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BRASLAW — ul. 3-g5 Maja 

GRODNO ; — Plac Batorego 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Zwięzck Ziemiza 
RIDA — ui. Majora Mackiewicza 63 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 

DUKSZTY — ul Oen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska I 
GŁĘBOKIE — ui, Zamkowa 80 

ODDZIAŁY: 

NIEŚWIEŻ — 
64 

POSTAWY — 

8 

ŚWIR — ul 

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

Rynek 19 
STOŁPCE — ul Pilsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-go Maja 5 
WIŁEJKA POWIATÓW. —ul Miekiewicza 24 
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starez.£ 

*' m erykanie nad grobem Nie- 
at” „i SZ0 Źołnierza w Paryżu. 
ia są 

>0« „PARYŻ, 278. PAT. Komitet orga= 

Opłata 

Pógłoski o dymisji lorda Cecila. 
LONDYN, 27. Vill. PAT. W kołach politycznych s'ine wraże- 

Aa pay a zo, o wraca o e 4 „inkai 
i . różnicy zdań między nim a resztą członków 

= iaklego e UJ dotyczących Ligi Narodów. Cecil odmówił zarówno potwierdzenia 

jm ubliczności = złeężył _ na Jak zaprzeczenia tej wiadomości. 
JOWibbie „res cake Żołnierza wienięc BERLIN, 27. 8. Pat. Wielkie wrażenie wywarła tu wiadomość o za- 

ERygÓź, przewiązany wstęgą o barwach powiedzianej dymisji lorda Cecila ze stanowiska delegata angielskiego do 
2zopAtrykaūskich, Ligi Narodów. Półurzędowa Taegliehe Rundschau oświadcza, że dymisja 

a 55M ta cznacza protest przeciwko stanowisku kół francuskich, sabotujących 

= asowe pożary w Berlinie. porozumienie francusko-niemieckie. Organ kanclerza Germania pisze, że 

"OR BERLIN, 27—8. PAT. Dzienniki dymisja lorda Czcila jest protestem przeciwko Chamberlainowi. Cecil, zda- 
IGZ0jnoszą a. e serji pOŻATÓW, niem dziennika, pragnie dzisiaj ratować traktat locarneński przeciwko Cham- 

w z RC berłainowi, który uchodzi za jego twórcę, Vorwaeris pisze, że dymisja 

MOCZyk w Berlinie, Między innemi po- Cecila dowodzi, że rząd angielski nie ma zamiaru nalegać na szybkie 
przeprowadzenie całkewitej ewakuacji Nadreniji. wie ążniE uszkodzona został fabryka 

Redukcja wojsk okupacyjnych w Nadrenii, 
71, My Raha, zakłady przemysłowe 
- Nr. e fabryka ate rt ok 

a ptem. na Prenzlauerailee spłóną LONDYN, 278 PAT. Ministerstwo spraw zagr w komunika- 
НО nad całym blokiem domów, ©gra- cję donosi o zawarciu układu między Wielką Brytanją, Francją i 
|, męzOtym przez kilka ulic. Welt am pojgją w sprawie stanu liczebnego załogi okupacyjnej w Nadrenii, 
skórn0ENd przypuszcza, że chodzi praw- ktyry zostanie zredukowany do 60000. 
. tel. Jpodobnie o nową akcję podpalaczy, BERLIN 27.8 PAT. Według prasy niemieckiej porozumienie francus= 

ko-angieiskie w Ssprawię redukcji wojsk okupacyjnych wyrażać się bedzie 
w tem, że wojska francuskie w Nadrenji będą zredukowane © 7 do 8 ty- 

„Jobną do aksji zeszłorocznej, kiedy 
w ciągu 6 tygodni spłonęło sto 

sięcy, wojska angieiskie i belgijskie o 1.500 do 2,000 ludzi. Oznaczać to 
erka Kadziesiąt domów. 
łowi” 
d gu ; będzie zmniejszenie załogi z 70.000 do 58.000 żołnierzy. Vossiche Zeitung 
ckiew ® Zaginiony lotnik w depeszy z Paryża zaznacza, że kompromis ten jest dła Niemiec stesun- 

z BRUNSZWIK (Georgia). 27 VIII. kowo znośny i możliwy do przyjęcia. Dziennik uważa go za sukces Brian« 
da i za wynik rozmów między ambasadorem Hoeschem a Poincarem. 

Hoesch u Brianda. 

t. Panuje tu wielkie zaniepokojenie 
* owodu braku wiadomości o lotni- 
Zen Redfernie, który podjął łot na 

estrzeni 4600 mil z Brunszwiku do 2 d е 
raymozylj, Istnieją obawy; czy nie uiegł BERLIN, 27, 8, Pat. Ambasador Hoesch odwiedzi jak depeszują 

one temu samemu losowi, który one z Paryża, dzisiaj przed południem ministra Brianda. Jak stwierdza komuni- 

 idotkał lotników podczas rajdu z Ka» kat urzędowy, Hoesch miał wyrazić Briandowi zadowolenie rządu niemiec- 
ra 6 Orai do Honolulu. kiego z powodu zawarcia traktatu handlowego niemiecko-francuskiege, 
: 2 + pomimo zgodnego ubolewania rządu z powodu tego, że nie zostały wy- 

„ /Zęslenie ziemi na Formozie pełnione pewne żądania niemieckie. Briand miał w Odpowiedzi również 

„,, TOKIO, 27 8. Pat. Wedlug ofic- dać wyraz zadowolenia rządu francuskiego z zawarcia wspomnianego tra- 
anikkych doniesień, wskutek trzęsienia ktatu. Poruszono szereg zagadnień ogólnej polityki francusko-niemieckiej. 

i ji Fi , jakie miał: . prowmi w Tajnan (Formoza), jakie miało Masowe Aresz ty w Pary žu, 
stawietejsce 25 bm., zginęło 11 osób, 50 

S odn osło poważne rany. 700 do- PARYŻ, 278. PAT. W dalszym ciągu starań o oczyszczenie 
m.<5łów i 200 magazynów zostało ZU- gęolicy z podejrzanych elementów policja dokonsła licznych po- 

ie zniszczonych. szukiwań w hotelach i bankach centralnej dzielnicy Paryża. Prze- 
u i słuchano setki osób, z których aresztowano 130, w tem 40 osób 
in (ycieczka francuska przyby- cudzoziemców. 

ła do Poznania. 
Ne ‚ — ММаКа © barwy państwowe w Niemczech. 
izenie. POZNAŃ, 27. УШ. Pat. Dzisiaj BERLIN. 27,8. PAT. Waika pomiędzy hotełami beriińskiemmi a rządem 
7 mocy przybyła tu wycieczka gro* 
Zawaj Członków towarzystwa Les Amis 

la Pologne celem zwiedzenia. Poł: 
"——i. Wycieczka po dwudniowym po- 

pruskim o wywieszenie flag © barwach państwowych w dniu rocznicy 
konstytucji weimarskiej przybiera coraz ostrzejsze formy. Hotele zapowia- 
dają wytoczenie procesu — o i = m. a 

i Н nikom brania udziału w bankistach, edbywających się w hotelach, re я спевш Peznaniu sy 1a ma a nie wywiesiły chorągwi O barwach państwowych w rocznicę uchwalenia 
JE, ppc i Polski Pobyt konstytucji weimarskiej. Rząd Rzeszy, od którego dzienniki demokratyczne 

nie, maści joya do; kw iśc. i republikańskie domagają się wydania decyzji w tej sprawie, dotychczas 

iem | wycieczce biorą udział Rosa Bailly, "m sa wa zastępujący obecnie kanćlerza, w  adpowiedzi ralna sekretarka towarzystwa Les Minister Gessier, 8 jący <a р Gdpowiedzi na 
is, dr, Barot z Anger, p. Barot okólnik premjera pruskiego Brauna zakomunikował mu, że przyjął ten 
rałka еа ger, p. Cachóń z Mar- okólnik do wiadomości i że rząd Rzeszy nie moża w chwili obecnej po- 
PDZ "Cormier adwokatka wziać żadnej uchwały, ponieważ większeść ministrów nie jest obecna 
kus prof. Veyrieux х Nimes, w Berlinie. Gessler oświadczył, że © ile chodzi o niego samego, nigdy 

54 463 Verillon z Cherbourga, adwe- Nie przejdzie przez próg hoteiu, który wzbrania się wywiesić oficjalną ych f Garcin, oficer rezerwy Bohrer z flagę państwową, arcin, ofi Następca de Jouvenela  śródharięville, p. . dna esy 
cu CHMier i inni. Prowadzi wycieczkę PARYŻ, 26. Vili. PAT. „Le Journal“ donosi, že na dzisiejszem 
możli Loisel, Z wycieczką ae rk posiedzeniu Rada Ministrów ma wyznaczyć jako następcę aż 

Z Paryża Stryjeńska. Na dworcu гога @е Jouveneia przy Lidze Narodów, p. Lucjana Huberta, pre- 
zesa kom. spraw zagranicznych senatu. : Oznaniu witał wycieczkę prezes 

Konierencja rzeczoznawców prasowych. 
U apelacyjnego Zakrzewski, jako 
zes towarzystwa polsko-francuskie* 
w ius 
Poznali "GENEWA, 268. Grupa dziennikarzy włoskich złożyła na ręce pre- 

| ‚ „zydjum międzynarodowej konferencji prasowej memorjał, w którym uskar- 
Dom Polski w Paryżu. ża Się na oe pray ki z A włoscy m. 

zują, iż wskutek zarządzeń administracyjnych we oszech niema wole 
WARSZAWA, 27 Vill.(tel.wł Słowa) ności słowa i prasa może wyrażać tylko to, co idzie na rękę rządowi. 
A Polski wyasygnował Bo 8 Memorjał ma znaczenie politycznej demonstracji, prawdopodebnie konfe- 
yty w sumie jednego milona zło- rencją przejdzie nad nim do porządku dziennego. 

h na budowę Domi! Palacza a GENEWA, 26.8, ATE. Międzynarodowa konferencja prasowa przy- 
уц Фа wychodźców do Francji. seją szereg uchwał w sprawie taryf telefonicznych i telegraficznych. Uchwa- 
£ został już zakupiony, a budowa |ong między innemi, iż telefoniczne rozmowy prasowe będą korzystać z 

u spópocznie się w najbliższym 00 50 proc. zniżki i mieć pierwszeństwo przed prywatnemi rozmowami. Po- 
m. Кусгет przy robotach zatrudnieni q_pne przywileje winny przysługiwać pilnym rozmowem prasowym. Pań- 
i paistaną tylko Polacy. stwa sąsiadujące powinny zawrzeć ze sobą uimowy, przewidujące duże 
aazprawa gen. Żymierskiego. „ułatwienia w slużbie informacyjnej. 

kuję jyARSZAWA 27.Vill. (£ej.oł.Słowa) Rozruchy antyjapońskie w Mukdenie. =" Dziś w procesie gen. Żymierskie- LONDYN, 27.8. <Times> donosi o przeciwjapońskich zaburzeniach, które 
p wią nastąpiły repliki twające od 10—3 miały miejsce w Mukdenie. Rozruchy rozpoczęły się strajkiem w japofskich 
kb 301. Prokurator domagał Się Wy- kopalniach węgla i zakładach metelurgicznych, xtóre znsjdują się w pobliżu 

a cj 1w myśl aktu oskarżenia, obroń” Mukdenu. Strajkujący uszkodzili zakłady elektryczne i miasto zostało pogrążone 
mec. Szurlej całkowitego Uniewin- w ciemnościach, z czego skorzystał tłum uzbrojony w siekiery i pałki atakując 

   
    

    

    

    

    

s nia. Po przemówieniu obrony gen. biura i mieszkania Japończyków. Jeden z Japończyków jest zabity. Liczba ran: 
pe: i mierski prosił o odroczenie TOZpra- nych jest bardzo znaczna. Policja, która próbowała przywrócić porządek, była 

gl do poniedziałku, tłomacząc SIĘ zmuszona do użycia broni. Po stronie tłumu jest wielka ilość rannych. Władze 
też. zmęczeniem. Sąd prośbę uwzględnił. japońskie zdecydowane są domagać się odszkodwania, Premjer £Tanake będzie 

bronił interesów japońskich w Mandżurji wszelkiemi środkami. 

Echa zerwania kongresu mniejszości. 
BERLIN, 27—8. Pat. Cała prasa w dalszym ciągu omawia wyniki i 

taa rani iej i dewych w Genewie. Telegraphen Uni- ryzyk: <A й ba „ zerwanie kongresu mniejszości naro Tel 

p ob aw ta. oblszene: 2 on w depeszy z Warszawy stara się dowieść, że wystąpienie przedstawi» 

yw O łat, a koszty na sumę 10 mi- ciela mniejszości polskiej w Niemczech dr. Karczmarka spowodowane by+ 
„ ©, "w zł, Prace rozpoczną SiĘ W ło przez nacisk z Warszawy, Tel. Union twierdzi, że w oświadczeniu zła- 

ginś je: roku. żonem przez Kaczmarka znalazły wyraz tendencje polskie, a nawst duń- 

tóry we ogrody miejskie War- 
ciej ef szawy. 

6 оё ARSZAWA,27.VIII. (Zel.wł, Słowa) 
sqyy  jstrat m. Warszawy opracował 

  

=) skie, zmierzające do stworzenia jak największej ilości mniejszości narodo- 
ba „Pray bólach lub zawrotach głowy, dowych w Niemczech. Dowodem tego ma być aplauz i poparcie z jakiem 

zięć f| relach stolca i złem samopoczuciu, wystąpienie Kaczmarka spotkało się w prasie polskiej i duńskiej.    : Sowiety budują flotę, 
MOSKWA, 27. Vili. PAT. W stoczni: leningradzkiej rozpoczęte 'bu- 

dowę 18 okrętów, które zostaną wykończene 1 października 1928 roku. 
Wydz. Zdr. Nr 42. gg cjągu roku bieżącego wydatki ia budowę okrętów handlowych wyniosą 

— 28 miljonów rubli, 

*efa> jako Środek przeczyszczający, 

Żądzć wszędzie, 

W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n--ru 20 groszy. 
pocztowa miszczonu rycozałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
| Kronika reklamowa lub 

50 proc. drożej. 

  

Mowa sen. 

nadesłene 40 

Jouvenela. 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz ot ko zpajtowy za stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. 'Za tekstem 10 groszy 
. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej, Z 

Ogłoszenia cyfrowe i tabefowe o 2opróc: dłóżći. Za dos c zał lodówko 00 © tar czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 
Aadjencje u min. Knolla, 

Z Szufladek w które mózg czytel- podczas wojny. Prasa francuska ma f WARSZAWA, 27 VIII. (źel,wź Szo: 
nika gazet układa sobie fakty poli- za złe p. Vandervelde, że dopuścił do W dniu wczorajszym e Knall e 
tyćzne, jedna—u czytelnika gazet ca- ego procesu, w którym rolę sędziego jął na audjencji posła polskiego w 
lego świata nosi nadpis: „powrót odda się przedstawicielowi państwa 
Niemiec do międzynarodowego zna- 
czenia”, 

Dużo wody upłynęło od chwili 
Traktatu Wersałskiego, kiedy Niemcy 

były powalone na ziemię i kiedy po- 

nuro Zz ziemi spoglądały na zwycięz= 

ców „co z niemi zrobią”. Wtedy był 

to okres „„bierneści kompletnej" w 

polityce międzynarodowej _ Niemiec. 

