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Dlaczego lord Cecil 
ustąpił? 

LONDYN, 29. 8. Pat. Lord Ro- 
bert Cecil wystosował do premjera 
Baldwina obszerne pismo, w którem 
podaje motywy swego ustąpienia z 
gabinetu. List Cecila nosi datę 25 

,b. m. Pisze on między innemi: 
W dniu 9 sierpnia natychmiast 

po powrocie z Genewy oświadczy- 
łem Panom 6 swej niemożności po- 
zostania w rządzie. Pojmuję wszakże, 
iż z treścią mego listu mógłby Pan 
zapoznać się dopiero po swym po- 
wrocie z Kanady. Motywy, które mnie 
skłaniają do ustąpienia ze stanowiska 
w rządzie, nie mają jakiegokolwiek 
podłoża osobistego, o czem pragnę 
zapewnić przedewszystkiem Pana. 

Trudności jednak powstały gdzie 
indziej i z przykrością stwierdzić mu 
Szę, były poważniejsze, aniżeli mo- 
głoby się wydawać; nie mogę bowiem 
ukryć faktu, że w sprawach polityki 
ogólnej w dziedzinie rozbrojenia 
większeść członków gabinetu niezgo- 
dna była z mojem stanowiskiem. Je- 
stem przekonany, że ogólne ograni- 
czenie zbrojeń jest nieodzowne dla 
pokeju powszechnego, na którym 
opiera się nietylko byt Imperjum Bry- 
tyjskiego, ale również cywilizacja eu" 
ropejska. 

Uważam, żę ograniczenie zbrojeń 
staje się dziś najważniejszem zagad- 
nieniem publicznem, a ponadto prze- 
konany jesiem, że przeprowadzenie 
redukcji zbrojeń da się osiągnąć je- 
dynie w drodze porozumienia mig- 
dzynarodowego. W tym też kierunku, 
zdaniem mojem, powinny pójść wy- 
siłki rządu. Nie chcę przez to powie- 
dzieć, że sprawa egraniczenia zbrojeń 
góruje ponad wszelkiemi innemi za 
gadnieniami politycznemi, ale nie mo 
gę pominąć milczeniem faktów, które 
wydarzyły się w ciągu ubiegłej włosny 
w okresie prac komisji przygotowaw- 
czej do konferencjł rozbrojeniowej, a 
fakty te mają charakter niepokojący. 

W ciągu mego pobytu w  Gene- 
wie musiałem _ przestrzegać poleceń 
które mi dawano, a które sprowadzi- 
ły się do konieczności trwania przy 
propozycjach wysuwanych na kami: 
sji, a utrudniających zajęcie pojadnaw- 
czego stanowiska, a tem затет ta- 
mujątych posuwanie sprawy naprzód. 
W większości wypadków instrukcje, 
których mi udzielano, dotyczyły po- 
miiejszych punktów zagadnienia, lecz 
w całeści swej wytworzyły w komisji 
nastrój bardzo niefortunny i stały się 
główną przyczyną niepowodzenia. 
Nie bacząc jednak na ten sian rze- 
czy, wyiworzony w komisji przyjąłem 
z chęcią nominację na przedstawicie- 
la Wielkiej Brytanji na konferencji 
rozbrojeniowej, sądząc, że wąftpli= 
wości powstające w związku ze 
sprawą przyszłego porozumienia 
rozwieją się ostatecznie na konferencji 
Nie sądziłemjednak, aby konferencja 
skończyła sięniepowodzeniem. 

Wszakże rzeczywistość pokazała, 
że myliłem się. Niepowodzenie kon- 
ferencji musi pociągnąć za sobą skut. 

„ki katastrofalne. Przypuszczam, że 
powody niepowodzenia wyjaśnią się 
na. najbliższej sesji parlamentu. 

Dość powiedzieć, że znałazłem 
się w rozbieżności z udzielonemi mi 
instrukcjami, a sądzę, że można 
było zawrzeć porozumienie na warun- 
kach, które nie narażałyby na szwank 
podstawowych interesów brytyjskich. 
Co w tych warunkach można powie- 
dzieć o przyszłości. Spoglądam na 
fakt odmowy przyjęcia traktalu o 
P ujain pomecy jako na bez- 
względne odrzucenie protokułu © 
arzymusowym arbitrażu oraz częścio* 

e fiasco wyników prac komisji 
ygotowawczej i załamanie się kon= 

ferencji trzech mocarstw. Jestem zda- 
nia, że tym sposebem utracono 
mniej łub więcej całkowicie owoce 
prac przeprowadzonych w kierunku 
osiągnięcia bezpieczeństwa, utrwale- 
nia systemu rozjemstwa i wreszcie 
przeprowadzenia samego rozbrojes 
nia. W każdym z — pax 
poczyniono pewnie postępy. Polity- 
ka, którą wszys tych kierun- 
kach kierowaliśmy się, wytknięta zo- 
stała przezemnie, lecz niestety mnie 
lub więcej przekreślona. Jestem prze- 
świadczony, że przyszłość potoczyła 
by się w tym samym błędnym kierun- 
ku, że przeto te same przyczyny mu- 
siałyby spowodować te same skutki. 
akkolwiek z prawdziwą niechęcią, 

znać muszę, że w rzeczach zasade 
tzych moi koledzy w rządzie nie 

gadzałą się ze mną i dlatego nie 
widzę możności dalszej współpracy w 
gabinecie dla sprawy, uważanej prze- 
ze mnie za niesłychanie ważną, Poza 
tą sprawą jest jednak wiele jeszcze 
do zrobienia, Nadzieja leży w świate 
łej opinji publicznej. I tu widzę przed 
sobą wielkie pole działalnaści, na 
którem mógłbym służyć zapasem sił 
jakie mi jeszcze pozostały” : 

Obrady konferencji unji miedzyparlamen- 
tarnej. 

Przemówienie delegata Polski. 
PARYŻ. 30 8, PAT. Na wczorzjszem posiedzeniu konferencji unji 

międzypariamentarnej, w czasie debaty nad prejektem komisji w  kwestji 
rozbrojenia, wśród szeregu mówców wyróżnił się pos. Solimann, który 
w imieniu delegacji niemieckiej potępił stanowczo gorączkę zbrojeń, panu: 
łącą w Europie po wojnie światowej. Qgromna większość narodu niemiec- 
kiego—mówił pos. Sollmann—jest nastrojona pokojowo i pragnie przyja: 
cielskiege współżycia ze wszystkimi swoimi sąsiadami, nie wyłączając 
wschodnich, specjalnie zaś z Polską. 3 # 

Imieniem delegacji polskiej zabrał głos pos. Dębski, który ošwiad- 
czył, że opinja publiczna w Polsce śledzi z najżywszem zainteresowaniem 
usiłowania, zmierzające do stworzenia trwałych podstaw ograniczenia zbro« 
jeń. Polska padła w przeszłości ofiarą swego pacyfizmu — rozbrajala się 
wówczas, gdy sąsiedzi jej gwałtownie sią zbroili. Obecnie Polska przepro- 
wadza politykę głęboko pokojową. Dowodem tego jest czynny jej udział 
w pracach Ligi Narodów, podpisanie paktu genewskiege i układów locar- 
neńskich. Nie nałeży jednak zapominač,—mėwii pos. Dębski—że kwestia 
bezpieczeństwa w Europie dotychczas nie jest rozstrzygnięta. „Budżet 
wojenny sąsiadów Polski stale się zwiększa, gwarancje zaś łocarneńskie są 
ograniczone jedynie do pewnej części Europy. Spokój zapanuje wówczas, 
gdy utrwali s'ę wszędzie poszanowanie prawa, wykluczające rozstrzyganie 
siłą wszelkich sporów, Poseł Dębski powstaje przeciwko napaściom na 
dzieło Ligi Narodów i podkreśla rezultaty, dotychczas przez nią esiągnięte. 

Delegat polski korzysta z obecnej okazji, aby powitać z żywem za- 
dowoleniem wyrazy wypowiedziane przez posła Solmanna pod adresem 
Polski i zapewnia go, że Polska pragnie pozostawać zawsze w dobrych 
stosunkach z Niemcami i współpracować z niemi nad zapewnieniem po- 
koju światowego. Mówca kończy swe przemówienie wzywając wszystkich 
zebranych do czuwania nad tem, aby opinia publiczna nie schedziła na 
manowce pod wpływem dążeń egoistycznych i nad wykreśleniem raz na 
zawsze wojny z liczby-sposobów rozstrzygania zatargów migdzynarodo- 
wych. Mowę pucła Dębskiego przyjęli zebrani: gorącemi oklaskami. 

Stosownie do przyjętego na konferencjach unjix międzyparlamentarnej 
zwyczaju, delegaci krajów słowiańskich wspólnie z Rumunami zebrali się 
razem ma Śniadanie. Nastrój panował bardzo serdeczny. Przemowienia 
w czasie Śniadania wygłosili przewodniczący poszczególnych delegacyj. 

Plan redukcji zbrojeń. 
PARYŻ. 30 8, PAT. Konferencja unji międzyparlameniarnej przystą- 

piła do dyskusji nad planem technicznym redukcji zbrojeń. Sprawozdawca 
Munch przedstawił zmiany, proponowane przez komisję i „zaproponował 
przyjęcie rezolucji, która podkreśla poważne rezultaty, osiągnięte przez 
Ligę Narodów i przewiduje stopniową redukcję zbrojeń. Delegat niemiecki 
Sollmann wyraził zadawolenie z powodu uznania przez zgromadzenie 
równości praw wszystkich narodów. Zdaniem mówcy, jedynie rozbrojenie 
ogólne może uspokoić umysły. Wreszcie pos. Sollmann oświadczył, że 
Niemcy przyłączają się do proponowanej rezolucji. Konferencja przyjęła 
całość rezolucji o redukcji zbrojeń. 

: "- ' Pożegnaine przemówienie Brianda. 
PARYŻ, 30—8. PAT. Podczas bankietu, który się odbył ma гаКей- 

czenie konferencji unji międzyparłementarnej, Briand złożył konferencji po- 
dziękowanie z powodu owocnych prac konferencji, która ułatwia i uzupęł- 
nia rolę Ligi Narodów, zapewniając tej ostatniej poparcie moralne wszyst- 
kich czynników psychologicznych, niezbędnych dla zrealizowania wielkich 
zamierzeń rządowych. Aby zapewnić sobie możność istotnego korzystania 
z pokoju, narody muszą szanować konwencje graniczne. Dokument, który 
stwierdza te granice, jest święty i nictykalny. Pokój jest koniecznością ży- 
ciewą, a organizacja jego jest obowiązkiem. Po stwierdzeniu, że Francja 
pragnie górąco pokoju, Briand zwrócił się do delegatów pariamentarnych 
z wezwaniem, aby wskazywali swym narodom drogę do wzajemnego po 
zmania się, zrozumienia i współpracy z Ligą Narodów nad' uzdrowieniem 
świata. 
BEST OT CZE TOR S TI TTT TTT 

Gabinet Rzeszy obraduje nad polityką 
zagranicziiąu 

BERLIN, 30. Vlil. PAT. W dniu dzisiejszym 0 godz. 11-tej przed 

południem odbyło się posiedzenie gabinetu Rzeszy pod przewodnictwem 
ministra Reichswchry Gesslera, zastępującego nieobecnego kanclerza. Jak 

donosi Biuro Woiffa, treścią posiedzenia był referat ministra Stresemanna, 

który przedstawił obecną sytuację i sprawy związaae z posiedzeniem Rady 

Ligi oraz stanowisko, jakie delegacja niemiecka ma zamiar na tem  posie- 

dzeniu zająć. Rezolucja jednak żadna nie została powzięta. 
Jak twierdzi Vossische Zeitung, gabinet poweźmie decyzję w  spra- 

wie stanowiska Niemic w polityce zagranicznej dopiero w drugiej Fpołowie 

września po obradach genewskich, a przedewszystkiem w zależności od 

rozmów, jakie min. Stresemann przeprowadzi w Genewie z przedstawicielami 

mocarstw locarneńskich. i 
Biuro Wolffa donosi dalej, że w chwili zakończenia posiedzenia gabi- 

netu nie nadeszło do Berlina jeszcze żadne zawiadomienie oficjalne o za* 
mierzonej redukcji wojsk okupacyjnych w Nadrenji. Prasa popołudniowa 
twierdzi, że zawiadomienie takie jest spodziewane w ciągu dzisiejszego 
wieczera, Delegacja niemiecka wyjeżdża o godz. 20-tej min. 25 do Genewy. 

Traktat handlowy z Norwegją. 
OSLÓ, 30—8. PAT. Premjer Likke i poseł Malczewski doko- 

nali w dniu dzisiejszym wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
traktatu handlowego norwesko-polskiego. 

Następca lorda Cecila, 
LONDYN, 30—8. PAT. Dzięnniki liberalne donoszą, że następcą 

loria Roberta Cecila na stanowisku przedstawiciela Arglji w Lidze Naro- 
dów mianowany będzie Earł of Onslow. 

Czechy nie wystawiają swej kandydatury. 
PRAGA, 30—8. PAT. Ceske Słowo stwierdza, że Czechosłowacja 

mie ma zamiaru wysuwać w roku bież. swej kandydatury do Rady Ligi 
Narodów, wobec czego Mała Eatenia będzie nadal reprezentowana w Ra- 

| dzie jedynie przez rumuńskiego ministra spraw zagranicznych Titulescu. 

Skazanie sekretarki komitetu obrony Sacco 
i Vanzetiiego, 

BOSTON 30 VIII PAT. Sąd tutejszy skazał miss Donovan, sekretarkę ko- 
mitetu obrony Sacco i Vanzetti, na rok więzienia za podburzanie tłumu i za 
rozpowszechnianie broszur anarchistycznych. Sąd wyższej instancji, do którego 
zaapelowała miss Donovan, uwolnił ją za kaucją. 

W drodze do Genewy. _ 
PARYZ, 30.Vili, PAT. Dziś po południu przybył tu w drodze do 

Genewy sir Austen, Chambceriain. 
PRAGA. 30 VIli, PAT. Minister Benesz wyjechał dziś do Genewy na 

posiedzenie Rady Ligi Narodów. : 

Gwaltowna burza w Japonji. 
TOKIO 29 Vili PAT, Wskutek burz, które nawiedziły poszczególne okięgi Japonji, 

w Kochi poniosło śmierć 55 osób, a w Nagasaki 27. Nadto w Nagasaki 18 tu ludzi od. 
niosło rany, a 8-miu zmarło. 
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Bezdroża polityki łotewskiej. 
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Od jednego z wybitnych dzienni-karzy łotewskich zbliżonego do ste 
prawicowych otrzymujemy następują-cy artykuł w sprawach obchodzących 
dziś Łotwę najbardziej. Nasz kolega łotewski stara się nas pocieszyć, że 
dzisiejsze wytyczne polityki Łotwy niebędą trwały długo. 

<Ciąg na wschód», — oto kieru- 

nek obecnego ministra spraw zagra- 
nicznych Zeelensa. „Tam, tam, gdzie 
dojrzewa bolszewicka cytryna”] pod 

powiadają mu jego współstronnicy 
i ci, którzy wchodzą w skład ugru- 

powania politycznego  podtrzymujące- 

go obecną koalicję rządową. Wpra- 

wdzie nie wszyscy. Centrum demo- 

kratyczne milczy, lub też wydaje 

chwilami jakieś cźwięki niewyraźne, 
które tłómaczyć można zarówno jako 

aprobatę jak też negację obecnej po- 
lityki. A naród? 

