hormanai Doroty*: 
Hab ich dėn Markt und die Stras- 
sen doch nie so einsam gesehen... 

Mitawa, dawna Mitawa z przed 
pięćdziesięciu lat, Mitawa wielkich ro- 
dów kurlandzkiej pleno titulo sztach- 
ty: Lievanow i  Madeniow, Fólcker- 
sahmów i Kayserlingów, von der 
Recke i von der Roppów, Behrów i 
Bistramów, Groiihusów i Hahaów, 
Hzyckinngow, Engelhardow, Osten- 
Sackenów, Vietinghoffów, von Rónne 
etc. etc. Mitawa niemal uniwersytec- 
kie miasto, tak wysoko siało jej Gym- 
nasium Illustre z jego dorpackiemi 
manjerami, Mitawa prześlicznie i wy» 
twornie siviowa, о dyskretnem, wol- 
no wyrazić się, Salonowem ożywieniu, 

będzie według najnowszych wymo- 
gów technicznych, znajdą lokatę: miej- 
scowy Bank Spółdzielczy, kooperaty- 
wa, straż oguiowa, mleczarnia spół: 
dzielcza i t. d. 

OPSA. 
— Nowa straż ogniowa. Wła- 

dze wojewódzkie zatwierdziły statut 
nowozorganizowaneį straży ogniowej 
ochotniczej w Opsie. (!), 

ŁAND WARÓW. 
— Projekt regulacji Wzki i 

Mereczanki jest już na ukończe- 
niu. Komisja wodna pomiarowa, któ» P 
ra badała stan możliwości przepro- 
wadzenia regul:cji rzek Waki i Mere- 
czanki celem wykorzystania wód jako 
siły pędnej dla zakładów  przemyslo- 
wych  «Qrzegorzewo», opracowuje 
obecnie projekt tej regulacji. 

Projekt ten będzie bo zupełiem 
jego wykończeniu przesłany do za- 
akceptowania do Ministerstwa. Nastą- 
pi to nie wcześniej niż za tydzień. (t). 

SMORGONIE, ż 
— Wielki, wspólny wiec przed- 

wyborczy. Wobec ujednostajnienia 
prac akcji przedwyborczej przedstawie 
cieli szerokich mas ludności polskiej, 
w najbliższą niedzielę odbędzie się 
organizowany wspólnemi siłami wiec 
przedwyborczy pod gołem niebem. 
Projektowane jest dokonanie na tym 
wiecu wyborów kandydatów na wspól - 
ną iistę wyborczą do Rady Miejskiej. 
Na więcu tym przemawiać będzie sze- 
reg asób „specjalnie zaproszonych z 
Wilna, = 

DOKSZYCE. 

— Przygotowania ludnośc: pol- 
skiej do wyborów. Dokszyce po- 
siadające 65 procent ludności obcej 
narodowości znalazly się wobeć nad- 
suwającego się terminu wyberów do 
Rady miejskiej w nielada kłopocie. Ży- 
dzi mając zapewnione osiem manda- 
tów (na 12) w Radzie, nie chcą ani 
słyszeć o porozumieniu się z większo- 
ścią społeczeństwa polskiego w kie- 
runku obsadzenia naczelnych stano* 
w'sk w Magistracie przez polaków, 
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że je- 
dyny polak megący liczyć na ich po- 
parcie p. Węcławowicz (N.D) "nie 
znajdzie poparcia - wśród szerokich 
mas społeczeństwa polskiego. Spole- 
czeństwo chrześcijańskie doszło szczę: 
šliwie do porozumienia, a na zebra- 
niu ostatniem zdecydowano definity+ 
wnie utworzyć jeden komitet wybor» 
czy „Komitet Ludzi Pracy* z p. Kuraho- 
Skraho, jako przewodniczącym na 
czelė. | е› 

Pierwsze pięć miejsc na opraco- 

Mitawa emulująca z Rygą pod wzglę- 
dem nietylko życia towarzyskiego, lecz 
i naogół kulturalnego życia, Mitawa 
edrobinę zawsze staroświecka i świa- 
dema dobrze tego, że jej to do twa- 
izy, Mitawa tewarzystw naukowych i 
symfonicznych koncertów, bogatych 
księgarń i dystyngowanej na każde 
zawołanie publiczności, ta Mitawa — 
zgasła i przestała istnieć bezpo” 
wrotnie. 

Dziś jest pustkowiem po jakiejś 
wichurze, co zmiotła dorobek całych 
pokoleń Niewątpliwie... odrošnie Coś 
tu będzie na miejscu tego, co było, 
Możc nawet, coś bardzo osobliwego. 
Lecz będzie to już inna Mitawa. Nie 
ta... nie ta... którą pewnego czerwco” 
wego pogodnego wieczora, po kon- 
cercie w ogrodzie Schirkenhófera, po- 
żegnełem na zawsze — równo  pięć- 
dziesiąt lat temu. у 

Ogród Schirkenhófetra przy Post- 
strasse jest wciąż ten sam. Niema 
„muszii* dla muzyki, jest natomiast 
tenisowy plac; ałe drzewa wciąż te 
same,. W 1903-cim kiedym tu był, 
po 28-miu latach, Banoszył się w po- 
sesji Schirkenhófera jakiś ruski 
Krużok. Teraz rezyduje tu Zemgales 
Klubos jak czysto! Jak starannie uirzy- 
mene drožki i klomby, kwiatki i ra- 
batkil Mogłby się zdawąć, że wciąż 
jeszcze jakaś geschdftige Hausfrau 
drepcze tu z komewką w jednej, z wy- 
pielaczką w drugiej ręce. 

Natomiast domy, staroświeckie do- 
my mitawskie, jakże ene wygłądzją! 
Odrapane, wymizerowane, fakby licho 
wiu od kiedy nieokurzane. Olejna na 
nich farba łuszczy się. Skarz mnie 

SŁOWO 

Dziesiątki ofiar katastrofy kolejowej. 
LONDYN. 25.8, PAT. W uzupełnieniu wiadomości o katastrofie ko- 

jejowej, która wydarzyła się wczoraj między stacjami Dunto Green i Se- 
venoaks stwierdzono, że pociągiem, który wyskoczył z szyn w miejscu 

ich skrzyżowania się, był express, wychodzący ze stacji Cannon Sireet w 

Londynie do Folkestone. W pociągu tym jechała 350 osób przeważnie 

odbywających wycieczki. Całkowitemu zniszczeniu uległy 3 z pośród 8 

wagonów pulmanowskich. Okazuje się, że zabitych jest 13 osób, w tem 

7 kobiet i 6 mężczyzn. 22 osoby są ciężko ranne, około 50 lżej rannych, 

W chwili katastrofy pociąg biegł z szybkością około 100 kim. na godzinę. 
Jak przypuszczają przyczyną katastrofy byls podmycie teru spowodowane 

ulewnym deszczem, który spadł wczoraj ma południu. 
ASN NTT UT TY TATTO ЧН ТН 

Kryzys na konferencji mniejszości nam 
rodowych. 

BERLiN, 25—8. Pat. Taegliche Rundschau donosi z Gene- 
wy, że wczoraj wieczorem zamknięty został 3 europejski kongres 
mniejszości narodowych Podczas końcowego posiedzenia kongre' 
su do:zło do poważnego kryzysu. Sekretarz generalny związku 
mniejsześci narodowyćh w Nemc'ech p: Kaczmarek złożył ©- 
świadczenie, iż z powodu niedopuszczenia fryzów do udzału w 
kongresie grupy należące do związku występują z kongresu i zaj- 
mują krytyczne i wyczekujące stanowisko. Różni mówcy, jak da- 
lej stwierdza p. Kaczmarek, wykorzystywali obrady kongresu do 
pro»adzenia jednostronnej po tyki opartej na przemocy. 

Przewodn czący kongresu dr Wif'm oświadczył na to, że 
stanowisko noszczególnych grup nie powinno podważać wielkiego 
dzieła ruchu mniejszości narodowych, poczem polemizował z za- 
rzutami jak« by kongres prowadzi politykę tendencyjną opartą na 
przemocy. Z kolei przedstaw ciei grupy duńskiej w Nemczech p 
Bugensee zgłosł również wystąp enie swej grupy z kongresu. 

Przewodniczący Wi'fam podkreśił wtedy, że kwestja udziału 
fryzów nie została odroc:ona, iecz że ro.szerzona rada kongre- 
su przyjęła rezolucję wedlug której sprawa ta ma być zbadana 
przez odrębną komisję Następnie przedstawicel mn ejszości pol- 
skej na Ltwie p. Budzyński wystąpił również z podobnemi zarzu- 
tami, zaznaczając, iż grupa jego zajmuje wyczekujące stanowisko. 
W końcu przewodnic ący Wilf.m oświadczył, że starać się będzie 
nakłonić secesjonistów do porzucenia zajętego stanowiska. 

Protest Białorusinów, 
„ Otrzymaliśmy odpis następującego 
ism»: 

GENEWA.  Prezydjum 
mniejszości narodowych. 

W imieniu czterech białoruskich poli- 

ruskiego Komitetu Narodowego wobec tego, 
iż Komitetu takiego, któryby był uznany 
przez całe społeczeństwo białoruskie, nieria, 
Były komitet Białoruski Narodowy w Wil: 

konferencji 

Marynarka polska 
hadze. 

KOPENHAGA, 24 VIII. PAT. Dania 
21 bm. rano przybyły do portu w 
Kopenhadze pod dowództwem — Ко- 
mandora Solskiego kanonierki polskie 
«Komendant Piłsudski» i «Generał 
Haller», witane bardzo serdecznie 
przez władze i społeczeństwo duń- 
skie. Komandor Solski wraz z ofice- 
rami kanonierek złożył wizyty w po- 
selstwie polskiem i admiralicji duń- 
skiej. Poseł polski Rozwadowski re- 
wizytował oficerów polskich w towa- 
rzystwie swej małżonki i sekretarza 
poselstwa p. Maihomme. Wśród sze- 
regu uroczystości na podkreślenie za- 
sługuje bal, wydany przez marynarkę 
królewską na cześć gości polskich, 
oraz Śniadanie, wydane przez posła 
Rozwadowskiego dla marynarki duń- 
skiej i polskiej. W poselstwie pol- 
skiem edbyło się również wielkie 
przyjęcie, ma którem byli obecni licz- 
ni przedstawiciele władz duńskich, 
dyplemacji oraz grono osób zapro- 
szonych. Ze swej strony oficerowie 
polscy wydali śniadanie na statkach, 
w którem wziął udział peseł Rozwa- 
dowski i naczelny admirał floty duń- 
skiej Ambrup z gronem oficerów. 
Ponadto „Alliance Franzaise" wydała 
duży bankiet i bal ńa cześć obecnych 
w Kopenhadze iotników francuskich 
i marynarzy polskich. W ciągu swe- 
go 44томеро робу! w Kopenha- 
dze oficerowie i marynarze polscy 
byli podejmowani gorąco przez spo- 
łeczeństwo duńskie. Rozkazem kró- 
łewskim oficerowie obu kanonierek 
udekorowani zostali orderem Dane- 
broga. W czasie zwiedzenia królew- 
skiej fabryki porcelany goście połscy 
otrzymali bardze cenne upominki. 
Kanonierkł odpływają do Gdyni jutro, 
t. j. dnia 25 b. m. 

Pogrzeb Zaghlula:Paszy. 
KAIR, 248 PAT. Pogrzeb Zag- 

w Kopen- Wycieczka lotników angiel- 
skich. 

LONDYN. 25.Vili. PAT. Minister 
lotnictwa angielskiego sir Samuel 
Hoare przybył wczoraj drogą  po- 
wietrzną z Kopenhagi do Felixsto- 
we. 3 inue  hydlopiany angielskie, 
które brały udział w tej wycieczce 
opuściły wczoraj Kopenhagę udając 
przez morze Bałtyckie do portu pol- 
skiego Pucku. 