Okres ten minął, lecz Niemcy, po- 

mimo wszystko co się o ich roli pi- 

sze i woła, pomimo Rapallo i wszy* 
stkich jego następstw, gomimo wej- 

ścia do Ligi Narodów—te 60 milj. 
Niemcy jeszeze dotychczas nie po- 
wróciły do międzynaredowej roli, i 
Berlin r. 1927 nie znaczy w dyplo- 

macji tyle, co Berlin z r. 1913-g0— 
Jest to zresztą zupełnie naturalne po 

tak wielkiej przegranej. 

Ale jak na urwistą skałę dra- 

pią się Niemcy z powrotem do tej 

roli, do roli wielkiego mocarstwa, 

które ma pełne prawo głosm w sto” 
sunkach międzynarodowych. Tutaj 

właśnie przychodzą wiadomości z tej 
„Szufladki”*, o której mówiliśmy pe- 

wyżej. 
A więc w maju b. r. Niemcy sta- 

rają sią wyzyskać spór pomiędzy Ju- 
gosławją a Włochami dla tego, by 

wziąć w nim udział w charakterze 

arbitra czy sędziego. 

W czerwcu jest mowa o człon- 
kostwie Niemiec w komisji manda- 
tów. Innemi słowy, Niemcy mówią o 

odzyskaniu kolonij zamorskich. Czy 

fmyślą e tem poważnie, czy tylko w 
celach targu wysuwają tę sprawę na 
międzynarodowem targowisku świata, 

ua którem nigdy nie ujrzymy napisu 

„ceny stałe”. Tego nie wiemy. Lecz 

w czerwcu w Niemczech mamy du- 

ży hałas w sprawie odzyskania rów- 
norzędności z innemi państwami w 

sprawie kolonij. 
W lipcu zaczyna się sprawa zbro- 

jeń niemieckich. W peczątkach sierp= 
nia drukuje zdradziecka dla swych 

ziomków Menschheit rewelacje o zbro- 
jeniach wewnątrz Niemiec i o pla- 
nach politycznych, które tą pracę 0- 
żywiają, są jej duszą i sercem, Ra« 

port gen. Guillaumat potwierdza wia» 

domości o odwetowych planach Nie- 
miec. 

Im bliżej sesji Ligi Narodów tem 

działalność Niemiec w 'tym właśnie 
kierunku zrzucenia z siebie materjal- 

mych i moralnych więzów Trak'atu 
Wersalskiego staje się widoczniejszą. 
Ari. 231 Traktatu Wersalskiego głosi,że 
„Niemcy i sojusznicy niemieccy są 

odpowiedzialni przez wywałanie woj- 

ny, za wszystkie szkedy i straty pe- 

niesione przez rządy państw sprzy- 
mierzonych i stowarzyszonych, a tak« 
że przez obywateli tych państw z 
powodu wojay narzuconej przez 

agresję Niemiec i ich sojuszników*. 
—Krytyka  publicystyczna, czasem 

nader świetna, — wskazywała nieraz 

na niebezpieczeństwo związane z nie- 
potrzebnem wstawieniem do Traktatu 
wersalskiego tego artykułu © treści 

„mioralnej*. Wyjaśnienie winy za wy- 
wołanie wojny jest problemem  nad- 
zwyczaj skomplikowanym. Samo o- 
kreślenie „winy” rozpada się tu na 

setki, na tysiące, na miljony popros- 

tu pomysłów, zależnie od metod bu- 
dujących teorje, a czem polegała ta 
wina. Tymczasem Niemcy opierając 
się na art. 231-ym twierdzą, że Sko- 

ro proces historyczny stwierdzi, że 
„winy* tej po stronie Niemiec nie 

było, to upadną na mocy tego same 

go 231 art. Traktatu Wersalskiego 
wszelkie sbowiązki Niemiec do wy- 

nagrodzenia szkód i strat powsta- 
łych podczas wojny. 

Teraz właśnie belgijski minister p. 
Vandervelde dopuścił do procesu, 

który niebawem się rozpocznie, a któ» 

rego wynikiem może być uznanie nie- 

winności Niemiec, w jednym zresztą 

neutralnego podczas wielkiej wojny. 
Jedno z pism prawicowych francus- 
kich rzuciło nawet ciężkie oskarżenie, 

że p! Wandervelde był tu więcej czu: 
ły na wskazówki Il międzynarodówki, 
niž na interes Belgji. Prasa francuska 
obawia się bowiem, że tem proces 

stanie się pierwszym stopniem do 
obalenia tej „moralnej* treści 231 art. 
Traktatu Wersalskiego. 

Jednocześnie z procesem histo- 
rycznym jprzyszło aktualne domaga- 

nie się Niemiec zmniejszenia tfekty- 

wów zbrojnych w okupacji nadreń- 
skiej. Był to ten minus w stosunkach 

franko-niemieckich, których wielkim 

plusem było podpisanie traktatu han- 
dlowego franko-niemieckiego. W o- 

kupacji madreńskiej stoi żołnierza 

francuskiego 56 tysięcy, angielskiego 
T,5 tysięcy, belgijskiego 6,5 tysięcy, 

razem 70 tysięcy. Niemcy domagały 
się, aby tam została „normałna” ilość 

wojska, a za normalną uważali tę 

ilość, która tam stała zułogą z czasów 

Cesarstwa Niem., czyli okolo 50 ty- 
sięcy, 

Prasa francuska z całkowitą słusze 

nością wskazywała, że osłabienie iloś- 
ci wojska jest osłabieniem samego 

znaczenia okupacji, jako igwarancji, 

że Niemcy dopełnią warunków poko- 
ju. Do czego to bowiem prowadzi? 
Do takiego osłabienia siły zbrojnej w 
okupacji, że Niemcy w każdej chwili 
będą mogli dać jej radę. Wtedy oczy» 
wiście okupacja, jako gwarancja po- 
koju, nie ma żadnego znaczenia. 

Niemcy w sprawie zmniejszenia 
efektywów zbrojnych w Nadreniji li- 
czyły na wyzyskanie różnicy zdań w 

tej sprawie pomiędzy Anglją a Fran- 
cją. Ostatecznie jednak Anglja i Fran- 

cja uzgodniły w tej sprawie zapatry- 

wania, co należy uważać za zwycię- 

stwo polityczne Francji, a porażkę 
Niemiec. 

Na taką sytuację przychodzi mowa 

sen. Jouvenela па zebraniu unji mię- 
dzyparlamentarnej, tak słusznie i nie- 
słusznie rozreklamewana przez prasę 

polską. 

Slasznie, bo sen. Jouvenel pad- 

kreślił te wielkie niebezpieczeństwo, 

wobec którego stoi Polska od czasu 
Locarno. To samo zdanie nieraz wy- 
rażała prasa polska za czasów mini- 

strowania p. Skrzyńskiege, lecz nie” 
stety wtedy zagłuszano „słowa krytyki 

przez chór zachwytów samego p. 
Ministra i lubiących go dziennikarzy 

dla locarneńskiego dzieła. 
Niesłusznie, gdyż mowa senatora 

Jouvenela nie jest sama w sobie żad- 
nym faktem politycznym o większem 
znaczeniu. 

Ma on znaczenie lokalne, frncu- 
skie, efektownego posumięcia przeciw 

min. Briandowi. Cała polityka fran: 
cuska, zarówno p. Brianda, Jak jego 
najzagorzalszych przeciwników, chce 

dwuch rzeczy: 1) ugody z Niemcami, 

2) dalszego posiadania gwarancji w 

posiadaniu na Wschodzie silnej i 
zbrojnej Polski: Można tylko wśród 
opinji francuskiej rzucać jaskrawy re- 
fiektor to na jedną potrzebę, to na 
drugą. P. Jouvenel zwrócił swój ref“ 
lektor w naszą stronę. Oto i wszystko. 
Nie wiemy, dokąd p. Jouvenela pro- 

wadzą jego ambicje, dość, że prowa* 
dzi on kampanję zwróconą przeciw 

min. Briandowi, W dniu 24 lipca br. 
napisał on list do p. Brianda, że nie 
będzie więcej reprezentował Francji 

w Lidze Narodów, bo nie zgadza się 

z pelityką francuską wobec instytucji 
genewskiej. W zarzutach p. Jouwene- 
la było duże treści poważnej, a dużo 

niepoważnej. Poważne było to, co 
mówił o niezwracaniu przez Francję 

uwagi na rosnące niebezpieczeństwo, 
które jej grozi ze strony Włoch, a 

niepoważnym zarzut, że p. Briand 

dopuszcza, że w Genewie różne spra 
tylko z zarzutów, stawianych Niemcem wy załatwia się „między mocarstwa: 

Tallinie p. Charwata, 
Konferencja Prezydenta Rze. 
czypospolitej z Marszałkiem 

: Piłsudskim: 
WARSZAWA, 27-VIII.(żel. wł Sżoway 

W związku z doręczeniem Prezydene 
towi Rzeczypospolitej wniosku o 
zwołaniu sesji Sejmu i Senatu, spo- 
dziewana jest w najbliższych. dniach 
konferencia Pana Prezydenta z Mar- 
szałkiem Piłsudskim, na której ma 
u decyzja w sprawie zwołania 

Rezerwy dolarowe B.ku Go. 
spodarstwa Krajowego rosną. 

WARSZAWA,27.VIII. (żel.wł. Słowa) 
Dowiadujemy się, że rezerwy dolare- 
we Banku Gospodarstwa Krajowego 
wzrastają w dalszym ciągu w tempie 
iak szybkiem, że dziś Bank sprzedał 
Bankowi Polskiemu 500.000 dolarów. 
Przed kilkoma dniami dokonana ze- 
stała podobna tranzakcja na sumę 
miłjona dolarów. 

Podróż inspekcyjna min. а: 
niewicza. 

WARSZAWA 27.VIII PAT. Dnia 
21 sierpnia rb. p. minister reform role 
nych prof. dr. Witold Staniewicz 
przerwał swój urlop wypoczynkowy i 
udał się na zapowiedzianą inspekcję 
powiatowych urzędów ziemskich na 
terenie województw Wileńskiego i No- 
wogródzkiego. Po drodze p. minister 
wraz z wojewodą Beczkawicżem wziął 
udział w uroczystem otwarciu mie» 
czarni spółdzielczej w _ Jadkiszkaeh, 
osadzie p. prezesa Malskiego, — 
zwiedził wystawę kilimów w  Bienia- 
keniach. Następnie p. minister prze- 
prowadził inspekcję urzędów ziem: 
skich w Święcianach, Brasławiu, Głę- 
bokiem i Duniłowiczach, zwiedzając 
ukończone i rozpoczęte prace Scale- 
niowe, warceiacyjne i melioracyjne. W 
dniu 24 bm. minister Staniewicz był 
obecnym przy okazaniu planu 'scale- 
niowego wsi Matujzy i Zubiszkr, któ- 
rych monegrafję ogłosił swego czasu 
drukiem. Podczas przeprowadzanych 
inspekcyj p. minister konferował z 
ludnością miejscową oraz przyjął sze- 
reg delegacyj osadników wojskowych 
w sprawach związanych z aklualnemi 
zagadnieniami w dziedzinie parcelacji, 
kemasacji, meljoracji i . @. W dniu 
26 b. m. p. minister powrócił do War- 
szawy i ebjął urzędowanie. 
Wnioski stronnictw o zwoła- 

nie Sejmu. 
WARSZAWA, 27 Vill (źel.wł. Słowa) 

Wczoraj w południe, dyrektor kance- 
larji sejmowej, p. Pomykalski, złożył w. 
kaneelarjj Pana Prezydenta wraz z 
poz marszałka Rataja sześć jedno- 
rzmiących wniosków 0 zwołanie 

sesji Sejmu i Senatu. Wnioski te pod 
pisały stronnictwa: ZLN., ChD., ChN 

Piast, PPS. i Wyzwolenie. Dziesiątego 
września upływa termin przewidziany 
przez Konstytucję dla takich petycyj. 
EISS SATA PEREZ: SPORZOCEG ПУОЕНЕНСЩИЙОЙЕ 
mi*, a nie załatwią ich Liga Narodów. 
To jest zarzut obliczony chyba na 
poklask galerji, biorącej na serja po- 
mysły prez. Wilsona. Dopóki istnie- 
ja wielkie mocarstwa, wielkie skupie- 

nia politycznej siły, wielkłe napręże- 

nia planów politycznych—dopóty one, 

a nie stowarzyszenia Kuby z Kosta- 

riką decydewać będą o losach świata. 
Niemcy mają stale do załatwienia 

sprawy, które właśnie dzielą ich od 
upragnionego powrotu do przedwojene 
nego, międzynarodowego znaczenia: 
1) Nadrenja, 2) Odszkodowania, 3) 
Anschluss, 4) Kolenje, 5) Korytarz i 
Śląsk. Nie wszystkie te sprawy trak- 
tuje się w samych Niemczech po- 
ważnie. Są przeciwnicy Anschłussu, 
są przeciwnicy powrotu do posiadło- , 

ści kolonjalnych. Lecz oto Locarno 
zachwiało naszą granicą zachodnią; 

podczas Zgromadzenia Ligi, Niemcy 
będą próbowały zachwiać nią po raz 
drugi. @ 

Jesteśmy dobrej myśli, Polska ma 

wyjątkowo mocną pozycję w polityce 

międzynarodowej. Toteż w Genewie 

obronią nasze stanowisko nie mowy 

p. Jouvenela, lecz ta siła, która tkwl 

właśnie w tem, co stanowiło w o- 

czach nawet polskich publicystów 
przedmiot niechęci, zarzutów i drwin, 
ta siła, która mieści się w tem, że 
„nikt nie zna polskiej polityki za- 

granicznej". M.
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Co słychać w 
— Wystawa rolniczo-przemy- 

słowa. Staraniem okręgowego To- 
warzystwa Rolniczego zorganizowana 
została wystawa  rolniczo-przemysło- 
wa w Zabłudowie pod Białymstokiem. 
Wystawa odbędzie się w dniu 4 i 5 
września rb. Wystawa ma na celu 
wykazanie, w jakim stopniu rolnictwo 
powiatu białostockiego dźwignęło się 
i odbudowało po całkowitem prawie 
zniszczeniu padczas wojny, a także 
zademonstrowanie szerszym masom 
rolników da czego należy dążyć i ja- 
kiemi środkami. Komitet wystawowy 
wielki nacisk kładzie na łączność no- 
wsj wsi z młastem i pod tem hasłem 
organizuje wystawę. 
fa — Tramwaje w Blałymstoku. 
Po długich i uciążliwych periraktacjach 
z belgijskiem towarzystwem tramwajo- 
węm Magistrat m. Białegostoku pod- 
pisał umowę wprowadzającą od lata 
1928 roku tramwaje. Obecnie przy- 
stąpieno do ztciany bruku zwykłego 
fa asfalt. Ustałone już także ceny bi- 
ietów. Układanie szyn ma rozpocząć 
się niebawem. 

— IV Tydzień LOPP. W związ. 
ku z mającym w dniach od 4-go do 
11-go września rb. nastąpić tygodniem 
loimiczym, utworzony został specjalny 
Komitet honorowy z przedstawicieli 
miejscowego szołeczeństwa. Komitet 
ustali program Tygodnia i roreśle 
iustrukcje do komitetów  powiato- 
wych. 