Naród łotewski rozpadł się na 

dwie częśći, Większa część — wło- 
ścianie i ci wszyscy, kłórzy do głębi 

przejęci są ideami naredowemi Ło- 
twy — zajęli stanowisko wręcz prze- 

ciwne dążeniom ministra Zeelensa, 
Część mniejsza — członkowie, lub 

szeregowi stronnictw lewych  socjał- 
demokratów, mieńszewików i partji 
«młodych gospodarzy» — usilnie je 
popierają, wyrażając przekonanie, że 

jedynie .w ścisłej współpracy z Rosją 

Sowiecką zbawienie przyszłości Ło: 
twy. | 

Oto ogólna sytuacja. 
W szczegółach jednak przedstawia 

się nieco inaczej. 
_ Coraz głośniej i głośniej rozda- 
wać się poczynają głosy domagające 

się nieodsuwania się od Zachodu 

Europy, ale przeciwnie, szukania dróg 
ku. zbliżeniu 3 nim... Czem.. bardziej 
zbliża się dzień zwełania sejmu, na po- 

siedzeniu kiórego przedewszystkiem 

rozpatrywana będzie sprawa ratyfika 

cji traktatu sowiecka - łotewskiego, 
tem liczba tych głosów, niezadowo- 

łonych z obecnego kursu polityki za- 

granicznej, coraz bardziej wzrasta i 
należy mieć nadzieję, iż wypotężnieje . 

w wielki, jednolity chór, z którym 
liczyć się będzie musiał zarówno par 
lament, jak gabinet'ministrów. 

Mimo wszystko, jedno jest pew- 

nem: traktat handlowy będzie ratyfi- 

kowany dlatego, że, przy całej - ener- 

gii opozycji, koalicji rządowej uda się 

zgromadzić większość w sejmie. 
Ale nie oznacza to jeszcze pełne- 

go zwycięstwa obecnego kursu poli- 

tycznego. Na tem samem posiedzeniu 

rozpatrywana będzie ustawa o cudze- 

ziemcach, przyjęta w maju r. b., ale 

przez głosowanie narodowe powtórnie 

wepchnięta pod sukno obrad sejmo- 
wych, poddana powtórnej analizie i 

przypuszczalnemu anulowcniu. W da- 
nym wypadku chodzi głównie o 

wpuszczenie do Łotwy nowych za- 
stępów żydów, lub też zabronienie 
im włazdu i nieudzielenie obywatele 

stwa. 

Tym razem dekoracje się nieco 
zmieniają. Można z całą pewnością 
twierdzić, że ustawa ta upadnie, gdyż 
przeciwko niej głosować będą niektó- 
re grupy, które w sprawie ratyfikacji 

traktatu idą solidarnie z rządem. 
Ustawa ta więc będzie tym ka- 

mieniem, o który potknie się rząd 

ministrów Skujeneka i Zeclensa. ĘDy- 
misja gabinetu w takim wypadku nie- 
unikniona, a więc i zmieni sję kurs 
polityki ministerstwa spraw zagranicz= 

nych, gdyż socjalistom wypadnie za- 
pewne na długi okres czasu pożeg” 

nać się z kierownictwem tego resor- 
tu. Sprawa ta jest dla pewnych sfer 
zupełnie wyreźna i dlatego większość 
narodowa z niecierpliwością cczeku- 
je dnia zwołania sejmu. 

® 

Polska i Lotwa.. Olto bolączka, 
która ponownie wpłynęła ma porzą- 

dek dzienny, wskutek zupełnie wyraź- 
nej polityki ministra Żeelensa w sto- 
sunku do Litwy. 

«Co może dać Kowno Rydze»? 
pytają osoby, które analizują głębiej 
politykę zagraniczną ministra Zee- 
lensa. 

«Bardzo mało, lub też wcale nic»! 

brzmi odpo wiecź bardzie zerentowa- 

Ryga, 27 sierpnia. 
nych polityków, ekonomistów i na- 

wet zwykłych obywateli. — Następnie 
jednak dodają: 

«jedno dać może — zaostrzenie 
stosunku z drugim naszym sąsiadem 
—Polską». — Czy jest to pożądane? 
—Bezwzględnie nie. 

Przeciętny Łotysz rozumuje w ten 
sposób: «Niech sobie będzie Moskwa, 
niech Litwa, ale kiedyś przyjść mogą 
i powtórzyć się wypadki lat 1919—20. 
Czy pomoże nam _ wówczas 
Polska?! — Litwa pokrewna jest nam 
einograficznie, ale obca w swych 

zewnętrznych i wewnętnych tenden- 

cjach. Przyjaźń — przyjsžaią, a losy 
państwa muszą być jednak na planie 

pierwszym», 

Brzekonanie to niewątpliwie w 

całej Łotwie weźmie górą. Jest to je- 
dynie kwestja czasu. 

W najbliższym czasie odwołany 
być ma poseł litewski w Rydze Auk- 
sztolis, a na jego miejsce wyznacze- 
ny Bizauskas. Poprzednia działalność 
ostatniego zapewniła stanowczą 

zmianę taktyki, w przeciągu trzech 

lat stosowanej przez Auksztolisa w 
Rydze. Ten ostaini był nadzwyczaj 
ostrożny w kierunku reklamowania i 
wprowadzania w życie kombinacji po- 
lityczno-dyplomatycznych, _ wysuwa” 
nych przez obydwa państwa. Biegu. 
nama nrzeciwnym w wwej- taktyce 

jest p. Bizauskas, który dowiódł już 
tega niejednokrotnie. 

Czy wyjdzie 
Loiwy...2 . 

to na korzyść 

Rinaldo 

BET TESTAI VES TEST SY TESINIO 

Czesi o Polsce. 

PRAGA, 30.VIII PAT, -„Ceskosło- 
venska Republika* omawia w artyku- 
le wstępnym stosunek Polski do Ligi 
Narodów. przyczem stwierdzą, że żą- 
danie Polski uzyskania stałego miej- 
sca w Radzie Ligi było całkowicie u- 
zasadnione. Liga Narodów — pisze 
dziennik — nie zawsze docenia zna 
czenie i rolę Polski. Na  najbiiższej 
sesji Rady Ligi Polska starać sią bę: 
dzie przedewszystkiem o uregulowa- 
nie jej stosunku do Gdańska, jako 
do portu zrośniętego z nią gospo- 
darczo i geograficznie, a wykorzysty= 
wanego przez Niemcy dla intryg an- 
typolskich i antypokojowych. Polska 
szanuje nawet te zobowiązania, które 
są dia niej hrzywdzące. Byłoby nie- 
sprawiedliwością zwlekać z zadośću- 
czynieniem jej żądaniu niezamykania 
naturalnej bramy gdańskiej, wiodącej 
w świat, 

Traktat francusko-niemiecki w 
Reichstagu. 

BERLIN, 30 Vili, PAT. Komisja 
handlewo-polityczna Reichstagu roz- 
patrywała dziś traktat handłowy fran* 
cusko-niemiecki, Predstawiciel urzędu 
spraw zagranicznych dyrektor mini- 
sterjalny Ritter stwierdził w swoim re- 
feracie, że Niemcy uzyskały uprzywi- 
łejewanie na 90 proc. towarów wy- 
wożonych do Francji tak, że ograni- 
czenie klauzuli największego uprzywie 
lejowania detyczy tylko 10 proc. tk- 
sportu niemieckiego oraz komunika- 
cji okrętowej i prawa osiedlania się 
obywateli niemieckich w Indochinach. 
Nie udało się również Niemcom uzy» 
skać prawa osiedlania się w Marokko. 
Jak donosi biuro Welffa. dzień wej- 
ścia w życie traktatu, uzależniony od 
specjalnego porozumienia obu rzą- 
dów, został ustalony na 6 września. 

Podróż Komisji Sejmu pru- 
skiego po Prusach Wschod- 

„nich, 

BERLIN, 80 Vili. PAT. Komisja 
dla Kresów Wschodnich sejmu prus- 
kiego odbywać będzie od 4 do 10 
września podróż po Prusach Wschod- 
nich, W podróży tej posłom towa 
rzyszyć będzie prezydent regencji 
wschodnio-pruskiej Siehr. W poszcze- 
gólnych miastach urzędnicy i przed- 
stawiciele samerządów oraz organi- 
zacyj szkolnych mają wygłosić wobec 
posłów szereg referatów, 
cych położenie Prus Wschodnich. 

obrazują , 

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

Rynek 19 

STOŁPCE — ul Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 
ŚWIR — uł *-go Maja 5 > 
WILEJKA POWIATOWA—ul Miegiewicza 24 

etrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. „Za tekstem 10 groszy 
m-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne u 

Ogłoszenia cyfrowe; i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 
  

Sejm i Rząd. 
Rozbudowa floty polskiej. 

WARSZAWA, 30.VIII. (£el.wł,Słowa 
Jak się dowiadujemy flota polska 
ulegnie wkrótce znacznemu zwiększe- 
niu, Min. Przemysłu i Handlu projek- 
tuje w roku 1928 wybudowanie 2 
statków pasażerskich i towarowych, 
pojemności dwa tysiące tonu każdy. 
Jeden z tych statków będzie liczył 4 
tys. tonn pojemneści Bank Gospo- 
darstwa Krajowego nakreśla ogromny 
plam w tej dziedzinie, W/ roku 1928 
ma być uruchomiony ruch osobowy 
na laji Gdynia—Angija. W tym celu 
mają być zakupione cztery statki pa- 
sażersko-towarowe o pojemności 3500 
tenn, Prócz tego B k Gospodarstwa 
Krajowego organizuje  przedsiębior- 
stwo dla połowu ryb na Morzu Pół- 
nocnem. 

Vice-Premjer Bartel i Min, 
Knoll w Druskienikach. 

"WARSZAWA, 30 VIII. (żel.wł Słowa) 
Vice-Premjer Bartel wyjeżdża do Drus- 
kienik, iaby zdać sprawozdanie Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu z całokształtu 
prac Rządu. 

Dziś wyjeżdża też do Druskienik 
Min, Knoll. 

Audjencje u Min. Knolla. 

WARSZAWA, 30.ViII. (£el.wł, Słowa) 
W dniu dzisiejszym Minister Kaoli 
przyjął Ministra Giiwica i senatora 
Januszewskiego, 

Cały szereg Rad |miejskich 
zostanie rozwiązany. 

WARSZAWA 30.VIII.(tel.wł. Słowa) 
W . najbliższych dniach rozwiązane 
zostaną Rady miejskie w Grodnie, 
Włocławku i Zawichoście. Wybory 
rozpisane zostaną na podstawie de- 
kretów. ; 

„Rewizja kwalifikacji nauczy: 
cielstwa, 

WARSZAWA, 30.Vili. (żel.wł. Słowa) 
Jutro Ministerstwo Oświaty przysię* 
puje do rewizji kwalifikacji nauczy- 
cieli szkół powszechnych w pięciu 
województwach wschodnich. ;Nauczy- 
ciele, którzy nie posiadają wymaga- 
nych kwalifikacji, zostaną zwelnieni 
i zastąpieni przez innych. 

Obostrzenia handlu z Mono. 
polem Tytoniowym. 

WARSZAWA, 30-VIII.(£el.wł Słowa) 
Dyrekcja Monogolu Tytoniowego wy- 
stosowała okólnik zapowiadający, że 
kupcy tytoniowi robiący zakupy na 
kredyt, zobowiązani zostaną do wyra- 
żenia na pismie zgody na postawie- 
nie ichprzed sądem jako oskarżenych o 
roztrwonienie, jeżeli na czas nie ©» 
płacą należności. 

1! Krematorjum w Sosnowcu, 
WARSZAWA, 30.VIII. (Żeł.wł. Słowa) 

Rada miejska Sosnowca uchwaliła 
przystąpić do budowy krematorjum. 

Co się odwlecze — to nie 
uciecze, 

WARSZAWA, 30.ViII (żel.wł. Słowa) 
Do Izby Skarbowej w Warszawie 
zgłosił się Władysław Urban z Dziar- 
nowa w Płockiem i przedstawił do 
wygłaty kwity za pobrany przez woj 
sko polskie w roku 1831 furaż. Kwit 
ten przechowywany był z ojca na sy- 
na z tem, żeby w razie konieczności 
przedstawić do opłacenia, co właśnie 
nastąpiło obecnie. 

Na wysokości 13.000 metrów! 
PARYŻ, 30.8. PAT. Jak donoszą 

pisma, lotnik francuski Calliso wzniósł 
Się ma wysokość 13.000 metrów, zdo- 
bywając w ten sposób rekord Świa- 
towy wysokości. 

Lot dokoła Świata; 

BIALOGROD, 30 VIII: PAT. Przy- 
lecieli tu lotnicy amerykańscy, odby- 
wający lot naokoło świata na samo- 
lscie „Pride of Detroit“. Dalszym 
etapem podróży ma być Konstanty- 
nopol. 

UCZA! 
KapelU$Ze: paz w. 
E. Mieszkowski, 

Mickiewicza 22 

owskie czap. 
rondel. szk. Śr. 
meństw. i 0.0. 
Jezuitów. 

  

  

akuszerja i choroby kobiece 
POWRÓCIŁ. Zawalna 16, tel. 564 

Dr J. Burak |



- Tow. 

ECHA KRAJOWE 
BARANOWICZE. 

— Zebranie Baranowickiego 
'ОКг. Tow. Rolniczego. Barano- 
wickie Okr. Tow. Rolnicze zbiera się 
względnie rzadko, gdyż dwa razy do 
roku zjeżdżają się w Baranowiczach 
wszyścy jego członkowie na Zjazdy 
Wojewódzkiego Tow. Rolniczego, 
gdzie wszystkie żywotne sprawy z 
życia rolniczego są omawiane. O вре- 
sjalnych jednak sprawach rolniczych 
powiatu od czasu da czasu trzeba 
pomówić i dlatego 7-go odbyło się 
zebranie Okręgewego Tow. Rolnicze- 
go pod przewodnictwem prezesa p. 
K, Rduliowskiego, 

Głównym punktem porządku dzien- 
utgo było sprawozdanie Zarządu zło- 
żone przez prezesa. — Jak widać z 
niego, Baranowickie Okręgowe Tow. 
Rolnicze pracuje intensywnie i sto- 
sunkowo w bardzo wiglu kierunkach. 
Wymienię najważniejsze z nich. — A 
więc przedewszystkiem w zakresie 
pracy kulturalao-oświatowej założono 
dziesięć kółek rolniczych przy Okr. 

Rolniczerm. Funkcjonują one 
zupełnie pomyślnie. Kierownikiem 
tego działu jest p. Pachała, stały 
instruktor, przysłany niedawno dla O. 
T.R. i mający wszelkie potrzebne 
kwalifikacje na pracę właśnie w tej 
dziedzinie. Nadto w kołach pracują 
poszczególni czienkowie Towarzystwa 
ż pośrod ziemiaństwa, nawiązując w 
ten sposób tak potrzebny i poży- 
teczny kontakt między większą i 
mniejszą własnością rolną. 

Ółka są jak gdyby ośrodkami dla 
pracy rolniczej; nietylko odbywają 
się tam dwudniowe kursa propagan- 
dowe, odczyty, pogadanki i t. d. 
ale i skupiają inne wysiłki. Jed- 
nym z głównych to mleczarnie spół- 
dzielcze na wsi. W Sawiczach jedna 
istnieje i rozwija się pomyślnie, 
druga w Mołczadzi już została Za 
wiązana, a nie rozpoczęła funkcjono* 
wać jedynie z powodu braku lodow- 
mi niezbędnej w fakim wypadku. 
Prócz tych dwuch jest jeszcze cały 
szereg miejsc upatrzonych na mile" 
czarnie spółdzielcze i będą się one 
tam zakładać. 
„„W okolicach, gdzie będą istniały 

spółdzielnie mleczarskie, muszą być 
pokazy hodowlane, dla podniesienia 
hodowli bydła mlecznego. W bieżą: 
cym roku zamierzone zorganizować 
pokaz w Sawiczach, ponieważ jednak 
nie otrzymeno subsydjum z Urzędu 
Wojewódzkiego, przeto musiano pla- 
nu zaniechać, pozostawiając go na 
przyszłość. 

