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Echa rewolucji w Grecji. 
ia. ATENY, 25 Vil. PAT. Obrady prowadzone pod przewodnictwem 

ow ESP adm. Cenduriotisa i gen. Condilisa > przywódcami stronnictw. zakończyły 
W niedzielę 22 bm. w związku z się wczoraj przed północą. Zasadniczo postanowiono utworzyć gabinet 

rocznicą tragicznej Śmierci łotewskie- koalicyjny. Kwestja udziału obu przywódców w nowym rządzie zostanie 
go ministra spraw zagranicznych Z. zozstrzygnięta dzisiaj podobnie jak kwestja pełnomocnictw prezydenta 
Mejerowicza w Rydze odbył się ©b- Republiki. | i 
chód ku uczczeniu jego pamigci. WIEDEŃ, 25VIU. PAT. Według wiadomości otrzymanych z Sofji, 

W gmachu ministerstwa Spraw wczoraj po południu słychać było ogień artyleryjski w okolicach Salonik. 
zagranicznych została odsłonięta bron- W tutejszych dobrze poinformowanych kołach sądzą, że prawdopodobnie 

  

liekeje muzyki 
UDZIELA 

Michał Józefowicz 
tortepianista, kompozytor i krytyk muz. 

Przyjmuje 1—12 i 4 1/2 — 6. 
ul. św, jakóbska Nr 6 m. Nr 1, 

zowa statua zmarłego, poczem ruszył rozchodzi się tutaj o walki artyleryjskie, które: rozpoczęły się obecnie 

zacjł, z prezesem ministrów Alberin- WIEDgŃ, 25.VIII. PAT. Neues Wiener Abeńblatt donosi Aten, że 

Na mogile złożono wiele wieńców, ATENY, 25,Vili, PAT. Gen. Condilis oraz przywódcy wsżystkich 

kiemu mężowi stanu”. adm. Conduriotisa za prezydenta republiki. Grecka gazeta urzędowa za- 

Charakterystycznem jest, że prasa publiki, na które to stanowisko powołało mnie 4-e zgromadzenie 

tragicznie zmarłego ministra, obecnie 

ATENY, 25 VIII. PAT. Admirał Concuriotis objął stanowisko  pre- 

Urzędowa „Elta* zadowolniła się je- zydenta 

chodzie ryskim. Przyczyna tego jest do Egine, tłum usiłował ponownie zlinczować b. dyktarora. 

filskich planach Łotwy i tyle skiero- 

litykę po- z poludniowej granicy Serbji, że wczoraj o godz. 2-ej po południu sły- 

dobną zapoczątkował Mejerowicz, 

śpi ać dytyrambów na jego ы . 

T 2 Zarządzenia rządu francuskiego. 

swej manji prześladowawczej nie znają 

powzięte zostaną nowe zarządzenia przeciwko drożyźnie oraz uchwalone 

pomawia się obecnie nawet żydow- 

do Jouvenel'a w Syrji. nie ześ któregoś z członków parlamentu, 

„Echo“, które obecnie zarzuca jej 

kowieńskiego i wyciera przedpokoje z, primo de R'vera ma z:mr zrezygnować z planu wcielenia Tangeiu 

w Kownie poważne pogłoski o przy- 

Na Bałkanach. 
no o stworzeniu dwuch grup tego 

ki na rzecz uchodźców bułgarskich jak również w spra- 

sze nawet tarcia i panuje najzupeł- kontroli jest wyrazem nieufności przedewszystkiem wobec wielkich mo- 

lenia obecnej większości nie ustają cie tej pożyczki. Opinja publiczna Bułgarji jest bardzo zdziwiona stano: 

się z dnia na dzień. Przewodniczący 

BERLIN, 25.VIIl. Pat. W/ dniach 18—15 września odbędą się na 

peda prowadziła rokowania z «aniel- 

i wojskowego Niemiec do Morgen* 

to wielkim ciosem—oświadczył dalej heim, gdzie będzie główna kwatera. 

starali się wytworzyć atmosferę poko: z = : 

"obopėlnego 2г Nowy zamach na pociąg w Niemczech. 