$3 — Nareszcie I Białystok otrzy- 
ma nową Radę miejską, Magistrat 
m. Białegostoku otrzymał okólnik 
Ministerstwa Sgraw Wewnętrznych w 
sprawie uregulowania wzajemnego sto- 
sunku związków komunalnych i władz 
nadzorczych nad miemi oraz postępo- 
wania tych władz w stosunku do Sa- 
morządu. Okólnik zalęca m. in. pozo- 
stawienie samorządom większej samo- 
dzielności oraz łaicjatywy w dziedzi- 
nie gospodarki miejskiej. Ministerstwo 
uważa, iż władze nie powinny stale 
ingerować w formie zarządzeń, wkra- 
czających w (dziedzinę celowości za- 
mierzeń samorządowych, jednakże w 
razie stwierdzenia niecelowości zamie- 
rzeń dalszego samorządu, względnie 
sposobu ich wykonania, władze nad- 
zorcze powinny w tym wypadku ro- 
związać samerząd i powołać na jego 
miejsce nowy. W sprawach zatwier- 
dzania budżetów, uchwał co do po- 
bierania danin i podatków komunal- 
mych, kontroli finansów i tp. — Mini- 
sterstwo zaleca władzom nadzorczym, 
aby skrupułatnie | w całej rozciągło- 
ści wykorzystywały swe kompetencje. 
W związku z tem, coraz pewniejszym 

Białym-stoku? 

społeczeństwa tworzyć się już poczy- 
nają komitety wyborcze. Odbywają 
się zebrania i wiece informacyjne 
przadwyborcze, Rozwiązanie Rady o- 
czekiwane jest w najbliższym czasie. 
Wojewoda białostocki udał się w tej 
sprawie do Warszawy. 

— Wyniki wyborów do sejmi- 
ku pow. Dnia 15 b.m. odbyły się wy- 
bory do sejmiku powiatowego w Bia- 
łymstoku. Z pośród 19 obranych de- 
legatów; czternastu oznajmiło 6 swej 
bezpartyjności, dwóch zgłosiło swą 
przynałeżność do Polskiego Stranict- 
wa Ludowego «Piast», dwuch do 
Strennictwa Chłopskiego, jeden do 
Sjonistów. Przy wyborach, Rady gmin. 
me i miejskie zwracały uwagę głów- 
nie na korzyści, jakie wybrani przynioe 
są samorządowi powiatowemu. 
EM2— Bezrobocie. W ubiegłym ty- 
godniu interwenjowała u p. wojewody 
Rembowskiego delegacja bezrobolaych 
ekręgu białostockiego w sprawie dal- 
szego wypłacania wstrzymanych са 
skutek ostataich zarządzeń władz 
centralnych zapomóg państwowych, 
oraz w sprawie ustalenia godzin pra- 
cy w zakładach przemysłowych. liość 
bezrobstnych według ostatnich obli- 
czeń PUPP. wynosi 3847 osób. Pan 
Wojewoda przyrzekł przesłać odnośny 
wniosek do Ministerstwa Pracy i O- 
pieki Społecznej. (e) 

ŠWIĘCIANY, 
— Sledztwo w sprawie napa- 

du pod Swięcianami na dobrej 
drodze. Po eirzymaniu meldunku o 
napadzie rabunkowym dokonanym na 
trakcie w pobliżu Swięcian, Nacz. 
Okr. Urz. Śledczego wydelegował na 
miejsce doświadczonego oficera podk. 
Giińskiego, który po zbadaniu na- 
padniętych i zaznajomieniu się ze 
szczegółami objął kierownictwo akcją: 
Z melduaków wynika, że p. Gliński 
wpadł już na trop bandytów, co po- 
zwaia przypuszczać, że zostaną oni 
ujęci i stawieni przed sąd doraźny. 

MOŁODECZNO. 

— Sesja sądowa w Mołodecz: 
nie. Po raz pierwszy od czasu utwo- 
rzenia pow. Mołodeczańskiego przy- 
była do Małodeczna sesja karna Są- 
du okręgowego, która w ciągu 5 dni, 
t. j. do 31 m. b. włącznie osądzi w 
trybie uproszczonym 35 spraw, po- 
wstałych na terenie powiatu, 

Przez dwa pierwsze dnie rozpraw 
sądzić będzie sędzia Jundziłł, zaś trzy 
pozostałe sędzia Okulicz-Rackiewicz. 

  

Początek zajęć dn. 1 września. 
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się codzień w godzinach 10 — 1 do 
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SNA ŁOTWIE. 
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Rigas jurmala, co ma znaczyć 

Ryskie wybrzeże morskie.— Teren | 

publiczność. — Męskie, żeńskie i fa- 

miljenbady —, Mebeletas istabas* do 

wynajęcia, co z żadną hiszpariszczy 

zną nic nie ma wspólnego. — Święta 
swobodal —Ceny.—Prasa.— Lemonja- 

da— Wieczorem w Kinklava Kafejnicy. 

Na początku byłe morze i piasek 

—.i pas prześlicznego sosnowego lasu 

rosnącego na morskiem piaszczysiem 

wybrzeżu. 
Z racji niezmiernej bliskości tego 

wybrzeża od Rygi, zaczęte, niewie: 
dzieć ile już lat temu, budować w 
owym lesie nad morzem wiile, hetele 
i pensjonaty. Tak 'powstały mad ła- 
godnem morzem Ryskiej zatoki ogrom- 
nie uczęszczane kąpiele zwane Dubbeln, 
Ne było to bynajmniej przemiłe le< 
tuisko wyłącznie dla ryżanów. Do 
Dubbelnu zjeżdźano sięz całej Rosji, 
z dalekich stron. Zawsze tam Pola- 
ków było mnóstwo. Pierwsze moje z 
Dubbelnu wspomnienia sięgają— jak 
przez sen—roku 1864:go czy 1865-go. 
%ówczas, po okropieństwach zdu: 
szonej insurekcji, gdy niesłychanie 
ciężko było żyć na wsi, zjechało wię 
spędzić lato w Dubbelnie, jak na ko- 
miendę, coniemiara naszego ziemiań- 
stwa „z Litwy“. Kogo, pamiętam, 
w Dubbelnie wówczas nie bylo! jak 
w pelskim żyło się kraju—nad łagod- 
nem a ożywczem morzem, na pia- 
szezystem, lekko wydmiastem wy 
brzeżu, wśród sosen rozgrzanych 
słońcem i pathuących wonną żywicą... 

*) Patrz Nr. Nr. «Słowa». 185, 186, 187, 
190, 191, 192, 193, 

" KONSERWATORJUM MUZYCZNE w WILNIE 
(z prawami) 

przeniesione do nowego lokalu przy ul. Dominikańskiej 5. 

Klasy wszystkich instrumentów solowych i orkiestrowych, špiewu 
solowego, przedmiotów teoretycznych. 

Sskretarjat czynny od g. 4—7. 

BAA EE GG) 
„Humanistyczne  GIMNAZJUM  Koedukacyjne 

FERDYNANDA WELERA 
z prawami gimnazjów państwowych przy ul, Dąbrowskiego 5 w Wilnie 

nadanego przez Kuratorjam O. S$. prawa przyjmuje bez egzami- 

e oh DO” SPECJALNEJ KLASY Viil (osmiej) uczniów, posia- 

dającycu Świadectwa ukończenia siedmiu klas 

że będą składali egzamina dojrzałości w 
Gimnazjum. 

Podania z załączeniem świadectwa szkolnego i metryki urodzenia zł 

wakansów ograniczona), 

BZESSKABGAAAGEABARKKEBGZRBARE 

  

imnazjów bez praw, z tem, 
omisji Maturalnej tegoż 
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dnia 5 września włącznie (ilo 

Ach ten zapach żywiczny sosen 
na ryskiej Riwjerze! Rozbudowało się 
i zabudowalo ono okruinie. Rzadko 
juž tam teraz w skwarne popoludnie 
zapachnie cudnym aromatem/rozgrza- 
nych w słońcu sosem;..Lecz gdy zapach 
taki skądś zaleci—odrazu staje w pa- 
mięci Dubbeln z przed iluż to dziesią- 
tków lat..; kiedy się od willi do willi bie- 
galo... od znajomych do znajomych... 
nie czując wcale, że się jest w „ob- 
cej” stronie... Tak zawsze jakiś za- 
pach ma dar przypomnieć nam nagle 
jakieś dawne, niezmiernie dawne, za- 
pomniane czasy, albo miejsca dawno 
już wyszłe z pamięci. : 

Szybko jęło się całe ryskie wy- 
brzeże—cały ryski Sźrand — zabudo- 
wywać w jedną stronę od Dubbelnu i 
w drugę. Dziś ryskie kąpiele morskie 
ciągną się na 20 kilometrowej prze- 
strzeni niemal od ujścia rzeki Aa do 
morza, czyli od samej niemal Rygi, 
aż poza Dubbelu, do ostatnich will i 
deraków najdalej położonej osady 
kąpielowej Assern. Dubbeln przestał 
być centralnym punktem Sfrandu. 
Podupadł srodze. Wybił się na plan 
pierwszy Majorenhof, zakwitł najoka- 
zalszemi willami Edinburg, renomę 
najdystyngowańszej dzielnicy ma Bil- 
derlingshof, a są i tacy, którym do- 
adzają najbardziej Bilderliugshof lub 
ulien, jake najbliżej Rygi położone, 

Lecz cóż ta bliskość. znaczy! Cały 
ten rożaniec wyliczonych przed chwi- 
lą „kawałków * ryskiego Sfranda jest 
jakby nanizany na linję kolei o nie- 
ustańnnym ruchu pociągów. Komuni- 
kacja świetna. A można też korzy: 
stać ze statków pasażerskich, kursu- 
jących między Rygą a Dubbelnem po 
rzece Aa, Wolna to komunikacja, lecz 
droga prześliczna. Dociera się Džwi- 
ną niemal na pełne morze, przed skrę- 

SŁOWO 

Obrady Unji Międzyparlamentarnej. 
PARYŻ, 26 VIII. PAT. Komisja Kongresu Unji Międzyparlamentarnel 

omawiała dziś popołudniu sprawę środków lekarskich szkodliwych dla 
zdrowia. Delegat francuski Merlin doradzał ograniczenie produkcji tych 
środków do ilości, potrzebnej na użytek medycyny, i ustalenie dla każdego 

zaczyna stawać sią fakt rozwiązania kraju pewnege kontyngentu narkotyków, proporcjonalnego de potrzeb, 
Rady miejskiej w Białymstoku. Wśród Oraz jaknajprędszą ratyfikację przez odnośne parlamenty konwencji genew- 

skiej w r. 1925, Mówca proponował także przygotowanie wykresu rozwoju 
chorób zakaźaych i patologicznych na całym świecie. Konferencja powzięła 
szereg rezolucy[, dotyczących między innemi zwalczania handlu narkoty= 
kami, zorganizowania służby informacyjnej w sprawie rozwoju używania 
narkotyków, oraz zawarcia układów międzynarodowych w celu ogranicze” 
nia produkcii narkotyków. 

PARYŻ, 27—8. PAT. Konferencja Uaji Międzyparlamentaraej obra- 
dowała dzisiaj nad sprawą układów eclnych. Loucheur (Francja) mówił o 
konieczności doprowadzenia w jak najkrótszym czasie do ujednostajnienia 
nomenklaiury celnej i do zniżenia 
głównych przyczyn gospodarczego 

nadmiernych opłat celnych. Jedną z 
stanu Europy jest mie dająca się 

kwesijonować zasada, że przenoszenie wielkich sum pieniężnych z jednego 
państwa do drugiego jest niemożliwe, o ile równocześnie nie prowadzi się 
handlu zagranicznego. Zagadnienia o rozbrejeniu i problem ekonomiczny 
nic dadzą się rozstrzygnąć bsz uprzedniego rozwiązania sprawy bezpie” 
czeństwa ludów. Przyjęto jednomyślnie wniosek Borela (Francja) w sprawie 
dążenia do stopniowego zniesienia opłat celnych. 

Plon zniszczenia onegdajszej burzy w 
Gdańsku. 

GDAŃSK, 27.8. PAT. Wczorajsza burza, która w godzinach popołudnio- 
wych osiągnęła siłę orkanu, wyrządziła na wybrzeżu wolnego miasta, a zwła- 
szcza w Sopotach liczne wielkie szkody. 3 kutry motorowe zostały przez fale 
zupełnie rozbite, kilka innych statków doznało uszkodzeń. Fale były tak silne, 
že przewalały się przez pomost spacerowy w Sopotach, który również został 
silnie uszkodzony. 

Rozruchy komunistyczne w Hamburgu. 
BERLIN, 27.8. PAT. W piątek wieczorem w Hamburgu odbywały się: roz. 

ruchy komunistyczne, podczas których policja musiała zbrojnie interwenjować- 

Groźba wojny w Południowej Ameryce. 
NOWY JORK 27.8, PAT. «New Vork Times» donosi z Buenos Aires, że 

spór o posiadanie, obszaru Chaco, na którym odkryto obfite źródła nafty, 
zaognił się do tego stopnia, iż grozi wybuch wojny pomiędzy Boliwją a Parag- 
wajem. Obydwa państwa gromadzą na granicy wojsko. Delegaci obu państw 
mają zjechać się w Buenos Aires celem próby pokojowego załatwienia sporu. 

Aresztowanie szpiega niemieckiego 
SARGEMUEND 27.8. PĄT. Policja zatrzymała i uwięziła pod zarzutem 

szpiegostwa pewnego Niemca, pochodzącego z Wiesbadenu. Od szeregu dni krą- 
żył on w okolicy obozu wojskowego w Bithe obserwując manewry wojsk fran- 

Lotnik polski zabłądził, 
BERLIN 27 VIII PAT, Z Kwidzynia donoszą, że onegdaj o godz. 5 popołudnia 

sarnolot polski ukazął się nad miastem Rozenbergem w Prusach Żachodnich. Samolot 
ten po kilknkrotnem okrążeniu miasta odleciał w kierunku Luttechen, gdzie wylądował 

cuskich. 

w pobliżu dworca. Okazało się, że pilot 
siał wylądować po niemieckiej stronie. 

Roecik polski z Grudziądza zabłądził i mu- 
zęść prasy niemieckiej podaje tę wiadomość 

pod tytułem «Naruszenie suwerenności niemieckiej w powietrzu». 

Kontrakcja chińskiej armji południowej, 
SZANGHAJ 27 Vill PAT, Władze nacjonalisiyczne twierdzą, że udało im się 

odeprzeć, po rozbrojeniu większości oddziałów, — wojska północne, które przekroczyły 
rzekę Jagtse. Władze te dodają, że linja kolejowa została naprawiona i że do Chin- 
Kiang wysłano śpiesznie 8.000 żołnierzy. 

Nowy rząd portugalski. 
LIZBONA 26 8 PAT. Gabinet portugalski został zrekonstruowan y. Sprawy zagra- 

niczne w zrekonstruowanym gabinecie objął Bettencouri Rodrigues, sprawy wewnętrz- 
ne — Vincente Preitas, sprawiedliwość — Mancel 
Sialį de Cordes, wojnę — Passos de Souza. 