Trzęsienie ziemi w Szwaj. 
carji. 

GENEWA, 24, 8. Pat. Dziś w 
nocy o godz. 12ej min 3 odczuto w 
Oberengadin silne wstrząśnienie pod- 
ziemne. 

Prez. Massaryk chory. 

PRAGA, 25 8. Pat. 
Маззагук od kiłku dni niedomaga 
tak, że wyjazd jego do rezydencji 
Tapolczany na Słowaczyźcie został 
odłożony, 

Kongres delegatów rad zało- 
gowych woj. Śląskiego: 

KATQWICE, 24 Vili. Pat. Dziś 
obradował iu kongres delegatów rad 
załowych woj. Śląskiego, zwołany 
przez Zespół Pracy. Tematem obrad 
było głównie obecae położenie гобо- 
iników oraz sprawa zatargu zarobka* 
wego w górnictwie, przyczem dama- 
gańo się szybkiego rozstrzygnięcia 
tej sprawy. W dziedzinie ubezpieczeń 
sacjalnych wyrażono życzenie zacho- 
wania dodatnich stron ustaw, abowią- 
zujących w b. zaborze pruskim, oraz 
žądano, aby robotnicy w 55-ym r. 
życia mogli uzyskać prawo do renty 
inwalidzkiej z tem, że najniższa renia 
wynosiłaby. 70 zł. miesięcznie. Obra- 
dy usiłowała zakłócić garstka kamu- 
nistow, lećz zwarta postawa większo- 
ści dełegatów przeszkodziła im w tych 
zamiarach. 

Prezydent 

tycznych, społecznych i kulturalnych orga: 
uizacji zgłaszamy swój protest przeciwko 
temu, iż o konferencji mniejszości narodo- 
wych nie były w swojem czasie poinformo- 
wane białoruskie polityczne i kulturalne 
organizacje, wskutek czego na konferencji 
białoruska mniejszość w Polsce, licząca 
przeszło 2 miljony osób — nie įma wlašci- 
wego przedstawiciela. 

Ooecność na konferencji tylko jednego 
posła Roguli w żadnym wypadku nie mo- 
e być uważana za przedstawicielstwo 
całej mniejszości białoruskiej w Polsce, 
a to dlatego, że poseł Rogula jest Ieade- 
rem połowy niedawno podzielonej, najbar- 
dxiej słabej ilościowo i podwzględem wpły- 
wów organizacji —Związku Włościańsk ego. 

Nie może on występować i w imieniu 
przedstawicielstwa parlamentarnego Narodu 
Białoruskiego, bowiem klub poselski biało- 
ruski po wyborach składał się z czternastu 
posłów i -senetorów, z których połowa х 
rozmaitych powodów wybyła. Obecnie jest 
tyłko siedmiu posłów i senatorów, wszyscy 
podzieleni na grupy partyjne. Poseł Rogula 
należy do grupy Włościanskiego Związku, 
który liczy tylko dwóch posłów. 

Tym mniej p. Rogula ma prawo wy: 
stępować w imieniu samozwańczego Biało- 

nie, który jak dotychczas obejmował tylko 
radykalne ugrizpowania białoruskie, obecnie 
rozpadł się na dwa, jeden drugiego nie 
uznający, jak również nie uznany przez 
społeczeństwo białoruskie. 

Wobec powyższego oświadczamy, iź 
wszelkie wystąpienia p Rogull na konfe- 
rencji mniejszości: narodowych winne być 
uważane tylko jako wystąpienia pewnej 
grupy politycznej i żądamy, by na przy- 
szłość o terminie zamierzonych konferencji 
były powiadamiane wszystkie białorus kie 
polityczne, kulturalne { społeczne organi- 
zacje z tym, by mogły one, zgodnie z re- 
gulaminem konferencji, wybrać i posłać na 
przyszłą Konfe1encję należycie upoważnio- 
nych przedstawic eli, którzyby mieli prawo 
reprezentować i występować w imieniu 
całej mniejszości białoruskiej w Polsce. 

(—) A. Pawlakiemicz, 
Prezes Białoruskiej Rady Narodowej. 

(-) A Jakimowicz, 
Prezes Towarzystwa Prasweta 

Redaktor (—) T. Wiernikowski, 
W imieniu Białoruskiej Partji Narodowej 

> (—) H. Konopacki, 
W imieniu Białoruskiego Ko nitetu do Spraw 

Samorządowych. 

wanej wspólnie liście wyborczej zaje 
mują przedstawiciele inteligencji, da- 
łej następują nazwiska przedstawicieli 
drobnej  mieruchomości, handlu i 
przemysłu. ° 

Wobec usilnych zabiegów żydów 
opanowania całkowicie władzy w Ma- 
gistracie początkowo  projektowano 
całkowity sabotaż wyborów na znak 
protestu, Tym sposobem żydzi zdo- 
byliby wszystkie mandaty. Czwarte- 
go września sytuacja wyjaśni się. 7. 

WOŁKO WYSK. 

— Starosta wolkowyski szy: 
kanuje T-wa sportowe. Pomimo 
tego, ze Rząd Polski, jak zresztą i 
wszystkie inne na całym globie, wszel: 
kiemi siłami popiera sport we wszy- 
stkich' jego przejawach uznając, że 
tężyzna ducha możliwa jest tylko 
przy tężyźnie fizycznej, istnienie To- 
warzystw sportowych w Wołkowy: 
sku znajduje prawdziwą tamę do roz- 

Panie Boże, jeżeli powiem nieprawdę, 
że tu i owdzie nawet okienica na ba” 
kier. Opuszczone, jakby, doprawdy, 
już zapadały się w ziemię, już miały 
w proch się rozsypać. A między te 
stare, staroświeckie, ulirastylowe do- 
my powtykane tu i owdzie kamieni- 
cę co się zowie modern — ehydną, 
wołającą w niebogłosy © uprzątnięcie 
jej co rychlej. Kamienicami też „do- 
chodowemi* pozatykano dziury od 
wojennych pożarów. Jest nawet jed- 
na, tak bezczelnie „secesyjna”, że 
chciałoby się nogą kopnąć, 

G mnazjalny, wspaniały gmach, ar- 
cydzieło genjalnego architekta Sewe- 
ryna Jensena, do czegoż podobny? 
Obity, otłuczony... Pożar zniszczył 
kopułę na wieży; pociski kulomiotów 
powysadzały na wieży okna i pokru- 
szyły balustradę, Piękny gazon przed 
gmachem niewiedzieć poco:zasadzono 
drzewami, krzakami i kwiatami. Wszy- 
stko to dziko rozrosło się za zdeze- 
lowanym parkanem. Na pięirze od 
dziedzińca mieszka p: dyrektor z ro- 
dziną. Wakacje. Pusto i głucho. Tyl- 
ko z pod drzew na prawo, gdzie ro- 
dzina i goście p. dyrektora spędzają 
upaine popołudnie, dolatują dźwięki 
łatewskich jakichś wyrazów. Z tyłu 
za gmachem zabudowano już oddawe 
na płac zadrzewiony, gdzieśmy to pod- 
czas uroczystości stułecia po grecku 
publicznie „Antygonę” grali. Lecz od 
podwórza przez otwarte, a tak niskie 
okna parterowe zajrzeć możną do 
wnętrzą... do kiasy, de tej samej kla- 
gy.. z temi samemi, tak samo usia- 
wionęmi ławkami... gdzieśmy siedzieli. 
Była to Quarta A, Tu, akurat tu, u 

woju w osobie p. Starosty. Czem ob- 
jašnič taką niechęć p. Starosty do 
Sportu d-prawdy niewiadomo. Za- 
wiązane u nas i rozwijające się po- 
czątkowo T-wó sportowe pod nazwą 
„Czarni* musiano rozwiązać, gdyż p. 
Starosta swemi posunięclami uniema- 
żliwił jego egzystencję. Zakazywanie 
gier, tuż przed zawodami, z drużyna- 
mi sprowadzonzmi z innych miast, a 
wiąc narażanie T-wa na straty ma- 
terialne, oraz wszelkiego rodzaju szy- 
kany sprawiły, że T-wo zlikwidowano, 
a przecież Polski Związek Piłki Noż- 
nej, którego członkiem jest T-wo 
„Czarni*, legalnie istnieje jako oso- 
ba prawna i szykany w stosunku do 
jednej z jego agėntur jaką jest T-wo 
„Czarni* są zjawiskiem conajmniej 
dziwnem. 

Pan Wojewoda, który jest preze- 
sem komitetu wojew. W. F. i P. W., 
zechce zapewne wejrzeć w tą sprawę. 

Sportowiec. 

OE ECCE SE EE EE e EO 

hiula-Paszy odbyl się bardzo uro- 
czyście. Zwłoki b. premjera umiesz- 
czono na lawecie armaty. Kondukt 
pogrzebowy otwierał .pułk kawalerii, 
za którym postępowały 3 pułki pie- 
choty i baterją artylerji. Równolegle 
szedł pochód studentów. W czasie 
pogrzebu zdarzył się na ul. Moha- 
med-Ali wypadek, mianowicie zawalił 
sią baikon jednego z domów, na któ- 
rym znajdowało się 12 osób. Trzy z 
nich poniosły śmierć. 

Król Borys w Wersalu. 

WERSAL, 248 PAT. Przybył tu £ 
wczoraj król Borys, który ranek po- 
święcił zwiedzaniu pałacu. Popołud- 

„_ Вог! 1., 
KapeluSZ8: ranię г . 

miu król Borys udał się do Rambsu“ 
ilet, gdzie złożył wizytę prezydęne 

E. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

KA KAL KAL KK R A Е НО 
4ro oddz, 

Szkoła Początkowa 

Haliny Siewiczowoj 
ul. Uniwersytecka 1 

przyjmuje zapisy dzieci pd lat 7 do 
12-tu codz. od 10 — 12 w poł., oraz 

od 4 do 6 wiecz. 
Egzamina 30 i 31 b. m. 

  

owskie czap. 
rondel. szk, Śr. 
państw. i 0.0. 

towi Doumergue. Jezuitów. 

‘° Amnestja sowiecka. 

RYGA, 248. Z Moskwy donoszą, 
iż władze sowieckie ogłosić mają am. 
nestją z okazji 10 lecia rewolucji. 
Amnestja obejmie przestępców  poli- 
tycznych, w liczbie około 1000 osób. į 
M ędzy innymi z dobrodziejstwa am- 
nestji korzystać będą duchowni roz- 
maitych wyznań, przebywający w 
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przejścia na pierwszem miejscu, w 
ławce trzeciej, siedział Minkiewicz (kto 
nie zaa w Wilnie doktora Michała 
M nkiewiczal) tu ja siedzialem.. a tam 
Lubomir Dymsza. czy może Henryk... 
już nie pamiętam. 