podniesienie dobrobytu w kraju kłaj- 

na pociąg osobowy, jednak dzięki prżytomności maszynisty, pociąg, który 

jako słabość. Tymczasem stan €KO* strofy, Sledztwo w sprawie katastrofy pod Leiferde nie doprowadziło do 

szybkością zątraważającą. W samej BERLIN, 25,VIII, PAT. Frakcja demokratyczna Reichstagu wniosła 

nadziei na znalezienie dla nich pracy. 4 3 2 8 

Postulaty kolejarzy niemieckich. 

opozycji, która byłaby początkiem 

że postulaty innych mniejszości też szego zabezpieczenia ustawowego 8 godzinnego dnia pracy dla wszystkich 

Litwie, również coś nie CoŚ dowia- aaa ZZ КОНЕ 

w pow. Jezioroskim, Uciańskim, Ra- 

urodzaj zboża jest tak słaby, że PO- nie sanacji gospodarczej jest wielka ilość ustaw i rozporządzeń opracowy- 

Wobec takiej sytuacji Związek nictw udzielonych przez ciała prawodawcze, jako rozporządzenia Prezy- 

160 tys. lit. na zakup nasion dla departamentu obrotu pieniężnego; 6 ustaw i rozporządzeń — z zakresu 

- kresie działania departamentu budżetowego oraz 4 projekty zarządzeń 

fimansowej zwołanej przez p. ministra Skarbu w ceiu uzgodnienia ich 

łych pewna część również jest już na ukończeniu. Pozostałe znajdują się 

(Róg ul. Dąbrowskiego), WARSZAWA, 25 VIII (żel, wł, Słowa). Z Brukseli 

pochód do mogiły jego. W  pocho- w poszczególnych garnizonach greckich pomiędzy wojskami stojącemi 

giem, marszałkiem sejmu Kalninem i żona gen. Pangalosa zwróciła się do kierowników nowego rządu z prośbą 

w tej liczbie od estońskiego ministra stronnictw politycznych odbyli wczoraj wieczorem pod przewodnictwem 

Odsłonięto również pomnik na mieszcza następujące orędze adm. Conduriotisa do narodu: Dyktatura 

kowieńska, która z takim żalem, U- narodowe. 

w rocznicę jego zgonu, nie poświęca 

rezubliki. Gen. Condilis rozpoczął rokowania mające na celu 

dynie króciutkim komunikatem o ob- utworzenie gabine' 

jasna: oto w ostatnich czasach tyle - е = 

Strzaly armatnie na granicy serbskiej. 

wano pod adresem jej wyrzutów, 

że szano strzały armatnie w ckolicy położonej na północny zachód od miej: 

cześć. ; 

РАВУ7, 25 М. РАТ, № рогаппет posiedzeniu rady gabinetowej 

granic i robią się wprost Śmieszne, 

ędą pewne reformy administracyjne i oszczędności w niektórych  urzę- 

ską, wybitnie lityomańską gazetę „Эё- 

płaszczenie się przed Warszawą, pi- Sprawa Tangeru, 

kowieńskie ministerstw. do strefy hiszp: ńskiej, zadzwalnisjąc się tylko mandatem nad strefą Tan- 

gotowywanym rozłamie wśród rzą- 

SOFJA, 25.VIII. Pat. Prasa bułgarska obszernie omawia tekst prze- 

stronnictwa. Czynniki miarodajne po: słanego przez rzą 

zdementować, twierdząc, że w łonie wie udziału państw sąsiadujących z Bułgarją w wykonaniu kontroli nad 

niejsza zgodność w poglądach. Je- carstw i Ligi Narodów, które udzieliwszy zgody na pożyczkę nie omiesz- 

Opozycja w dużej mierze liczy na wiskiem sąsiadów i nie ukrywa swego rozgoryczenia. 