Rodrigues junior, finanse — gen, 

Olbrzymie sprzeniewierzenie. 
BUKARESZT 25 8 PAT. Został dziś potwierdzony nakaz aresztowania dyrektora 

generalnego dziennika urzędowego «Расоуапи» oskarżonego o sprzeniewierzenie 60 
miljonów lei. 

ZAKOPANE, 27.8. 
W Zakopanem. 
PAT. Onegdaj w południe przeszła nad 

powiatem nowotarskim burza z porunam., która przez 5 minut 
miała charakter huraganu z gradem, niszcząc wszystkie plony 
rolne w całej Orawie. Zniszczen u 
Zubrzyca górna i dolna Jabłonka, Lipnica wielka i mała. 
pracujący w polu w tych gminach 

uległy gminy: Podwilki, Orawka, 
Ludzie 

doznali obrażeń, niektórzy na- 
wet dość znacznych na całem ciele skutkiem gradu niezwykłej 
wielkości, siekącego bardzo silnie. 
uszkodził dachy. 

Grad wybił szyby w domach i 
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Skłąd główny w księgarni Gebethnera 
Cz. IV, V, VI i «Gramatyka» wydanie 

ceniem w szeroką Aa o malowniezych 
wybrzeżach. ! 

Całe to przemiłe a okazałs letnisko 
leży pasem mocne zadrzewionym mię- 
dzy morzem a dużą rzeką... A dodajmy 
bliskość takiego miasta jak Rygal 
Ach, jeśliby to Warszawa miała tuż 
pod bokiem „coś podobnege*! Za- 
miast rozpaczliwych swych okolic 
„uwieńczonych”..  iKonstancinem i 
Skolimowem. 

„Wojna sredze Sspustoszyła ryski 

wen zę: 

Wyszła z druku Część lil 

Metodycznego kursu jęz. Niemieckiego L. Lorentza. 

Wydanie nowe, zupełnie zmienione, przystosowane do programu 
Ministerstwa. Nauczyciele otrzymają egzemplarze okazowe bezpłatnie. 

  

i Wolftfa i «Domu Ksiąźki Polskiej», 
dawne. 

GRARUDODODEDOGOKODAJRREREODREOGOGALKANNZNNKNAKAKCZONONNANNNUMWY 

energją, bardzo szybko i sprawnie. 
Dziś — w głównych centrach wy- 
brzeża niema już śladu pożogi wo: 
jennej. Znać ją tylko w Dubbelnie, o 
które nikt się nie troszczy i gdzie 
skromnych potrzeb ludzie letniskują 
w starych, głęboko przedwojennych 

wiliach; Z potroszę jeszcze w b. 
Karlobadzie, coby go nikt nie poznał 
pod dzisiejszą łotewską nazwą... Mel- 
lużi, Dlaczego „Mellużi*, jeśli zosta- 
wieno nietkniętym Edynburg, lekko 

Ryskie wybrzeże u Majorenhofu od strony rzeki Aa. 

sztrand. Przesadzają ludzie miejscowi, 
mówiąc o 75 procentach zniszczonych 
lub spalguych budowli. Najbardziej 
ucierpiało Kemmern (słynne kąpiele 
siarczano-borowinowe), leżące dalej 
od morskiego wybrzeża, o czterdzie- 
ści kilka kilometrów od Rygi. W każ- 
dym jednak razie sprawiedliwość na: 
kazuje przyznać, że odbudowano i 
wyremontowano ryski sztrand z wielką 

go tylko przeretuszowawszy na Edin- 
burga? 

Ale z Dubelnu stało się... Dubbuiti; 
2 Assern-Asari. Trzeba się uczyć, że 
Bułduri to przedwojenny Bilderlings- 
hof, a Majorenhef to... Major. 

Opodal mostu na rzece Aa jest 
wilłowa osada słynąca z balsamiczne- 
go powietrza swych lasów, tedy przez 
cherych na piersi pilnie uczęszczana. 

dziennie, oprócz sobót, 
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Informacje i zapisy w Sekretarjacie Instytutu, 

Polskiego T.wa Krzewienia Wiedzy Handlowej i Ekonomicznej. a 

instyfuf Nauk a 
Handlowo-Gospodarczych © Gilnie EJ 

pod dyrekcją Jana LACHOWICZA. H 

Koedukacyjny Zakład Naukowy dla osób, które ukończyły a 
conajmniej 6 klas szkoły Średnej ogólnokształcącej. E 

Kurs nauk 2-letni. Początek lekcyj — dnia 15 września 1927 r. 

czynnym co- HB 
niedziel i świąt. Adres tymczasowy: @ 

uł: Biskupia 12, lokaj Szkoły Handlowej Męskiej. a 
* 

  

KURSY WIECZOROWE 
koeduk; 

si GE Im, J. 12 Kra 

Program gitnnazjum typu hu 
matematycznego. 

Zapisy przyjmuje się do kias IV—V, VI, VII-VIII. Na żądanie słu- 
chaczy specjalae komplety. Wykładv rozboczvnają sie 2-go września, 

    
M HERBATY marki CZAJNIK» pskay 
M serwis herbaciany z najciefńszej por- 
M celany za zwrotem opakowania od 
B herbaty marki <CZAJNIK». 
l Żądajcie prospektów od Waszego 
| | dostawcy. 
BREMZEWACEGZAMUNOWNME 

ENTERTA ION VISTIEK 

Na żądanie publiczności 

DZIŚ 
w niedzielę 28 sierpnia 

w kinie „HELIOS* 
demonstruje się film 

„Jak powstaje człowiek* 
1-szy seans o godz. 1-eį p.p. 

281 п п п 2 m.30 p.p. 
i nocny seans o g. 11 m. 15 w nocy. 
Miejsca dla pań oddzieinie, 

dla panów oddzielnie. 
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Hi otrzyma każdy konsument najlepszej = 
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Pracowina damskich ubrań 

wznowiła przyjęcie obstałunków 
ul Trocka 1 m. 4, telef. 13—50.   
  

PORADNIA 
Polskego Zrzeszenia 
Lekarzy Specjalistów 

Wilno, Garbarska 3, tel. 658. 
powrócili z urlopów i przyjmują 

codziennie 
) Dr A. Erdmanowa g. 4 m. 30—6 pp. 
) Dr J. JANOWICZ g. 4 m. 30—6 pp. 
„Dr L. SULKOWSKI g. 5 — —7 pp. 

| (Prześwietlanie Rentgenowskie), 

j 
    

   
  

  

Sól bydlęcą 
mieloną i w brylach (do lizania) 

  

wileński Syndykat Rolniczy 
Zawalna 9, Tel, 323. 

  

   

SZEWSKIEGO  (ratarsta 5 
Imanistycznego i przyrodniczo- 

BG EB. ERA GD RAD GA GD AM 
SZKOŁA 

„Dziecko Polskie" 
w-Wiinie, ul. Jagiellońska 3—2 

„STEFANII ŚWIDA* 
Przedszkoic—2 grufzy. 
Szkała—3 klasy. 
Wiek dzieci 4—11 lat. 
Opłata ed 15 do 25 zł. mies. 
Gruntowne przygotowanie od średn. 

zakład. nank, 
Kancelarja czynna od 16 sierpnia r. b. 
we wtorki i piątki w godz. 5—7 p.poł. 
WWW UP WYW: - APM 
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amMaznananumi aa 

4ro 0 

Szkoła Po 

Halinų Sieditžos.. į 
ul. Uniwersytecka 1 

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

od 4 do 6 wiecz. " 
Egzamina 30 I 31 b. m. » 

уу 

  

В iš 

0 Э101 
Pszenica 0z, Wysoko.Li- 

tewska, własnej hodowii, wagi 

hot. 135 czystość 0/g 0/o 99,65. 

yto Dańkowskie, wagi hał. 
124 czystość 0/0 %0 99,55 w 

oplombowanych workach, wysyła 

Eugiefńjusz Chełchowski 
majątek Chożow, poczta, tele- 
graf, telefon—Chożów k/Moło- 
deczna (stacja Mołodeczno Z. 

Wileńskiej). 

  

    

йо 

  

UCLA 
KapeLUSZE: rate i , 
E. Mieszkowski , 

Mickiewicza 22 

owskie czap. 
rondel. szk. Śr. 
państw. i 0.0, 
Jezuitów. 
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Róbcie w domn wina z jabłek, 
jagód, żyta i t p. Broszury, przepisy 
szczegółowe, droźdże różnych gatun- 
ków, prasy oraz przybory potrzebne 
zaajdziecie w firmie Zygmunt Na- 

L grodzki w Wilnie, ul. Zawalna 11-a.   
  

Zwała się jak pamięć ludzka sięga: 
Kiefernhałt, Obecnie zwie się — Prie- 
daine. Ktoby się spodziewał! Ba, — 
samej praprastarej rzeki Aa nie po- 
RÓ. ma mapie, Zwie się teraz: Lie- 
ups. | 

Przedewszystkiem zaś trzeba wie- 
dzięć, że Strand nie nazywa się już 
sztrandem — tylko: jurmala. 

Pod tym jednak czy owym sosem 
językowym, jest ryska jurmala  bar- 
dzo miłem miejscem pobytu, Przeci« 
nająca ją wzdłuż, nieskończenie dłu. 
ga główna ulica jest miejscami — 
np. na terenie Majorenhofu — cał- 
kiem europejską. Sklepy, cukiernie, 
fryzjernie, hotele — duży ruch wcale 
eleganckiej publiczności. Niech też 
pośpiesznie dodam, że sklepy Na rys- 
kima sztrandzie zamykane są o jede- 
nastej wieczorem, a bywa, że niektóre 

' stoją otworem bez mała do samej 
północy, Komu zaś „szalony ruch* 
mie miły, może doskonale zapaść w 
jaką — za przeproszeniem — daczę 
wśród największej drzew i krzaków 
gęstwiny. Jest nawet dużo, wskutek 
tego, ciemnych a może i wilgotnych, 
a starych, a dobrze „wytmieszkałych*, 
że niemile byłoby tam się zalokować, 
ale większość domów i wil czystych, 
świeżych, ładnych. Niektóre zaś wille, 
jak np. mecenasa Seebergs'a lub pa* 
ni Olgi Abel, obie w Majorenhofie, 
zwróciłyby uwagę nawet w Wiesbade- 
nie lub w Vichy. Kto inny będzie 
może wolał osiąść w luksusowym 
pensjonacie, których jest kilka go- 
dnych, od biedy, takiego określenia 
(cena pokoju jednoosobowego wraz 
z pełnem uirzymaniem zaczyna šią 
w takim first ćlass pensjonacie od 
10 łatów), Slowem można się „Urzą- 
dzić* fak komu dogodniej i jak mu 
okoliczności ' doradzają. Jedynie z 

czerm sią wszędzie liczyć trzeba, to 
z wysokiemi (na masze złote!) cenami. 
Za sam pokój jednoosobowy w zno- | 
śnym hotelu wypadnie płacić 10 ia- 
tów na dobę. 
Gi Co atoli stanowi pierwszorzędną 
atrakcję ryskiej Riwiery, to panująca 
ma jej terytorjach:. absolutna swoboda. 
Nawet co do tualet—żadnego wypi- 
nania się. Jak kto chce, w czem chcel 
Od wschodu słońca do 10-tej rano 
wybrzeże należy do panów. Dla pań * 
wstęp wzbroniony. To też panowję. 
używają sobie, jak chyba nigdzie. е 
się roi brzeg morski od opalonyrh 
postaci męskich — bez krzty kostiu- 
mul — wypiekających się na słońcu 
jeszcze bardziej, lub po wyjściki z 
toni wód wykonywujących, na zup = | 
nie goło, ewolucje rozmaite szwecć= | 
kiej gimnastyki. Swoboda, to swó- | 
bodal Rzuća się ubranie na pierwszą | 
lepszą ławkę i hejda do wody! Фа | 
1o-tej do 12-tej godzina pań. Nie- 
wiasty obejmują brzeg morski w Eo- 
siadenie, Ale nie wszystkie, o, |iie 
wszystkie! Olbrzymia większość, iak 
się mówi w parlamencie, woli kor y 
stać z kąpieli.. mięszanych, aby ti4 
tak wyrazić, koedukacyjnych, czyli, £ 

6 

1 

Familienbada trwającego Od poludiia 
do zachodu słońca. A i do. gop 
nocy, jeżeli kto nie zdążył wykąp 
się o normalnym czasie. Na plaž<4hi 
ryskiego wybrzeża panują powojenn 
plażowe obyczaje w całej pełni... Pia- 
sek przepyszny. Niczem podweneckie 
Lido. Wyleganie się na piasku prosto 
z kąpieli... całem towarzystwem, Czy” ' 
liż może być coś przyjemniejszego! 
Five o,clock na leżąco... wzajemne 
oglądanie sobie muskułów, łydek, Ta” 
mion, torsow, biustėw... na upartego | 
można te wszystko nazwać rodzajem



+ "FRANCUSKO-NIEMIECKA. 
i 

SPB 

KURIER GOSPODARCZY 
UMOWA HANDLOWA 

Dn, 17 b. m. została podpisana 
umowa handlowa francusko-niemiecka 
po trzech latach pertraktacyj traktato- 
wych. W sierpniu bowiem 1024 r. w 
Londynie odbyły się pierwsze roko- 
wania francusko-niemieckie w spra- 
wie traktatu handlowego między temi 
dwema państwami. 

Traktat wersalski zobowiązywał 
Niemcy do udzielania w ciągu trzech 
lat klauzuli najwyższego uprzywilejo- 
wania państwom koalicji. Owo trzech- 
lecie upłynęło w styczniu 1925 r Od 
tego czasu dla państw, posiadają- 
cych iub mogących ręzwinąć znacz- 
niejsze stosunki handlowe z Niemca- 
mi, sprawa traktatu handlowego z 
tem państwem stała się aktualna. 

Wszystkie organy lewicowe prasy 
francuskiej witają z radością zawarcie 
traktatu handlewego  niemiecko-fran- 
cuskiego i czynią wyrzuty rządowi, 
że sprawa traktatu z Niemcami tak 
się zwłekła. Prasa francuska nazywa 
traktat handlowy z Niemcami — Lo- 
carnem ekonomicznem i podnosi 
przedewszystkiem polityczną stronę 
tej sprawy. е 

Prasa lewicowa, zwolenniczka zbli- 
żenia francusko-niemieckiego twierdzi, 
że porozumienie handlowe jest pre- 
ludjum do porozumienia politycznege. 

„Ze względów też politycznych biada 
z powodu zawarcia traktatu „Action 
Francaise", upatrując w nim przede- 
wszystkiem kruszenie się traktatu wer- 
salskiego. 

Nie ulega wątpliwości, że w każ- 
dym traktacie ekonomicznym tkwią 
pierwiastki polityczne. Niemcy w 
swych traktatach powojennych szcze- 
gólniej są czułe i dekładnie precyzu- 
ją prawa osobowe niemieckich oby: 
wateli w państwie, z którem wcho- 
dzą w umowę. Postulaty co do praw 
esobowych Niemców we Francji nie 
wywołały tarć i trudności; już w od- 
powiedzi na propozycje niemieckie w 
tej dziedzinie w 1924 cja ak- 
ceptowała postulaty niemieckie. Inne 
natomiast było jej stanowisko, gdy 
Niemcy wysunęły sprawę osadnictwa 
niemieckiego w Marokko, przeciwka 
czemu są wyraźne zastrzeżenia trak- 

tatu wersalskiego. Osadnictwo nie 
zostało przyznane Niemcom; nato- 

miast uznano prawo przyjazdu i po- 
stoju okrętów niemieckich w portach 
marokańskich oraz upowszechnianie 
towarów niemieckich. W końcu ro- 
kowań wypłynęła kwestja utworzenia 
kensułatu niemieckiego w Alzacji, co 
jednak nie zostało Niemcom przy- 
znane. 