W celu podniesienia wydajności 
zasiewów u drobnych roinikow, O.T.R. 
utrzymuje dwie stacje maszyn do 
czyszczenia ziarna siewnego. 

Baranowickie O.T.R. pracuje dużo 
nad doświadczalnictwem zbożowem 
dzięki posiadaniu w swem gronie 
specjalistów. Najwybitniejszym z nich 
jest p. Michał Bury.—Doświadczenia 
prowadzi się w szeregu majątków, 
w niektórych odmlanowe tylko jed: 
nego gatunku zbóż, żyta, pszenicy, 

" jęczmienia, owsa, w innych zaś ist- 
nieją stacje doświadczałne na większą 
skalę. Pracują przy nich specjalnie 
zaangażowani studenci praktykanci.— 
Towarzystwo posiada dwie specjalne 
młócarenki, niezbędne do dokładnej 
roboty.—W bieżącym roku doświad: 
czenia prowadzi się w możliwie szyb- 
kiem tempie, żeby rezultaty opraco- 
wane móc już wystawić na wystawie 
baranowickiej w jesieni. —W wioskach 
prowadzi się również próbne doświad- 
czenia, przeznaczeniem ich jednak 
jest nietyle naukowe došwiadczalnic- 
two, ile propaganda odpowiednich ga- 

© NA ŁOTWIE. 
VIN. 

Rygi teraźniejszej panorama oglą- 
dana przez pryzmat wspomnień hi- 
storycznych—Ryskie dwukrotne „pol- 
skie czasy*. 

— W przydatku do państwa otrzy- 
‘ щяе' taką stolicę! Trzeba mieć szczę- 

ście. 
Niema cudzoziemca, któryby ta- 

kim wykrzyknikiem nie powitał Rygi. 
Narodowi łotewskiemu meżra powin- 
szować. Taką otrzymać goźową sio- 
łicęl Nie dodać, mic ująć — a choć 
samego króla angielskiego natych- 
'miast przyjmować, Bo zaprawdę kró- 
lewska to stolica, nie żadna prezy: 
dencka? 

Klucz Dźwiny. Piękny, staroświecki 
klucz, misteroie wyrabiany, solidny, 
okazały, jakb; od jakiego majestaty- 
cznego, odwiecznego, hanzeatyckie- 
go śpichłerza. 

© Żyzna, dobra gleba; mocna kultu- 
ra rolna; oparcie szerokie 0 morze; 
położenie geograficzne doskonałe; 
klimat zdrowy; narodowa rasa tęga; 
charakter mocny i wytrzymały — cze- 
go chcieć więcej? Jest na czem do- 
rabiać się. A z bulwarów portowych 
w Rydze można nawet już dziś wca« 
le efektownie głos podnosić. 

Dźwina, juści, to nie Amazonka, 
nie Parana Tintins, królowa rzek, jak 
ją zowią lndjanie, z jej u ujścia odle- 
głością brzegu od brzegu większą 
niż szerokość Baltyku między Łotwą 

„, a Szwecją. Ale zawsze. Na nasze 
europejskie stosunki... Piękaa, wapa- 
niała rzeka! Gdy się tak toczy u stóp 
Rygi, o piętnaście już tylko kilome- 
trów od ujścia w morze, szeręka na 
bez mała ośmset metrów, to jakby się 
miało przed oczami jaki Dunaj zbli* 

tunków zbóż i sztucznych mawozów: 
Ponieważ chodzi o gruntowne 0. 

pracowanię doświadczalnictwa ;zboże- 
wego па maszym terenie, przeto 
O.T.R. zwróciło się do swych człon- 
ków z ankietą; dotąd odpowiedzi u- 
dzieliło względnie małe grono osób, 
Prezes Rdułłowski gorąco nawoływał 
i pozostałych do przysyłania odpo- 
wiednich materjałów. 

W. dziedzinie hodowli pracuje kon- 
troler obór, p. Trusowski; wkrótce 
przyjedzie inspektor hodowlany. Do 
Związku Kontroli obór zapisało się 
kilkunastu ziemian. —O.T.R. pośredni- 
czy przy sprowadzaniu wspólnie ze 
Związkiem Kółek Rolniczych zarodo- 
wych knurów, korzystając z kredy- 
tów asygnowanych przez Sejmik. 

W jesieni O.T.R. ma zamiar zor- 
ganizować dwa dłuższe kursy, jeden 
hodowłany, drugi zaś mechaniczno- 
kowalski. Na tym drugim specjalnie 
uwzględniona byłaby nauka kucia ko- 
ni, naprawy narzędzi rolńiiczych i ob- 
chodzenia się z motorami. 

Skończywszy sprawozdanie, o któ- 
rem powyżej mowa, prezes Rdułiow: 
ski] gorąco mawoływał ziemian do 
prawdziwego zajęcia (się z zapałem 
pracą oświatową i kulturalną w  kół- 
kch rolniczych. ` 

Sprawozdanie Zarządu  -zostało 
przez zebranie przyjęte do wiadomo- 
ści. — Następnie prezes Rdułtowski 
oświadczył, że, będąc prezeszm Wo- 
jewódzkiego Tow. Rolniczego, nie 
może jednocześnie stać na czele O- 
kręgowego T. Rolniczego, gdyż przy 
nawale innych prac społecznych zbyt 
go to wszystko absorbuje. —|Zebrani 
z wielkim żalem oświadczenie to wy- 
słuchali, musieli je jednak uznać za 
uzasadnione, wiedząc doskonale, jak 
dużo na polu społecznem p.  Rfiut- 
towski pracuje. P, Cygański wyraził 
bardzo szczere i głębokie uzuanie, 
jakie wszyscy członkowie mają dla 
swego prezesa, i wyraził mu gerące 
podziękowanie. — Na oplszczone 
stanowisko prezesa Okr. Tow. Rol- 
niczego w Baranowiczach wybrany 
zastał p. Konrad Mackiewicz z Cie- 
szewli. 

Na zakończenie zebrania wygłosił 
specjalnie zaproszony inż. Iwaszkie- 
wicz referat o meljeracjach > 

SOKÓŁKA. 
— Lasy się palą. W powiecie 

Sokólskim gm. Szudziałowo powstał 
pożar w oddziale 51, skutkiem czego 
spłonął las sosnowy ma przestrzeni 
6-Mm ha. wartości 7.250 zł. Przyczyna 
pożaru jeszcze nieznana, : 

Prócz tego podpalone las t. zw. 
Rajgrodzkie Chiaki. Niewykryci do- 
tychczas  zloczyńcy spowodowali 
zniszczenie ok. 10 ha. drzewostanu 
sosnowego o wieku lat 40. Straty 
wynoszą około 15 tys. zł. (0) 

— Ruch litewski. Oddziały li- 
tewskiego oświatowo-kulturalnego to. 
warzystwa św. Kazimierza rozszerza- 
łą swą akcję, szczególnie w gm. Kras» 
nowo pow. Sokólskiego. Ostatnio 
powstał eddział tego towarzystwa wę 
wsi Widugiery, (c) 

BIAŁYSTOK. 
— Nowe pismo w Białymsto- 

ku. Dn. 21 b. m. ukazało się w 
Białymstoku tygodnik „Życie Pelski*, 
który wyglądem i zawartością pozwa* 
la rokować daleko idące nadzieje. 
Pod hasłem umiłowania Polski i pra- $$ 
cy dla niej stanęła Redakcja do war- 
sztatu. Białystok, posiadający jedynie 
czerwony „Dziennk* zyskał poważne T 
pismo; Politycznie „Žycie Polski“ stoi 
ponad parijamy i idzie o kierunku 
prac i dążeń Marszałka Piłsudskiego. 

  

żający się do morza. 
Staroświeckość Rygi ma w sobie, 

pelną powabu, wielkopańskość. Jej 
centralna dzielnica, zwana „starėm 
miastem", przypomina Wiedeń w okó- 
licach tumu św. Stefana, którego ode 
powiednikiem fest ryska Peźrikirche, 
ryski kościół farny z wieżą mającą 
140 metrów wysokości, czyli wyższą 
o parę metrów od wiedeńskiej kate- 
dry św. Stefana. Dookoła „starego 
miasta* rozległe, o szerokich ulicach, 
pięknie i bogato zabudowane nowe 
dzielnice. Handel od niepamiętnych 
czasów szeroko rozwinięty... fabryki 
słynące z - doskonałych wyrobów... 
Mieszkańców było przed samą woj1ą 
pół miljona, dziś przeszło trzysta ty- 
a. fuż jest i wciąż ludności przy- 
ywa. 

Rozwija się Ryga, podnosi się, 
SOW ZNowu, 

i, co widzieli czas w 
straszliwie sm z z 
dziwem o feraźniejszym stanie i wy- 
glądzie Rygi. Jakże — zachwycają 
się — w ciągu tych kiłku powojen- 
nych lat podźwigugła się! Jakże upo- 
rządkowana  zuów, doprowadzona 
znów do czystości przedwojennejlG »- 
towi zaklinać się, że Ryga <zawsze 
ta sama», że podobniusieńka znów 
do Rygi przedwojennej. : 

Tak jednak nie jest. Być bardzo 
może, nie przeczymy, że z upadku 
podczas wojny podniosła się Ryga 
bardzo nawet wysoko, Lecz daleko 
jej jeszcze do poziomu z przed woj- 
"ny. Zawnętrznie — prawie różnicy 
niema; ale Życie Rygi teraźaiejszej a 
Rygi przedwojennej... jakaż to wręcz 
ogromna różnica! Życie wewnętrzne 
Rygi o przedwojennem  tęfnie i tem- 
pie zaczyna dopiero ruszać się — w 
okolicach portu i w samym porcie, 

SŁ O WO 

Komplikacje iotewskosestońskie, 
RYGA, 30—8. PAT. Estoński minister spraw zagranicznych dr. Ackeł 

przed wyjazdem swym z Rygi eświadczył, iż konferencja jego z ministrem 

Zecłengem miała charakter poważny. Minister podkreślił konieczneść zna_ 
lezienia wyjścia z sytuacji, jaką wytworzyło zawarcie łotewsko-rosyjskiego 

układu celnego, który uniemożliwia ujednostajnienie taryf celnych Łotwy 

i Estonji. 

Wybory w Kłajpedzie. 
BERLIN, 30—8, PAT. Według doniesień z Kłajpedy, rozpoczęły się 

tam dzisiaj wybory do sejmu kłajpedzkiego. W ciągu godzin porannych 

ileść głosujących była niezwykle mała, prawdopodobnie wobec słonecznej 
pogody, z której korzysta ludność wiejska dla zbierania plonów; w  nie- 

których tyiko miejscowościach ilość głosujących osiągnęła 50 proc. upraw- 

nionych do głosowania. W samem mieście Kłajpedzie przed południem 
ilość głosujących wynosiła tyłko 15 proc. Spodziewają się, że główny 
ruch głosujących rozpocznie się dapiera po południu, 

DIDTTRSSSNAS 

Raid lotników słowiańskich, 
Pierwszy przybył Polak. 

BIAŁOGRÓD 30 VIll PAT. Pomimo silnej buczy 4 samoloty słowiańskie 
biorące udział w ratdzie Białogród —Warszawa—Białogród, przybyły wczoraj 
w godzinach popołudniowych do Białogrodu. Pierwszy przybył samolot pol: 
ski pilotowany przez porucznika Żwirko i kapitana Popiela. Jednakże obec 
wypadku, jakiemu samolot uległ w drodze, przyznano wzmiankowanym lotui- 
kom w ogólnej klasyfikacji miejsce 2-gie. I miejsce zajął samolot jugosłowiaś- 
ski typu Sezir fabryki krajowej prowadzony przez lotuika Strażyckiego. 3-cim 
byą kapitan Zapanczicz (Jsgostawja), 4tym major Radowicz (jugosławja). 

Lewin zapłacił 100.000 fr. 
LONDYN 30 VIIl PAT. Pilotowanie samolotu <Mise Columbja> z Londynu 

do Ameryki powierzył Lewin lotnikowi angielskiemu kapitanowi Hinchcliffe. 
Lewin oświadczył, iż zapłacił Drouhin'owi za zerwanie kontraktu 100.000 fr. 

Lewin nie chce wracać do Paryża, 
LONDYN, 30-VIII. PAT. Lewin, który przybył wozoraj na samolocie z Paryża, 

oświadczył, że nie ma zamiaru powracać do Paryża, gdyż pozostanie w Londynie do 
chwili podjęcia nowego lotu przez Atlantyk. W związku z tem, przyjadą również do 
Londynu jego żona i córka. 

Kowno odmawia wydania Jabłońskiego. 
W myśl uprzedniego porozumienia z Litwinam| komisji powo: 

łanej do omówienia sprawy wydania porwanych obywateli pol- 
skich, © godz. 16 na granicę traktu kowieńskiego przybył zastępca 
starosty pow. Wileńsko Trockiego p. Łukaszewicz w towarzy- 
stwie kom. policji powiatowej podk, Dubowskiego oraz porucz* 
ników Korti cy i Bednarakiego. Na spotkanie komisji przybył 
nacz. rejonu granicznego lejt. Gergelman. s 

Na wstępie oznajmł on, że naczelnik powiatu czuje się ob- 
rażony tem, że w piśmie adresowanem do niego nazwano go 
nacz. powiatu Koszedarskiego, a nie Trockiego. To spowodowało 
niewysłanie odpowiedzi. 

Przechodząc do samej sprawy, lejtn. Gergelman oświadczył, 

że otrzymał z Kowna wyraźny zakaz prowadzenia pertraktacyj 
w sprawie Jabłońskiego i Piotrowskiego; Natomiast koń i 
bryczka, zabrane razem przez straż graniczną, a znajdujące się 
obecnie w jewju, mogą być zwrócone jadynie na skutek inter- 
wencji Konsula w Rydze. 

W. rozmowie nieofcjalnej lejtn. Gergelman oświadczył, że 
wspomnieni obywatele polscy nie są stawieni przed sąd i nie 
jest absolutnie wykjuczone wydanie ich, Korzystając z okazji 
omówiona też była sprawa wydania szeregowca 20 baonu KOP 
Kociuszewskiego, przytrzymanzgo około Szurmańc. Na skutek 

energicznych żądań p starosty Łukaszewicza lejtn. Gergelman 
przyrzekł porozumieć sę z władzami zwierzchniemi i dać odpo" 
wiedź na drugi dzień. Prócz tego załatwione zostały inne drob- 

TZNYWDEZZ TONE CZOP EE TOO ACZ EE TRONA CEC] ZACH 

„Zakłady przemysłowe 
A. Mozer i Swie w Nowej Wilejee 
posiadające fabrykę mechanicznego wyrobu haftów w eelu 
uniknięcia nieporozumienia podają do wiadómości ogółu, iż w 
Nowej Wiiejce istnieją 2 fabryki haftów mechanicznych, nie 

mmałące nic ze sobą wsnólnego: : 

I) Zaktady Przemystowe A. Mozer i S-wie, 
przy. ul. Połockiej Nr. 14. 