A gdy się tak w te miry wpatruje, 
to jakby się wpatrywała w ten cały 
tłum, tak, tłum polskiej, naszej mło- 
dzieży, który przez dziesiątki lat prze- 
pływał przez te gimnazjalne klasy i 
sale. Ubi sunt qui ante nos koc loco 
fuerunt? Gide uzjrodowitsi „mita- 
włamie” z lat jeszcze 30-tych, 40-tych, 
50 tych? Tyszkiewicze, Krasiccy (z 
Wołynia i z Grodzitńszczyzny), Soł- 
tanowie (z Inflant) Skirmuatowie, Bro- 
choccy z Morynia, Gorscy, Billewi- 
czowie ze Żmudzi najrdzenniejczej, 
G:edrojciowie, Radeccy-Mikuliczowie, 
Chiudzińscy z Witebszczyzay, Dym- 
szowie, Mzdekszowie, Romerowie, Ko- 
morowscy... Gdzie spamiętać, gdzie 
wszystkich wyliczyć! Pczed laty pięć- 
dziesięciu samych Dymszów ze Zda- 
miszęk pięciu przeszło przez gimna- 
zjum mitawskie, Kościałkowscy Karol 
i. Rudolf, a ilu Wencławowiczów, Czap- 
skich, Witortów, Packiewiczów, Wie- 
liczków, Downarowiczów ste? Mita- 
wianin zasiada u nas w Wilnie na 
pierwszem miejscu w palestrze, naj- 
czcigodniejszy  Restytut  Sumorok; 
oprócz wspomnianego d-ra Minkie- 
wicza, pamięta dobrze Mitawę dr. 
Bernard Hłasko, co od Seplimy za- 
czynał w 18704ym; a najtęższy swa- 
jego czasu w Mitawie uczeń z grec- 
czyzny, co greckie pisał ex£emporalia 
tak biegie jak żadeń z mas, inžynier- 
górnik z zawodu, Bronisław Chądzyń- 

ski, do niedawna jeszcze miejskiemi Friedrichsona, co, o dziwo, odważył się 
Wilaa zarządzał fmensami. Z gimna- dodać na niej: vereideter Rechtsan- 
zjum mitawskiego pięciu nas w Du- walić obok, rozumie się, zvėrinais 
mie Państwowej zasiadało, obaj Dym- advokats, Przez pelargonje i mirty w 
szowie Lubomir i Henryk, Michał Be- oknie widać saloti daleki, bardzo dale- 
nislawski, Wosio, przepiaszam, Wło- ki od dawnego wygłądu.., Na fronto* 
dzimierz G-ocholski i piszący te słó- wych drzwiach b. domu Dymszów 
wa, Mitawianin, artysta-malarz deko- napis: Dziooklis iznomajams.. W '6- 
racyjay p. Packiewicz należy do do- grodzie byłego domu Romerów ani 
brze zaanych Wilnu osobistości; przez jednego drzewa, ańii jednej zstych sta- 
gimnazjum mitawskie przeszli pp. Le- rych grusz, z których sypały się już 
om i Michał Romerowie, obaj z Cis- w sierpniu przepyszne, delikatniutkie 
kad  infłanckich, P. Michał Romer „"anelki*... GMA : 
obecnie w Jeziorowcach gospodarzy. ilu Polaków zostało dziś jeszcze w 
Nazwisko za nazwiskiem ciśnie się Mitawie? Z garść będzie.jlstnieje prze- 
pod pióro.. Obie panie Kościałkow= cie, już coś rok z okładem, mitawska 
skie, tak w Wilnie znane z szerokiej filja Związku Polaków na Łotwie. Jest 
działalności społecznej i filantropijnej, szkoła polska. Uczęszcza do niej ze 
p. Hełena Romerówna utalentowana czterdzieści „dusz* polskiej dziatwy. 
malarka z „gniazda Romerów* па Co to pomoże? 
Bakszcię, pobierały mauki w Mitawie. Uderza brak absolutay napisów 

Całemi zazwyczaj rodzinami zjeż- niemieckich. Cudem spostrzeże się w 
dżano do Mitawy „dla edukacji dzie- oknie kartkę z napisem: Zwei sonni- 
ci*, ma szereg lat. Kupowano domy, ge, gut moblierte Zimmer zu vermie- 
bo korzystniejsze to było niź płacenie then. Cukierni „„Judzkiej* mie szukać. 
rok w rok komornego. Własne domy G-zie dawnyfTorckiani? ‚ Gdzie tłum- 
mieli w Mitawie Dymszowie. Kościał- «1. | huczne; sylwestrowe lolerje na 
kowscy, Chądzyńscy, Narbuttowie, cukry i torty u Torckianiego? Jest 
Madekszowie, bar. Stempelowa z do- przy uł, Wielkiej 'B. Rósch (lub z ło- 
mu Komorowska... tewska B, Resz), co go każdy wam 

Dziś już polskich domów w jel- wskaże. Przypomni się Nowogródek, 
gawie niema. Sporo nieruchomęści, Oszmiana... O dziwol Napisy w trzech 
mówiąc nawiasem, poskupywali po językach: Saldejams — Gefrorenes — 
wojnie żydzi, Morożnoje. Lepsza cukierzaka jakiejś 

Były dom Kościałkowskich stoi uczciwej, korpuleninej paniuiki przy 
wciąż przy Pałais Strasse, dzisiejszej Palalsstrasse, Chętnie gawędzi. Co 
Akademja iela, ale w opłakanym stanie, „odchodzi*? Nic nie odchodzi. Czy to 
nieremontowany ed Bóg wie kiedy. można nazwać „ruchem*| Powiadają: 
Właścicielem jest niejaki pan V. Ru- na'lodach zarabiam Bóg wie ile. Nie- 
dolsh, Na drzwiach b. parterowego wierz pan temu, Czy tu w Mitawie 
mieszkania b. właścicieli karta p. potrzebne lody po 40 santimów por«
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODNICH, 

Eksport podkładów kolejowych i sleeprów z 

Ča Wileńskiego i Nowogródzkiego w r.1926 

W roku 1926 eksport podkładów Wileńskiego i Nowogródzkiego przed- 
i 

: ikolejowych i sleeprėw  Z terenu woj. stawiał się następująco (w tonnach): 

a. Województwo Wileńskie. 

Gdańsk Niemcy Łotwa 

c) Województwo W'leńskie. 

(eksport w zestawieniu do eksportu 
Państwa). 

в& ZE 
Z ч SB 

RZA 
R 23 CE 
&ч Ba Sa 

* rok 1924 (ostatnie 
х 9 miesięcy 247349 20320 8,2 

rok 1925 488072 45725 9,4 
rok 1926 558298 —. 56013 10,0 

  

  

Stacje nadania 

Rudziszki 2541 1996 W SĘ 

Nowo-Święciany — — 65 Mi 

Jaszuny 2127 2188 2128 + 

Smorgonie 60 — 57.3 Ah 

Landwarów 28/4 195 805 я 

Podbrodzie 1054 570 1932 p 

Gudogaj 90 = 3105 S 

Krzywicze 165 60 1664 io 

Wilejka 2059 — — ЕЫ 

Parafjanów 2025 — — po 

Bezdany 931 440 4А7 8 
Podswilje 423 = 1350 I k 

Stasiły 532 216 691 1 = 

Olkieniki 1014 463 — > 

Lyntupy 138 - 1317 > 

Oszmiana 168 — 926 i 

Gieładnia 157 — 883 191 : 

Usza 911 -Й — М 

Wilno 836 30 — o 

Zalesie 245 — — 24‘5) 

N. Wilejka 15 — 165 20 
Kiena 143 56 16 iż 

©iechnowicze 202 — — 2 

Soly c= = 196 na 

K rólewszczyzua 137 — — н 

Budsław 135 — — > 

głębokie 50 — = > 

Ziabki 24 — = ж 

Mołodeczno 11 — а 

Razem . 19.707 6214 30 092 56.013 

b) Województwo Nowogródzkie. 
Prusy 

Stacje nadamia Gdańsk Niemcy Łotwa Wo Razem 
nie 

i 27604 1000 — 2636 31240 

Ž 4 16870 2612 — 61 13;;3 

Lachowicze 13007 570 1650 - iš Ž 

Domanowo 9521 1135 — 75 19634 

Leśna 1687 1075 — 932 ZE 

Bieniakonie e p = _51 1 = 

ka 4605 2 240 22 za 

i 3644 3 

zez” 3137 440 75 262 394 
Horodziej 2950 274 —- — ЗЁЁЗ 

Baranowicze 3080 — — — = 

Budy 2386 — — — 3 

Lida 2182 61 92 — B 

Różanka 1366 637 — — w 

Mułczadź 1741 — — Ž 15 p 

Nowojelnia 1682 — — 2 е 

Bohdanów 51 — 127. — 2 

Juraciszki 1029 167 27 75 — 

O 1238 * и Ža 1270 
Žereb tė Wika 272 447 — — 719 
Poloczany 149 30 go > 2 

Horodzki 80 — 

Кагет 116,861 11,416 3356 5167 136800 

Porównanie z eksportemi w r. 1924 do wzrostu wywozu, jak również opa* 

i 1925 (patrz moje obliczenia w „Sla- nowania tych lub innych rynków 

-wie" Nr. 5 z do. 8 stycznia b.r.) daje zbytu. llustracją powyższego Są po- 

uam możaość powzięcia zdania co niższe tabele: 

a) Województwo Wileńskie. 

(eksport w g rynków zbytu). 

  

  

W r. 1924 W r. 1925 W r. 1926 

Porty i kraje (za ostatnie 9 mie: 
: sięcy) 

przeznaczenia un proc. tonn proc. tonn proc. 

3 2 
й 5442 26.8 16728 36.6 19707 35. 

JRE 14608 714 28097 „614 6214 t 

Łotwa 75 04 789 1.7 |" е { 

Prusy Wschodnie 195 0.9 111 03 

Razem | 20320 100.0 45725 100.0 56013 100.0 

b) Województwo Nowogródzkie. 

(eksport w-g rynków zbytu). 

Porty i kraje W r. 1924 W r. 1925 : W r. 1926 

ia tonn proc. tonn proc. опп proc. 

Gdansk“ 73%, 37164 75.9 76683 90.1 116861 85.4 

Niemcy 9609 196 z, i A a 

tw: 323 0.7 В 

%:ш; Wschodnie 1756 36 2002 23 5167 37 

Inne 7 0.2 — = а 

Razem 48929 100.0 85091 "100.0 136800 100.9 

d) Województwo Nowogródzkie. 
(eksport w zestawieniu do eksportu 

Państway. 
žė ZE 

=> + Ф & 
Rag 23 
e o 3 Šu 

du Wa aż 
rok 1924 (ostatnie 

9 miesięcy 247349 48929 19.8 
rok 1923 488072 85091 17.4 
rok 1926 558298 136800 24.5 

Nie wchodzimy w ebjaśnienie po- 

wyższych tabel—cyfry posiadają swo- 

ją wymowę, Zaznaczyć tu musimy 

jednak dwa niewątpliwe fakty: po- 

prawę (względną) w przemyśle i 

wzrost opanowania rynku łotewskiego. 

Poza eksportem do Gdańska i 

zagranicę należy odnotować wywóz 

do innych województw, który dla 

w-wa wileńskiego wynosił w r. 1926 

—1273 tona i dla Newogrodzkiego— 
8423 tonn. Nie włączyłem tu skoło 

2000 tonn, które w «Roczniku sta- 
tystycznym» figurują w rubryce «sta- 
cyj różnych», lub «pozestałych»—przy- 
puszczam bowiem, że stacje te co 
najwyżej mogły mieć znaczenie tylko 
dla obrotu wewnętrznego, względnie 
odnoszą się do terenu poza granica- 
mi rozważanych województw. 

Z. Hartung. 

P.S. W zestawieniach eksportu w r. 
1926 zmuszony jestem jak już przedtem 
przyimowač za punkt wyjścia dawny teren wo- 
jewództw niezależnie od wprowadzonych od 
stycznia 1926 r. zmian granic powiatów i 
województw. Inaczej bowiem porównawcze 
zestawienie mijałoby się z celem. kMoniewaz 
podaję stacje — korektywy pod tym wzglę- 
dem są aż nazbyt łatwe. E 

Z. H. 

INFORMACJE. 
Zapowiedź zwiększenia sieci 

dróg. 

Ministerstwo Robót Publicznych opra- 
cowuje obecnie plan robót drogowych na 
rok 1928-29. 

Projekt nowego budżetu jest większy od 
obecnego w dziaje drogowym o 40 proc. 