kłajpedzkiego sejmiku, Kraus, ošwiad- 

granicy Wirtembergji, Bawarji i Badenji wielkie mianewry wojskowe w 

ską cierpliwością» i wyraził żal z po- 

Między innymi przybyć ma prezydent 

ju i obopólnego zrozumienia. Takie )' а0 

HANNOWER, 25,VIII, PAT. Na stacji kolejowej Hille pod Lubeką 

pedzkim. Ustępliwość Kłajpedy rozu- 
zjechał na ślepy tor, został zatrzymany w ostatniej chwili i uniknął kata- 

nomiczny Kłajpedy pogarsza się z żadnych pozytywnych rezultatów, mimo, że podejrzani o zamach przeby- 

Kłajpedzie znajduje się obecnie 1000 go rządu Rzeszy interpelecję z powodu stosunków panujących na kole- 

W związku z tem coraz uporczy- 

BERLIN, 25 VIII PAT. Związek kolejarzy niemieckich wystosował do 

nie są wypełniane w zupełności, robolników i urzędników kolejowych oraz ratyfikowania konwencji wa- 

dujemy się z pism: й : 

Twórcza praca rządu. 
kiszkowskim i Trockim w tym roku 

mijając już konsumcję, nie wystarczy wanych w chwili obecnej w przyśpieszonym tempie przez Ministerstwo 

Kooperatyw Rolnych otrzymał w denta Rzeczypospolitej. Z 55 ciu tych ustaw i rozporządzeń, większość 

tych powiatów, w których oziminy działania departamentu podatków i opłat, 6—departamentu ceł, 5—departa- 

w zakresie działania państwowego urzędu kontroli ubezpieczeń. 13 goto- 

z postulatami wysuwanemi przez życie gospodarcze. Ustawy te w pierw- 

jeszcze w opracowaniu. 

Rada Ministrów odrzuciła stanowczo propozycję niemiecką w 

dzie wzięło udział mnóstwo organi po stronie gen. Pangalosa i zwolennikami nowego rządu. 

członkami rządu na czele. o darowanie życia jej mężowi. 

spraw zagranicznych z napisem „Wiel- admirała Conduriotisa zebranie, na którem postanowili jednogłośnie uznać 

miejscu katasłrofy. została uchylona. Z dniem dzisiejszym obejmuję funkcje prezydenta Re- 

danym czy nie, ale zawszeć żegnała : . оы в 

Admira! Conduriotis prezydentem Grecji. 

nawet małej notatki jego pamięci. 

u koalicyjnego. W czasie przewozenia gen. Pangałosa 

poczęto mówić w Kownie o polono- 

EUDAPESZT, 25 VIll, PAT. Węgierskie b uro informacyjne donosi 

przyczem podkreślają że po 

obecnie nie wypada tej samej prasie scowości Ajvetove. 

Tymczasem pismą kowieńskie w 

przygotowano się do jutrzejszego posiedzenia rady ministtów na którem 

Doszło do tego, że o polonofilstwo 

dach. Prawdopodobnem jest również, że rada ministrów mianuje następcę 

wodnia*, o której te samo kowieńskie 

sało, że pobiera subsydja od rządu WIEDEŃ, 25 Vili PAT. Ncues Wiener Tageblatt donosi z Londynu, 

W ostatnich dniach rozeszły SiĘ gęru na przeciąg lat 15-iu, 

dzącej partji « Laudininkow>, Mówio- 

d jugosłowiański memorandum w sprawie zmniejszenia 

spieszyły natychmiast pogłoski te wysokości pożyczi 

pariji rządzącej nie zachodzą najmniej: użyciem tej pożyczki. Większość pism podkreśla, iż żądanie w sprawie 

dnakże plotki na temat rychłego oba- kają wydać rozporządzeń mających na celu zgodne z przeznaczeniem uży- 

Kłajpedę, z którą stosunki zaostrzają. 2 - й 2 

Wielkie niemieckie manewry wojskowe, 

czył w wywiadzie prasowym, že Kłaj- 

których wezmą udział 2 dywizje. Z okazji tej zapowiedziany jest zjazd 

wodu zerwania takowych. — «jest osobistoćci ze świata politycznego 

Kraus — dla tych Kłajpedzian, którzy Rzeszy wraz z członkatni rządu i generalicji. 

zrozumienie wpłynęło by znacznie na 
| 

nieznani sprawcy nastawiwszy źle zwrotnicę usiłowali dokonać zamachu 

miana została przez rząd kowieński, 

dnia na dzień, bezrobocie ToŚnie Z wają nadal w areszcie i poddani zostali szczegółowemu badaniu, 

bezrobotnych i nie ma najmniejszej jach niemieckich. 

wiej mówią o przejściu Kłajpedy do 

końca nowego rządu, tembardziej, Reichstagu i do rządu Rzeszy żądanie, w którem domaga się jaknajrychlej: 

O sytuacji ekonomicznej w samej szyngtońskiej. 