2) Zakłady Karola Mozera (dawniej „Union*) 

    

    

    

przy ul. Połockiej Nr. 53 
ATSITIKTINIS 

$| Liceum Francuskie C. Szydlowskieį s 
e ul. Mickiewicza 11, m. 11, 

Egzamina wstępne do klas 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 i 3-ej rozpoczną się 29 
©) "ierpai sierpnia o godz. 9 rano. Lekcje zaczną się 2 września o g. 9 rano. | 
e Przy Liceum istnieją dwa oddziały klasy wstępnej: jeden z polskim, drugi KZ 
e z francuskim językiem wykładowym. 

e Do Ogródka Freblowskiego przyjmuje się dzieci od lat 4-ch, 

© Kancelarja czynna codzień od 10 do 2 p. p. & 

BBEZEBZZSAEKBASBREBZAAZBAZAZKZR 
E „Humanistyczne GIMNAZJUM Koedukacyjne z 

a FERDYNANDA WELERA - 
н z prawami gimnazjów państwowych przy ul. Dąbrowskiego 5 w Wilnie i 

ma Przy gimnazjum PRZEDSZKOLE = 
dia dzieci obojga płci (6 — 8 lat), przygotowanie początkowe do szkoły = 

= (ięz. polski, rachunek, jęz niem, lub. fcanc.—mowa potoczna), wychowanie — @ 
fizyczn. i estetyczn. (gry dziecinne, gimnastyka, rysunek i t. d. pod E 
obserwacją nauczycielek—frebliczek, zbliżone do warunków życia Codzien- 3 

и nego. Zejęcia od g. 9 — 12. Wpis 15 — 20zł. mies. Zapisy i informacje 
3 codziennie w g. 10—1 w kancelarji Gimnazjum (Dąbrowskiego 5). > 
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` Podręczniki używane 
KUPUJE i SPRZEDAJE płacąc najwyższe сейу Oraz zamienia na nowe 

Księgarnia; Wacława Mikulskiego 
Wileńska 25. 2 Telef 664. 

    

Ė Zarząd restauraeji 

| „Myśliwskiej 

Ё 
Е 

podaje Szanownej Publiczności uprzejmie do wladomošci, iž 

i 

  

po gruntownie dokonanym remoncie 

zostaje nasza restauracja z dniem 1-go września r. b. ponownie otwartą. 

Kuchnia pod dyrekcją pierwszorzędnych sił fachowych, 

czasie obiadu i kolacji, stale przygrywać będzie 
orkiestra złożona z najwybitniejszych sił. 
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niejsze zatargi. 
Dziś przedstaw cele komisji wracaji do Wilna i złotą relacje 

władzom bezp eczeństwą. 

Olbrzymi napływ pielgrzymów na Jasną Górę 
WARSZAWA, 30 VIli.(że/, wł Słowa). W dniu 26 bm. z racji 

święta Matki Boskiej Częstochowsk ej na Jasną górę przybyło pół 
miljona osób. 525 tygęcy wiernych przyjęło Komunję Świętą. 

Podczas uroczystości odprawiono 140 mszy ów. 

  

Tam zaczyna się rach, który, nie 
wątpimy, stopniowo  ogarnie całe 
miasto. Łecz na to wypadnie jeszcze 
poczekać, Miasto, wielkie, zakrojone 
na niebylejaką skalę, wprost widać 
jak walczy z niesprzyjającemi "warun- 
kami ekonomicznemi, z państwowemi 
ambarasami natury finansowej..  Ро- 
mime wielkich wysiłków rządu i spo- 
łeczefńistwa, sytuacja Łotwy ekono- 
miczna pomyślną nie jest. Zastój. Nie- 
uleczalna drożyzna idąca crescendo w 
górę. Wzrastające koszty «utrzymywa- 
nia» państwa na stopie.. międzyna- 
rodawej. Stojący na martwym punk 
cie, tut ped bokiem, spór polityczny 
łotewsko-polski wyrządzający dotkli- 
we Łotwie ekonomiczne straty. 
WO to hamuje rozwój stołecz- 
nej Rygi, jakimby mógł być. 

Łotewski element w kraju, choćby 
najbardziej ofiarny, patrjotyczny, u- 
społeczniony, pracowity, karny, nie 
może podołać — jak się już raz nad- 
mienilo — spadłemu na jego barki 
dziełu. Komplikuje sprawę okoliczność, 
że naród łotewski, pomimo jswej tę- 
żyzny fizycznej i swego fizycznega 
zdrowia, nie posiada właściwości raz- 
rodczych w stopniu „wystarczającym: 
Z kompetentaych ust słyszałem opi- 
nję, że der lettische Bauer drosselt 
die Geburtenzijfer, to znatzy, że ba- 
czy aby się zbytnio nie rozrodzić na 
włościańskim nadziale, wyneszącym na 
Łotwie od 10 do 50 hektarów (wraz 
z lasem). Idzie od czasu wojny po 
ludzie łotewskim hasło: «Nie za wisle 
dzięci»l, co przy wrodzonej, małej roz- 
rodczości łotewskiego ludu daje dziś 
zaledwie niespełaa 30 proc. urodzin 
przedwojeńnych. Tylko w Letigaljii 
powstałej z powiatów b. guberni, 
Witebskiej, w prowincji najmniej kul- 
turalnej. Republiki Łotewskiej, ludność 

Koszuiki, spodenki, pantofle, szarwary 

gimnasfyczne 
Ubrania harcerskie oraz przyrządy szkolne PO CENACH KONKUREN- 

CYJNYCH poleca w wielkim wyborze 

Bom Ch. DINCES 

    

ul, Wielka 15, 
telef. 10—46, 
  

rozmnaża się — nermalnie. 
Owóż naród łotewski, liczący nie- 

spełaa półtora miljona „dusz“, nie jest 
w stanie e własnych wyłącznie si- 
łach rozwijać swoje państwo zacho- 
wując mu przytem ściśle narodowy 
charakter. Fo samo i co do miast; 
osobliwie zaś co do Rygi. Jeżeli Ry- 
ga ma się rozwinąć, zakwitnąć, zajaś- 
nieć; jeżeli ma prześcignąć własny 
splendor  przedwojenay —nie może 
Ryga pozostać czysto lotewskiem 
miastem. Zdaje mi się, że niema i 
nie będzie spasobu uchronienia nietyi- 
ko w bligkiej ale i w dałszej przy- 
szłości aby nie była miastem: niemiec: 
ko-łotewsko-rosyjskiem. Obym się 

mylił! luteresu my, Polacy, w tem żad- 
nego nie mamy aby Ryga nie była 
rdzennie i nawskroś łotewską. Ow- 
szem, przeciwnie, niechby była nią. 
Niechby klinem dębowytm,niechby pa- 
lem żelaznym fofewskim tkwiła u uj- 
ścia Dźwiny do Bałtyku... Ale... nie 
może to być. 

Nie może być nigdy Ryga ulfra-ło- 
tewską, czysto łotewską, marodowo 
łotewską, jeszcze z tej racji, że trady- 
cy] łotewskich Ryga niefrza. Nie Ło- 
tysze stworzyli Rygę, jaką my ją dziś 
widzimy. Ryga to dzieło Niemców. 
Oai kładli fundamenty Rygi teraźalej- 
szej; mury jej wyprowadzali w duchu 
tradycyj niemieckich, w całe jej życie 
wewnętrzne głęboko tchnęli niemiec- 
ki obyczaj, Niemiecką jest Ryga z 
kształtu i z ducha — i nie przerobić 
jej, nie przęfasonować na innem ko- 
pycie. Przynajmniej nie za patmięci te- 
raźniejszego pokolenia lecz i wielu 
jeszcze pokoleń. 

W pierwszych latach XX wieku, 
czyli jakich 25 Iat temu, podupadł 
był ryski handel morski natomiast 
jakże się był rozrósł przemysł fab" 

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

uregulowanie zaległych prenumerat, tudzież 

wnoszenie przedpłaty na WRZESIEŃ. 

Kontu Czekowe Słowa P K O 

Nr. 80259 
EIEIAEIEAL о(О 
Administracja <Słowa» poleca zreduko* 

wanego pracownika kolejowego, chorego na 
płuca niezdolnego do pracy, Oobarczonego 
rodziną. Nie posiada żadnych Środków do 
życia. Łaskawe ofiary przyjmuje administr. 
<Słowa» dla <Zredukowanego pracownike> 

  

ryczny! Toć przecie do stu fabryk 
miała Ryga. Stynęła Bałtycka fabryka 
wagonów; maszyny i narzędzia rolni- 
cze eksportowała na najdałsze rynki 
ryska fabryka Phódix; wszechświato- 
wą markę miała amerykańsko-rosyi- 
ska ryska fabryka wytworów z kau+ 
czuku, a przedewszystkiem kaloszy, 
Treugolnik... Dziś «Treugolnika» nie+ 
ma. Zastąpiło go Towarzystwo rezi- 
nowoj manufaktury «Kwadrat»i wyra” 
bia kalosze cz kwadratem» — Quad- 
rat-calośas, jak się mówi po łotew- 
„sku. A było samych banków ceś czy 
nie czterdzieści,a ile klubów towarzy- 
skich (Geselligkeits-Vereine), ile in- 
stytucyj filantropijnych, ile towarzystw 
naukowych. artystycznych, sporto- 
wych... Miastoż to było, miastol O 
zrusyfikowaniu takiego miasta mowy 
nie było. Czuł to doskonale sam ra- 
syjski rząd r. 

Skąd-że jeżeli nie z Lubeki, z 
Bremy, z całych Niemiec sprowadzał 
osadników do założonego przez sie: 
bie miasta (aż hen, w 1201 roku) bi- 
skup Albert de Appeldera, sam Z 
Bremy rodem? Qdy zaś weszła Ryga 
do związku miast hanzeatyckich о- 
trzymała najpierw prawo gotlandzkie, 
a niebawem potem prawo hambur 
skie t: zw. statut hamburski *). 

Kogo papież jeszcze w 1306 tym 
ustanowił opiekunem nad ryskim ar- 
cybiskupstwem? Króła polskiego. Co 
w 1435-tym potwierdził Sobór Bazy- 
łejski. W sto lat potem, gdy Moskwa 

*) Niech wspomnę mimochodem, że w 
Rydze, w Libawie, na ryskim sztrandzie, 
wśród gazet 1 czasopisma z Niemiec, jakby 
prym trzymają... Hamburger Nachrichten, — 
a i hamburskie czasopisma ilustrowane. Tak 
się nić tradycyj po dziś dzień jeszcze rozpi- 
na między Rygą a Hambutrgiem. 3 

CAKKKKKAA 

CZY JESTĖS CZLONKIEM 
Czerwonego Krzyża. 

  

sięga po laflanty,poddają się one do- 
browelnie wraz z Rygą królowi Zyg- 
muatoewi Augustowi. Ryga wówczas 
przez dwadzieścia lat jest miastem 
całkiem od nikogo niezależnem, prze- 
żywa swoje historyczn* Frelheitsjakre. 

W listopadzie 1581-go wydany 
był przez króła Baterego wiekopom- 
ny zbiór przywilejów dła miasta Rygi, 
noszący nazwę „Corpus privilegiaram 
Stephaueum", W rok potem sam król 
Stefan Batory przybywa do Rygi, któ- 
ra wówczas, mówiąc nawiasem, pierw: 
szego monarchę w murach 'swoi 
oglądała—dla przyjęcia hołdu. Każd 
ryżania składał go osobiście króło- 
wi siedzącemu na na trybunie powle- 
ezonej szkarłatem wzniesionej pośrod- 
ku rynku. Pamiętnikarze współcześni 
opowiadają, że aksamiiny kołoak kró- 
la Stefana zdobiła kita drogocenna, 
osadzona na ogromnym brylancie, 
Kita i brylaat znajdują się obecnie w 
drezdeńskim słyanym skarbcu królew= 
skim, zwanym „Das griide Gzwólbe. 

Nietylko ta jedna została po uro* 
czysteści ryskiej pamiątka. Na oknie 
domu przy ryskiej ulicy Kałkstrasse 
vis-a-vis Kasy miejskiej pokazywano 
(ieszcze w r. 1904) zwiedzającym mia* 
sto turystom, przybitą złotą podkowę. 
W tem właśnie miejscu miał ją zgu- 
bić bachmat pod iaufrem (jeźdźcem 
poprzedzającym wspaniały orszak S 
fana Batorego, wjeżdżającego do R 
12 marca 1582 r. ; 

O tym czasie, podczas Wielkiego 
Tygodnia król Stefan Batory słuchał 
nabożeństwa u św. Jakóba, a głos 
Piotra Skargi rozlegał się wówczas;z 
kazalnicy Jacobikircha. W tym właśnie 
1582-gim eddanej na rozkaz królew* 
ski Jezuiiom (we trzy lata polem pod: 
czas słynnych „zaburzeń kalendarzo- 
wych“ przez;protestantów odzyskanej). 
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KURIER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH. 

Eksport drzewa zapałaczanego 
z wojew. Wileńskiego i No-wogródzkiego w r. 1926. 

гЭ Z zestawienia odnośnych danych 

w „Roczniku Statystycznym przewozu 
towarów kolejami państwowemi* wy- 

nika, że eksport drzewa osikowego za- 

pałczanego według stacyj nadania a 
krajów przeznaczenia przedstawiał się 

dla wojew. Wileńskiego i Nowogródz- 
kiego następująco (w ionnach): 

a) Województwo Wileńskie. 
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Stacje nadania Ę Š > 3 8 3 " aż 5 

® ® ž 355 Š Ё& Š 
o z < 0% s Ё && ® 

Krzywicze — 1620 — — — — — 1620 
Paraijanow 12 822 135 541 — — 25 1535 
Łyntupy 20 934 — 502 — — — 1456 
Usza — 354 — 742 — — 303 1396 
Jaszuny — 880 — 93 — — — 973 

Rudziszki — 547 389 — -— — — 936 
Budstaw — 152 30 148 — — — 930 
Wilno 31 €07 ST 30 — — = 725 
Podbrodzie - 268 — 387 — — — 655 
Dukszty — 461 — — — 15 — 479 
Hoduoiszki — 360 — 105 — — — 465 
Smorgonie — 236 — 208 — —- — 444 
Głębokle 30 405 — — — — — 435 
Nowo-Święciany — 105 — — 189 — — 294 
Soły — 246 — 30 — — => 276 

Woropajewo — 267 — — — — — 267 
Wiiejka — 147 — 60 = — = 207 
Ziabki — 120 15 — — — — 195 
Ignalino — 42 — 136 — — = 178 
Podswilje — 150 — 15 — — — 165 

Gieładnia 12 — 30 110 — = = 152 
Gudogaj — 135 — — — — — 135 
Oszmiana — — 66 58 — — — 124 
Zalesie — 122 = — — — — 122 
Bezdany — 115 — — — — — 115 
Qiechnowicze — 15 — — — — — 75 
Nowodruck = — — 15 = — — 75 
Stasiły — 67 — -- — — — 67 
Kiena — 51 — — — — — 51 
Olkieniki — 40 — — — — — 40 
Landwarów — 30 — — — — — 30 
Porubanek 35 — — — — — 30 
Królewszczyzna  — 24 — — — — — 24 
Prudy — 15 -- — — — -— 15 

Mołodeczno — 15 — — = — — 15 

Razem 105 0445 782 3840 189 15 325 14701 

b) Wejewództwo Nowogródzkie. 
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uraciszki — 9583 182 454 744 2363 
ieniakonie = 841 412 = 30 1283 

Bastuny — 824 55 239 — 1118 
Lida = 499 — = — 499 
Orany 32 -- 212 80 107 — 431 

Вобдасб ® — 188 — 100 — 288 

Gawja = 225 = 45 — 270 
Niemen = 240 — — — 240 
Domanowo = e m 190 — 190 
Leśna — 170 = = — 170 
Nowojelnia = 115 = 30 — 145 

Łachowicze = 120 — — — 120 
Słonim — 78 — 32 — 110 
ZBarenowicze — 90 — — — 90 
Stołpce = 76 > = — 76 
Połoczany = 15 — 60 — 75 

Różanka = 45 — — — 45 

-Skrzybowce > 45 — — = 45 

Mołczadź Ž 42 — — — 42 

Razem 32 4808 129 1157 714 1500 

Wywóz do innych województw 
wynosił: dla w-wa Wileńskiego—6461 
tonn, dia Nowogródzkiego — 6074, 

czyli że czynay bilans w obrocie 

drzewem zapałczanem dla pierwszego 
z tych województw wyrażał się cyfrą 
21162 įtona, — dla drugiego cyfrą 
13474 tonn. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak przedsta- 

wiał się eksport zagranicę z terenu 

rozważanych województw w  zesta- 

srieniu wedlug lat oraz w odniesieniu 

do eksportu drzewa zapałczanego z 
całego Państwa. 