Niemcom Francja przyznała klau- 
zulę największego uprzywilejowania, 
nieprzyznaną dotąd w czasie powo- 
ennym żadnemu z państw przez 
kija posiadającą z 1910 r. uchwa« 

Ig prawodawczą  nieudzielania tej 

klauzuli w traktatach. : 
Rzecz charakterystyczna, że trak- 

tat obecny, jak uprzednio prowizo- 
tjum z sierpnia 1926 r., został za- 

warty przez ministerstwo p. Poin- 

<are'go. 
Traktat handlowy  francusko-nie- 

miecki, jak zresztą wiele traktatów 
powojennych, napotkał poważne trud- 
ności w nieustaleniu ma dłuższy o- 
kres stawek cctlnych: Francja jest w 
okresie rewizji swych taryf, posiuguje 

się stawkami celnemi przedwojeanemi 
podniesionemi na poziom wskaźników 
drożyźnianych. Umowa francusko-nie- 
miecka nie krępuje francuskiego parła- 

mentu co do ustanawiania stawek cel- 

nych. Lecz to nie mogło iść w parze z 
dłuższym okresem traktatu: traktat 

_ francusko-niemiecki może być wypo- 
wiedziany 30 czerwca 1929 r. 

Cechą charakterystyczną traktatów 
handlowych Francji jest wysunięcie 
sprawy importu wina francuskiego, 
jako pierwszorzędnego postulatu. U- 
mowa francusko-niemiecka nie Sta- 
mowi pod tym względem wyjątku. 
Francja uzyskała od Niemiec koniy- 
gent dla swych win 360000 metrycz- 
nych quintali. Pozatem Francja uzy- 
skała zniżki celae na perfumy, kos- 
metyki, jedwabie, Iniace i bawełniane 
wyroby oraz gotową odzież. 

Zaižki ćelne ma wyroby tkackie 
posiadają znaczenie przedewszystkiem 
dla przemysłu alzackiego, przystoso- 
wanego do niemieckiego rynku. 

Niemcy uzyskały zniżki celne na 
wyroby chemiczne, elektryczne, me- 
chaniczne i mstałowe oraz na ctra- 

msikę i porcelanę, 
Jeżeli import Francji de Niemiec 

uosi charakter przedmiotów zbytku, a 
Niemiec do Francji charakter produk- 
cyjny, to zaznaczyć należy, ża wsku- 
tek szybkiege wzrostu dobrobytu 
Niemiec w ostatnich latach mogą one 
otworzyć szerzej drzwi dla jprzedmio- 
tów zbytku i mogą pod tym wzglę 
dem stać się pierwszorzędnym ryn- 
kiem dla wyrobów francuskich. Fran: 
cja zaś dla swego odradzania się 
gospodarczego winna _ przyśpieszyć 
procesy inwestycyjne przez ułatwienia 
produkcyjnego przywozu z Niemiec. 

Rozwój stosunków handlowych 
niemiecko-francuskich dojść może do 
pierwszorzędnych rozmiarów. 

Wład. Studnicki, 
Od redakcji: przytoczony artykuł p. 

Wład. Studnickiego po raz pierwszy ukazał 
się w <Epoce» skąd go obecnie przedruko- 
wujemy, 
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Metocrologii U. S. B, 
x dnia 27—VIIl. 1027 r, 

Ciśnienie 
średnie ) w 
Temperatura 
Gas | -160C 

Opad za do- bę w mm, | Opadu niema 

Wiatr ) Południowo-Zachodni 
przeważający 

U wa gii: Półpochmurno 
Minimum za dobę -1-100C 
Maximum za dobę -|--190C ь 
Tendencia barometryczna wzrost Cišnienia 

wów) 

URZĘDOWA. 
— (t): Definitywne zakończe- 

nie reorganizacji urzędów śled- 
czych w Wilnie. Zapowiadana od- 
dawna reorganizacja służby śledczej 
została już przeprowadzona i w myśl 
tego restytuowane zostały okręgowe 
urzędy śledcze, obejmujące sobą wy- 
wiad polityczny i kryminalny. Wiemy 
już, że naczelnikiem Okr. Urzędu w 
Wilnie mianowany został kom, Dister- 
hoff. Obecnie dowiadujemy się, 26 
na drugiego zastępcę wyznaczono 
asp. Kabulskiego, przyczem stat pier- 
wszego zastępcy nie został jeszcze 
obsadzony. Do urzędu śledczego, któ- 
rego naczelnikiem został kom. Nowa- 
kowski przydziełeni zostali: pod- 
kom. Gliński i Kudzewicz oraz aspi- 
rauci Wasilewski i Szweykowski. 

— (t) Ministerjalna inspekcja 
robót szosowych i prac akade- 
mickich. W dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna dyrektor Dzpartameniu 
Drogowego w Min. Robót Rublicz- 
nych, inż. Nestorowicz i dokonał in- 
spekcji nowobudujących się szos oraz 
prac, prowadzonych przez studentów 
Politechniki Warszawskiej na terenie 
województwa Wileńskiego. 

— (x) Nagrody za ujawnienie 
tajnych gorzelni. Za wykrycie w o- 
statuim czasie tajnych gorzelni przez 
niższych  funkcjonarjuszy PP. Izba 
Skarbowa w Wilnie, w myśl obowią- 
zujących ustaw, wypłaciła ostainio po- 
mienionym  fuskcjonarjuszom 4.105 
zł tytułem nagród. 

— (t) Podatkowe komisje sza- 
cunkowe mają być zniesione. Mi- 
nisterstwo Skarbu opracowuje nową 
ustawę o poborze podatku dochodo- 
wego. W myśl tej ustawy funkcjonu: 
jące dotychczas Komisje szacunkowe 
mają być zniesione. a wysokość po- 
borów wyznaczana będzie przez czyn- 
niki rządowe. 

Zniesienie komisyj szacunkowych 
pociągnęłoby za sobą zniesienie ode 
wołań od wymiatu podatku, co pro« 
wadziło do sztucznego odraczania 
terminu płatności. 

— (t) Gdzie ma być Izba han: 
dlowo-przemysłowa, w Wilnie, 
czy Białymstoku? W związku z da- 
kretem 0 Izbach handlowo-przemy- 
słowych wybory tychże na terenie 
Wileńszczyzny odbędą się w początku 
stycznia 1928 r., a przedtem jeszcze, 
prawdopodobnie w październiku  rb., 
omy zostanie regulamin wybe- 
rów. 

Wobec tego, że władze centralne 
nie ustaliły dokładnie gdzie mieścić 
się będzie Izba handlówo-przemysło- 
wa przeznaczona dła obsługiwania 
kresów, w Wiłnie, czy też Białymsto- 
ku powołane czynniki prowadzą na 
terenie Wiina żywą akcję mającą na 
celu przechylenie szali na stronę 
Wilna. . 

— Osobiste. Preżes Izby Kontro- 
li Państwa w Wilnie, p, Jan Pietra. 
szewski, powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i objął urzędowanie 

SAMORZĄDOWA. 
— (x) Z posiedzenia Wydziału 

Powiatowego. W dniu wczorajszym 
pod przewodnictwem starosty p. Wit- 
kowskiego odbyło się posiedzenie 
Wydziału pow. Wil.-Trockiego. 

Między innemi zatwierdzono pro- 
jekt komisji rolnej w sprawie zaciąg- 
nięcia i zrealizowania przez sejmik 
powiatowy długoterminowej pożyczki 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w 
kwocie 120.000 zł. w złocie. 

Pożyczka ta zużyta będzie na 
podniesienie rolnictwa w powiecie. 
Następnie przyjęto du wiadomości 
protokul komisji rewizyjnej, co do 
wykonań budżetu za r. 1926. 
Pozatem uchwalono przeprowadzić w 
szkole rolniczej w Bukiszkach po- 
trzebny remoni, 

Podania poszczególnych petentów 
o udzielenie stypendji w szkole rolni- 

O w O 

czej w Bukiszkach na rok szkolny ' 
1927—28 pozostawiono do rozpatrze- 

nia s a posiedzeniu: : 
końcu zatwierdzono etat па 5 

dwóch dotychczas kontraktowych u- K Jak poda esa RY bia “ 
rzędników wydzialu, а mianowicie; KOWna przybyt J. E. ks. iskup su- 
lekarza weterynaryjnego p. Sutockiego fragan wileński Michalkiewicz. Bis- 

i rachmistrza p. Olichwiera. kup Michalkiewicz zabawił dwa doi 

— Remont szosy. Podaje się w Kownie, a naetępnie udał się na 

do wiadomości publicznej, ŻE W wieś do swoich krewnych. 
związku z remontem szosy Landwa- 
rów—Nowe-Troki, który to remonl 
potrwa przypuszczalnie aż do 15-g0 
września r. b., przejazd na remonio- 
wanych odcinkach szosy będzie 
zamknięty, zaś ruch skierowywač sig 
będzie na objazdy tymczasowe, urzą- 
dzone przy szosie. 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie ochrony za- 

bytków kultury i sztuki. Wobec 
zdarzających się często wypadków 
niszczenia zabytków kuliury i sztuki, 
w czasie przeprowadzania poszczegó|- 
nych robót budowlanych; 
Rządu na m. Wilno zwrócił się w 
dniu wczorajszym de Magistratu z 
prośbą o nadsyłanie perjodycznych 
tygodniowych wykazów przeprowa” 
dzanych w mieście rebót budowła- 
nych. 

Wykazy te będą przedkładane kon- 
serwatorowi sztuki i kuliury przy Wo- 
fewództwie Wileńskiem. 

— (x) Magistrat udzieli kon- 
cesji na nową linję autobusową. 

W związku z wiadomością o za 
trzymaniu na Litwie defraudanta $- 
urzędnika pocztowego Edwarda Poł- 
czyńskiego wraz z jego fowarzyszką 
Zenaidąj Kożewnikówną, dowiadujemy 
się, iż centralne władze pocztowe 
użyją bez wątpienia wszelkich środ» 
ków, celem skłonienia władz litew- 
skich do wydania defraudauta wła- 

wację: oto ma tych zebraniach każdy 
rezerwista będzię mógł zgłosić przed 
komisją zmiany zaszła w osobistych 
lub w rodzinnych jego stosuckach, a 
to celem wprowadzenia odpowiednich 
zmian w ewidencji i dokumentach 
zglaszającego się. A więc rezerwista 
może ogłosić fakt wstąpienia w 
związek małżeński, urodzenia dzieci, 
nabycia si cenzusu z: 

i ; o i t. p. Także samo rezerwiści, któ- 
Pewna firma autobusowa w Wilnie pd; chcieliby zmienić kategorję, do 
zwróciła się w ostatnim czasie do której są zaliczeni, z powadu nabytej 

Magistratu o zezwolenie na urucho* choroby lub wady fizycznej winni to 
mienie nowej linji kursowania auto- zamejdować przewodniczącemu ze- 
busów, a mianowicie od dworca, przez brania kontrolnego. 
ul. Stefańską, Niemiecką, Wileńską i — (1) Dodatkowa komisja po: 

Ad. Mickiewicza. ‚ Богома. W dniu 30 b. m. w lokalu 
Magistrat jedaak na ostainiEm pyzy uj, Bazyljańskiej 3 odbędzie się 

swem posiedzeniu postanowił Bie gadatkowa komisja poborowa dia 

zgodzić się na powyższą prośbę. a pow, Wileńsko-Trockiego i Oszmiań- 
wysunął projekt uruchomienia nowej skiego. 
linji autobusowej: od Placu Katedral- - SZKOLNA 
nego przez ul. Ad. Mickiewicza, Gó- 
rę Boufałową, W, Pohulankę, Słować- — Egzamina wisępne w Liceum 
kiego, Kijowską do Dworca Kolejo- in. Filomatów (z prawami szkól pań- 
wego. stwowych) odbędą się I-go i 2-go 

— (x) Czy postój dorożek u. września. 
jemnie wpiywa na handel? Grono Podania do Liceum ogólnokształ- 
kupców żydów z ul. Niemieckiej zwró- cącego i Liceum handlowego przyj- 
cło się w dniu wczorajszym do Ma- muje kancełarja szkolna (ul. Żeligow- 
gistratu z prośbą o zniesienie postoju skiego 1 m. 2) codziennie od 10—2 
dorożek konnych przy tejże ulicy. po poł. 

Prośbę swą pomienieni motywują — Zapisy dzieci w wieku 4—7 
stałem tamowaniem ruchu, co ujemnie do przedszkola Koła Polskiej Macie- 
rzekomo odbija się na rozwoju hand- rzy Szkolnej im. T. Kościuszki przyj- 
lu (?). Z powodu jednak tego dziwne- muje się codziennie od 5 do 8 wiecz. 
go „motywu“, Magistrat prawdopo- w lokalu własnym przy ui. Turgiel- 
dobnie pozostawi prośbę bez uwzgłęd- skiej 12 m. 2. W tychże godzinach 
nienia. są udziełane informacje, 

— Wycieczka francuska w — (0) Dezynfekcja klas szkoi- 
Wilnie. W dn. 25 sierpnia odbyła nych. Dnia 1 września rozpoczyna 
się w Urzędzie Wejewódzkim przed- się rok szkolny w szkołach średnich 
wstępna narada w sprawie organiza- i powszechnych. W związku z tem, 
cji przyjęcia wycieczki francuskiej, władze szkolne nakazały szkołom 
przybywającej w dn, 4 września na przeprowadzenie przed roznoczęcięm 
trzydniowy pobyt do Wilna. W wy. lekcyj skrupulatnej dezynfekcji we 
cieczce uczęstniczy 6 pań i10 panów. wszystkich klasach, które nie były re: 
Są to profesorowie, adwokaci, wojsko- montowane, Dezynfekcja taka zwykla 
wi z różnych okolic Francji, wszyscy robiona fest za powocą lamp forma- 
członkowie Stowarzyszenia „Przyja. liaowych. 
ciół Poiski* we Francji. POCZTOWAA 

Na zebraniu w dn. 25-ym nie po- (x) Uruchomienie „pośred- 
wzięto jeszcze żadnych uchwał, ani nictw pocztowych”. Na skutek о- 
dokonano wyboru Komitetu przyjącia głoszonego w swoim czasie rozpo. 

Podróż J. E. ks. biskupa Michalkiewicza do 
Kowna. 

Według wiadomości zaczerpnię- 

tych w Wilnie, podróż ks. biskupa 
Michalkiewicza ma charakter zupełnie 

prywatny. Do Kowna pojechał on 
przez Rygę. 

Połczyński wydał już 15 tys. złotych. 
Echa głośnej defraudacji. 

dzem polskim. Nasuwa się pytanie, 
na jakie cels i w jaki sposób Poł- 

czyński zdążył już roztrwonić w cią- 

gu niespełna dwóch tygodni okcło 

15.000 zł., gdyż jak wiadomo ogólna 

summa zdefraudowana sięga 50.000 zł., 
policja zaś litewska znalazła przy nim 
tylko 35.000 zł. 