Główną pozycję w budżecie departamen- 
tu drogowego (50 proc.), stanowią koszty 
konserwacji d:óg. : 

Budżet na rok 1928 29 przewiduje budo- 
wę 74 kim. szosy na drogach państwowych 
kosztem 4 miljonów złotych i przeszło mi- 
ljon złotych na budowę dróg samorządo- 
wych. Drogi te budowane będą głównie w 
województwach wschodnica. 

Budowa mostów państwowych. przewi- 
dziana jest w 12 województwach. Koszt bu- 
dowy wyniesie 4 miljony sześćset tysięcy 
złotych. 

Przy dotychczasowem tempie prac, za- 
krojonych w ramsch obecnego budżetu, roz- 
budowa naszych dróg jest kwestją kilkudzie- 
ciu lat. Przyśpieszenie robót, przy zaciągnię- 
ciu pożyczki zagranicznej jest przez Mini- 
sterstwo Robót Publicznych rozpatrywane. 
Ministerstwo otrzymało szereg b. korzystnych 
ofert, dotychczas jednak żadna z tych ofert 
nie została przyjęta. Należy zaznaczyć, że w 
wypadku powierzenia robót firmom zagra- 
nicznym mielibyśmy drogi bitumowane, o 
100 proc, trwalsze, lecz droższe. 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny na materjały leśne 

w Wilnie. Deski sosnowe czyste 
100 zł. za 1 festmetr, półczyste 75, 
stolarskie 110, dębowe | gat. 200, 

  

otwierać trumny książęce. Zalutowano 
je szczelnie. k : 

Tradycja miejscowa upiera się przy 

a? Niepotrzebne. Kto będzie jadł? 

tm teraźniejsze publiczności aż nad- 

to dobre te lody, co na ulicy się 

sprzedają. 

Jakoż, prawda, na każdym niema 

kroku, na każdym rogu ulicy: wózek 

z lodami. W Schlossgartenie, w nie- 
dzielę popołudniu cała zabawa: lody 

jeść od <marożnika». Drzewa ogrom- 
nie się po całym ogrodzie Zamko- 

kowym rozrosły. Publiczność... ach, 

publiczność! Na Schloss straszno spoj- 
czeć. Wypalony od wewnątrz. Komi- 
my z nad zrębu ścian sterczą. ' 

A co to byla za rezydencja ksią- 

žęcal Co za ogrom! Dzieło budowni- 
cze Rastrelli'ego. W apartamentach 

zwanych cesarskiemi pamiętam na 

ścianach adamaszkowe obicia; sztuka- 
terje, wytworne meble, kemaaty przy- 

Ininające Sanssouci, A _ starczyło 

tem, że tonole piramidalne przed 
frontem Schloss u sadził Burbon-wyg- 
naniec, późwejszy Ludyik XVIII, któ- 

ry, ak wiadomo, dwukrotnie z rodzi- 
ną i dworem mieszkał na zamku w 

Mitawie, korzystając:z gościny i schro- 
nienia. : : 

Kiedy podźwigaie się mitawski 
Schloss z tak okrutnej ruiny? Czy. 
po źwignie się kiedy? Kto wyłoży na 
taki remont? Taki ogrom, taka de- 
wastacjal A jednak... remontuje się 
zamek. Niedostępny jest doekoła od 
pozwożonych cegieł, wałów piasku, 
kamieni, rusztowań. Właśnie w kilka 

dni po moim pobycie w Mitawie 
wprowadzili się na mitawski Schloss 

pierwsi znowu mieszkańcy. Zaloko- 
wała się w biurach, przyprowadzonych 

miejsca na biura różnych dykasteryj jo jakiego takiego = porządku, 

administracyjnych, rządowych, na mie- gyrekcja kolejowego dystansu Mitawa« 
szkanie dla p. gubernatora kurlandz- Tukum. 5 

kiego. Cerkiew jego domowa miała 2 

obszar trzech dawnych sal ksiąžęcych 

reprezentacyjnych. 

W prawem skrzydle Schloss'a, w 

parierowym sklepie spoczywały uum- 

ny ze zwłokami Kettierów i Bironów. 
Ze trzydzieści ich było. Za moich gi- 

mnazjalnych czasów pokazywano Zwig- 

dzającym doskonale zakońserwowane 

zwłoki księcia Ernesta Birona. Twarz 
jak z kości słoniowej, nos odrobizę 

edkruszony; peruka, długi zau! na 
wy, aksamiin odbity e awy. 

i, gwia Adas na Bardzo, bardzo drobnemieszczanski. 

lewej piersi, pończochy, trzewiki z Rosłe, urodziwe dziewczęta; wysiro- 

klamrami. W roku 1884-ym zakacano jeni odświętnie kawalerowie, widać, z 

Stoi tylko jeszcze jak stała od- 
wieczna poczta „konna“, & przed któ- 

rej, ma Poststrasse, odchodziły za mo- 
jej jeszcze pamięci... dyliżansy, tak, 
dyliżansy przez Janiszki do Szawel, 
gdzie się z dylizansu do pociągu 
przesiadało. 

Po Bachstrasse—zowie się. teraz: 
Upes eela — bulwarkiem nad brze- 
giem Dryksy przachadza się niedzie* 
lami łotewski beau monde Mitawy. 

warsztatów lub od wiejskiego pługa. 
Tylko i wyłącznie słychać łotewski 
język.. . 

Po Dryksie publika używa prze- 
jaždžki na łódkach. Największa to, a 
po za kinem jedyna rozrywka letnia. 

Para jakichś staruszek w czarnych 
sukniach „od waszeci*, w staromod- 
nych kapeluszach na siwych „nio- 
bach”, siedzi na ławeczce i cicho 
rozmawia — po niemiecku. Cicho — 
jakby się żenowały swojej niemieč- 
czyzny. Gdy gęściej idą ludzie, sta- 
ruszki milkną i jakby zalęknione po- 
patrują na defilujące mime dziewczę” 
ta rosłe i urodziwe, głośno i wesoło 
przekomarzające się z asystującymi im, 
odświętnie wystrojonymi kawalerami. 

Tam, na tej ławeczce, na niegdyś 
najdystyńgowańszej Bachstrasse, za 
miera ostatnia może cząsteczka starej, 
przedwojennej Mitawy. 

Cała ena, dawna, stara Mitawa 
zamiera; schodzi z pola; znika. Oto 
tak właśnie rozpada się w ruinę, kru- 
szy siłę, butwieje, istnieć przestaje 
wszystko, co tu było -- przed pięć- 
dziesięciu laty, Oto tak wygląda roz- 
padająca się w gruzy, rozkładająca się 
jak trup w mogile, rozsypująca się 
w proch — Mitawa moich wspom: 
nień. 

Lux aeterna luceat ei. 

tD-+C-N) 

* Cz. Jankowski, 

DIE 

Il gat. 175, brzozowe 1 gat. 140, Il gat. 
95—100, ołchowe | gat. 150, II gat. 
105, jasieniowe I gat. 175, Il gat. 200, 
grabowe 355. 

— Cement polski do Łotwy. 
Wywóz cementu polskiego zagranicę 
wzmógł się w ostatnich miesiącach 
znacznie. Przez stacje graniczne prze- 
szło do Łotwy z polecenia jednej tyl- 
ko firmy 2.200 tenn cemeniu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 sierpnia 1927 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz.  Kupn 

Dolary 8,91 8,93 8,89 
Belgja 124,52 12483 12421 
Holandja 358,50 359,40 357,60 
Londyn 43,49 43,60 43,37 
Nowy-York 8,93 8,95 891 
Paryž 35,07, 35,15 34,98 
Praga 26,51 26,57 26 45 
Szwajcarja 172,46 172,89 172 03 
Wiedeń 126,00 126,31 125,69 
Włochy 48,75 48,87 48,63 

Banies; Procentowe 
Dolarčwka 50,75 — — 
poż konwers. kolejowa 59 
ożyczka dolarowa 83.00 82,50. 

10 proc. Kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwersyjna poż. 62, 
8 proc. listy Banku Gosp. Kraj. 93.— 
4 i pół proc. ziemskie 57,— 57,25 
4 proc. ziemskie ;50,50 
8 proc. warsz. 75,— 
8 proc. ziems, 77,50 
8 proc. dolarowa 92, 

Dr med. Władysław Zahorski 
członek honorowy Wileńskiego Towarzystwa 

Lekarskiego zmarł 24 sierpnia r. b 

Cześć Jego Pamięci. 

Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, 

5 kónwers. kolejowa 61. i 
8 pr. obi. komun. B:ku Gosp. Kraj 92, 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

Wilno, dnia 25 sierpnia | 1927 r. 
Banknoty. 

Dolary St. Zjedn, 8,92 8,91 

: Złoto. 
Ruble 4,741/, 4,731/ą 
Dolary 9,05 9,00 

Papiery państwowe. 

Dolarówka 5 dol. 61. 

Listy zastawne. 

Wil. B, Ziemsk. zł, 100— 51.50 

Wysiedlenie z granie Polski Dziergacz=Ada= 
mowicza. 

W dniu wczorajszym władze bez- 
pieczeństwa, działając na mocy rozpo- 
rządzenia władz centralnych, wręczyły 
emigrantowi rosyjskiemu,  Wiaczesła- 
wawi  Dziergaczowi - Adamowiczowi, 
zam. w Wilnie przy ul, Sniadeckich 3, 
dekret, wzywejący go do opuszczenia 
Polski do dnia 29 bm. Wspomniany 
Dziergacz-Adamowicz był swego cza- 
su atamanem oddziału partyzanckiego, 
znanego pod nazwą <Zielonyj Dub». 

  

Dowiadujemy się, że decyzja o wyda- 
leniu z granie Polski Adamowicza 
nie jest związaną z polityką, jak to 
miało miejsce w ostatnim wypade 
ku wydałenia emigrantów. Jednocze- 
śnie z tem dowiadujemy się, że prze- 
widywane jest wręczenie podobnego 
dekretu dwum osobom. Wrazie nie- 
zastosowania sią do powyższego za- 
rządzenia, w ds. 30 bm. Adamowicz 
będzie wysiedlony przymusowo, 

  

KRONIKA 
    

    

  

| PIĄTEK 

26 Das 
N.M.P. Jasn. 

jutro 
P. Relikw. 

Spostrzeżtena meteorologicsze Zakład 
Matesrologii D. 8. B. 
1 Gris 26—VIII. 1927 i, 

Wsch, si. o g. 4 m. 36 

Zach. sł o g.18 m. 40 
* 

Ciśnienie 
brednie i w 

Temperatura j AE 
średnia > 
Opad za do- i i 
Wiatz \ Północno-wschodni. 
pizeważający | 

U wag i: Pochmurno, burza, ulewa 
Minimum za dobę -1-130C 
Maximum za dobę -|-220C V 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia 

URZĘDOWA. 
— Rewizja piekarń. Na mocy 

rozporządzenia Pana Ministra Spraw 
Wewnętrznych mają być poddane 
gruntownej rewizji do 1 października 
1927 r- wszystkie piekarnie, przyczem 
niecodpowiadające przepisom Pana 
Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 
26.111921 r. (Dz. Ust. R- P. Nr. 26 
poz: 151), ale nadającė się do upo- 
rządkowania zgodnie z wymaganiami 
przępisów, otrzymają termin dla prze- 
prawadzenia remontu i t. d. do 1 lip- 
ca 1928 roku. Piekarnie zaš nieodpo- 
wiadające przepisanym warunkom i 
nienudające się. da uporządkowania 
zostaną zamknięte, 

— (t) Starosta Brasławski bawi 
w Wilne. Bawi w Wilnie Starosta 
pow. brasławskiego p. Januszkiewicz. 

dzić taki przymus ną okres jednego 
roku, co wymaga też specjalnego 
dekretu Prezydenta Rzeczypespolitej 
lub ustawy sejmowej. 