Za ostatnie 0 miesięcy 1924 ek- 

sport zagranicę drzewa zapałczanege 

z całej Polski wynosił 12999 tonn, 
w tem z w-wa Wileńskiego — 5464 

„ONONIDE 

Nie tu miejsce na roztrząsanie: ja- 
kie były dla Rygi „łepszę* czasy — 
polskie czy szwedzkie? Chodzi © przy- 
pomnienie wegółe stosunków, które 
lączyły tak Ściśle przed laty Polskę z 
Liwonją, Rygą, Kurlandją, Inflantami 
Polskiemi, to znaczy krajami i prowin- 
cjami, z których powstała po wołnie 
teraźniejsza suwerenna Republika Ło- 
tewska—a o czem się tak U nas ma- 
ło pamięta, Faktem jest, że ryżanie — 
w historji biegli — do dziś dnia z 
wdzięcznością wseominają wiekopom- 
me Prieilegia Sigismundi Augusti z 

mówiąc nawiasem da: 
towane z Wilna; faktem jest, że Ów 
król Batory, przy ca:ej swej religijnej 
mietcieratcji, przy całem swem popie- 
raniu dążeń Jezuitów do przywróce- 
mia katolicyzmu ua Łotwie, dbał o 
polepszenie bytu chlopa łotewskiego, 
usiłował lud łatewski pocźwignąć, 
wycmancypować. Król szwedzki Gu- 
staw Adolf był tylko—jak przyznaje 
sam Merkel—kontynuatorem tej dba- 
łości Batorego © polepszenie bytu 
włościaństwa, 

Prawda, krepą chciałoby się przy» 
słonić pięć lat gwałtów i rewalt, co 
zakłóciły tak sromotnie ryskie „pol- 
skie czasy”, Tłum  dekapituje wier- 
nych królowi polskiemu syndyka i 
wójta miejskiego, król każe wznieść 
ta lewym brzegu Dźwiny strażnicę, Z 
której wojsko ma trzymać w ryzach 
zrewoltowaną Rygę. Umiera Batoty, 
wstępuje na tron Zygmunt Waza; 
mieszczaństwo ryskie mie chce puścić 
do miasta młodego jeszcze wówczas 
Lwa Sapiskę, przybywającego na czele 
Komisji Koronnej, Jezuitów, wypartych 
z Jacebikirche, zaiokowuje Jerzy Ra- 
dziwił, namiestnik królewski, z wielką 
pieczołowitością na zamku swoim re- 
zydeńcyjaym, oddzielonym ad miasta 

tonn, czyli 42 proc. i z w-wa Nowo- 

gródzkiego — 3815 tonn, czyli 29,3 

prec., łącznie zaś dła obu województw 

— 0279 tonn, czyli 71,3 prec. ogól- 

nego wywszu zagranicę. 

W raku 1925 przy ogólnym wy- 

wozie 17726, wywóz 2 w-wa Wileń- 
skiego wynosił 7786 tonn, t. j. 43.9 
proc., zaś z w-wa Nowogródzkiego — 

4353 tonn, (. jj 245 proc. W tym 

więc roku w zestawieniu do poprzed- 

niego 1924 procentowy łączny siosu- 

nek dla obu województw „nie uległ 

większej zasadniczej zmianie. 

W roku 1926 eksport drzewa za- 

pałczanego z Polski do Gdańska i 
zagranicę wzrasta do 28400 tonn. 
Wzrasta jednocześnie wywóz z w-wa 

krzepkim murem. „Szczątki tego mu- 
ru—pisał do mnię Gustaw bar. Man- 
teuffel autor „Inflant Polskich”, przy- 
syłając mi w 1904:tym różne a Ry- 
dze notały—widziałem przed trzydzie- 
stu laty; widziałem jak je uprzątano w 
czasie przebudowywania Banku rzą- 
dowego naprzeciwko mego dawnego 
mieszkania przy Grosse Śchlossstras- 
se, gdzieś mię pan tyle razy w wieku 
pachołęcym odwiedzał*. Lecz nastaje 
rok 1580-ty. Ryska rada miejska i 
mieszczaństwo składają w ręce na- 
miestnika królewskiego przysięgę na 
wietność królowi Zygmuntowi Ill-mu. 
Syndyk ryski Dawid Hilchen, kolega 
uniwersytecki i przyjacieł Jana Za- 
moyskiego, wyjednywa za tegoż wsta- 
wieniem się przywilej królewski na 
założenie pierwszej w Rydze drukarni 
wzorowanej ma drukarni w Zamościu. 
Oiwierś ją w Rydze w 1590-tym Mi- 
kołaj Mollyno. W dziewięć lat po 
nieguszczeniu Sapiehy do miasta, 
składa mu Ryga, piastującemu już 
pieczęć kanclerską W. Ks. Litewskie- 
go, wspaniały podarunek: przepysznie 
cyzelowaną misę srebrną napełaioną 
dukatami holenderskiemi eraz dla 
młodej pani kanclerzyny łańcuch zło- 
ty. Król nadaje Rydze prawo odwoly- 
wania się bezpośrednio do najwyż- 
szych sądów królewskich w Warsza- 
„wie I sam Rygę odwiedza, która skła- 
da mu w darze dwa cudne  roztru- 
chaty, najpiękniejsze jakie kiedy wy» 
szły z ryskich pracowni grawerskich... 

Nie pomogła nic Kirchaolmskie zwy» 
cięstwo Chodkiewicza, Ryga w 1621 
r. dostaje się w ręce Szwedów, któ- 
rzy opanowują Liwonję. Pod bertem 
Palski pozostają tylko polskie Infianty, 
a pod polskim protektoratem Kurian: 
dja. «Szwedzkie czasy» trwają do ra- 
ku 1710-go. Nową erg dla Rygi o- 

Wileńskiego, osiągając cyfrę 14701 
toun, czyli 51.5 proc. ogólnego wy 
wozu. Wywóz z w-wa Nowogródz- 
kiego ilościowo zwiększa tsię (7500 
tenn), procentowo — w stosunku do 

ogólnego wywozu—pozostaje prawie 
bez zmiany (26.4 proc, przy 245 

proc. w r. 1925). Łącznie oba woje. 

wódziwa przyjmują udział w ekspor- 

cie zagranicę w wysokości 77,9 proc. 

(przy 713 proc. w r. 1924 i 68,4 
proc. w r. 1925). 

Na zakończenie przytoczę tu po- 
równawcze zesławienie eksportu z 

wojew. Wileńskiego i Nowogródzkie- 
go według krajów względnie portów 
przęznaczenia za ostatnie trzy laty. 

W roku 1924 (ostatnie 9 miesię- 
cy) eksport zagranicę drzewa zapał- 
czanego z terenu wojew. Wileńskiego 
i Nowogródzkiego, zgodnie z memi 
obliczeniami podanemi w swym cza- 
sie w «Słowis» (patrz Nr 178 z 3 Vill 

Eksport z w-wa Wileń- 
skiego w procentach: 

о \ о 

i Nr 202 z 31.VIII ub. r.) wynosił w 

     

      

  

  

tonnach: 
©. Š 
НВ 
Ё ® 8 Še ŠRODA, 

= > žo SE a 34 Dziś Wsch, al. 0 g; 4 m. 49 

do Gdańską 103 =.  įRajmundaW Zach. sł. o g.18 m. 26 
„ Łotwy 3044 75 jutro 
„ Niemiec 1594 2815 ldiego Op. 
„ Prus Wschodnich 648 825 
„ Czechosłowacji T 100 | Sposirsešena Jasienrajūgigsko Zakład 

Rai 5464 3815 Meteorologii U. $. В. 
z dnia 30—VIII. 1027 r. 

KRONIKA 
skiej od strony tegoż szpitala, który 
w czasie ostatniej ulewy podmyty 
został i uległ zniszczeniu. : 

— (x) Nowy radca prawny w 
Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go. Jak nas informują, radca prawny 
przy Magistracie m. Wilna p. mec. 
Wacław Fiedorowicz powołany został 
na takież stanowisko do oddziału 

Tenże eksport w r. 1925 przed- Ciśnienie ) m Wileńskiego Banku Gbspodarstwa 

stawiał się następująco (patrz mój ar- Średnie ) aa + x wczorajszym 
i >= imi в tykuł w „Słowie* Nr 2 E 8.) b. r.): za i -1-190C Met. Flodorowić: peliit  Bodźia 

RAE UA jednocześnie funkcje radcy prawnego 
Ss s3 2 sę. j Opadu niema przy Magistracie. 
ее za j — (x) Regulacja skwerku przy 
= RSŻ Wiata j Północno-Wschodni. kościele św. Anny. Magistrat m. 

do Gdańska 12 i eK E ay : Wilna na ostatuiem swem  posiedze- 
„ Niemiec 4010 2980 MERA : іБоЁцЁЁ)':‹': niu pestanowił przystąpić w najbliż- 
» Prus Wschodnich 12 „30 Maximum za dobę --200Q szych dniach do regulacji i upiększe- 
SC ; BZ 200  Tendencia barometryczna spadek ciśnienia mia skwerku, znajdującego się przy 
„ Czechosłowacji 2900 1044 kościele św. Anny. 

Razem 7766 4353 Z а : 
= MORZĄDOWA. Jak wiadomo, plac ten, który fest 

Zestawiając powyższe dane z ty- SMKORZĄDO ślicznie zadrzewiony, był dotąd zanie- 
frami eksportu za rok 1926, przytos 

czonemi na wstępie ninieįszego arty- 

kułu i ujmując je, proceniowo, otrzy- 

następującą porównawczą mujemy 

tabelę: 

Eksport z w-wa Nowo- 
gródzkiego w procen- 

  

Kierunek eksportu tach: 
т. 1924 — г.1925 — г. 1926 г. 1924 — г. 1925 ° г.1926 

Gdańsk 19 02 0.7 — — 04 
Łotwa 55.7 — 13 2.0 — — 
Niemcy ы 292 515 64.2 73.8 68.4 64.1 
Prusy. Wschodnie 118 02 22 216 0.7 10.4 
Austrja — 10.9 54 — 69 9.7 
Czechosłowacja 14 37.2 26.1 2.6 240 15.4 
Włochy — — 01 — — — 

Razem 1000 100.0 100.0 1000 100.0 100.0 

INFORMACJE. 
Ulgł podatkowe dla przedsię- 

biorstw hurtowych. 

„Niektóre urzędy skarbowe niewłaściwie 
interpretują zuany okólnik Min. Skarbu z 
dnia 9 maja 1927 r., przyznający przedsię. 
biorstwom hurtowym, nieprowadzącym ksiąg, 
zniżkę podatku obrotowego za rok 1926 do 
wysokości 1 proc. Bywają więc wypadki, że 
niesłusznie odmawia się zastosowania ukól- 
nika do artykułów, nie wymienionych 
wprawdzie w załączniku do art. 7 ustawy 

się prawa do ulg przedsiębiorstwom, które 
nie istniały w r. 1925, albo też władza do- 
maga się od płatnika dja udowodnienia hur- 
tu przedłożenia 
wodów, któremi płatnik akurat nierozpo- 
rządza. 

Wobec powyższego centrala zwiąsku 
kupców zwróciła się do Min. Skarbu z proś- 

razie prowadzenia ksiąg, obecnie mogą ko- 
rzystać ze stawki ulgowej 1 procentowej, 
nawet w braku ksiąg handlowych, oczywiście 
o ile chodzi o podstek za rok 1926, nie zaś 
© zaliczki na rok 1927; 2) że z ulg korzy- 
stać mogą również nawet te przedsiębiot- 
stwa, które założone zostały dopiero w roku 
1926, orąz 3) że wreszcie przedkładanych 
dowodów nie należy traktować rygorysty- 
cznie i formalnie, ograniczając się do pew- 
nych, zgóry określonych środków dowodo- 
wych, lecz najeży wziąć pod uwagę wszel- 
kie dokumenta, stwierdzające hurtowy cha- 
rakter danego przedsiębiorstwa. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 
— (n) Ceny w Wilnie z dnią 30 

sierpnia r. b. 
Ziemiopłody: żyto loco Wilno 38-40 zł. 

za 100 klg., owies zeszłorocznego zbioru 43 
—45, say Spiszh jęczmień browa- 
rowy 38—40, na kaszę 36—38, otrt żytnie 
25—26, pszenne 26—27, Rak one. 
11.00, słomia żytnia 6—7, siano 7 — 8. Теп- 
dencja stała. Dowóz słaby. 

- Mąka krajowa 50 proc. 83 (w hurcie), 
95 (w detału) gr. za 1 kg, 60 proc. 75—85, 
żytnia 50 proc. 60 — 65, 60 prac, 55 — 60, 
razowa 40—45, kartoflana 80—90, gryczaną 
60—70, jęczmienna 60—65, 

twierają salwy armat Piotra Wielkie- 
go. Niektóre z bomb miotanych wów= 
czas ma miasto tkwią do dziś dnia 
w murach ryskiego Puloerthurmu u 
wylotu wiełkiej Sandstrasse. W jede- 
naście lat potem traktat Nysztadzki 
przyznaje Rygę—Resji, 

Niemieckie czasy, polskie czasy, 
szwedzkie czasy, rosyjskie czasy.» 
oto z jakich ogniw składa się historja 
obecnej łotewskiej stolicy. 

* 

Ciągnące się wzdłuż dawnych fos- 
warownego grodu, okrążają centrum 
miasta przepyszne płanty, Anlagen, i 
bulwary. Powstały między 1858 a 
1861 rokiem. Utrzymywano je kosz- 
tem 136000 rubli rocznie. *) Zagra 
nicznej zażywał sławy ryski ogrodnik 
miejski Kuphalt, któremu ndk sw 
je zawdzięczały cezarskie ogrody w 
Gatczynie, Peterhofie i Liwadji, 

Gmach ryskiej Politechniki jest 
dziełem prof. Hellicha (1864), Słynęła 
ona za—niemieckich swoich czasów, 
wówczas gdy 70 profesorów wykła- 
dało dwom tysiącom studentów. 
Gmach Teatru Wielkiego dzieło ber- 
lińskiego architekta Bohnstedta (1860). 
Ryskie śliczne wzgórze  Bastelberg, 
uwieńczone pawilonem, to niemal kopja 
wrocławskiego Ziegelbastion. Ryski 
„Reland* na placu przed Biblłoteką 
Miejską wzorowany jest przecie na 
„Rołandach* najstarszych miast han- 
zeatyckich, W tejże Bibljotece Miej- 
skiej księgi przebogate i bezcenne, co 
należały ongi do wydałonych z Rygi 
Franciszkanów, mszał wydany w Lu- 
bece, olbrzymi, w drzewo oprawny 
tom listów św. Hieronima, wydanyfw 

*) Gustaw Manteuffel w skrešlonych 
dla mnie w czerwcu 190t-go <Uwagach o 
Rydze teraźniejszej i przed laty». 

„Jaglana 70—80. 
Mięso wołowe 250 — 

400—4 
Tłuszcze; słonina krajowa 1 gat. 4.20 — 

t. 380 — 400, szmiajec wieprzowy 4.50, II 
‚ sadio 400—450. 