Według wiadomości — „Ку!аза“, 

WARSZAWA, 25 VIII. Pat. Wyrazem twórczej pracy rządu w dziedzi- 

go nawet na nasiona. Skarbu, a które w znacznej części wydane zostaną na mocy pełnomoc- 

Banku Ziemskim kredyt w wysokości (29) dotyczy spraw walutowych i kredytowych, to jest z zakresu spraw 

nie urodziły. menfu akcyz i monopoli, 3—departamentu kasowego, 2 — ustawy w za- 

wych z pośród powyższych projektów było już przedmiotem ankiety 

szym rzędzie będą tematem narad Rady Ministrów. Z projektów pozosta- 

Odrzucenie propozycji kupnaEupen i Malmedi. 

nabycia okręgów Eupen i Malmedi. 

donoszą, że 
sprawie 

  

  

w sprzcaaży detalicznej cena pojedynczego n-ru 15 groszy, 
59 Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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POSTAWY — 
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ul. Rynek 19 
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Obowigzkiem Rządu - udzielić pomocy. 
Z różnych zakątków Ziem Wschod- 

nich, a zwłaszcza Województwa Wi» 

leńskiego, dochodzą budzącę trwogę 
wiadomości o niskim stanie urodza- 

jów, często złych urodzajach, a nieraz 

o zupełnej klęsce. Przytaczane są licz- 

ne przykłady nieopłacania się sprzętu 

żyta, bowiem koszty robocizny prze- 

wyższyłyby wartość zbiorów. Lustracje 

dokonywane z ramienia urzędów 

sejmików, obserwacje bezpośrednio: 

stykających się na miejscu z rzeczy- 
wistością pracowników poszczegól: 

nych organizacyj rolniczych i spo- 

łecznych, stwierdzają brak przesady 

w tych wiadomościach. 
Długotrwałe deszcze w okresie 

siewu ozimy w roku ubiegłym, czę* 

ste przymrozki połączone z chłodne- 

mi wiatrami wiosną, a susza latem 

udaremniły wszelkie wysiłki rolników, 
by z włożonej do ziemi pracy i ka- 

pitału wydobyć źródło dalszego ist- 
nienia. 

Stoimy w obliczu klęski 

strzeszczającej się w  cyfrze: 

losowej, 

1-2 
centnarów metrycznych zbiorów zbo:. 
ża z jednego hektara we wszystkich 

niemal miejscowościach, posiadających 

glebę glinistą, zwłaszcza ciężką  gli- 

nistą. Nawet pas przy Dziśnie, zali- 
czany do rzadkich u nas skrawków 

pszennych, dziś nie zwrócił wsianego 
zboża. x 

Przeciętny zbiór żyta ozimego za 
okres 1901—1913 r. wynosił w b. 

gubernji Wileńskiej 7.3 cntn. z ha, 

Biorąc pod uwagę obecny upadek 
kultury rolnej w większych gospo- 
darstwach oraz uwzględniając prze-- 

ciętne zbiory w latach 1921—1023, 

można przyjąć, że przy normalnych 
warunkach atmosferycznych przecięt- 

ny zbiór oziminy z ha powinien był- 

by wynieść 6,3 cnt., co przy ogólnym 

obszarze pod oziminą w Woje. 

wództwie Wileńskiem 280.000 ha 
(stanowi 1.764.000 cnt. zboża. Licząc 
bardzo ostrożnie, że obecny urodzaj 

jest tylko o 30 proc: niższy od nor: 
malnego, możemy ustalić, że niedo- 

bór żyta ozimego skutkiem nieuro- 

dzaju wynosi 529.200 cent. m. 