— Turbozespół dla elektrowni 
miejskiej. W związku z budową e- 
łektrowni miejskiej Magfstrat m. Wil- 
na został powiadomiony, iż zamówio: 
ny w swoim czasie przez Magistrat f 
turbozespół dla ciektrowni © sile 
3000 kilowatów został przez firmę w 
Bernie wykończony i ztiajduje się w 
warsztatach pomienionej fabryki w 
celu wypróbowania. 

Wobec powyższego też Magistrat 
wydelegował po odbiór turbozespołu 
kierownika wydziału ełektro-technicz- 
nego p. inż. Glatmana. 

— (x) Mag'strat wydz'erżawia 
władzom wojskowym iotn sko na 
Porubanku. L.O.P.P. zwróciło się w 
s»oim czasie do Magistratu m. Wil- 
na o wydzierżawienie placu na lotni- 
sko, zajmowanego dotąd przez wła- 
dze wojskowe na Porubanku. 

Piac ten, jak wiadomo, jest wlas- 
nością miasta i był dotąd  zajmowa- 
ny przez wojskowość na warunkach 
nieosreślonych. Na wczorajszem _po- 
siedzeniu Magistrat postanowił wy- 
dzierżawić cały ten obszar władzom 
wojskowym i w celu tym też zwrócił 
się do Departamentu Lotnictwa, Ł.O. 
P.P. zaś będzie miała możność ko- 
rzystania z tego placu za zezwole- 
niem odnośnych władz wojskowych. 

WOJSKOWA. 
— (Э Dowódca OK, Li rewizy. 

tuje Vice-Wojewodę p. Malinow- 
ski:go. W dniu wczorajszym bawią- 
cy w Wilnie służbowo Dowódca 
Okręgu Korpusu Ill złożył wizytę p. 

, program. 

— (t) Państwowa akcja meljo: V.ce-Wojewodzie Malinowskiemu. Wi- 
racyjna na terene woj. Wileńskie- zyta ta ma charakier rewizyly gdyż 
go Z nastaniem wiosny r. 1928 ma przed kilkoma dniami p. V/ce-Woje- 
powstać „w Wilnie państwowe biuro woda będąc w Grodnie na uroczy- 
meljoracyjne, które przygotuje grunt 
do szerokiej akcji meljoracyjnej па 
terenie całego województwa. 

SAMORZĄDOWA 
— (t) Pierwsze organizacyjrie 

pos'ed:en'e Sejm ku Dowiadujemy 
się, że na dzień 10 IX r.b. wyznacza» 
ne zostanie pierwsze, organizacyjne 
zębranie nowoobranego sejmiku pow. 
Wileńsko-Trockiego. 

d 
MIEJSKA. 

— (x) Pożyczka w kwocie 8 
milį dla m, Wilna. Jak nas infor. 
mują, Magistrat- m. Wilna nawiązał 
stosunki z pewnym konsorcjum an- 
gielskiem w celu otrzymania długoter- 
minowej pożyczki w sumie 8 milj. zł. 
na różne cele inwestycyjne m. Wilna, 
oraz racjonalne skanalizowanie całego 
miasta. 

Pożyczka ta ma być zabezpieczo- 
ną na hipotece miejskiej, 

— (x) Przymusowe skanalizo- 
wanie m. Wilna. W związku z po- 
życzką, jaką Magistrat m. Wilna za- 
mierza zaciągnąć między innemi i na 
skanalizowanie wszystkich posesyj 
m. Wilna, na posiedzeniu Magistratu 
w dniu wczorajszym poruszano spra- 
wą przeprowadzónia ustawy 0 __przy- 

musowem połączeniu _ kanalizacji 
wszystkich posesyj w Wilnie, które 
dotąd jeszcze nie zostały skanalizg- 
warte, 

- |Jak wiademo przymus ten w  iu- 
nych miastach Polski jest już urze- 
czywistnieny i ebowiązuje každego 
właścicieła nieruchomości w ciągu lat 
5 skanałizować swe posesje, Magi- 
strat m. Wilna zaś zamierza wprowa” 

stościach zakończenia abozów W. F. 
odwiedził gen. Litwinowicza, 

„Dowódcy Ok. ll towarzyszył Szyf 
Sztabu Korpusu ppik. S. G. Krzysiak. 

; SZKOLNA, 

Kance'arja Państwowego 
Seminarjum Ochroniarskiego (Mo- 
muszki 36) czynna codziennie cd 
1l.ej do l.ej. Podania na kurs l-szy 
przyjmuje się do 28 go bm. Egzami- 
na wsiępne edbęcą się 1-g0 i 2-g0 
września od godz 9-ej rano. 

— Dyrekcja gimnazjum im., 
J. Lelewela. zawiadamiając obscnych 
w Wilnię nauczycieli oraz uczącą się 
młodzież gimnazjalną © zgonie leka- 
rza szkolnego ś.p. Dra Władysława 
Zahorskiego, grosi o wzięcie udziału 
w oddaniu ostatniej posługi zmarłemu 
i stawienie się w piątek dn. 26 b.m. 
© godz. 10 rano w kościele Damini- 
kańskim. 

Skórnicza  dokształczjąca 
szkoła zawodowa im Jana Ki- 
lińskiego w Wilnie, ul. Sk. pów: 
Ка 4. D.'uiałca  praktykantów 
szewckich, ryriaiskich, kuśnierskich, 
rękawiczniczych, gatbarskich i biała» 
skórniczych. Posiada również klasy 
ogólnozawodowe. Szkoła koncesjowa- 
na przez Kuratorjum Okręgu Szkol- 
nego Wileńskiego. Nauka prowadzo- 
ua według programu Ministerstwa 
Wyznań Religijnych 1 
Publiczaego. 

Kurs trzechletni, 
Nauka odbywa się w godzinach 

wieczorówych. Nauka bezpłatna. Za- 
pisy przyjmuje od godz. 9—3 Sskrę- 
tarjat Generalny Związku S. M. P.— 

Oświecenia ty 

ul. Zamkowa 8, a od godz. 5—7-ej 
wiecz. w kancełarji szkoły przy ul. 
Skosńwka 4 (lokal szkoły powszęch- 
nej Nr. 17), id 

: ROŽNE. 
‚ =— (t) Organizacyjne zebranie 
Wil. Oddz. T wa popierania eks- 
pansji zamorskiej Z inicjatywy b. 
v.ce konsula w Konstantynopolu p. 
E. Januwskiego w końcu b. m. od- 
będzie się organizacyłne zebranie wil. 
Oddziału Polskiego Towarzystwa po- 
pierania ekspansji zamotskiej. 

T-wo prajekiuje na dużą skalę za: 
krojoóe prace, mając na myśli orga- 
nizowanie własnych zagranicznych 
placówek handlowych, transportowych 
oraz opieki mad emigrantami i Wy- 
chodźcami. 

— Gwaltowna burza wczoraj: 
szą, W dniu wczorajszym poczynając 
od godziny ósmej szalała nad Wil- 
nem dawno nie widziana u nas pod 
względem gwałtowności ulewa, połą- 
czona Zz niemilknącemi grzmotami. Pa 
ulewnym deszczu nastąpiła kilkuminųs 
towa cisza, poczem okoła dziewiątej 
nastąpiły trzy, jedns po drugim szyb- 
ko nasiępujące uder;enia piorunów. 
Było to jakby sygnałem do zdwojenia 
sił błyskawie i grzmotów, Momental- 
nie ulice miasta wyludniły się į tylko 
niekiedy dały się słyszeć rozpaczliwe 
wołania spóźnionego przechodnia na- 
wolującego doreżkę. 

„ Publiczność zgrupowana w cukier- 
niach i teatrach zmuszona była ocze- 
kiwać na pomoc nadeslaną z domu 
w postaci palt i parasoli. Na ulicach 
powstały „wartko płynące potoki. 
Nawet policjantów j fuakcjonarjuszy 
twa „Klucze” zapędziła ulewa do 
bram. 

Częstokroć grzmoty przypomin. 
kanonadę artylerji. Nao ma 
czone zostały przedewszystkiem tele- 
omy. Niesumienni dorożkarze usiło- 

wali nawałnieę wyzyskać, słoną żądae 
jąc zapłatę. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Świe- tne widowisko codziennie oglądać można w Teatrze Polskim; jest niem <Maleństwo», komedja Niccodemi'ego, która od początku do końca bawi i wzrusza. Roię męską głów- ną powierzono St, Purzyckiemu, który z dn. 1 wrześala opuszcza Wilno, 

‚ —- Popołudniówka niedzielna. W 
niedzielę o g, 4 m. 30 pp. po cenach naj- niższych grana będzie słoneczna komedja 
Cailiaweta i Fiersa <Papa». 

W miejsc od 15 gr. 
— Produkcje taneczne w Teatrze Polskim, Wyb ine tancerki siostry Korze- niewskie. wystąpią w Wilnie dwukrotnie w a 27 map g ZA) pp. i AE 

- O g. 12 m, „w a 
Bolskiego. 1 E E 3 W interpretacji tych utalentowanych ar- tystek ujrzymy wartościowe produkcje tane- 
czne d.stosowane do muzykį: Griega, doń. noda, Gołda, Ipolitowa-lwanowa; Rubinsztej- na, Rachmaninowa, Wagnera, Moszkowskie- go, Macka, Meiselz i in. i 
„Zapowiedź występów sióstr Korzeniew- skich ' wywołała żywe  uainteresowanie wśród publiczności wileńskiej. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 3 zł. Bilety są do nabycia w kasie Teatru Polskiego od 11—9 w. bez przerwy. 

RADJO. 
— Program audycji warszawskiej. 
1200. Sygnał czasu, komunikat eż 

meteorologiczny, komunikaty <PAT», nad 

15.00. Komunikat gospodarczy i meteo: rologiczny, nad program, 
15.20—16 45 Przerwa. 
1645—17.00. Komunikat harcerski, 
17,00—17.25. Odczyt pt. «S.ulecie ro- 

mantyzmu — Il. Amadeusz Hofiman — zwia« 
stun romantyzmu w muzyce i poezji» wygł. 
p. Cezary Jelenta, 

1725—17.50. Odcżyt pt. <Radjo a obro- 
ma narodowa» wygł kpt. M. Fularski, 

17.50—18 00. Nadprogram, komunikaty. 
19.00—19.15 Komunikaty <PAT». 
19. 5—19.35. Rozmaitości. 
19.35—20 00. Qdczyt pt. «Czem może 

być sport dla rzemieślnika» z działu <Sport 
1 wychowanie fizyczne», wygł. p. Tadeusz 

Maltze. { 
20.00—20.15. Komunikat rolniczy. 
20.15 —20 30. Przerwa. 
20.30 Koncert wieczorny. 
2200. Komunikaty policji, komunikat 

lotniczo-metorologiczny, sygnał -cząsu, k: 
munikaty <PAT>, . sd 3 ) 

"uo PORT 
Najbliższe zawody sportowe. 

Poczynając od dnia wczorajszego amato- rzy widowisk sportowych, zwłaszcza pilki nożnej, będą mieli okazję obsctwować (6ze- reg zawoców. 
„ W sobolę na' boisku Makkabi 

dziemy mieli możność zobaczyć extra-kia: 
ry, jaką niewątpliwie zademonstruje mistrz 

oraw (Czechosłowaeja) K. S. Trebic, w 
Spotkaniu z Makkabi. Trebic w spotkaniach 
z pierwszorzęinemi drużynami koutynentu 
uzyskała cały szereg ładnych wyników, a 
więc Hakoah wiedeński 1:1, Żidenice (zna: 
ne Wilnu) pobite zostały w stosunku 3:2, a 

A z й 
niedzielę na bolsku 6 p. p. Leg. (An- 

tokol), reprezentacja KOP ss E eks 
gonią, której dobra forma pomogła zwycię- 
Żyć mistrza Okięgu—Makkabi w siosunku 3:1. 