M : Nabiał: mieko 30—35 gr. za 1 litr, śmię- 
z dnia 15 lipca 1926 r, lecz które zostały tana 180--200, twaróg 100 — 120 za 1 kg., 
wymienione w rozporządzeniu późniejszem 58! twarogowy 150 — 180, masło nieso« 
z dn, 7 października 1926 r, albo odmawia lone 500 — 550, solone 400 — 450, desere' 

we 550—600. 
Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Drób: kury 3,00 — 6,00 zł. za sztukę, 

pewnych konktetnych do. kurczęta 100—125, kaczki żywe 5,00 — 8,00, 
600, gęsi żywe 12,00—15,00, bite 

10.00—12.00, indyki żywe 20,00—22.00, bite 
bite 400— 

15.00—18.00 zł, za sztukę, 
zwró Warzywa: kartofle 15—18 gr, za 1 kg., 

bą o wyjaśaienie podwładnym organom: 1) cebula 120—140, cebula młoda 5—10 (pęcz). że wszystkie artykuły, która w r. 1926 ko- Marchew młoda 10—15 (pęcz.), pietruszka 
rzystały w hurcie ze. stawek ulgowych, w 5—10 (pęczek), buraki 15—20, młode 5—10, 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
‘ 80 sierpnia 1927 5, 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. — Кпрос 

Londyn 43,49 43,60 43,38 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,05 35,14 34,96 
Praga 26,51 26,57 26,45 
Szwajcarja 172,52 17295 17209 
Wiedeń 126,05 126,36 125,74 

. Papiery Procentowe 
Dolarówka 57.75—57, 
poż. kolejowa 102. 
5 konwers. kolejowa 59. 
Kolejowa 102,50. 
5 proc. konwersyjna poż. 62. 
8 proc. listy Banku Gosp, Kraj. 92.— 
4 15 proc. ziemskie 55.60—54,50 

-8 proc. warsz. 73,75 — 73,50 
5 proc. warsz. 50—60—59. 

GIEŁDA WILEŃSKA, 

Wilno, dnia 30 sierpnia 1927 r. 
Złoto. 

Ruble 4,741, 4 7313 
Listy zastawne. 

Wil. B. Ziemsk. zł, 100--51.50, 50,80 

  

Moguncji w 1470, druki sztrasburskie 
z kclorowanemi, śrótowemi sztychami 
t. zw. Sėhrotblatter, brewjarz amster- 
damski Korwera etc. ete. Tamże prze- 
chowywany jast majdawniejsz drak 
ryski. jest nim łaciński wiersz gratu- 
lacyjny wydany ku uczczeniu koro- 
nacji Zygmunta III Wazy. Tam i bo- 
gate polonica, dzieła Lelewela, Ra- 
czyūskiego, kronika inflancka Hylzena, 
wszystkie tomy czasopisma „Rubon* 
wydawanego na lofiantach Polskich, 
w połowie ubiegłego stulecia, przez 
Kazimierza Bujnickiego. 

A Schwarzhaupierkaus, dom ry- 
skich Czaraogłówców? Toć przecie 
„wykapany“ staroniemiecki ф zw. 
Ariushof, co go i Gdańsk posiada. 
Z roku 1330 go. Na froncie herby 
Rygi, Hamburga, Lubeki i Bremy. 

o9- Związek Czarnogłowców było to sta- 
warzyszenie... ludzi bezźennych z po- 
śród ryskich kamieniczników; coś w 
redzaju średniowiecznego klubu ka: 
wałerów, Nie miała atoli ta liga na 
celu obronę.. kawalerskiego stanu, 
lecz ebronę—rodzinnego grodu. Za 
patrena mieli Czarnogłowcy św. Ma- 
ucycego, rodem z Etlopji. Stąd na 
gmachu popiersie murzyna, odwieczne 
godło stowarzyszenia. **) Jestem też 
przekonany, że nie z łotewskiej jakiejś 
kieszeni lub kasy zapłacono swojego 
czasu 40 tysięcy talarów za portret 
malowacy przez van Dyka a znajdu. 
jacy się w ryskiej Brederloosche Gemdl: 
de Gallerie. WW Bibljotece Towarzy- 
stwa Histerycznego można oglądać 
całą kelekeja monet ryskich z podo- 
biznami Stefana Batorego i Zygmunta 
lii-go... Gaach Giełdy, gdzie w wiel- 
kiej sali na pierwszem piętrze tak wy- 

*) Gustaw Manienftel w cytowanych 
uwagach rękopiśmiennych. 

Chleb pytlowy 50 proc. 60—65, 60 proc. 
stołowy 55—60, razowy 40—45 gr. za 1 klg. 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg, krajowa 115—125, ana cała 80-90, 
rzecierana 85—05, sedawki 80—95, pęcząk 

270 gr. ża 1 kg, Wileński 
cielęce 200—220, baranie 200 5 240 we 
rzowe 320—350, schab 350—380, boczek 
Wa. szynka świeża 350—380, wędzona 

go Renesansu. 

— (e) Organizacyjne posiedze 
nie sejmiku Wileńsko-Trockiego. 
W dniu wczorajszym Wydział powia- 
towy rozesłał zaproszenia, zwołujące 
nowych członków sejmiku W/ileńsko= 
Trockiego na organizacyjne posiedze- 
nie, które odbędzie się w dniu 10-go 
września. Na posiedzeniu tem doko- 
nane będą wybory nowych członków 
Wydziału powiatowego i komisyj sej: 
mikowych. 

-- (t) Nowoobrany Magistrat 
Trok został zatwierdzony. Starosta 
pow. Wileńsko-Trockiego zatwierdził 
newcobranych kandydatów ma stano- 
wisko burmistrza i vice-burmistcza m. 
Trok. Pierwszym został b, administra- 
tor maj. Zatrocze p. Łapowicz, dru- 
gim b. vicedyrektor banku miejsco- 

A go, który będzie stanowił zapas. 
wtćgoa p. Lipnicki. 

MIEJSK — (x) Naczelny inżynier kana- 
— () Wojewoda Wileński lizacji st, m. Warszawy w Wil-- 

akceptuje poczynania Magistra- nie. Obecnie bawi w Wilnie naczel- 
tu. W dniu wczorajszym Wojewoda ny inżynier kanalizacji m. st, War- 

: zatwierdził uchwałę Rady szawy p. Schóafeld, który w drodze 
miejskiej w Wilnie z dn. 11 b. m. w do Rewla w sprawach służbowych, 
sprawie pożyczki w sumie pięćdzie- zatrzymał się w naszem mieście. Wy» 
sięciu tysięcy złotych dla komitetu korzystując pobyt p. Schóafelda, Ma: 
rozbudowy miasta. gistrat poprosił go О zwiedzenie i. 

._ — ;x| Posiedzenie miejskiej zbadanie miejskiej stacji pomp, w 
Rady Technicznej. W dniu dzisiej- celu wydania swej opinji co do 
szym o godz. 5-tej wiecz. odbędzie urządzenia odżelaźniania wody oraz 
sig w Magistracie z kolei trzecie posie- zmiany motoru Diesela na motor © 
dzenie Rady kTechnicznej. Na posie- prądzie elektrycznym. ` 
dzeniu tem emawiany będzie cały Jak mas informują, woda w m. 

szereg spraw aktualnych, dotyczących Wilaie posiada na głębokości 121 
przeważnie budowy elektrowni miej: mir. 3,06 proc. żelaza, wobec czego 

skiej. też Magistrat dąży do miezwłocznego 
— (x) Nowy związek pracow. Skonstruowania urządzenia odżelaź: 

ników miejskich. jak wiadomo w niania wody. 
czasie ostatniego walnego doroczne- — (x) Terminy opłat podat- 
go zebrania związku pracowników ków. Z dniem dzisiejszym upływa 
miejskich doszło z powodu pewnych termin opłaty podatku miejskiego od 
nieporozumień do rozłamu tegoż nieruchomości za II kwartał r. b. i 
związku. Obecnie informują nas, iż mieszkaniowego za Ill kwartał rb. 
secesjoniści stworzyli własuy związek _ — (x) O wprowadzenie ksiąg 
ipo opracowaniu nowego Statutu Stanu cywilnego. Jak nas informu- 
przedłożyli go ostatnio Magistratowi ją ze źródła miarodajnego, wileński 
w celu zaopiniowania. Nowozoerga: związek „Wolnomyśliciele* zamierza 
nizowany związek, na czele którego zwrócić się do Magistratu z prośbą 
stoi kilku wyższych urzędników Ma- © założenie ksiąg stanu cywilnego 
gistrafu, obecnie liczy już kilkudzie- dla obywateli m. Wilna. 
sięciu członków i prawdopodobnie _ Nasuwa się wątpliwość, czy Ma- 
liczba ta z dniem każdym będzie się gisirat każdej pierwszej lepszej proś: 
zwiększała. bie będzie czynił zadość. : 

— (x) Przetarg w Magistracie — Szplial psychjatryczny. Pro- 
na dostawę węgla. W dniu 18-go fektowany w Wilnie ma 20 b. m. 
września r. b. oabędzie się w Ma- Zjazd delegatów woj. wileńskiego, 
glstracie przetarg na dostawę węgla nowogródzkiego i bałostockiego © 
kamiennego w ilości około 1000 wa» sprawie Szpitala psychjatrycznego z 
gonów dla elektrowni miejskiej. przyczyn technicznych został odłożo- 

— (x) O naprawę chodnika ny do 10:go września r. b, Zjazd 
na Antokolu. Zarząd szpitala woj- bowiem wymaga przygolowania-odpo- 
skowego Obszaru Warownego w wiedniego materjału. Budowa szpitala 

czyszczony i nie ogrodzony. 
— (x) Komu Magistrat powie- 

rzył dostawy. Na ostatnio odbytym 
konkursie Magistrat tm. Wilna zdecy» 
dowal zakujić cztery niezbędnie po- 
trzebne motory elektryczne o sile 
HP2,5 dla elektrowni miejskiej w 
Polskiem Towarzystwie elektro-tech- 
nicznem w Warszawie, 

Termin dostawy wyznaczył Magi. 
strat 8-io tygodniowy. Koszta moto- 
rów wyniosą prawdopodobnie około 
4.000 zi. Pozatem remont Wydziału 
Podatkowego powierzył Magistrat fir- 
mie «Praca, przedstawicielem której 
jest p. iuż. Anusowicz. 

W końcu powierzono firmie „Pro- 
gres" dostarczenie dla elektrowni 
iniejskiej 1200 ten węgla kamienne- 

Wilnie zwrócił się w dniu wczoraj- psychjatrycznego pod Wilnem jest 
szym do Magistratu z prośbą o na- sprawą wielkiej wagi, mającą doniosłe 
prawie chodnika przy ul. Sapieżyń- znaczenie w życiu Ziem Wschodnich, 

  

stawne miasto wydawało bale | jest teatr rosyjski i śpiewał Battisiini A 
w doskonałym styłu weneckim. Wi- ryski tum, a Petrikirche? Na miejscu 
traże w kościele angłikańskim — z świątyni z roku 1209-go wzniósł go 
Edyuburga. Odwieczny ryski Zamek w latach 1408-ym i 1409-tym w naj- 
stawiał Jandmistrz krzyżacki Eberhard czystszym stylu gotyckim budawni- 
Monheim. Wspaniałą kaplicę zamko- czy Jan Rumeskotel z Rosztoka. Za 
wą przerobił i zniszczył doszczętnie wzór mu służyły: katedra w Szwery- 
ostatni ryski generał gubernator ksią- nie i rostocki kościół Najśw. Maryi 
żę Bagratjon.., Dam Rycerski, Riźters- Panny... 
haus zbudowano w latach 1864— Może wystarczy — tych dotknięć 
1866 w najczystszym stylu florenckie- pałcem po panoramie Rygi? 

Cała tam kolekcja Dokąd wzrok zwrócić, wszędzie 
widoków Wenecji pędzla Canaletti'ego, pamiątka po faktycznych twórcach 
a wśród portretów piękny wizerunek Rygi teraźniejszej. 
króla Zygmunta Augusta. W b. ko: My zaś, Polacy, pamiętamy  jesz- 
Ściele św. Jakóba, dziś protestanckiej cze dobrze drugie ryskie „polskie 
Jacebikirche, był rzadkiej piękaości czasy*. Czasy gdy w pełnym byla 
ołtarz z czarnego marmuru, z Włoch rozkwicie Politechnika ryska, a wśród 
sprowadzony przez Jerzego Radziwiłła, jej uczącej się młodzieży istaym bia- 
W bibljotece wspomnianego Riźżers: skiem jaśniała korporacja „Arconia”. 
hausa leży «Rewizja dóbr Infiackich Cóż to za polska kolonja towarzy- 
z roku 1590-go» z setkami mazwisk ska była wówczas w Rydzel lle pol- 
polskiej szlachty wówczas już nalaflan- skich domów, głównie z Inflant Pol- 
tach osiadłej. A pójdźmy przez Scheu- skich, mieszkało wówczas stale w 
nenstrasselub Grosse Pferdestrasse do Rydze! Co za piękna i dzielna była 
gmachu Wielkiej Izby Kupieckiej, do owa młodzież. arkeńska, co prym 
Grosse Mariengilde. Stary najczystszy trzymając w Politechaice, madawała 
gotyk/ Monolitowe kolumny, przecud- też ton Ówczesnym polskim w Rydze 
ne sklepienia ostrołukowe, żyrandole salonom! Byłe to między rokiem 
bronzowe, słynna Brautkammer, izba 1870-tym a 1880-tym. 
dokąd udawali się nowożeńcy po Na ówczesną czysto niemiecką 
uczcie weselnej tak często przed wie- Rygę zwaliła się jak lawina rusyfi- 
kami w wielkiej sali gmachu wypra- kacja — gasząc nie tylko świetność 
wianej. W gotyckim stylu gmach lzby ryskich zakładów naukowych, lecz i 
Rzemieślniczej z bogatemi swemi pełne blasku ognisko towarzyskie ry- 
zbiorami. A kompleks tak ciekawych skiej kolonji polskiej. Już się ona od 
zabudowań odwiecznych, zwany owej daty nie podniosła, nie odro- 
Ecks Convent? Znaleziono tam prze- dziła się więcej... Dziś jest jeszcze w 
cie resztki murów kościała św. Jerze- Rydze 13 000 Polaków; garść jednak 
go erygowanego przez Kawalerów tej ludności nie gra w życiu społecz- 
Mieczowych jeszcze w 1202-gim roku. nem stolicy Łotwy najaniejszej roli. 
W. stylu Odradzenia b. gmach Banku Garść to szaiego tłumu, 
Liflaadzkiego, renesansowy z roku Cz. Jankowski. 
1900-go drugi gmach Teatru Miej- D. CN: 
skiege, gdzie występował gościnnie
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Straž litewska strzela do kobiet. Wiłeńskie Towarzyst B moja Kinematograt || wsaatiimy: „Syn Szeika“ (aim Przedtateny Mim Rašo У @ 
TW okolicy Mogieliszek litewska kulą padła na ziemię krzycząc w ni* о Filharmoniczne, Kulturalno-Oświatowy Vilma Banky — dramat w 8-miu aktach, Nad program: «FLIRT z X MUZĄ» w lym @® 
straż graniczna spostrzegła kobietę bogłosy. Na krzyk ten z pobliskich : р е ; Bez przesady można określić pa- Sala Miejska (ut. Ostrobramska 5) || p: W. Szczepańskiego. Początek seansów: w niedzielę | święta od godz. 4-ej, w 

pezekradającą AR DZCZISEWCW Są- krzaków wypadło kilku żołnierzy i ileński ie- у soboty od godz. 5:ej, w inne dnie od godz. 6-ej. Ostatni seans dz. 10:ej wieczór. 
dząc z wygłądu była to wieśniaczka, którzy porwali ranioną i powlekti ją /ożenie wileńskich muzyków orkie Anons: <PŁOMIENNA KA WALKADA?, RO a WA 
która zdążała na swełą działkę. Nie 
desłyszała ona okrzyku strażnika i 
szła dalej. Żolnierz litewski wziął to 
za chęć ucięczki i strzelił Ugodzona 
PETERS TIE 