Komisarz  KEZIEOWTEANIAZ NES ISIN TE ESS W ZTRZTZRRECSTWACAZÓE, 

NADESŁANE. 

Ford w Polsce. 
Wobec kursujących pogłosek © 

uruchomieniu w Palsce montażowni 
samochodów Forda, należy stwier- 
dzić, że firma „Elibor“ „L. J. Bor- 
kowski“ w Warszawie w warsztatach 
swoich na Woli istotnie przystąpiła 
do montowania samochodów Forda. 
Praca odbywa się pod kierunkiem 
specjalnych instruktorów, przysłanych 
z Kopenhagi przez Ford Motor Com- 
pany. 

Warsztaty „Elibora* zostały przez 
Ferda odpowiednio przekształcone i 
wygosażone w potrzebne maszyny i 
aparaty pomoćnicze. 

Najbliższem zadaniem warsztatów 
jest zmontować 350 sztuk samocho- 
dów turystycznych Forda: Roboty w 
tym kierunku postępują szybke i ha 
leży przypuszczać, że już za tydzień 
ukażą się w Sprzedaży pierwsze Sa- 
mochody Forda, zmontowane całko- 
wicie w warsztatach „Elibora*. Robo- 
ty te zatrudnily już pewną ilość ro- 
botników polskich. 
RAT TNT STI STRA TAIKINIO 

cownika i na imię pracownika w Ban- 
ku Polskim iub innych kredytowych 
instytucjach państwowych lub samo- 
rządowych, a odsetki pobiera bez 
zgody pracodawcy pracownik lub o- 
saba, która za niego kaucję złożyła. 

Kaucje złożone przed wejściem w 
życie nowego rozporządzenia, t. į. 
przed dniem 28 maja, o ile sposób 
ich złożenia nie odpowiada jego prze- 
pisom, winny były być w ciągu 
trzech miesięcy, t. j. do dnia 28 sierp- 
nia 1927 roku "podjęte i ponownie 
złożone w nowy sposób, a artykuł 7 
rozporządzenia postanawia, że praco- 
dawcy, którzy tego nie uczynili i któ- 
rzy przyjęli od pracownika kaucję za- 
miast połecić mu złożyć ją w Banku, 
będą karani grzywną da tysiąca zło- 
tych i aresztem do dwuch tygodni 
lub jedną z tych kar. Jest przeto bar- 
dzo na tzasie przypomnienie, które 
niniejszem wystosowuje do egółu In- 
spektorat pracy. 

Rozporządzenie na wstępie wspom- 
wycieczki, co ma nastąpić na nastę- 
pnem zebraniu, które się odbędzie 
w wielkiej sali Urzędu Wojewódz- 
kiego w poniedziałek an. 29 sierpnia 
o godz. Ó-ej wieczerem, 

Wszystkie oseby, który chciałyby 
wziąć czynny udział w przyjęciu wy- 
cieczki, proszene są o przybycie na 
to zebranie. 

— (x) Zakończenie kursu na- 
czelników ochotniczych straży 
pożarnych woj. wileńskiego. Po 
ukończonym 8 dniowym kursie dla 
naczelników straży i ich zastępców, 
zorganizowaa»m ostatnio w Wilnie 
przez związek straży pożarnych woj. — OO ————700777—— wileńskiego odbyły się w dniu wczo- 

sportu... a sport, wiadomo, to wielka 
rzęcz, nietykalna rzecz. 

Ne sztrandzie ryskim dama wyką« 

pawszy się w morzu, bywa często, 

że kąpielowego swego (czarnego) z 

łedziutkiej materji kostjumu nie zdej- 

muje; narzuca na mokrzusieńki i ob- 

lepiający szczelnie jej uroczą kibić 

(każda z kąpiących się pań ma „uro- 

czą kibić*) płaszcz kąpielowy, maj- 

częściej wzorzysty, i w pantofelkach 

ma bosych nóżkach, w płaszczu ką- 

pielowym, z główką odrobinę pobu- 

rzoną, całkiem a la garconne, idzie 

„do miasta", ma znaczyć, na główną 
ulicę np. Majorenhofu lub Bulduri za- 
łatwiać sprawunki albo—pić kawę w 

cukierni. Panowie—to samo. Na ko* 

stjum kąpielowy wdziewa się płaszcz 

z materjału eponge (w kształcie szlaf- 

roka), na base nogi pantofle „sztrane 
dowe”, i idzie się na kawę ranną 
choćby do najpierwszorzędniejszej cu- 

kierni. Płaszcz kąpielowy powinien być 
obowiązkowo i okrutnie wzorzysty. 
Tylko tyle. Bo taka moda. 

Niemniejsza be/ceremonjalnoščipa- 
nuje eo do tualet np. wieczorowych po 

majbardziej faskionable restauracjach. 

Po dancingach. Najwyszukańsze tua- 

łety damskie, najbardziej correct smo- 
kingi męskie znoszą z pełnym  stoi- 

cyzmem sąsiedztwo najbardziej... Ty- 
zykownych strojów i tualet. 

Nie dlatego, aby miał być sztrand 

ryskiem wybrzeżu aż się roi. Publicz- 
ność żydowska prawie wszystka mówi 
po rosyjsku. Widać odrazu ogromny 
napływ—z Rosji Sowieckiej. Nieliczni 
żydzi z miast lotewskich mówią po 
niemiecku, dobrym niemieckim języ- 
kiem. Języka żydowskiego (żargonu) 
nie słyszy się wcale, Mnóstwo Rosjan. 
Polaków bardzo niewiele. 

Resyjski sklep często się trafia. 
Właścicielem np, największego skłepu 
kolenjalnego w Majorenhofie jest 

„Marincken“, a po tamtej stroni” 
ulicy... Prostokwasza! 

Język niemiecki wszędzie rozumia- 
ny i kurs mający. Tylko nie wszędzie 
—mile widziany. W sklepie np. rosyj- 
skim lub rdzennie łotewskim odpo 
wiedzą, juści, po niemiecku na odez- 
wanie się w języku nismieckim, ale... 
jak, jakim tenem! Wolałbyś śledzia 
połknąć niż taką odpowiedź. 

Polski jedyny napis na sztrandzie 
paraduje na oknie sklepowem w Ma- 

  

Ryskie wybrzeże od strony Kurhanzu w Edynburgu- 

ryski zaniedbany pod względen stro- ]. Szyrjajew (w pisowni łotewskiej jorenhofie fil! ryskiej księgarni pol- 
jów i tuałet; tyłko jest on w takim 
właśnie swobodnym Sanicie. Co kraj, 
to obyczaj. 

Tłoku nie znać, ale ludzi 
Do 30000 gości bawiło tego lata na 
ryskim sztrandzie. Najgęściej gości w 
tańszych okolicach wybrzeża. W Dub- 
binie i Asari nieopisana mnogość 
żydów, ed których wogóle na całem 

sporo. | 

Śirjatw). Właścicielem nailepszego, 
istotnie bardzo dobrego hotelu w 
Majorenhofie („Viesnica  Jurmala“) 
est p. Świesznikow, Dyrygentem bar 
dzo dobrego kwartstu w hetelu Jur- 
mala jest Rosjanin, Napisów rosyj 
skich po ulicach więcej niż gwiazd 
na niebie. Tu Prokaż gramofonów, 
tam  Damskaja Parlkmacherskaja 

skiej p. Gwidona Butkiewicza, zao- 
patrzonej zarazem w materjały piśmien- 
nicze. Tam też są do nabycia 
gazety polskie. Niestety, [egzemplarz 
polskie] gazety wiłeńskiej kosztuje 
60 santimów, Inaczej się nie kalku- 
luje—odpowiada p. Butkiewicz, 1 60 
mu zrobisz? Cz. Jankowski, 

O. C. N.) 

rajszym egzamina. 
Kurs ten, w którym wzięło udział 

12 naczelników poszczególnych stra- 
ży ochotniczych woj. wileńskiego, o- 
bejmował pokazy praktyczne i wyklas 
dy teoretyczne na które się składa! 
następujące przedmioty: historja po- 
żarnictwa, technika pożarnicza, akcja 
zapobiegawcza, organizacja przeciw- 
pożarowa związków, gazownictwo i 

W skład komisji egzaminacyjn 
wchodzili; Prezes związku "o 
żarnych woj. wileńskiego p. Rackie- 
wicz, wiceprezes tegoż związku p. 
Łokuciewski, inspektor p, R. Dalstert, 
inspektor T-wa Ubezpieczeń Wzajem- 
nych p. Krajewski i inni. 

£ bardzo dobrym wynikiem egza- 
min złożyłi pe: inż. Andrzejewski— 
więciany. Wenzel-N.-Wilejka i Oko- 

niewicz z Rakowa. 
Z dobrym wynikiem 4ch kursan- 

tów i z dostatecznym 4-ch. Pozosta- 
ły 12-ty kursant do egzaminów nie 
przystąpił. 

Po odczytaniu wyników  kursan- 
a wręczono odpowiednie świadec- 
wa. 

Pomieniony kurs odbył się pod 
kierownictwem inspektora zw. straży 
pożarnych woj. wileńskiego p. Ru: 
dolfa Dalsterta, 

WOJSKOWA. 

— (0) Zebrania kontrolne re. 
zerwistów. W październiku r. b. od- 
będą się doroczne zebrania kontrolne 
rezerwistów. Władze wojskowe opra- 
cowują ebecnie szczegółową inst- 
rukcję, dotyczącą tych zebrań i osta- 
tecznie ustalają roczniki, których о- 
bowiązek stawienia się do kontroli 
będzie dotyczyć, 

Jak się dowiadujemy tegoroczne 
zebratia rezerwistów wprowadzą ine- 

rządzenia Ministra Poczt i Telegr. о Niane zawiera szereg przepisów a 
organizacji t, zw. pośrednictw pocz. KWitach depozytowych, służących za 
towych, wpływają do Dyrekcji Wileń- dowód złożenia kaucji przez pracow. 
skiej zbiorowe |prośby zainteresowa- Mika. W kwitach tych prócz nazwiska 
nych mieszkańców poszczególnych pracownika i pracodawcy i kwoty wy» 
wiosek o uruchomienie itych placó- Teźnie tytułem kaucji złożonej, mzają 
wek. Nadmienić należy, iż pośrednic. być wymienione ewentualne pretensje, 
iwa pocztowe będą miały daleko Ma których zabezpieczenie kaucji ma 
mniejszy zakres działania, niż agencje Służyć, warunki podjęcia kaucji i t. d. 
pocztowe. genej Kaucja może być podjęta za zgodą 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA pracodawcy lub na podstawie orze- 

‚ — () Zabiegi o subwencje dla 
Stacji Opieki nad Matką. Woje- 
woda Wileński zwrócił się do Mini- 
sterstwa Pracy i Opieki Spałecznej z 
wnioskiem 0 wyasygnowanie 6.300 
złotych na subwencje dla Stacji Opie- 
ki nad Ka > Dzieckiem. 

— (t) Kredyty na opiekę spo- 
łeczną. Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej zawiadomiło Urząd Wo- 
jewódzki, że w b. miesiącu przyznane 
zostaną jak zwykle kredyty na opiekę 
nad dorosłymi (w myśl ustawy o 
opiece społecznej) w sumie 2425 zło- 
tych oraz 11325 zi, dla instyłucyj 
opiekuńczych nad dzieckiem. 

Repartycji tych sum dokona w 
najbliższych dniach p. Wojewoda, 

— (t) Komisje rozjemcze do 
spraw najmu. W dniu 31 odbędą 
się posiedzenia komisyj tozjeraczych 
przy Inspektoratach pracy. W 63 ob- 
wodzie rozpatrywane będą sprawy 
dozorców domowych, w 64-ym ro- 
botników rolnych pow. Wileńsko- 
Trockiego. 

— (t) Nowy system zastoso- 
wany przy wydawaniu zapomóg 
bezrobotnym. Dowodowe Biuro 
Funduszu bezrobocia wprowadziła 
przy wypłacaniu zasiłków inowację 
polegającą na tem, że pewien czas 
przed wypłacaniem zasiłków perjody- 
cznych w łokalu biura wywieszana 
jest lista bezrobotnych, którzy mogą 
otrzymać zapomogi. W dniu wezo- 
rajszym zakończone zostały spisy na 
bież, miesiąc i dziś bezrobotni mogą 
sprawdzić czy nazwiska ich zostały 
wciągnięte. 

— Kaucje pracowników. Nowy 
sposób składania kaucyj pracowników 
wprowadziło jak wiadomo  rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 18 maja 1927 roku, ogłoszone w 
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Poiskieį Nr. 46 z dnia 28 maja 1927 
roku pod pozycją 409. Odtąd kaucje 
nie mogąbyć przechowywane u praco- 
dawcy lub przez tegoż zużytkowywane, 
lecz muszą być składane przez pra- 

czenia sądowego. Pracodawca winien 
do dni 14 umożliwić byłemu pracow- 
nikowi podjęcie kaucji lub oznajmić 
byłemu pracownikowi, że ma da nie: 
go pretensje, a w braku porozumie- 
nia wytoczyć w ciągu daiszych 4 ty- 
godni przeciw b. pracownikowi po 
wództwo sądowe. Wszelkie umowy, 
w których pracownik pożycza lub 
daje na przechowanie, lub do użyte 
kowania pracodawcy jakiekolwiek war- 
tości, są nieważne. 

Nowe rozporządzenie nie odnosi 
się do kaucyj powyżej 5000 złotych 
óraz do kaucyj hipotecznych. 

ROZNE 
— (x) Sam гсотос niższych 

fuukcjonarjuszy Pol. Państw. W 
dniu 24 b. m. odbyło się posiedzie- 
nie z rządu Kasy Samopomocy niż- 
szych fuakcjonarjuszy Pol. Państw. 
Województwa Wileńskiego, 

„ Na posiedzeniu tem między june- | 
mi uchwalono udzielić poszczególnym | 
członkom zwrotnych zapomóg па о- 
gólną sumę 2,500 zł i bezzwroinych 
w kwacie 1500 zł. 

— Konwent Ojców Bonifrat- 
rów. w Wilnie eglasza, że nikogo z 
osób świeckich do zbierania datków 
na klasztor nie upowaźniał ; 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr Polski (sala <Lutnia>), Dziś 

i jutro ostatnie dwa razy przepiękna kome- 
dja Niccodemi'ego <Maleństwo», koncertowo 
grana przez cały zespół, zbierający codzien- 

nie SSE oklaski. 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś 

o g. 4 m. 30 pp. grana będzie słoneczna ko- 
medja Caillaveta 1 Fiecsa <Papa». Ceny naj- 
niższe od 15 groszy. 

Przedstawienie szkolne. W na- stępną niedzielę, jako pierwszą po тогрос: ciu roku szkolnego, Paś otwarcie cyklu | przedstawień szkolnych. Na inaugurację se- | zolu szkolnego grana będzie komedją Al. RY <Pan Jowialski», w nowej insceni- 
zacji. 