Niezależnie od tego w sobotę 1 w nie- 
dzielę, poczynając od godz. 2-ej, na tymże 
boisku zz się będą zawody |ekkoatle- 

8 к 22 

Administracją «Słowa» poleca zred sko“ 
wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płusa niezdolnego do pracy, obDarczonegó 
rodziną. Nie posiada żadnych Środ.ów do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
<Słowa» dlą <Zredutowanego pracownika», 
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Wrażenia teatralne, 
Niccodemi'ego komedja 3 aktowa „Maleństwo* wystawiona w Teatrze 

Polskim w przekładzie Z. Jachi meckiej. 

Pogodna sztuka. Przyzwolta sztu- Ujrzał swoją żenę, sa lógitime, i za- 
ka. Pełna sentymentu, a „okraszona chwycony jest- Nigdy nie spodziewał 
humorem*; z mnóstwem górowania się zastać jej źakąl Pod tem wraże: 
zdrowych i szłachetnych instynktów niem szybko wietrzeje mu z serca i 
mad fatalnemi ułomnościami natury głowy miłość dla Symony i pan An- 
ludzkiej; aż z dwoma, jak anioł, ko- gely edpada na łono prawowitej mał- 
bietami. Sztuka ce chwila oklaskiwa- żonki, na łono, z którego nie powi: 
na i przyjmowana przez publiczność nien był się ruszać, Symona łączy ich 
z niekłamaną wdzięcznością. ręce. Karol Revel, wiecznie urźnięty 

Tylko... robi wrażenie przeróbki przyjaciel pana Angely'ego, płacze. 
na scenę jakiejś długiej powieści, peł. Wśród publiczności widać też twarze 
nej analiz psychologicznych, tudzież zalane łzami. Sztuka doszła go  kul- 
obfitvjącej w prawie melodramatyczne minacyjnego napięcia. Może się skofi- 
ciekty. czyć. Tembardziej, że już kwadrans 

. Najlepsza podobno, jaką napisał do dwunastej. Jakoż i kończy Się 
Niccedemi, autor „Świtu, nocy i dnia”? wśród ślicznych dekoracyj trzeciego 

z pz = każdym razie "> nad morzem Kanału La Manche, 
majświeższa, co do daty, jeką napisał, dziwnie swoją niebiegkości: ZYBO- ji 
A to iež atrakcja. Dali e Šo i minającym ki A Lecz traktacjach właścicielowi majątku uda- 

nie. Bogiem a prawdą, mogłaby się gdy tak dobrze, nawet świetnie koń- 10 Sie wykupić z rąk napastników za 
dziać doskonale przed wojną. czy się sztuka, nie wszystkoż jedno cenę 500 zł. i jednego tłustego wie- 

„ Bogaly, może czterdziestoletni wła- nad jakiem rzecz się dzieje merzem? prza. S k 
ścicieł jekiejś paryskitj fabryki prowa- W całej tej atoli historji nie gra Fersztem bandy był tutaj niejaki 
azi życie... do niczego nie podebne. bynajmniej głównej roli tytułowa he. VAS! Karpiūski b. żandarm rosyjski. Hulaszcze. Żona go kocha, ale wy- roina, «maleństwo» 18-letnia panna Kika godzin po wyjeździe Straszyń- 
trzymać z mim nie może. Państwo S;mona. Rola jej jest niemal bierna. SKI89, 7 majątku banda, niezadawa- 
Michałowstwo Angely są bliscy ro- Bohaterem sztuki jest cpapa» Michal lając się otrzymanym wykusem, po- zwiedzenia się; już nawet bodaj że Angely. Sztuka mogłaby śmiało mieć 7!%19wiła dogonić wyjeżdzających, za- obie strony udawały się do adwoka- tytul: «Upadek i nawrócenie się Mi. trzymując ich wieczorem w maj: „Asa- 
ta. Tymczasem pięknego poranku, chała Angely», Upadając (meralnie) TY _ Sm. Krewskiej. Tu bandyci pow- 
kiedy pan Angely wrócił do domu mógł on przecie zahaczyć się © kas !Órmie steroryzowali wszystkich pod po jakiejś akuratnej bibie, umiera Żde inne «malrństwa» (żeńskiego ro- groźbą rozsirzelania całej rodziny 
stróżka jego kamienicy. Zostaje po dzaju), niekoniecznie o Symone. Na: SPlondrowali caly majątek, zrabawali 
niej serotka, milutka 8 letnia dziew- stępnie. Wypełnia przecie sztukę: cen Połówka, „Blniecia | ieszystcia czynka, dziecko... niewiadomego ojca. proces zawrócenia «papy» Michała z "ZESZy Wartościowe. Dopiero po dłu- 
Nie jest to casus, o którymby się biędnej drogi na dobrą drogę. Otóż SI! Prośbach wyjeżdżających, pu- filozofom nie śniło. proces taki, psychologiczne uspra- Zzczono ich w dalszą dregę do 

Pan Angely bierze Symonkę «na wiedliwiony j całkiem możliwy, nie lina. 
wychowanie» i ten opatrznościowo może być podany w gwałtownych Po powrocie polskich władz 
mu zesłany cel w życiu—odradza go, skrótach, jak w sztuce Niccodemi'ego. wdrożono w tej sprawie energiczne 
odrywa od dotychczasowego marrego lnaczej wywoływać będzie wrażenie Śledztwo, skutkiem czego postawiono 
i niemoralnego życia: nieprawdopodobieństwa. Oczywiście W Stan oskarżenia Bazylego Karpiń- 

A gdy upłynęło lat dziesięć... (jak- publiczność, w ogromnej większości Skiego, Andrzeja Sciszkę, 3-ch braci 
by brzmiał odpowiedni napis na ki- Tozemocjonowana perypetjami fabuły, Micków, Teodora Hulewicza, Antonie- 
nemaiograficznym obrazie)—urosła z Nie „wnika” w takie... szczegóły. A go Hulewicza, Antoniego Pietra: 
górki stróżki i nieznanego ojca dziew- 53 takie szczegóły właśnie. właściwo- Szewskiego i Aleksandra Kodzia. 
czynka jak inarzenie. Publiczność spo. Ścią przeróbek powieści (gdzie jest Głównego h-rszła nie zdołano 
dziewała się tego i ogromnie jej przy. dosyć miejsca dla umotywowania i Schwycić, Został on prawdopodsbnie 
įtmūie, że tak wszystko poszło po vycieniowania zwrotu psychologicz- zabity przez swoich towarzyszy przy 
jej myśli. Teraz zaś zaczyna publicz. ego) ia sztukę teatralną, gdzie na podziale łupu, 
ność spodziewać się, że (już 50-letni) takie „rozwodzenia się* miejscaicza- _ Po przeprowadzonym przewodzie 
pan Angely zakocha się.., we własnem SU niema. sądowym Sąd wydał wyrok skazujący 
dziele. | lym jeszcze razem powszech: Ро za tem sztuka, owszem, jest STiszkę, 3ch Micków i Hulewieza na 
ne przewidywania sprawdzają się. Dla żwawa i efektowna. Wybornie trafia OSAdzEnie w węzieniu po 6 miesięcy 
odmiany zaś staje się rzecz wręcz we wrażliwość ludzką na szlachetność, Ка#Черо, Umarzając połowę kary 
„niespodziewana. Jakiś rozstrejkcowany uczciwość, serdeczność. Wrażliwości 1a mocy amnestji. Pozostałych unie« 

i rozwiecowany robotnik z fabryki tej nie zdełała z dusz ludzkich wy- WInNioDo. (8). 
pana Angely'ego, uzyskawszy zatwier- plenić nawet wojna, tak niesłychanie 
dzenie włądz, że on jest... majauten- demoralizująca i upadlająca dusze 
tyczniejszym «jcem Symony, przyche- ludzkie. Parokrotnie już mieliśmy spo- 
dzi rewindykować ją. «Oddaj mi pan sobność zwrócić z żywą radeścią 
redzoną moją córkę» powiada naj- uwagę na przyjmowanie przez publi- 
brutainiej w świecie do swego szefa czność z rzetelną, widęczną wdzięcz- 
i pryncypała. Ejże,—myślimy sobie— nością sztuk, gdzie dobrzy występu- 
ie chyba najordynarniejszy szantaż, ją ludzie, postępując zacnie i szłache- 
Może tak, może nie. Autor pozostą- tnie. Dlatego też i najmłodszej łato- 
wia nas w niepewności do keńca rośli pięknego talentu. Niccodemi'ego 
sztuki. Natomiast p. Angely, który— życzymy jaknajszczerzej: jaknajdłuż- 
co tu owijać w bawełnęl—kocha Sy- szych lat, pełaego powodzenia i po- mobójstwo, lecz poszukiwania nie dały na 
monę, bierze sprawę całkiem tragicz» pasania na scenie naszego  Tealru razie rezultatu. X 4 
nie i chce na łeb ma szyję uciekać z Polskiego — jaknajdiużej! Obecnie dowiadujemy się, że władze 
$ymoną, ze swym Skarbem, za gra. _ Obok zaś rzewności w samej osna- NUDA ainiai 3 kk 
micę, w świat, gdzie oczy poniosą. wie sztuki, miała środowa premjera AGE popełnić ab pelkės "w pokoju 
Zrobi z niej swoją kochankę, oženi įesžcze i tą rzewną stronę, że była oficymy, lecz jak widzć, w ostatniej chwili 
się z nią otrzymawszy rozwód. Byle to na scenie naszego wileńskiege gta zawiodła | brzytwa zadała tylko ranę. 
ej temu okropnemu ojcu, byle jej Teatru Polskiego ostatnia premiera ; Sac cy sale wiosen: 
nkomu nie oddać! Szi.chetna atoli zarówno p. Kuszłówny, opuszczającej 2 aaa upływem krwi, czy też nastąpiła 
dziewczyna, miła, mądra, idealna— scenę wileńską dla sceny dramatycz- wskutek otrucia. 
nie chce. Nie idzie na tę kombinację. nej w Poznaniu, jak p. Purzyckiego 
Ziękła się. Ona też chce ucizc—ale przejeżdżającego na przyszły Sezon 275575 TOS SS 
właśnie od swego kochanego, bardzo teatralny do Lublina. Šzkoda nam в т 
kechanego przybranego papy, który obu, tak bardzo utalentowanych arty- Ska, jak pp. Malinowski, Detkowski, 
tak haniebnie.. wyszedł z fasonu. stów! P. Kuszlówna w roli Symony Brusikiewicz, Bardzo dobrze spisała 
ł w samej rzecz ucieka. Do kogo? żegna nas pelnym wdzięku liryzmem Się w pierwszym akcie Iwonka (ośmio- 
Niktby nie zgadł. Ucieka de żyjącej o akcentach ślicznej szczerości, a p. letnia jeszcze wychowanka Michała 
gdzieś na wsi samotnie w Bretanii i Purzycki, jako pełny temperamentu Angely'ego), występująca na afiszu, 
czekającej od dziesięciu lat na rozwód siwiejący Michał Augely, rzuca nam, Zważywszy na wiek swój, jeszcze pod 
pani Magdałeny Angely. Co za nie- jak zachodzące słońce, pełaemi gar- trzema gwiazdkami. Życzymy aby co 
zrównana, wprost idealna osoba, a Ściami blaski i błyski swego wybitne- rychlej dwie z nich odpadły, a irze- 
jeszcze pzłaa wdzięku niewieściego i go talentu. P. Piwiński, urźnięty przez Cia pozostała jako gwiazda na teatral- 
powabu!l I tego swego nicponia męże, trzy akty a w kaźdym akcie inaczej, TYM frmamencie. Tymczasem zaś 
o którego „współżyciu* z jakąś córką jest ulubieńcem publiczności, którą możeby należała córkę stróżki ubrać 
stróżki wie.. kocha wciąż jeszcze. „bierze” humorem w dobrym guście, W ©. wiele skromniejszą sukienkę, niż 
Tylko za nic w świecie nie chciałaby Reszta ról, prawie lub całkiem epizo- to widzimy w prologu sztuki Niccode+ 
go widzieć. dyczna, otrzymała staranną oprawę w Mi'ego. 