— (:) Uroczystość poświęcenia 
kamienia węgielnego pod budo- 
wę gmachu Żw. Stow. Spoźyw- 
ców. W dniu wczorajszym o godz. 
10 rano wice-wejewoda p. Olgierd 

na terytorium litewskie. Żołnierze 
KOP. po zbadaniu terenu, gdzie mia- 
ło miejsce porwanie, skonstantowali 
kałużę krwi. 

i w niedzielę o g. 12 m. 30 pp. odbędą się 
dwa koncerty o różnorodnym programie zna- 
komitych artystów Marji i Kazimierza Wił. 
komirskich, posiadających wybitne talenty, 
niezrównaną kujturę muzyczną oraz muzy- 
kalne wniknięcie w szczegóły kompozycji. 

strowych 1 ścisłe z tem połączeną 
egzystencją koncertów symfonicznych 
słowem:— katastrofalne. Nie powta- 
rzająć znanych już czytelnikom, wręcz 
nie dających się przezwyciężyć, „irud- 
ności materjalnych, jak: brak sali kon- 
certowej, s;czupłeść bibljoteki orkie- 
strowej i zupełnie pustki w kasie, 
tak fatalnie krępujących dotychcza- 
sową działalneść powstałego przed 

G 
e 
@ 
& 

akcie i <ZABAWA NA MIĘKKO» w l-ym akcie, Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza e 

  

  

Kino- 
teatr. „Helios“ 

ul, Wileūska 38, 

Chcąc dać możność obejrzenia 
arcyciekawego filmu p. t. „Jak powstaje człowiek* 
postanowiła obniżyć ceny na wszystkie miejsca do 80 gr. Początek o g. 11 m. 15 w nocy, 

Miejsca oddzielnie dia pań. 

najszerszym warstwom 
publiczności, Dyrekcja 

© 

@ 
© 

  

Kino- i 66 

teatr. „Helios 
ul, Wileńska 38, 

Premjera! NA SCENIE. Ulubieniec publ. Wileūsk. 
jedyny w swoim rodzaju muzyk.-humorysta-wirtuoz 
Na ekranie: Wielka 
epopea miłosna p. t. „Zygzaki miłości” 
w Europie arena! Przepych! Wystawal 

Feliks: Amors. 
w rol, gł. urocza Marlon Nixon i Pat 
O Mailey. Dzikie zwierzęta! Niewidziana 

  

  Е * ® Ё R у Ik twa PiE T 

Malinowski  cbzcny był na uro- Na koncercie sobotnim usłyszymy: Giie. rokiem Wileńskiego Towarzystwa Fl 303 Kino: 1a66 M Dzjs wieczór Wspomnuń talentów najsłynniejszej pam $ : a = 

czystości poświęcenia kamienia wę- (5, uma lace i) WR Da cd weak | pOWEWZYMANIA Teatr „Polonja © artystki polskiej, ulubienicy Wileńskiej Publiczności Kazimiery Niewiarowskiej a 

gielnego pod budowę, gmachu Związ- 
ku Spółdzielni Spożywców Rzeczy- 
pospolitej (oddział Wileński) przy za- 

2 -„ melle (na fort,), Ceny biletów od 50 gr. chwili zamknięcia teatru operowo- k E E [EJ I 

a | B ke AORE Rodak RADJO optretkowego, skutkiem przymuso- Echa przerwania tam wodnych, FIEFIEIF EIFIEIFIE Ermcuskt 
— Budowa gmachu kina Pol ; A : = bezrobocia, w położeniu — bez i Ww lasu rem RY Od 4 do 15 września 1927 r. nddełcickć kė 

* — Program audycji warszawskiej: wyjścia. stawu rybnego . Misjonarzy, do- teor. i prakt. Góra 
ESEE aan on „20 Sygnał oz kanalai, je Wszelkie starania Wil. Tow. Fil- wiadujemy się ze źródła miarodajne- VII. TARGI WSCHODNIE Bonitałowa 19, m. 4 
święceniu kamienia węgielnego pod E g : harmonicznego, pomimo najszczerszej Bo, i wynikle skutkiem as we LWOWIE M. G. 

: 3 i i - straty, poniesione przez mieszka Ę budowę gmachu przeznaczonego dla io e Ki i A i meteo. chęci, nie odnosily pożądanych skut A Ee karai, ME tak ośle. Jak Dogodna sposobhošė zakupu artykułów krajowych i INTERNAT , 
teairu ludowego, kina popularnego 
i tp. kułiuralno-oświatowych imprez. 
Inicjatywa utworzenia takiej płacówki 
powstała w łonie PBK. 

Obecnie dowiadujemy się, že o- 
pracowany uprzednie pian tego gmna- 
chu, przerobiony został przez inż: — 1850-1915. Odczyt p.t: <żydbohate» fonicznej, do pana prezydenta Fołe- _ Pełni miłosierdzia ks. ks. Misjo- ТА Targ H ł 
mili, p. dą | aaa į (Berek Somaiewicaj-"mIUL. padl. Fienryk Mo. jewskiego. Uprzejmie „wysluchawszy atk pod dyrekcją > d-ra sea RSD, M { i ago I Potrzebne 

już wedlug nowych wzerów prowa- B ask EN przedstawione wnioski, zaprosił pan Moska, superjora zakėnu, zarządzi królików chlewnej i owiec idzeskacja IE GROAR> 
dzona będzie budowa. Sała nowego 
gmachu przewidziana w formie trape- 
zu oraz galerja mieścić będze okolo 

Czajkowskiego — Pezzo capricciozo, Rach- 
maninowa—Prejudjum G-dur, Taniec wscho- 
dni (na wiolon.), Serenada, Elegia, Polichi- 

15.20—16.30 Przerwa. 
16,30—17,00. Audycja dla dzieci. 
17.00—17.15. Nadprogram, komunikaty. 
17.15—18.35. Koncert popołudniowy w 

wykonaniu orkiestry kinematogratu «Casino» 
pod dyr. Adama Furmafskiego. 

18,35—18,50. Komunikaty <PAT». 

19,35—20,00. Odczyt p. t.: «Samorząd 
gminny a rolnictwo» (dział <Rolnictwo>) — 
wygł. p. Tadeusz Niedzielski, | 

20.00—20.15, Komunikat roiniczy. 

przyjścia z pomocą rzeszy muzyków 
orkiestrowych, którzy się znaleźli, od 

ków i sytuacja obecna jest niewątplie 
wie gorszą, niżeli przed rokiem. 

Biorąc pod uwagę mowy skład 
Magistratu, udała sig delegacja za- 
rządu Wil. Tow. Filhar.. wspólnie z 
przedstawicielami Wil. orkiestry sym- 

prezydent delegatów na najbliższe 
posiedzenie Magistratu, które się od- 
było we środę 24 b. m. Z przyjem- 

symfonicznej i $$ 
niezrównany 

ul. A, Mickiewicza 22, ($ tragicznie niedawno zmarłej w Wiinie, w jej ostatniej kreacji oraz chluba całej Rzeczypospolitej 
JÓZEF WĘGRZYN w obrazie «iKiedy kobieta zdradza męża» dramat erotyczny w 

8 akt. Nad protram: «Pogrzeb K. Niewiarowskiej». Początek oststn. seansu o g. 10.30. 
  

je usiłują przedstawić pewne czyn- 
niki nieodpowiedzialne. 

Ubytku wi trzodzie, drobiu i tp, 
Rinkų Praczkarni wcale nie po- 

nieśli. 

natychmiastowe odrementowanie zni- 
szczonych mieszkań własnym kosztem 
j w miarę możności udzielają biednej 
ludności wszelkiej pomocy. 
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DZIAŁ ROLNICZY ze szczególnem 
nasiennictwa I maszyn rolniczych. 

od 4 do 8 września: са 9 а 

zagranicznych ze wszystkich działów produkcji. 

WYSTAWA KOMUNIKACYJNA 
pod protektoratem Pana Marszałka 
i Premjera Józefa Piłsudskiego. 

li Ogólno-Kr:jowy Targ Koni 
wych i Luksusowych od 11 do 15 wrześn a. 

  

dla uczni. Opieka, po- 

pewniove, Uniwersy- 

rano, 4—6 wieczor, 
uwzględnieniem J. Swietorzecka. 

  

0 13 września. 

Remonto- 
3-ch większych pokoi E
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ciu, na Antokolu lub 
w Zwierzyńcu. Ciepłe, ==

 
=
 

U 850 miejsc, przyczem podloga zbudo- nością trzeba zaznaczyć, że naogół 2 ь 66 proc. zniżka kolejowa w drodze powrotnej ze Lwowa ton. žli 
wana bedzie specjalnie jak s kin, 2030 Koscart wiec. Transmisja para? Pata nownko Soiwa NORSE waz оЕ, a ada maj wowych JL „NYgeda.. Oisgy. ti. pochyło, aby osoby, siedzące na z Krakowa. W przerwie biuletyn «Le Mes- względem postulatów wyrażonych mu przypisać winę _ pemienionego przyjezdnych na Targi, r=| uprasza się składać w 
dalszych miejscach, mogly lepiej wi- sager polonais» w języku francuskim. przez dełegację. Wynikiem konkret wypadku, gdyż jak wiadome własno- 

=
=
=
!
 

Przydział kwater w Biurze Mieszkaniowem Targów adm, <Słowa» dlą 

EJ
 

  

i . й istni, i i i Wschodnich na dworcu głównym. (SĄ J.Karczewskiego 
dzieć. Sala posiadać będzie scenę z „nym jest: obietnica udzielenia na wa- ścią OO. Misjonarzy jest posesja przy główny: ь 

ruchomą esa dla taa 2 WYPADKI I KRADZIBZE“ rynkach ulgowych sali Teatru Wiel. ul. Subocz Nr. 18, zaś posesja ze oai Fri ny Pon” Е -— Ji я 

obszerną poczekalnię. Obecnie pro- „ej pam jai dr pi e ii > э tama Any Wil. A > a W: Bow e yystawowym, Tel. 0—64, ; Nauczyciel 
wadzone są w szybkiem tempie robo- 1 ow. Filharmonicznego, w dniach BY ая : ' s ° 
ty, co dle batas że sra yk sala Siwiec kradziezy Antoniego Szypczyna wolnych od przedstawień «Reduty». czasowo oddana jest. jedynia w dzic- LII gimnazjum 

oddana zostanie do użytku. (Ludwisarska 14) zresztowano i maszynę Najzupełniej zrozumiałe, że Ma- rżawę OO. Misjonarzom. 
Zaznaczyć też należy, iż tamy by- 

BORERROGOOE06G9000803380400308000 NUNNENUNNNNANE 
przyjmie 2-ch uczniów 
na mieszkanie z utrzy- 

  
  

wrócono poszkodowanej. i i 
nie z 

WOJSKOWA. е Мочвиру Копапкіеп‘ш (Szkoina 16) skra- gistrat nie może w ch ły jeszcze w stanie możliwym, dopie- 1 NOWE "R maniem i opieką, 

— () Inspekcja żandarmerji dziono kury. ni wo lacani [it ro osłałnia ulewa przysporzyła tyle Ig siųžki SZKOINE używane © Zoe Ta. 3 
6 brygad KOP Przybył do Wil — Powiesił się Wacław Okulicz. W obecnie jeszcze obowiązującym, i ta ro esia nia 3 “; przysporzyia s e 

ygady KOP. Przybył do Wilna „cy na cmentarzu Rossa na krzyżu w celu kwestja musi pozostać w zawieszeniu, wody, iż powstała koniecznešč obni- | | i = i Ф Miemiakbuśce 

dowódca dywizjonu żandarmerji przy- pozbawienia się życia powiesił się Oy do czasu ułożenia nowego. Wszakże żenia jej poziomu przez służące ku e Materjały piśmienne .wa Wychówawcz- 
dzielonej do 6 brygady KOP mir. oai z m bez” nieodzowna potrzeba zapewnienia sta- temu rury adpływowe. W ostatniej ® iais is 
Jagodziński, celem przeprowadzenia łej egzystencjł, choćby najskromniej- chwili okazało sig, iż jedna z rur by: łość» rozpoczął zapisy 

2 + ь Н ' " 
W k ię ł K. R į a ł 

ae noi żandarmer ji A Pod uderzeniami piorunów. we szej, muzykom, pie główny ła Pk o da oczyszczenia jej = о! = WA A ady, i K . Iwienickiej, wskutek ude- i i e z , я > 
ievis porinis F paliło się Tidomów jesz: ley De pij A w Ka Galle nagle woda podmyła @& a Via io: SL M z: 

— (x) Konferencja w P. K. P. 
w Wilnie. Onegdaj odbyła się w 
Wileńskiej Dyrekcji P.K.P. konferen- 
cja, pod przewodnictwem Prezesa tej- 

kainych, chlew z inwentarzem żywym. Stra- 
ty wynoszą około 20 tys. zł. 

== 

Založenie kamienia wę- 

cującej а) z wiełkim pożytkiem 
kulturalnym od lat kilkunastu, doma- 
ga się rozwiązania mozytywnego i 
powinna je osiągnąć. Względy kultu- 
ralne miasta takiego, jak Wilno, bez- 

tamę, wyrywając ją na przestrzeni BEAKKENNENANNEM CA?COOSERADOPONNOOONO20900000090C4 

3—4 metrów — runęła całemi masa- 
mi w dół ku położonemu w tem 
miejscu zauł, Praczkarnia. 
MKS TANKISTKA, 

ALSS M 
SZKOŁA 

4 „Dziecko Polskie“ 

  

ul. Zarzeczna 5-a m. 2. 
    

Mieszkania 
® 

Uczni 2 pokojowego z kuch 
przyjmuję na mieszka: nią poszukuję. Zgło- 

  

że dyrekcji p. inż. Siaszewskiego, warunkowo wymagają nietylko utrzy- ‚ ie, ul. Jagielloń —2 Dnie z całodzienne . 
ога:урпу'ш:рош‹іиіаіе przedstawicieli gielnego pod budowę mania, lecz i podniesienia poziomu "m e WZ at nić R UB ANS RA p ptrzymaniem. Ора Aviko 
Wil. Zw. kupców i przemysłowców gmachu spół, „Społem „ artystycznego koncertów symfonicz. ZYKi może mm nieo! = ia i troskilwa zapewniona. ik 
drzewnych. Konferencja ta miała na “ wg gniu wczorajszym odbyło w Tych które z braku środków mater- rzyści pawszec gw yje; ru OSokols=3 zdac RZ ie DOKTÓR | 
celu omówienie sprawy dostarczania vyjjnie przy ul. Rossa Nr. 3 uroczy: jalnych tracą siły żywotne; względy CO oh gł Mi jski oję gó = @ Wiek dzieci 2-1 tat B GSA D. ZELDOWIGZ 
Dyr. P.K.P. w Wilnie potrzebnej ilo- ste założenie kamienia węgielnego zaś społeczne zniewalają do dania ros „ kina ie CE > s O a a SĘ kasę Ё PLAC ° 

ści wagonów Фа eksportu drzewa. pog budowę gmachu dla Spółdzielni SPOSObnošei do godziwego zarobku LONE biareiųo kuta falnc-0' ( Grintowne przygotowanie od średu. B | „pa, Zwierzyńcu NE MOCZOPE. 
Pozatem delegacja kupców wyra- PSpelęm, tutejszego oddziału Zwią- Tuzykom, uirzywującym swe rodziny, jako, PO „Anis US: zakład, nauk. "p | 2008 hw „sprze: SKORNE 
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miał swego delegata stałego przy Ra- ońGoktej Polskiej Nie naruszsjąc zupełnie budżetu |, „4 pt or. Roa. sich LICO Bi od 5-6 wieoz „B wileńskie, Biuro RE 
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nionej sprawie interwenjować w Od- ra”; składy, połączony będzie własną Kinie Miejskiem. Dobra i obficie ob- blic Ar A 9В Бса' м O Potrzebna uieżo |__2, te. 152, _ || KOBIECE, WENE. 
nośnem Ministerstwie. abi i linią koiejosių sadzona orkiestra .z pewnością wpły- PUD'ICZNO: я zemużby—u nas Miało służąca do wszystkię- odremontowany, z RYCZNE i chor, 

; g ! , nęłaby korzystnie na powiększenie DYČ, inaczej?... : go, uozciwa, pracowi: umeblowany nieduży L оёП į K DRÓG MOCZ, 
SZKOLNA. Punktualnie o godz. 10 tej rano frekwencji, gdyby nawet ' podnieść Słowa powyższe niech będą leż ta, z rekomendacjami. pokój, _ oglądać rz. 12- iod 46 

— 2 Konserwatorjum Mu- przybyli ks. biskup Bandurski, wice- PE edpowiedzią na zarzuty, uczynione Zgłaszać się w adm. między 3 — 5 popoł.|. 48 żonaty, 1 dziec-| ul.Mickiewicza 24 
(10 groszy ma parterze, 5 groszy na «Słowa». Mostowa 7 m. 6. 