— Šrodowa premjera. <Aszantka» — 
WŁ. Perzyńskiego, od kilkunastu lat nie gra- 
na wcale u nas, w Środę wejdzie na reper- 
tnar Teatru Polskiego. «Aszantkę» znakomi- 
ty autor zalicza do najlepszych swoich ko- 
medji i tylko dzięki trudnościom technicz- 
nym, związanym z obsadą roli tytułowej 
komedja ta o wielkich walorach artystycz



SŁOWO 

  nych, ciętej satyrze i sentymencie, rzadko 7*Raz wpadłszy w szał wydawania pie- 

  

> Е т Dziś 6 ostatni przedśmiertny film Rudolfa Va- z 
bardzo ukazuje się na scenie, U nas od- niędzy cudzych, nie mógł się on uspokoić, ® Miejski Kinematograi w dat ów : „Syn Szeika Įentino аиа słynnej artystki ©| 500—1500 Lokal biuro 
twórczyni roli tytułowej p. Perzanowska ma a kiedy nie miał już sił pić, poszedł na e Vilma Bank: Anai w 8-miu aktach, Nad program: <FLIRT z X MUZĄ» w l-ym dolarów 
świetne, jakby szkicowane przez autora wa” miasto i poczynił zakupy w dziedzinie gar- e Kulturaino-Oświatowy akcie i « WA NA MIĘKKO» w 1-ym akcie, Orkiestra pod dyrekcją apelmistrza i do wynajęcie. Dwa 
runki, co skłoniło kierownictwo do wystawie- deroby. Obecnie odesłany został do rozpo- Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) p. W. Szczepańskiego. Początek seansów: w .niedzielę 1 święta od godz. 4-ej, w p: adamy do nio- wielkie  potcje. UI. 

nia <Aszantki». rządzenia sędziego śledczego, który nakazał SŻ soboty od godz. 5eį, w inne dnie od godz. Ó-ej. Ostatni seans o godz. 10-ej wieczór. owania na pewne | Wielka Nr 36, Infor. 
— Otwarcie sezonu zimowego w osadzenie go w więzieniu. Jak się dowiadu- Anons: <PŁOMIENNA KAWALKADA» zabezpieczenie macje u dozorcy 

Teatrze Polskim. Sezon zimowy w Teatrze jemy, miał on już podobną sprawę, którą - 5 Wilefiskie Biuro domu. 

Polskim rozpocznie się w pierwszych dniach humanitarny pracodawca zlikwidował «w za- Komisowo-Handlo-   
    

października. Na inaugurację sezonu dana kresie budżetu». 

3 Bał wystę» Gnegaży аа SPORT. 

Trebic [mistrz Moraw] 

we Ad. Mickiewi- 
cza 21, tel. 152. 

Leśnik 

Staneja 
dla uczniów lub 
uczęnic, znakomite 
odżywianie, opieka 
rodzicielska, pomoc 

Mechanik: 
poszukuje pracy, 

Korzeniewskich. Dziś o g. 12 m. 30 pp. 
odbędzie się drugi i ostatni występ Świete 
nych tancerek sióstr Korzeniewskich. Wielki      : „ „pianino, Witoldowa 16 m. 2 
sukces artystyczny, jaki towarzyszył sobot- ° AU ED 21. 48 żonaty, 1 dziec- ю m 

niemu występowi, uł przypuszczać, że dzi» —Makkabi 6:2 [5:0]a kos sag 0 ko, ukośćżoki szkoła 
siejszy poranek ianeczny zainteresuje liczną Z ogłoszonych uprzednio wyników, ja- wygody dia leśniczych, eg- |"——DOKTÓR "1 

publiczność wileńską. kie uzyskała drużyna Trebic w Europie, spo- (śródmieście), zamin _ państwowy. D 
W progremle: Gileg, Gounod, Gold, Ipo- dziewališmy się wszyscy wysokocyfrowej Gimnszjalna 6—16, | 8 | prastyki zawo- ZELDOWIGZ 

fitow-Iwanow, Conirey, Moszkowski, Meisel, porażki Makkabi, jednak przebieg meczu = т RYANA L dowej, referencje Ją 

Mack, Rubinsztejn, Rachmaninow, Wagner wykazał, że ambitna ta drużyna, nawet po- M Wilenkin U dobre, skromnych wy- | chor. WENERYCZ- 

i Ubi. zbawiona swego świetnego przewodnika — > ezenice magań, energiczny i | NE, MOCZOPŁC, 
„ „Akompanjament J. Guzewicza. Ceny Bjrnbacha umie bronić honoru swego klubu. i S-ka starsze 1 młodsze, zsumienny poszukuje SKÓRNE 
AE 30 gr. do 3 zł. Kasa czynna od : 'Ропад\\ю:\'е zmagania się p ay В. Spółka z ogr. odp. ak pd jenów BET PRES: od 10-1, od 5-8 w, 

у : 1 m, któ- : muję na miesata- paźdz a — 
о Wil. Tow. Filharmoniczne (ogród rych Wwy ęcmik = ©. nalepazy. ctlielto о %ЬЁ:‚'З "Z S z s caiatem r. b. lub wcześniej. DOKTÓR 
po Bernardyński). Dziś 28 sierpnia r. b. O g. gtąku w 9 1 17 minucie strzela dwie bramki 3 istnieje od 1843 r. | utrzymeniem, troskli- Laskawe zgłoszenia z a 
8 wiecz. Koncert Symfoniczny W. O. S. pod (druga łatwa do obrony). a Fabryka i skład | wą, sumienną opieką. podaniem warunków $ Zeldowiczowa 
dyrekcją R. Rubinsztejna. Jako solista wystą- W tym czasie kontuzjowany w głowę TWARDNIENIE mebli: | Konwersacja francus. dla |. W. do admin. | KOBIECE, WENE. 

pi po raz drugi Kazimierz Wiłkomirski zna Birnbach schodzi z boiska, a pozycję jego NABRZMIENIE NASKÓRKA jadalne, sypialne, | ka, fortepjan. Arsenal- Słowa». RYCZNE i Gior 
komity wioionczelista. W programie: Saint- zajmuje  Szwarcberg. Zdeprymowana tern UGISK ks salony, oe ska 6, m. 1. ac DR MOCZ. | 
Sąens—Koncert wiolonczelowy Е-той z tow. grużyna zaczyna grać nerwowo. Kugiel nie POCENIE UZY łóżka 'niklowane i 2. Brzostowska. rz. 12- iod 4-6 

ur Mendeisohn — Symionja (wtoska) wykorzystywuje RAA. a guście zdoby- й p angielskie, kreden- Erncushu A i 
. 4. Л IT kau a Ai el. 277. 
Nadmienia się jednocześnie, że p. K. a ls Zakk się zna- R S MALL AE Li Internat udziela lekc. jęz. fr. W. Zdr. Ni 

Wiłkomirski jest znanym A symio- cznie, Makkabi rzuca się do ataku, zdobywa D? ELEMER FUCHS,WaRszawa, OaRopowaf. dębowe i t, d. teor. i prakt. Góra Dausa 
B eyčh, ów orkiestrą w naj: przez a gole i gdyby nie ы Do NABYCIA w APTEKACH, SKLADACH APTECZNYCH i PERFUMERJACH | Dogodne warunki i | | J: Maciejewiczowej | Bontfalowa 19, m. 4 Or. 6. ой оп 

; RaDJO, МО НЕНЕ ауНЕ ПВЕ co ORYGINALNA TYLKO Z NUMEROWANĄ ETYKIETKĄ na raty, w nowym ładnym M.C. Mle Ue 

Progi dycji warszawskiej. Wysilków zdobywają jedną tylko bramkę. Z MARKĄ OCHRONNĄ „SŁOŃ ” Noe Apė płdowe Loakóca I 
— Program au A ja i DE т TP . + si rednic 23,3 3 sów 

Te E a istan Kiek Ta PO KD Mac Pod smaki) EI 2 mechaników . |Druskieniki Visie 1 ei iar 
Poznańskiej 

11,00—14,00.  Transtnisja uroczystości ul. Jasna 4. Pokoje 

Ra 10: za 35 By St p. L: «Dlaczego po- gości należy uważać za pomyślny. W drużynie Sj wirówek do mleka Ważne dla wraz z utrzymaniem Akuszerka 

syłamy Gici do SG adaczycha E alia gości na specjalne wyróżnienie zasłużyła Papieru i Materjałów Piśmiennych ŚW | przyjmujemy od zaraz. rolników i pościelą — 8a. W. Smiałowska 

«Rolnictwq») — wygłosi p. Gustaw Pomia- Pomoc, zwłaszcza prawy, U Makkabi Kugiel 99 EZ Adres w adm. <Słowa» ziennie. przyjmuje od godz. 9 
wash 1 Szwarc, „grający byt može, pikol e: p. £. 99 S-ka Akc. tylko fachowcy mogą ————— dO 19. Mickiewicza 

14,35—15,00. Odczyt p. t.: <Najwažniej- Riową Эбажа , р. _ езесзувоие. { a a refliektować. Oddam w ^ ‚ „ 46 m. 

sie madomiości ii šiais (dział dużo: A Trebic AYCIAYE na WILNO, Zawalna 13. Telefon 504. ER Pianino dzierżawę folwark POK OJ W: Z. P. Nr 63. 
«Rolnictwo», wygłosi p. Szczepan Mę- Znabą Nam, asie dosć Jem aan NA SEZON SZKOLNY 33 dz, 10 kilometr. od dia uczennicy przy 
dróccki. ! techniką, ani ao žus Ог та i zw J to dės) hcę Wima, dobrze zago-rodzinie z całkowitem Lekarz-Dentysta 

15,00. Komunikat meteorologiczny. PEREZ BI poleca pp. Detalistom i Spółdziejniom wielki wybór materjałów szkolnych |gygj albo fortepian chcę sbodzrowany wraz z utrzymaniem i opieki 

15,05—15,30. Odczyt p. t.: «© nowszych cięstwo nad Żidenicami to albo fuks, Ne: i kancelaryjnych po cenach niskich. Е ы kupić, | posrednikam įnwentarzem žywym ina życzenie Hiasiad 3 , ,MARYA 
metodach walki ze szkodnikami» (dział <Rol: omyłka. > Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów i innych wyrobów introligatorskich. |] wynagrodzenie. 4 martwym i z całym pomoc w nace, Ūž ńska-Smoiska 

nictwo»), wygłosi p. A. Chrzanowski. TTT KTE PERU AKA EIB Wyłączna Sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej Fabryki Papieru. |gg] Szpitalna 2 m. 4, plonem gpožniwnym, ujica Pańska 7—6. J 
2-2 Transmisja z <Doliny Szwaj- wažnych Fabryczna sprzedaż wyrobów. o. g M. Leszczyński i S-ka (w pobliżu Zawainej). ses sk poczta . Rn jamy pm 

carskiej». al L ejszagola, pow. = 2 ombowanie usu- ]> problemów życiowych 0SO65OM5046000:005000 000. 0502 iš Trockiego, "ka. A Ło- Przyjmę panie zębów bez bólu. 
WY S szakiewicz proboszcz > ora 

PADKI 1 KRADZIEŻE. jedno doskonałe rozwiązanie! — Potrzebne R Snóżrwie: na mieszkanie pa- aaa = 

— Nieudany wypad fałszerzy 1) Gdy pragniesz szczęścia? sine „= lub bez. Pianino na 7 ojskowym, urzędni. 

50-cio dolarowego banknotu. W 2) Gdy Uri być bogatym? Na sezon jesienno-zimowy wielki wybór towarów wełnianych i bawełnia- & ЗЁЁСЁ‘ПЁ w idz 4 000—5.000 miejscu. = 1 GRAZ. 2 

dniu 25 b. m. posterunkowy pełaiący @ 3) Gdy dążysz do dobrobytu? 8 nych od najtańszych do najdroższych. Szewioty ną mundurki szkolne, Ściana Antokole Tab dolarów Zakretowa 11—10. pd e. KA 2 

ае м Latdwarowie  powisdomio. | 4) G4) pigs, sie zabėzpie: || BB See Aa oka ówugnkna wag oekiie  Ą T Ann Op | pokolen goa para 
: lepów zgłaszał Ś palta męskie I uczniows MY DA ZAM słoneczne, możliwie z | hipotekę w Wilnie i = 
z Dy ZK WEG kale, 58 czyć na siarość? 3 za gotówkę i na raty. P. Urzędnikom i Wojskowym na dogodn. warunkach. wygodami. Oferty leńskie Biuro Przy inteligentnej Dr F. Swlężyński 

który następnie chciał płacić bankno- 
tem pięćdziesięcio-dolarowym. Wobec 

i i > А : 
maniem dla uczącej uszu, ul. Š-g0 Jakóba 

SAL kopi: Se dat aaa: 0 o Otrzymano NOWOŚCI wysokich gatunków SEZ Sa ке 

zamiaru targowania się (bez czego H. MINKOWSKI towarów па .damskie i męskie kostjumy, Mieszkania do pisanda = S ; S 
żaden szanujący się żyd nic nie kupi) Wilno, Niemiócka 35.Tei.13 17 3 ` lta i okrycia. 3 słonecznego z wanną sprzedamy ° Dr Marja Lagórska 

o Rz = NA i wybierz sobie szczęśliwy los . 5 R SKS szukam 1 odstąpić ao sa Nauczyciel POWRÓCIŁA 

can ad aS do 1-ej klasy 16-ej Leterji Pań. Bogaty wybór wełen i jedwabi na suknie. Kao siekia salis, Komisowo- Handlo- gimnazjum Choroby dzieci £ 

banknotu i wyjaśniło się, że jest on |] Siowej, w len oto sposód roz” Flanele, flanelety i welwety. Palstnowe (_12066 |. cza 21 ле 152° |przylnie ch utmiów ., wowagez, 
przerobiony z autentycznego, ale 5-cio 
dolarowego banknotu. Aresztowany 
godał siebie za Szlomę Klauznera za- 

Birnbacha, b. słaby dzień u Ben-Oszera i 
bramkarza oraz doskonałą formę bramkarza 

5) Gdy chcesz mieć rajna ziemi? 
Więc wstąp bezwłocznie do naj- 
większej i najszczęśliwszej ko- 

wiązesz powyższy problem. 

Główna wygrana zł. 650.000 
CENA: całego losu zł. 40. 

   

    

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

         

       

   
     
    

  

  

  

= D.-H. „Biawat Wilenski“ 
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Е Wyroby Žyrardowskie: płótna Iniane i bawełniane 
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do pracy na prowincji 
celem ustawienie 

  

  
  

mieszkanie z 4:ch lub 

uprasza się składać w 
adm, <Słowa> dla 

J.Karczewskiego 

Komisowo-Handlo- 
we Ad. Mickiewl- 
cza 21, tel. 1524 

Otiarna 4 m. 4. 

  

  

  

      

  

Do odstąpienia 

    

    

     
   
   

  

  

    

    

Pensjonat «Flora», 

  

  

  

nienkę z utrzymantem 

  

rodzinie Stancja 
z całkowitem utrzy* powrócił, - Chotoby płuc, gardła, nosa i 

  

  

na mieszkanie z utrzy- Przyjmuje 1 — 3 pp. 
maniem i opieką, Mickiewi у 
Zakretowa 7 m. 4 EW EE Tel. 1212. Ochmistrzyni Piwiarnia 

Kapy, Obrusy, Serwety i inne, 

Kocy, Wata, Watolina, Podszewki. 
mieszkałego stale w Trokach. Ode» 
słano go do urzędu śledczego w 
Wilnie, a wraz z nim pedejrzanego 
o współdziałanie Bronisława Dzrwiń- 

praktyczna, pracowita, 
uczciwa, samodziejna 

poszukuje pracy. 
Szkapierua 58—6. 

w dobrym punkcie z lntęrnat-bursa OE 
3 pokol z kuchnią, T.wą Wychowawczo- chirurgja mej ustnej. 
oraz całkow. urządze. Oświatowego «Przysz- Szbiczno ESĖ 
niem. Nadaje się na ło$t» rozpoczął zapisy poy, y 

12, 
На 

Zamiejscowym wysyłamy niezwłocz- 
Ё 20. 