Tymczasem do Bretanji, nad mo- interpretacji wytrawnych artystów, jak 
rze, przylatuje za Symoną pan Angely. pp. Perzanowska, Frenklówna i Mol- 

Z SĄDÓW. 
na majątek w Sprawa napadu 

1 r. 918 

Na ostatniem pesiedzeniu sesj 
wyjazdowej Sądu Okręgowego w Wi- 
lejce pow. między innemi rozpozna” 
waną była uprawa napadu dokonane” 
w 1918 r. na majątek Markowo gm. 
Lebiedzigwskiej własność p. Wło” 
dzimierza Straszyńskiego. 

W nocy z dnia 16 na 17 maja 
1918 r. podczas inwazji bolszewickiej 
gdy p. Siraszyński wraz z rodziną 
zamierzał wyjechać w głąb kraju, zo- 
stał napadnięty przez własną służbę 
folwarczną. 

Napastnicy po steroryzowaniu ca- 
łej rodziny -muszali p. Straszyfiskie- 
go pozostać w majątku do czasu 
przybycia bolszewików. Po długich per- 

Tajemnica zniknięcia gościa 
ks. Jakowanisa wyjaśniona. 

Przed kilkoma dniami pisslišmy o tajem- 
niczem zniknięciu ]. Juszkiewicza, mieszkają- 
cego chwilowo u proboszcza gierwiackiego 
ks. Jakowanisa. к 2 

Podczas poszukiwań natrafiono w jed- 
nym z pokoi oficyny na kałużę krwi i za- 
krwawioną brzytwę. Dało to asumpt do 
przypuszczenia, że fuszkiewicz popełnił sa- 

Cz. Jankowski. 

  

EDGAR WOLLES na czele firmy imporiowej, bardzo sia- e:łowiek nie liczy się z niczem, Nie 
iš rej i o wyrobionej reputacji. Właści- dał mi ani chwili spokoju. „Na šnia- 

m ZłoWIiESZCZA postać. ciel firmy był człowiekiem chorym i danie zostawiam pani tylko pół go" 
rzadko zjawiał się w biurze. dz ny*,—powiedział mi. Żałuję, że 

Ralf cieszył się do pewnego stop- Gdy Challam zaproponował zor- wogóle wychodziłam, bo siotografo- 
nia ze śmierci Tarna; człowiek ten ganizowanie szajki importu kokainy, wano mnie. : - 

zaczynał być niebezpiecznym, gdyż Tarn wahał się nieco, lecz gdy zrozu- — Najlepiej byłoby dla ciebie zer- 

przestraszył się i zdradził się wobec miał, jakie dochody mógłby czerpać wać z tym człowiekiem. Czy domyśla 
majora Emery. Ralf uśmiechał się na stąd, zgodził się. się on przynajmniej, że chcesz go 
myśl o obawach starego wspólnika, Rałf był człowiekiem sprytnym i opuścić? 
który we wszystkiem widział rękę Sa» zdolnym. Z początku nie szło im do- — Bynajmniej! — odpowiedziała z 
ioki. A jednak, ponsyślał Ralf ściąga- brze, lecz zwolna, ucząc się na włas- gniewem. Zdaje mu się, że jestem 

jac brwi, kto mógł posłać chińczyka nych błędach, doszli do poważnych własnością firmy, rodzajem  mebial 
de domu Tarna? W jakim celn?.. zarobków, organizacja ich zaczęła się Ale nie mówny o nim. Chcę zapo- 

Tak, Soioka miał swe powody, by rozwijać, ku niezadowoleniu konku- mnieć złowieszczego człowieka i firmę 

ich prześladować. Przed pięciu laty rencyjnej szajki Soioki. i wszystko, có jest z nią związaael 
szajka handlu kokaną konkurencyjna, — Soioka. Meże Tarn miał rację.. Czemu chciałeś mnie widzieć? 

której wodzami byli Tarn i Challam. ten chińczyk morderca... — Powiem ci po obiedzie, — od- 

powstała nagle i przypadkowo. Ralf Soiokal-—mruczał Ralf, chodząc po rzekł wesoło doktór. 

był wówczas zrujnowany, wierzyciele pokoju.. Gdy lokaj podał kawę i wyszedł 

napastowali go. Pewnego wieczora, Eiza przyszła zmęczona i bardzo Ralf zdobył się na pytanie, które nie 

gdy był z Tarnem w restauracji, pod- smutna. opuszczało go na chwilę. | 
szedł do nich pewien znajemy, czło- — Zdaje mi się, że zwarjuję, jeśli _ — Czy słyszałaś kiedy e Stanford 
wiek zupełnie schorowany, i poprosił to będzie trwało dłużej. Jutre po raz Corporation? 
© podpisanie recepiu, aby mógł za» ostatni pójdę do biura. Dziewczyna 
dowolnić swe nienasycone pragnienie, — Czy powiedziałaś mu już o oczy. 
Ralf podał mu recepi. Parę niejasnych. tem? | : — Tak, major Emery zapytywał, 
słów wypowiedzianych przez owego Skinęła głową przecząco. czy nie pracuję tam. 
nałogowca zainteresowało Rałfa. #а-  — Nie zdążyłam nic powiedzieć. Ralf gwizdnął znacząco. 
czął się rozpytywać i dowiedział się, Nie możesz wyobrazić sobie, co to za — Tam do djabła, kiedyż to było? 
że istnieje potężna organizacja Kkon- człowiek. To potwór. Gdy się pomy- Opowiedziała mu, jak dziwne i nie- 

*rabandy sacharyny, której policja nie śli, że mój opiekun pracował w jego spodziewane pytania zadawał jej szef. 

może zwyciężyć. Handel kokainą roz- firmie trzydzieści lat, to zdaje się, że — Powiedziałaś mu naturalnie, że 
goczynał się dopiero. major powinienby go trochę żałować. nic nie wiesz? : 

Tarn miał ogromnie ułatwiony han- Ależ bynajmniej, w pokoju Tarna sie. — — A wuj znał tę firmę? 
del tego rodzaju. Stał on faktycznie dzi już nowy zarządzający. Ralfie, ten Doktór kiwnął twierdząco. 

otworzyła szeroko 

  

owo 

  

® Miejski Kinematograi 

Ф Kuituralno-Oświatowy 

B Sala Miejska (ul. Ostrobramska 5) p. 

Z całej Polski, 
— Żona kata polskiego p. Ma- 

ciejowska zabiega o rozwód. Do- 
wiadujemy się, że żona kata polskie: 
go p. Maciejowskiego — Kalita, który 
jak wiadomo jest urzędnikiem pań 
stwowyti w IX st. sł, wniosła poda» 

nie o rozwód, gdyż, jak podaje w 
motywach swojej prośby, mąż jej ma- 
jąc bardzo skromną pensję nie jest 
w stanie dać jej utrzymania, a poza- 

tem nieprzyjemne zajęcie jej męża 
wzbudza w niej niechęć do podziele- 
nia z nim wspólnego łeża i stołu. 
Prócz tego życie jej jest ciężkie, bo 
wszyscy w domu jej unikają. Zawód 
męża jej nie jest dla nikogo tajemni- 
cą, to też wszyscy znajomi usuwają 
się od nich. : 

Uiyskiwania p. Maciejowskiej na 
małe zarobki męża są prawdziwe, 
gdyż normalnie kat urzędowy prócz 
zwykłej pensji otrzymuje pewną sumę 
od każdej egzekucji, których ileść w 
ostatnich czasach zmniejszyła się 
znacznie. Wyroków śmierci jest b. 
mało, a i te, co się zdarzają prze- 
ważnie są znoszone przez łaskę Pre- 

ak Stąd w domu kata powstaje 
bieda. 

RPRROWNNRUZONNUGOWRZUNEONLEGOGOĘOGE 

ŻE ŚWIATA. 
— Poszukuje się kobiety—nie 

chlopczycy. Karjery 'aktorėk mają 
niekiedy dziwny początek. Zawdzię- 
czają įe niekiedy požniejsze gwlazdy 
drobiazgowi. 

Dolores Costello, slynna ze swej 
roli w „Bestji Morskiej*, zawdzięcza = 
swą karjerę swym pięktym splotom. 

Gdy się stało wiadomem, że wy- 
twórnia „Warner Bros*, zaakcepto- 
wała scenarjusz „Bestji Morskiej*, za- 
częły się zgłaszać do reżysera filmu 
Millarda Webba; krocie artystek, z 
których każda pragnęła zostać uko- 
chaną najpiękniejszego mężczyzny w 
Ameryce przynajmniej na ekranie. 

Ale pewnego dnia Hollywood 
ujrzało olbrzymie ogłoszenie w 
swych pismach: 

„Poszukuje się kobiety nie chłop= 
czycy*, — Ze szczupłej garstki dłu- 
gowłęsych artystek zestała wybrana 
Dolores Costello, — Barrymore о- 
świadczył: „Wybrałem nietylko dłate- 
go Dałores, że jest subtelną i pięk- 
ną artystką, ale przedewszystkiem z 
tego także względu, że ma długie 
włosy. Jak  megłaby przeżywać 
Szczerze roli kochanki surowego 
łowcy wielorybów kobista e krótkich 
włosach to usposobienie niestałości i | 
lekkomyślności? Włosy kobiety — 
to jej druga dusza. Szukam jako 
partnerki , kobiety, nie... 

— Jak żyje rumuński 
Michał. Sześcioletni król rumuński 
Michał włada już dwoma językami, 
rumuńskim i angielskim. Jego wycho- 
wawczyni jest Angielką. Wychowanie 
szkolne młody król zacznie otrzymy- 
wać dopiero po ukończeniu 7 lat. 
Na razie interesują go głównie za- 
bawki mechaniczne, jak to Jokomoty- 
wy, automobile i t. 4. Dziecko kró- 
łewskie bardzo jest przywiązane do 
swej matki, ks. Heleny, której ani 
na chwilę nie chce opuszczać. Młody 
król rumuński cieszy się jaknajlepszem 
zdrowiem. Dotychczas nigdy jeszcze 
nie był chory. Jest namiętnym spor- 
towcem, uprawiając z zamiłowaniem 
lekką atletyką. Zdaje się, że król Mi- 
chał będzie kiedyś również wielkim 
miłośnikiem sportu, jak jego stryj, 
ks. Mikełaj. Król Michał jest również 
wielkim przyjacielem zwierząt, ma 
dwa psy i jednego kucyka, 

— Tak, szczerze mówiąc Tarn 
miał właśne nieduże przedsiębiorstwo 
—wówił jakby od niechcenia, jakby 
przykro mu było zdradzać tajemnicę 
zmarłego. — Próbował оп założyć 
własną firmę, by mieć dochód wtedy, 
gdy będzie musiał opuścić spółkę 
Emery. Nie było to zbyt uczciwie, 
gdyż niewątpliwie dążył on do stwo- 
rzenia placówki kenkurencyjnej. Plan 
ten powiódł mu się. Próbowałem wy- 
perswadować mu to, lecz uwziął się. 

— Wige Stanford Corporation 
należy do mego wuja? Cóż to za fir- 
ma, Ralfie? 