  

tei. 277. 
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moc w naukach za- 

tecka 4—6, od 8—10 

  

z kuchnią w śródmieś- 

    
zycznego. Sekretarjat Ionserwatc- wojewoda Oigierd Malinowski, pre- ) ‚ : “ niedawno Wil. Tow. Filharmoniczne- k PD a 

rum (ul, Dominikańska 5) przyjmuje zes Wileńskiej Izby Skarbowej Ma- p kapie OR EG OWC, mu _w niektórych pismach wileńskich, ali = goltwowi, „ w ZR Ni. AL 
zapisy od g. 4—7. Początek zajęć lecki, dyrekior uiejszego Oddziału „i, ndstraszy, lecz bardze wielu za. bez uprzedniego zbadania niezwykie TECHNIK W. ziemiańskiej 78 |. praktyki zawo. p 6. Wolf | 

dn. 1 września, Banku Polskiego Białas, prezes Za- checj ODRĘ) ben ektywy usłyszenia Cigżkich warunków, w jakich ludzie DENTYSTYCZNY rodzinie pokój dla dowej, referencje [. U. SEOISOR | 
Z nowezaangažowanych sił do rządu Zw. Spółdz. Spoź, z Warsza- dobrej PR й "‚’ад…у„ш до{ЬОд„ dobrej woli zmuszeni są pracować. Roszukuje posady na dwuch panienek 4 lub ad a e 

personelu nauczycielskiego zaproszo- wy Marjan Racacki, dyrektor tutej- tym sposobem osiągniętego, pokryje Jednocześnie daję się wywniosko- wie zmwowiaci, ? klasy, utrzymanie gumienny poszakaje Wileta T k w 

no: prof, Cecylję Krewer (klasa for- 
tepianu) oraz prot. Kostckiego (klasa 
klarnetu). 

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

) RTL IE Ta ma 2 

. : ‚ ЗЕ jm maso З * iekiewi | 
statnie przedstawienie <Maleństwa». Dziś krótkiem a natchnionem  przemówie- stępnione szerszym fhasom Społecz skiej. Michał Józefowicz. Przyjmę RE aid <Słowa>. do 19. MuAiEbis | 

raz ostatni ukaże się Świetna komedja niu podniósł doniosłość spółdziel- W” = 2 uozenice na mieszka- ossis 48 Tt W: Z. P. Nr 63. 
ai Ainiai aina czości nietylko dia rozwoju gospo- Ś D.-H. „Bławat Wilenski“ > Bie, opieka POMOC W praktyki jako taksator, I { 

® я © naukac apewnione, е 1 
— Juyrzejsza premjera. <Aszanika> — aa i A Рай- ul. Wilefiska 31, tel. 382 poleca ч Цпшепуі:ы'‹‚а 43 lon osalni [| ū uczenicy a ! 

Wł. Perzyńskiego jest to jedna z niewielu Ža ь М 1 Ji a Sposeczniego Na sezon jesienno-zimowy wielki wybór towarów wełnianych i bawełnia- ® о4 g.8—10 i od 4—6. stwowych poszukuje РеМе , utrzymanie, Prz mę t 
komedji polskich, kióra posiada we zoliżenia ODywalei,. nych od najtańszych do najdroższych. Szewioty na mundurki szkoine, posady. Łaskawe ofer- pokój. duży, słoneczny, 
zalety mistrzów francuskich, jak to: błysko- W. imieniu Zw. Spółdz. Spożź. prze- Swetry, pończoszki, skarpetki, kołdry, poduszki, wata, pierze. Garnitury i kradzioną ksią: ty z warunkami do ortepjan,  bibljoteka, „2 mieszkanie, możno 
2 SLS = zizi ai mówil prezes Centralnego Zarządu palta męskie i uczniowskie robimy na zamówienia z naszych materjałów żeczkę wojskową adm. «Słowa» dla S. K. RA, Cuba utrzymaniem 2—3 | 

medją A polską, oe swój słowiań. Rapacki z Warszawy poczem zabrał za gotówkę i na raty. P. Urzędnikom i Wojskowym na dogodn. warunkach. r ką а 1'(5960 "2“;‚ею№і) inż, © dziewczynki uczenicę | 

ski sentyment. głos p. wice-wojewoda Malinowski, vseoaenaonpaoasensknaAss4KseekkEIS NUBUNANNANNNNNNANANNZNNNNASE Wilno” na imię Jana _ Poszukuje się _ Krupowies. | bai aaa 
dze * należy do pereł repertuaru ec dalszego gi 7 prze- © a a w ® u Frąckiewicza, unie- ochmistr zyni = 

° ieni iń žnia sit 
— Przedstawienia szkolne. Przedsta- "MÓWIENIU szeregu OSÓD dyr. Łoziński M k d y ję “ ® i ubioną | kari 

wienia szkolne rozpoczną się w sobotę 10 odczytał akt erekcyjny, na którym iesz ania 0 na cia An = A Rezerwista pon kła Mot. 

września; zainauguruje je komedja A. Fredry 
«Pam Jowialski». Przedstawienia szkolne od- 
di się będą co drugą sobotę o g. 

ej pp. 
Ę M. i K. Wiłkomirskich w Wilnie, 

w Teatrze Polskim.gW sobotę o g. 5-ej pp. 

  

szej spółdzielni „Społem* Łoziński. 
inżynier Syrtowtt, przedstawiciele spół- 
dzielni rolniczych, wojskewych. 

Poświęcenia kamienia węgielnego 
dokonał ks. b. Bandurski, który w 

wszyscy obecni położyji swe podpisy, 
poczem zkt zamurowano w kamienin 
węgielnym. Zamiast urządzania ban- 
kieiu spółdzielnia złożyła kilkaset zło- 
tych na szkołę rolniczą, 7. 

wydatki na powiększenie orkiestry, 
Chyba nikt poważnie nie zaprzeczy 
ważności muzyki w: powszechnym 
dorobku kulturalnym, a takie udo- 

wać, że Wil. Tow. Filharmoniczne 
nie zwracało się do Magistratu z pro- 
śbą o subwencję pieniężną, jak to 
mylnie podano w numerze czwartko- 
wym «Sława» w dziale kroniki miej- 

  

  

2 i 3 pokojowe. 
Informacje w Redakcji „Słowa '* od 4 do 5'tej po pol. 

Dow. w Biurze Ogło- dobre, staranna opie* 

szeń 6. Jutaną ul. ka, ul. Portowa Nr 4, 
Niemiecka z: tel, 222, m. 8, 

Leśnik 

    

  

  

  

  

znającej się dobrze 
na gospodarstwie do- 
mowerm, wymagana 

e znajomość kuchni. 
low, Młynowa 15 m. 2 

Pianina 
p dry 

AARACAKDORDRERZRAAREARAGRGGOCOREK 700004000005652860045600N506R5R500 m, 23, Od g. 5—7 wa 

  

posady leśniczego Z 
GAM APE za 
r. b. lub wcześniej. Ak k 
Łaskawe zgłoszenia z a 
podaniem warunkówW- Smiało wska 
dla l. W, do admin.przyjmuje od godz. 9 

  

  

  

  

  

  

2 5cio kl. wykształ- 
Ceniem poszukuje przez 3 Baon Sanitar- 

pracy fizycznej lub ny, na imię kpt. lek. 
umysłowej. Oferty'pod dr, Abramowicza lgna» 
«Bezdomny» do adm. i ia si S cego, unieważnia się. 

Nr 88, wyd, 

Elzę rozśmieszyły rozmarzone oczy sądząc, że to Daisy Deem' Elza po- jedzie tylko dlatego, że nie może zo- 
dziewczyny, stanowiła nie odpowiadzć, wzięła jed- stawić Daisy Deem samą w tym „ta- 

ZIŁOWIESZCZA postać. — Możnaby posądzić panią o to, nak wreszcie słuchawkę, usłyszała jemniczym domu*, według własnego 
że jesteście w zmowie z szefem, — głos majora Emery: в określenia wrażliwej tej istoty, że chce 

— ja będę z panią, nie odejdę rzekła wesoło.—Może mnie pani od- — Czy to p. Marlow? Tutaj ma: dogodzić żądnej przygód koleżance. 

ani na krok,—uspakajala Elzę Daisy. prowadzi do hotelu, gdyż mogliby jor Emery. Proszę przyjechać tutaj Ale w głębi duszy Elza wiedziała do- 

W takich domach sązawsze tajemni- mnie porwać na ulicy i odwieźć do natychmiast samochodem. Posłałem skenale, że podlega nieprzepartej woli 
cze przejścia. Jaki jest numer pani tajemniczego haremu majora Emery. moją gospodynię do p. Deem. tego dziwnego człowieka, że ulega 
telefonu? — I to się zdarza, — pochwycila — Ależ ja idę spaćl.. jego władzy. W sercu jej budziła się 

— Może pani nie telefonować do wesoło Daisy Deem. Jedyną odpowiedzią był suchy nienawiść do niego z nową siłą. 

mnie, bo jeśli wezwie mnie, nie za- Dnia tego Elza nie miała już za- trzask od powieszenia słuchawki. Bardzo pospolity stróż otworzył 
reaguję na to. znać spokoju. Zaiedwie wróciła do Nadarzała się doskonała sposob- drzw, a niska bardzo przyzwoicie wy- 

— Adres jego 304 Broock strest! hotelu, jak p. Deem zatelefonowala ność okazania Swej niezależności. glądająca starsza kobieta zaprowadzi: 
—mruczala p. Dzem. — Tajemniczy pytając, czy nie namyśliła się i co Wszakże dotąd postępowała, jak sła- ła ją da salonu, gdzie siedziała już 
dom! pėlgodziny žądna przygod dziewczy- ba, pozbawiona woli istota, godna Daisy Dzem. jej rozszerzone cieka- 

Elza roześmiała się mimowoli, na powtarzała swe prośby i namowy. pogardy. On nie ma prawa rozkazy- wością źrenice z niechęcią spoglądały 
— Niech pani nie unosi się w — Niechże pani nie mówi głupstw! wać jej, jak niewolnicy. Musi mu do- na zwykłe „zachodnie” umeblowanie. 

krainach wyobraźni! Jest to najzwy- —zniecierpliwiła się wreszcie Elza. _ wieść, że nie pozwoli prowadzić sie- Salon był duży i umeblowany sta« 
klejszy dom. Często przechodzę kało Była już po obiedzie i cdpoczy- bie na pasku. roświeckiemi sprzętami, nawet żyran- 
niego, a raz nawet byłam tam za ży- wała właśnie w swym pokoju. Usiadła na łóżku, wpatrując się dol elektryczny był przerobiony ze 
cia starego p. Emery — Nie wzywał mnie jeszcze, A w telefon. Gdy po kwadransie telefon starego. Dywan nie przypominał by- 

— Ale on mógł przerob'ć wszyst- jeśli wezwie—nie pójdę. znów zadzwonił, Elza zetwała się. najmniej tych miękkich i puszystych 
ke według swego wschodniego gu- — Będę telefonowała do pani co — Czy to p. Marilow?—w głosie wschodnich dywanów, o których ma- 
stu—brosiła się p, Dezm, nie chcąc pół godziny, aż do dwunastej, — na- dźwięczało zniecierpliwienie i prawie rzyła Daisy. Elza zrozumiała, jak wiel. 

EDGAR WOLLES 0 tala aa p. Deem. 
— Nie 
— №ета tu nic nadzwyczejnego: 

Tylko ten sługa chińczyk, (trzeba się 
z nim mieć na baczności. 

Położyła palec na ustach. Drzwi 
otwarły się i wszedł Emery, Miał na 
sobie elegancki nowy frak. Uśmiech 
zwykły oznaczał, że nic nie zamąciło 
jego spokoju. 

— Nie wiedziałem, że będę mu- 
siał wezwać panie dzisiaj, — rzekł ostro 
—lecz stało się coś, co nadaje memu 
żartowi poważniejsze zabarwienie. 

Żart! Elza osłupiała z oburzenia. 
Więc nazywał to żartem, że wzywał 

ią Us do pracy! on zaś ciągnął 
alej: 
— Liczę na to, że panie zacho» 

wają dyskrecję absolutną. Panie usły- 
szą dzisiaj coś, co wiele osób pra- 
gnęłoby wiedzieć. 

Zaklaskał w dłonie. P. Deem 

znak szacunku. Emery zadał mu pa». 
rę pytań w nieznanym języku, pełnym 
dźwięków  świszczących. Wreszcie 
Emery zwrócił się do obu panien: 
„Proszę tędy*—rzekł idąc ku otwar- 
tym drzwiom. | 

Chińczyk znikł. Po chwili wahania, 
Elza, czując wpijającą się w jej dłoń 
rękę Daisy, pedążyła za swym  Sze- 
fem. Znaleźli się w małym pokoju, 
Emery otworzył jedne z trojga, znaj» 1 
dujących się tam drzwi i wszedł, ge- 
stem nakazując, by się zatrzymały, 
Za chwilę postać jego znów ukazała 
się we drzwiach. 

— Proszę wejść, —rzekł. 
Elza weszła do jasno oświecone- 

go pokoju, serce jej biło jak młotem. 
Był to rodzaj sypialni służącege, 

całe umeblowanie stanowiło prosie 
łóżko, dywan i szafa. Na łóżku leżał 
człowiek, na którego widok Eliz 
osłupiała, 

rozstać się ze swemi marzeniami. — stawała p. Deem. Może pani na mnie gniew.—Czekam panią. Panna Deem kie musiało być jej rozczarowanie. 
Będą tam puszyste dywany, w ktū- 
rych toną stopy, miękkie kanapy i 
cicha: muzyka... Znam tych ludzi. Bo- 
że, jakżebym chciała ujrzeć ten doml 

liczyć. 
Elza z 

chawkę; 
Przed jedenastą zadzwonit telefon; 

jękiem  odłożyła słu- 
jest już tutaj. 

Elza westchnęła ciężko: 
— Dobrze, przyjadę. 
Próbowała wmówić w siebie, że 

Złowieszczego człowieka nie bylo 
w pokoju. Dwie koleżanki pozostały 
czas jakiś same. 

— Czy pani widziała ge?—zapy- 

zwróciła błyszczące oczy ku drzwiom, 
znajdującym się w głębi salonu. Wszedł 
chińczyk. Nie był to Feng-Cho, niż- 
szy od niego, ubrany był w granato- 
wy. kostjum z białym fartuchem. Za- 
trzymał się z głową pochyloną, w 

Twarz jego była trupio-blada, głowę 
i ręce miałzabandażowane. Uśmizchnąt 
się na powitanie, 

— To niezwykła historjal—mrukuął. 
— Pan Tepperwill—znany ban- 

kier,—przedstawił Emery. 
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