Przy normalnych mniej więcej u- 

rodzajach ludność województwa Wi: 

leńskiego nie tyłko konsumuje cały 
zbiór, lecz ponadto sprowadza z in- 
mych województw rocznie około 
17.000 tonn, czyli 170.000 cnt. (obli- 

czenie na podstawie materjałów w 
„Roczniku Statystycznym*, w-cłwo 
M-wa Kolei). 

Ogółeri więc do nowych zbiorów 

Województwo Wileńskie musi spro- 
wadzić zzewnątrz około 700.000 

cntn. zboża. W Województwie No- 

wogródzkiem dotychczas wywóz prze- 

wyższał przywóz. Nadwyżka ta w 

roku 1924 wynosiła 16800 torm, za 

okres 9 miesięcy, czyli za cały rok 
około 224.000 cnt. m. W chwili obe- 
cnej skutkiem nieurodzaju wszelkie 

przewidywania możliwości eksportu 
z tego województwa muszą upaść 
jako nierealne i jakkolwiek nie po- 
siadamy bliższych szczegółów co do 
przeciętnej ogólnej wysokości tu zbio- 
rów oziminy, niewątpliwem dla nas 

jest, że pomoc siewna w tej lub in- 
nej wysokości niezbędna jest i dla 

Województwa Nowogródzkiego. 
Ze źródła miarodajnego dowiadu- 

jemy się, że Ministerstwo Rolnictwa 

i Dóbr Państwowych, na czele któ- 

rego stoi zasłużony działacz i znaw- 
ca spraw rolnych p. Raczyński, za* 
mierza wnieść, czy też już wniosło 
ma Radę Ministrów wniosek o przy- 

znaniu dodatkowych kredytów na 
zakup ziarna w wysokości około 1-go 
miljona złotych dla dotkniętych kię- 
ską nieurodzaju rolników Wojewódz* 
twa Wileńskiego. Przy obecnej cenie 

1 centnara przeszło 30 złotych, suma 
ta oznacza możność zakupienia tylko 

33 — 34 tysięcy centnarów, co przy 

ogólnym niedoborze 529200 cnt. 
bezwzględnie jest paljatywem, który 

jakkolwiek umożliwi częściowy ob- 

siew gruntów, nie złagodzi jednak 
w dostatecznym stopniu rozpaczliwe- 

go stanu ludności rolnej. 

Nakazem chwili jest udzielenie 
niezwłocznej pomocy poszkodowanym 
rolnikom tak w postaci wystarcza: 
jących kredytów na zakup nasion 

i ziarna na przeżywienie, jak ulg 

podatkowych i prolongaty należno: 
ści podatkowych przypadających na 
okres jesienny. 

Nie należy zapominać, że obecny 
nieurodzaj przedewszystkiem zniszczy 
niesprawne jeszcze i nieodpornę na 
niesprzyjające konjunktury nowopow- p 
stałe gospodarstwa rolne zwłaszcza 

osadników wojskowych. Jesteśmy 

przeciwnikami reformy. rolnej w tem 

ujęciu w jakiem została ona narzu- 

cona społeczeństwu Ustawą z dn. 28 
grudnia 1925 r. Liczymy się jednak 
z faktem dokonanym i nie możemy 
przejść milczeniem nad tem, że jeden 

rok nieurodzaju może zniszczyć i w 

odłogi zamienić grunty niegdyś, przed 

reformą rolną, znajdujące się w wy» 

sokiej względnie kulturze, zmuszając 

nowych posiadaczy do szukania — - 
nych dróg zarobku lub korzystania 
z zasiłku dla bezrobotnych... 

Również względy polityczne wy- 

mownie przemawiają za udzieleniem 

pomocy rządowej w  jaknajwyda* 
tniejszym stopniu. Nie wolno stwa» 
rzač przeświadczenia, że rząd traktuje 
te połacie po macoszemu, nie wolno 
dawać broni w ręce tych, którzy 

kwestjonują polską przynależność 
państwową Wilna. 