-— Zajmuje się importem, czy 
czemś tam w tym rodzaju, — odrzekł 
niedbale.— Byłem raz w jego biurze. 
Wiem tylko to, że Tarn mówił mi o lea 
żących w jego safesie dokumentach, 
które nie powinny wpaść w ręce po- 
Jicji. Myślałem o tem przez cały dzień. 
Zdaje mi się, że najlepszą przysługę, 
jaką możemy oddać zmarłemu, jest 
wydosłanie tych dokumentów, zanim 
policja wpadnie na ich ślad. Nie chcę, 
by imię starego druha zostało zbru. 
kane, Emery zaś napewno wykorzysta 
każdy atut, by przedstawić w nieko- 
rzystnem świetle swege dawnego po- 
mecnika. 

Elza patrzyła na niego, 
kojna i zachmurzona. 

— Przecież to nie jest takie 
straszne przestępstwo, — rzekła. A 
zresztą, skądże będą wiedzieli o tem 

niespo- 

wyświetlane filmy: 
Vilma Banky — dramat w 8-miu aktach. Nad program: <FLIRT z X MUZĄ» w 1-ут 
akcie i <ZABAWA NA MIĘKKO» w 1-ym akcie, Orkiestra pod dyrekcją Kapel 

seansów: w niedzielę i święta od godz. 
soboty od godz. 5:ej, w inne dnie od godz. 6:ej. Ostatni seans o godz. 10:ej wieczór. 

* Anons: <PŁOMIEN 

NTEMELEJ TTT Ę 
Od 4 do 16 września 1927 r. 

VII. TARGI WSCHODNIE 

chłopczycy!* @& 

król * 

Dz EA my: „SYN Szeika“ 

W. Szczepańskiego. Początek 

A KAWALKADAs, 

we LWOWI 
Dogodna sposobńość zakupu artykułów 
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i Premjera Józefa 

Dział Rolniczy 
ze szczególnem uwzęlęd- 
nieniem nasiennictwa i 

maszyn rolniczych. 

li Ogólno-Krajowy Targ Kon 
[U 

gl] Przydział rzydziai 

Т 

przyjezdnych na Targi. 

wystawowym. Tel. 9—64. 

MIFARE FIIFIIFI LH 

działów produkcji. Specjalne kontyngenty przywozowe 
na towary zagraniczne objęte zavazami importu. 

WYSTAWA KOMUN:KACYJNA 
pod protektoratem Pana Marszałka 

Piłsudskiego. DRÓG MOCZ, 

Targ Hodowiany rz. 12- iod 4-6 
ul.Mickiewiczn 24 

trzody chlewnej, 

drobiu i królików. 

wych i Luksusowych od Il do 14 wrzešn a. 
66 proc. zniżka kolejowa w drodze powrotnej ze Lwowa 
za okazaniem stałej karty wstępu dla zamiejscowych 

kwater w Biurze Mieszkaniowem Targów 
Wschodnich na dworcu głównym. 

Informacje 1 stałe karty wstępu w Błurze Centralnem 
Targów Wschodnich, Lwów, Jagiellońska 1 i na placu 

ostatni przedśmiertny film Rudolfa Va- 
lentino z udziałem słynnej artystki @ 

istrz e misuza 

wa w © 

e 

DOKTÓR | 

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

SKÓRNE 
od 10-1, od 5-8 w, 

DOKTÓR 

$.Zeldowiczowa 
KOBIECE, WENE: 
RYCZNE i ehor, 

E. 
ze wszystkich 

  E|
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owiec tel. 277 

W. Źdr. Nr. 3i. 

Dr. 6. Wolfson 
weneryczne, — тосто- 
płciowe i skórne. uf 
Wileńska 7, tei. 1067. 

i Remonto- 

[E
l 

  

Akuszerka 

przyjmuje od godz. $ 
do 19. Mickiewicze 

46 m, 6. 
We Z. .- Ne 0 

  

  

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 
firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

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

    

DrMarja Zagórska 
POWRÓCIŁA 

Choroby dzieci i 

wewnętrzne, 

Przyjmuje 1 —3 pp.     

SOYERPEOROPOG -› оФФФ 

Redakcja „Słowa*ż 
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego # 
średnie wykształcenie, znajomość biurowošci, buchalterji ® 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego 

  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlepszą I naj- 
wydatniejszą farbą do A iełiany 

i celów malarskich. 
Odznaczona na wystawach w Brukseli 

i Medjolanie złotemi medalami, 

Wszędzie do nabycia. 

  

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

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! 

+ Węgiel Kamienny 
ę vw najlepszym gatunku 0 wysokiej 
4 kaloryjności poleca na zimę : 

_Ё\Шівйз!‹і Syndykat Rolniczy. 4 
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Zawałna 9. Tel. 323. 
Obecnie najlepszy Czas na 
zaopatrzenie się w węgiel. 

Truskawki  Mieszkani 
słonesznego z wanną 

flance do_ sprzedania etc, szukam i odstąpie 
ul. Mickiewicza 22—5 po cenie kosztu 1—2 

w godz. 9—2. pokoje osobie solidnej. 
Studnicki. Archiwum 
Państwowe tel. 12—96 

    

Do sprzedania 

mleczarnia i 
jadłodajnia MOCHUNIK 

ze sprzedażą piwa w - 
dobrym punkcie tanio Poszukuje pracy, 
adres w adm, <Słowa» Witoldowa 16 m. 2* 

Zgubiono r 
świadectwo Szkozy W Obywatelskiej 
Powszechnej w  Ru-rodzinie uczące si 
dziszkach i metrykę panieski mogą mie 
chrztu na imię Cze- mieszkanie z  utrzy- 
sława  Balsewicza. maniem, opieką i z 

Uprasza się odnieść francuską konwersacją, 
do redakcji «Słowa».  Tatarska 17 m. 3. 

  

wszystkiem? 
— Ależ (o wyjdzie na jaw! zawo- 

łał Ralf. Teraz chodzi o to, czy 
pójdziesz za mną do tego b'ura?... 

— Jeśli papiery są w safesie, jakże 
ja wvdosłaniesz? 

Zamiast odpowiedzi, wyjął klucz 
z: kieszeni. 

— Byliśmy z Tarnem dobrymi 
przyjaciółmi mimo _ nieporozumień, 
które zdarzały się w ostatnich cza- 
sach. Oddał mi ten klucz, jake jedy- 
nemu czławiekowi, któremu mógł za- 
ufać, pragnął, bym w razie nieszczęś- 
cia mógł zabrać papiery. 

® 

Gmach, w którym mieściła się 
Stanford Corporation, byt O tej go- 
dzinie pusty, Na trzeciem piętrze 
weszli w długi korytarz, po środku 
którego mieściły się drzwi z napisem: 
„Stanford Corporation*. Ralf wyjął 
klucz i otworzył je. Elza miała ocho- 
tę zapytać, czy to był klucz od sa- 
fesa, lecz powstrzymała się, 

Ralf zapalił światło i wprowadził 
dziewczynę do dosyć obszernego 
pokoju, poczem zamkuął starannie 
drzwi na kłucz, 

— Oto jesteśmy w  tajemniczem 
biurze! — rzekł, 

Biuro to nie wzbudzało zaufania. 
Na podłodze nie było dywanu, ani 
łineleum, całe umeblowanie stanowiły 
stary stoł, krzesło i ładny safes, sto- 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 

Tel, 1212. 

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Ożyńska-Smolska 
Choroby jamy ustne. 
Plombowanie i usu- 
wanie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zęby. 
Wojskowym, urzędni. 
kom 1 uczącym si 
zniżka. Ofiarna 4 m.3. 

Wydz. Zdr Nr 3 

Staneja 
dla uczniów lub 
uczenic, znakomite 
odżywianie, opieka 
rodzicielska, pomoc 
w nauce, pianino, 
konwersacja  fran* 
cuska, wszelkie 

wygody 
(śródmieście), 

Gimnazjalna 6—16, 

  

1 litewskiego. 

Mieszkania 
2 pokojowego z kuch 
nią A Zgło: 
szenia do administr. 

<Słowa». 

Leśnik 
1. 48 żonaty, 1 dziec- 
ko, ukończona szkoła 
dia leśniczych, eg- 
zamin państwowy. 
28 l. praktyki zawo- 
Comt c: 
obre, skromnych wy- 

magań, energiczny Ūla uczenitų 
sumienny poszukuje : 
posady leśniczego z Pelnė ntrzymonie, 
duiem 1 października pokój duży słoneczny, 
r. b. lub wcześniej.iortepjan,  bibljoteka, 
Łaskawe zgłoszenia z konwersacja francus= 
podaniem warunków ka, ut. Dobra 6 (koło 

  

    

    

dia I. W, do admin, Zakretowej) laż. 
«Słowa». Krupowies 

Uezeniee ° ° 

I tanino starsze I miodsze, Z 
: inteligentnych domów 

do sprzedania. przyjmuję na mieszka" 
Zawalna 54 m.3, nio z caikowitem 

od 3 — 4-е). utrzymaniem, troskli- 
> m: sumienną opieką. 

į a onwerszcją francus- 
M 'eszkania ka, iortepjan. Arsenal- 
trzypokojowe z wy- 
godami i elektryc2- 

ska 6, m. 1, 
В 3 Z. Brzostowska. nością są jeszcze do —н 

wynajęcia, ul. Kra- 
kowska Nr 51, za Zie- Ochmistrzyni 

łonym mostem, praktyczna, pracowita, 
spytsć dozorcę. uczciwa, samodzieina 

poszukuje pracy. 
Szkapierna 58—6. 

  

Placówka Polska 

  

   

    

   

   

  

  

Mebłowa - 
S.MAKOWSKI || Uczącą się 

Zawalna 15. młodzież 
Posięda Aaa przyjmuje | inteli- 

że Mówienia gentna rodzina, na 
mieszkanie z wszel* 

— NA RATY — kiemi wygodami i 
38 lat pracy. łaa Soy 

szk ы maniem. Troskliwa Zwyc | opt penio 
Handlowó-Zasta- kia ui wowego za Nr 1410 PARANA 7 m. 2, na imię okaziciela, Pepe 

unieważnia się. pasieks 

    

jący w kącie pokoju. Wiszącej u sut- 
fitu lampki nie osłaniał nawet żaden 
abażur. 

— Wsirętny lokal, 
zag»daął Ralf. 8 

Eiza pom; šiala, že doktėr nie był 
tu widocznie po raz pierwszy. 

Ralf postawił na stole walizkę, 
którą przyniósł z domu, podszedł do 
safesu i włożył klucz do zamku. Za 
chwilę drzwiczki otworzyły się auto* 
matycznie i Ralf zajrzał do środka. 

Nagle rozległsię okrzyk wścieke 
łości. 

— Safes jest pustyl—zawołał gło= 
sem zduszonym.—Nic niema, nićl 

Elza obejrzała się, ktoś stukał w 
oszklone drzwi, 

Ralfiel — szepnęła, 

nieprawdaż?— 

zniżając in= 
stynktownie głos, — Ktoś stoi za 
drzwiami. : 

Na szkle zarysował się cień męż- 
czyzny, 

Ralf byłtak przybity swem odkry- 
ciem, że nie mógł zrezumieć jej słów. 
Chwyciła go za ręcę i wskazała na. 
drzwi. 

— Tam, za. drzwiami? — zapytał 
tępo.—To pewnie stróż. 

l podnosząc głos krzyknął z gniee 
wem: 

— Wynoš mi się stąd! 
— Chciałbym się wpierw Z pa- 

nem rozmówić—rozłegł się głos ma- 
jora Emery/ 

Elza drgnęła przerażona. 

  

Wydawca Siastsłew Maekłowica Redźfkior wz/ Czesław Karwowat, "Odpowiedzialny za Ogłotggnia Zeuon Ławińisk Drukarnia «Wydawnictwo Wilańskie» Kwaszelna 23, 

    
W. Smialowska 

Mickiewicza 33 m. 6= 
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