„ 10, Kotdry, 
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i żności J l k . 

skiego (Каннгунка 23® spravie В ^° Kento dok G- 8028) "c ikiol i PLAC] Żizese i Mirgow ów ut taa. Matica M maż 
tej toczy sią obecnie śledztwo, gdyż arz 777757 025777555 = na Zwierzyšcu | 10/23 naprzeciw Krzy- 192U28, 7. . wojskowym i urzęde 
zachodzi podejrzenie, że aresztawańi — a 250 s. kw. sprze: | Ža. Temże „eprzedaje ul: Zarzęcnik Bam, 2. LO zniżką i na raty 

byli agentami szajki podrabiającej w | Uczącą się | Mieszkania 1 ielk N 28. Tel 3 11-55 AZ się lód. 

e - 2 рой W W A - ž 

« a mw + ektalnie młodzież nią, poszobaję,- Zgio = НЕ 6 " Z. Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

kilka razy w różnych miejscach ujaw- | PA aa ma | Stovas AS As As is k i k i | "zzz | 2 L. Kulikowski w. Mickiewicza asa 
niono podobne falsytikaty podrabia- 
ne tym samym systemem. Być może, 
że ten wypadek pomoże wykryć fa- 
brykantów. 
# — Malwersacja w firmie leśnej Ara- 
mowicz. Od szeregu dni po wszystkich re- 
stauracjach zamiejskich. a więc «Park Po» 
Śpieszka», <Bar Antokolski» i t. p. rozbijał 
się młody człowiek, pojąc podejrzanej kon- | 
dwity niewiastę, urządzając awantury z roz- 
bijaniem naczyń (na wzór kupców zamoskwo- 
rieckich), strzelaniem do lamp i t. p. Wła- 
ściciele tych knajpek radzi, że można bę- 

dzie na tem zarobić, nie zwrscali się do po- 
licji, natomiast zgłosił się tam właściciel 
firmy drzewnej p. Aramowicz meldując, że 
pracownik jego Dykas zginął, a wraz z nim 
ckoło dwóch tysięcy złotych. Specjalnie wy* 
delegowany do tej sprawy wywiadowca 
ustalił niezbicie, że osobnik urządzający w 
«Qazie>, <Parku» i innych gastronomicznych 

zakładach sute libacje jest właśnie podejrza- 
mym o maiwersację Dykesem. Aresztowano 

goi okazało się. że ze skradzionej przez nie- 
go sumy pozostało zaledwie 162 złote, resztę 
zdążył stracić. 

gentna rodzina, na «Słowa». 

mieszkanie z wszel: 
kiemi wygodami i 
całodziennem utrzy- 
maniem. Troskliwa 
opieka zapewniona 

i fortepjan na 
miejscu, ul. Ludwi- 

  

Przyjmę 
na mieszkanie z cało- 
dziennem _ utrzyma- 
niem t troskliwą opie* 

ką parę uczenic. 

  

sarska Nr 7 m. 2, | Fortepian na miejscu. 
parter. Orzeszkowej 3 m 1. 

Do sprzedania в ЗЁЫОЁЧ' ; kart 
rzydajału Mob. mleczarnia i zbie 

jadłodajnia 
ze sprzedażą piwa w 
dobrym punkcie tanio 

adres w adm, «Słowa» 

Sklep 
duży w SL 

ustąpię za wartość no, 4—6 wieczor 
EE. w 0. Swiętorzecka. 

cego, unieważnia się, 

INTERNAT 
    

  

przez 3 Baon Sanitar- 
ny, na imię kpt. lek. 
dr. Abramowicza Igna- 

dla uczni. Opieka, po- 
moc w naukach za- 
pewnione, Uniwersy- 
tecka 4—6, od 8—10 

  

Ostatnie dnie wyprzedaży 
towarów wysortowanych, towarów 

| letnich, obuwia brezentówego i gu- 
+ mowego, wysortow.  konfekcj;, 
ė galanterji i t. d. 
$ z rabatem od 10 do 50 proc. 

% 
* 

; 
я 

w firmie Ww. Nowieki 

Wilno, ul. Wieika 30. 

+47 

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

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
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LECZY 
R KAMIENIE 
|ZOŁCIOWE 
|CHOROBY 
WĄTROBY 
ARTRETYZM 

SOWARSZAWA 
Lakis 4222 222444 + 

Redakcja „S 

M T 

    WL 

  

j poszukuje pracy dla człowieka lat Średnich posiadającego 
średnie wykształcenie, znajomošė biurowošci, buchalterji 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 
Łaskawe zaofiarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa 

      

ROBY-NA-TLE 
ZŁEJ:PRZE” 

21, tel. 152, 
  

zamówienia na 

Stale na składzie 

0
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NNE CHO” 

Wobec zbliżającego się sezonu jesiennego przyjmuje 

wszelkie roboty KRAWIECKIE i KUŚNIERSKIE. 

materjałów., Wyprzedaż palt t garniturów letnich. 

FUTRA i PALTA ZIMOWE, oraz   gotowe ubrania i palta, Wielki wybór 

0
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0
 

  

IANY:MA? 
ERJI-H. 

  

łowa*; 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 
pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 
firm nowe i używrne sprzedaję i wynajmuję 

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

  

szej drukarni w 

  

Natychmiast potrzebny kierownik z dłu-| 
goletnią praktyką i kaucją zi. 2000 do więk- 

Zgłoszenia nadsyłać: Wilno, Paczta 1. Poste restante 
okazieiełowi dowodu osobistego Nr. 4291/li. 

Wilnie. Warunki do emówienia.   

  

EDGAR WOLLES 

zzdłowieszczi postać. 
P. Tepperwiil wahał się przez chwi* 

lę, wreszcie rzekł: 
— W naszych warunkach nie mo- 

żemy pozwolić sobie na stosunki z 
ludźmi niewyreźnymi, nieznanymi. Moi 
dyrektorzy nigdyby mi (ego nie prze- 

baczyli, gdybym zezwolił na wciągnię- 

cie naszęgo banku do akcji, nie ma- 

jącej nie wspólnego z normalnemi 
sprawami każdego banku. 

Ralf pomyślał, że często korzystał 

z usług banku dla celów tego rodza- 

ju, i uśmiechnął się w duchu. 
— Czemu pan posądza o to ma: 

jora Emery?—zapytał. ` 

Ja go nie posądzam, — poprawil 
žywo bankier.—-Nie može byč mowy 
o posądzeniach. Mam tylko pewne 

obawy. 
Obejrzał się, jakby w strachu, że 

ktoś może podsłuchiwać ich rozmo- 

wę i szeptem prawie dodał: ` 

— Doktorze, jesteś moim przyja- 

cielem, komu innemu _nie powiedział- 

bym tego: Wczoraj Emery złożył u 

mnie znaczną sumę. Nie mam prawa 

powiedzieć panu cyfrę, ale tam jest... 
Ralf osłupiał. 
— Dwieście tysięcy funtów?—zapy- 

tal wzruszony. —W walucie amerykań: 
skiej? : 

Tepperwill wpatrywał się w nie- 

go ze zdumieniem. 
— Skąd pan wie? — zapytał. 
— Czy odgadłem tę cyfrę? 
— Mniej więcej. Jak mógł pan 

odgadnąć to wszystko? Popełniłem 
wielki błąd, mówiąc panu o pienią- 
dzach. Tembardziej, że właściwie nie 
złożył on u nas pieniędzy, tylko małą 

szkatułkę, Muszę wyznać panu, że 
nie lubimy tych „tajemniczych depo- 
zytów*. Mamy swój sposób dowiady- 
wania się, co one zawierają, którego 
nie wyjawię panu. Tak, panie, w ban- 
kach dzieją się rzeczy, O których pan 
nie ma pojęcia. Jak pan mógł odgad- 
nąć suinę? 

Ralf nie miał ochoty wtajemniczać 
przyjaciela w swe Sprawy. 

Bankier wstał i zaczął chodzić po 
pokoju, Po chwili zaczął mówić: 

— Pan dziwił sią, że zapytałem 
się o majora Emery? Muszę dopełaić 
swe wyznanie, a wówczas los banku 
będzie w pańskich rękach. W  szka» 
tułce owej, oprócz pienigdzy była jesz- 
cze zamknięta koperta z napisem: 
«Оапе przeciw doktorowi Chałlam od 
S. do wykerzystania, jeśli będzie po- 
trzeba». Kto to jest SP Nie jestem 
człowiekiem ciekawym, lecz dałbym 
dużo, żeby módz złamać pieczęć na 
tej kopercie, 

Ralf zbladł. 
— Dziś rano Emery przyszedł i 

zabrał kopertę. W jakim celu — nie 
wiem. Wspomniał o tem, że wyjął 

kopertę ni stąd ni zowąd: «Bezpiecz- 

niej będzie mieć ją we własnym gabi- 
necier—rzekł, Ależ skąd wzięły się te 
pieniądze. Nie podoba mi się to bar- 

dzo. Lubię wiedzieć skąd pochodzą 
pieniądze, jak zostały zdobyte, Może 

wydaje się to panu dziwnem. Ale 

czemu nie złożył je w banku na pro- 

cent? Dlaczego trzyma je pod kluczem, 

pozbawiając siebie zarobku. Traci 
przez to rocznie 50.000 dolarów w 
procentach. Przecież to zbrodnial 

To mówiąc, bankier pogroził swym 
grubym palcem Ralfowi, jakby to je- 
go byla wina.- 

— Nie lubię taxich klijentów. Pa- 
mie Challam, proszę mi powiedzieć, 

skąd się wzięły te pieniądze, pan mu- 

si wiedzieć, skoro pan znał cyfrę i 
walutę. : 

Poraz pierwszy w życiu, Ralf nie 

miał ochoty kłamać. Niezręcznie wy- 

kręcił się od odpowiedzi. 

Nagle Tepperwill zmienił temat 
rozmowy. 

— Chciałbym w tych dniach po- 

rozmawiać z pańskim przyjacielem, p. 

Tarnem..—zaczął. — | 

Ralf spojrzał na niego z niedowie- 
rzaniem. 

— Czyż pan mie wie? Pan nie 
czytał? : 

— Co? Nie czytałem żadnych ga- 
zet. Czy mu się coś stało? 

— Został zabity przedwczoraj wie- 
czór, zamordowany w mojej obecno- 

ności, —oznajmił Ralf. 
Bankier cofnął się zdumiony, 
— Bożel Pan żartuje? 
Ralf gestem zaprzeczył. 
— Nie, Tarn został zamordowany. 

To dziwne, że pan niejsłyszał o tem. 
Pulchne oblicze Tepperwilla przy- 

brało wyraz zawstydzenia, 
— Gdybym wiedział o tem, nie 

dokuczałbym panu swym listem—po- 
kiwał głową z ubolewaniem.—Ale nie 
czytam gazet, prócz tych, które do- 
tyczą mege fachu. Lokaj mój, który 
zwykle opowiada mi, co piszą w ga- 
zetach, wyjechał do chorej . matki. 
Ależ to straszne, okropne! Proszę 
opowiedzieć, jak to się stało? 

Ralf opowiedział całe zajście do- 
syć szczegółowo. 

— Czy policja wpadła na trop 
mordercy? 

— Tak, ale człowiek, na którego 
padło podejrzenie, który według mnie 
niezawednie jest mordercą, zdołał wy- 
kazać alibi. Zaaresztowano go na 
dworcu gdy powracał z podróży. Na 
nieszczęście miał na sobie kapelusz 
taki sam, jak ten, który znaleziono 
na miejscu zbrodni. 

Ralf dodał jeszcze, że zdumiony 
Beckerson dowiedział się przez  tele- 
fon, że Feng-Cho w czasie, gdy po- 
pełniona została zbrodnia, zameldował 
się w urzędzie policji w pobliskiem 
miasteczku. 

— Wszyscy chińczycy są do sie: 

bie podobni, —zauważył Ralf, powta- 
rzając bezwiednie słowa Emery. Są- 
dzę, že alib: zostalo chytrze obmyšlo- 
ne i że chińczyk, który się zameldował 
w policji, nie był wcale Feng-Cho. 

— Feng-Cho! Czyżby to uczynił 
Feng-Cho majora Emery?—zawołał 
bankier. 

— Pan go zna? Ach, prawda, po- 
kazywał mi go pan. 

P. Tepperwili był wzburzony. 
— Przychodził do banku z majo- 

rem, stąd znam go. Feng-Chol To 
dziwne i niepokojące. A cóż się sta- 
nie z biedną dziewczyną? S 

— Myślę, że da sobie rady,—od- 
rzekł Ralf, nie chcąc peruszać tego 
tematu. 

Tepperwilł zdawał się być głęboko 
wstrząśnięty wiadomością © śmierci 
Tarra. Usta jego były zaciśnięte, 
oczy bezmyślnie utkwione w dal. 

Nagle znów stał się człowiekiem 
czynu. 

„— Co zaś dotyczy przeciążenia 
pańskiego konta, panie Challam, 
niech pau się tem nie przejmuje i 
bierze tyle, jle będzie panu petrzeba, 
nie zwracając się do mnie więcej. 
Proszę mi nie dziękować. 

Przestrzegając pana,  spelniłem 
swój obowiązek. Może pan brać, ja 
sam gwarantuję za pana. Czy śledz- 
two już rozpoczęte? 

— Wiaśnie idę tam zaraz. 
Bankier znów wpadł w zadumę, 

— Czy mogę pójść razem z pa« 
nem? Tego rodzaju sprawy działają 
na mnie przygnębiająco, ale... fmam. 
pewne powody.., 

Ralf nie mógł zrozumieć, co mo- 
gło interesować w tej sprawie dyrek= 
tora banku, ale był tak szczęśliwy, 
że kryzys finansowy minął szczęśli: 
wie, iż gotów był znosić nadal towa» 
rzystwe Tepperwilla, 

Przybyli do sądu w chwili gdy' 
wzywano dr. Challama, Składając 
przysięgę, Ralf dostrzegł Elzę i z jej 
twarzy wyczytał, że już złożyła zezna- 
mie; Śledztwo trwałe długo i doktór 
dopiero po wyjściu z sądu mógł roz-. 
mówić się z Elzą. 

— Byłem wczoraj niezbyt uprzej- 
my, Elzo. Wybacz mi to. Nerwy wy- 
powiedziały mi posłuszeństwo, 

— Ja też byłam zdenerwowana, — 
odrzekła Elza. 

W tej chwili: Elza: dostrzegła sto- 
jącego opodal Tepperwilla. 

— Chciałbym przedstawić ci me- 
go przyjacieła, pana Tepperwilla. 

Bankier uścisnął dłoń dziewczyny,. 
starając się nadać swej twarzy wyra: 
współczucia. 

— Zoałem pani 
wuja,—rzekł cicho. 

— Rozumiem pani smutek. 
To mówiąc, pożegnał się 

szedł, 

nieszczęśliwego 

i od-- 
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