Zygmunt Harski. 

REEOZWZRZOZPKOEDWY STT RSS RES 

Przed jesienną sesją, 

Prasa niemiecka o Polsce, Niem: 
czech i Hiszpanii. 

BERLIN, 25—VIII. Pat. Berliner 
Tageblattt w depeszy z Genewy po- 
ciesza opinię publiczną Rzeszy, iż 

wejście Niemiec do Ligi Narodów 
odbędzie się najprawdopodobniej bez 
poważnych przeszkód, jakkolwiek łą- 
czność postulatów Hiszpanji w spra- 
wie miejsca w Radzie Ligi z postu- 
latami w kwestji Tangeru oraz nie- 
pewność co do ostatecznego stano- 
wiska Polski są—zdaniem dziennika 
objawami niepocieszającemi. 

Koresoondent tego pisma stwier- 
dza, iż Polska zachowuje jaknajwiek- 
szą rezerwę. Mimo to, koła dyplo- 
matyczne liczą się z tem, że możliwe 
będą rokowania z rządem polskim 
na podstawie znanej formuły lorda 
Cecila. Natomiast Boersen Courrier 
jest najlepszej myśli i uważa, że 
wejście Niemiec do Ligi nastąpi zu- 
pełnie gładko i że nikt nie odważy 
się wystąpić z opozycją przeciwko 
wyłącznemu obdarzeniu Niemiec Sia- 
łem miejsce w Radzie Ligi. 

BERLIN, 25—VIII. Pat. Vossische 
Zeitung donosi ze Stokholma, że jak- 
kolwiek rząd szwedzki zamierza po- 
przeć na sesji wrześniowej wyłącznie 
kandydałurę Niemiec na stałe miej- 
sce w Radzie Ligi, to jednak, jak wy* 
kazała zresztą sesja marcowa Rady 
Ligi oraz ostatnia konferencja państw 
północnych w Kopenhadze, nie prze- 
sądza to w niczem stosunku Szwecji 
do postulatów Polski i Hiszpanji jak 
również do plenu włoskiego w okre- 
się późniejszym. 

BERLIN, 25— VIII. Pat. Deutsche 
Allgemeine Zeitung dowieduje się z 
Brukseli, že Belgja poprze projekt 
zwiększenia liczby stałych miejsc w 
Radzie Ligi, ale dopiero po przyjęciu 
Niemiec do stowarzyszenia Ligi Na- 
rodów. Ё 

  

sz. po. Urzędnikom podaje się do wiadomości, 

iż D. H. W. NOWICKI, Wiłno, ul. Wielka 30, tel. 908. 
od dnia 1-go sierpnia udziela kredytu przy zakupach do 50 zł. na 2 raty. 

wyżej 50 zł. na 3 raty, bez wpłaty przy odbiorze towaru» 
Wielki wybór: konfekcji. galanterji, obuwia, 
oraz towarów ciepłych na jesień i zimę. 

  

ŚWIR — ul. 3-go Maja 5 
WARSZAWA — Nowy Świat 46—14 
WILEJKA POWIATOWA— ul. Mickiewicza 24 

CENA OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-0; 30 g 
za tekstem 10 groszy. Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch šwiątecznyc 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25 proc. droże 

Sejm i Bząd. 
Ministerstwo komunikacji. 

WARSZAWA, 25 VIII. (żel. w. Słowa) 
W/ dniu dzisiejszym w Ministerstwie 
Kolei odbyła się konferencja, na któ: 
rej min. Romocki przedstawił pro= 
jekt organizacji ministerstwa komu- 
nikacji. Według prejektu ministerstwo 
ma się dzielić na 5 depariamentów: 
Ogólno administracyjny,  taryfowo 
ekonomiczny, techniczny, dróg rzą- 
dowych i samorządowych i komuni- 
kacji wodnej. Pozatem będą czynne 
dwie Dyrekcje generalne Kolei i 
Poczt i telegratów oraz jako dział 
osobny sprawy związane z lotnictwem 
cywilnem, 

Ukonczenia organizacji minister+ 
stwa komunikacji spodziewać się na- 
leży na 1 go stycznia 1927 roku. Ge- 
neralne Dyrekcje Kolei i Poczt i Te- 
legrafów będą funkcjonowały na za- 
sadach przedsiębiorstw państwowych 
i podlegać będą bezpośrednio mini- 
strowi komunikacji. 

Na konferencji tej min. Romocki 
0 przedstawieniu projektu organiza- 

cji oświadczył, że taryty kolejowe w 
Polsce są w porównaniu do taryf 
niemieckich i austryjackich nader 
niskie i że należy je podwyższyć. 
Pogląd ten podziela również i Mini- 
sterstwo Skarbu wobec tego należy 
się spodziewać, że min. Romocki 
zgłosi niebawem odnośny wniosek 
na Radzie Ministrów. 

Podobne zarządzenie Ministra Ko- 
lei miałoby — rzecz jasna — fatalne 
skutki dla naszego eksportu. Pomyślny 
stan wywozu w chwili obecnej w 
ogromnej mierzezawdzięczamy taryfom 
kolejowym, odpowiadającym naszym 
warunkom gospodarczym. Nie trzeba 
również dodawać, że podwyższenie 
taryf wpłynie na wzmożenie drożyżny 
i tamując nasz eksport poważnie za- 
chwieje sanacją gospodarczą państwa 
i kursem złótego. 

Wyjazd min. Zaleskiego. 
WARSZAWA, 25.VIII. PAT. Dzi- 

siaj o godz. 9:ej min. 45 rano wyje- 
chał ekspresem do Paryża minister 
spraw zagranicznych p. August Za- 
leski. Na dworcu żegnali p. ministra 
z pośród; korpusu dyplomatycznego 
poseł angielski Max  Miiller, poseł 
włoski Maioni, poseł japoński Sato, 
charge d'affaires francuski bar. de 
Veaux, charge d'affaires węgierski 
Grigorcea oraz minister Reform Rol- 
nych p. Staniewicz i grono wyższych 
urzędników M.stwa Spraw Zagra- 
nicznych -z wice-ministren Knoliem 
na czele, w tej liczbie pp. posłowie 
Patek i Kętrzyński, dyrektor  Bertoni 
oraz zastępcy dyrektorów  protokułu 
i departamentu : politycznego pp. 
Andrych i Tadeusz Romer. 

Ks. Prymas Hlond w War- 
szawie. 

J. E. ks. prymas Hlond. przybył 
do Warszawy. 

Na dworcu powitała Dostojnego 
Gościa delegacja nuncjatury apostol- 
skiej z audytorem, ks. Caro na czele. 

J. E. zamierzał wczoraj wyjechać 
do Katowic, lekarze jednak orzekli, 
iż wobec znacznego osłabienia Do- 
stojny Pasterz musi odpocząć dwa 
dni w Warszawie, wyjazd przeto na- 
stąpi jutro o godzinie 2 min. 10 po 
południu. 

W podróży j. E. towarzyszy ks. 
kanonik Rutkowski, 

Wycieczka estońska w War- 
szawie, 

WARSZAWA. 23. VIII. PAT. 25 b. 
m. przyjechała do Warszawy wy- 
cieczka estońska w drodze powrot. 
nej z Węgier, składająca się z przed- 
stawicieli inteligencji estońskiej pod 
przewodnictwem p. Laky wice-kon- 
sula węgierskiego w Tallinie. Wy. 
cieczka w Warszawie zabawi przez 
"dzień dzisiejszy i zwiedzi osobliwości 
stolicy. 

U premjera Bartla, 
WARSZAWA. 25. VIII. (żel. wł. Sło - 

wa). Premjer Bartel w dniu dzisiej: 
szym przyjął na dłuższej audjencji 
min. spr. wewnętrznych p. Młodzia- 
nowskiego i posła polskiego w Mo- 
skwie p. Kętrzyńskiego. 

Podniesienie pensyj pociągnie 
katastrofę gospodarczą. 
WARSZAWA 25 VIII(żel.wł, Słowa) 

Akcja za podniesieniem pensyj urzę- 
dniczych zatacza coraz szersze kręgi 
i wywołuje poważne zaniepokojenie 
w sferach gospodarczych i Banku 
Polskiego. Podniesienie płac urzędni- 
czych stanowi poważną groźbę dla 
kursu złotego a w związku z tem 
może zachwiać sanacją gospodarczą 
państwa. Sytuacja jest tem trudniej: 
Sza, że oparcie się podwyższeniu 
pensyj jest bezmała wykluczone,
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"ECHA KRAJOWE 
Sprawa kościoła w Klecku. 

(Korespondencja Słowa). 

Kleck posiada kościół parafialny, 

nadto zaś dwie cerkwie, obie para- 

fjalne; jedna na rynku, to były kla- 

sztorny kościół katolicki, druga stoi 

na cmentarzu. — Pomimo że Kiecka 

parafja katolicka jest jedną z więk- 

szych i bogatszych, to jednak ko: 

ściół prawie nigdy nie jest wypełnio- 

ny w cząsie nabożeństwa, owszem 

częstokroć świeci pustkami, zewnętrz* 

ny zaś wygląd świadczy raczej O o* 

pieszałości parafjan, niż o przywiąza: 

niu do swej Świątyni. —Pomimo ta- 

kiego stanu rzeczy pewna część mie- 

szkańców Klecka, przeważnie złożona 

z przybyszów, postanowiła zainicjo- 

wać akcję zmierzającą do odebrania 

cerkwi prawosławnym i rewindyko- 

wania jej katolikom. 

Projekt może . skądinąd bardzo 

chwaleony był jednak wysoce niepo- 

lityczny: katolikom drugi kościół po- 

trzebny obecnie nie jest, gdyż teraź: 

niejszy parafjalny jest aż nadto ob: 

szerny, prawosławnym zaś odebrało: 

by się, można powiedzieć, jedyną 

cerkiew, gdyż druga na cmentarzu 

przpomina raczej kaplicę niż šwiąty- 

nie, Rozumie się, wywołałoby to wiel- 

kie rozgoryczenie ludności prawo- 

sławnej zupełnie niepotrzebne i zby- 

teczne. Były kościół klasztorny, obec- 

na cerkiew, bezsprzecznie prawnie 

należy do katolików, gdyż rząd ro- 

syjski gwałtem go zabrał dla prawo- 

sławia, my jednak musimy trzymać 

się innych zasad niż zaborcy: nie 
tylko żadnej cerkwi uczciwie należą: 

cej do prawosławnych nie odbierze- 

my, korzystając z prawa silniejszego, 

ale nawet, o ile nie zachodzi tego 

konieczna potrzeba, nie będziemy 

bezwzględnie domagać się zwrotu 

zagrabionej ongiś własności; lepiej 

jest bowiem, by lud prawosławny 

chodził modlić się do cerkwi, niż 

żeby nie chodził nigdzie z braku 

świątyni i żeby rozgoryczony, Sie- 
dząc w domu, oddalał się od swej 

świątyni. 

O ileby wkościele kleckim katolicy 
pomieścić się nie mogli, słusznie ten 

towaliby o zwrot drugiego kościoła, 
gdyż nawet przysłowie mówi, iż 

«bliższa koszula ciału niż kożuch»; 

i wtenczas prawosławni musieliby 

myśleć o budowie nowej cerkwi. Po: 

nieważ jednak do takiego stanu rze- 

czy bardzo daleko, przeto stanowczo 

rewidynkowanie dzisiejszej cerkwi by- 
łoby rzeczą bardzo szkodliwą —Nad 

całą sprawą zastanowiło się pewne 

grono osób w Klecku i po dłuższej 

dyskusji doszło do takiego zdania ja 
keśmy mniejwięcej wyłuszczyli powy- 
„żej. W czasie obrad uwaga zebranych 
skierowała się w innym i to bardzo 

pożytecznym kierunku: zwrócono u- 

wagę na zły sta parstjalnego koś: 
cioła i postanowiono zająć się właś: 
nie tem, żeby posiadany obecnie 

gmach kościelny doprowadzić do 
odpowiedniego wyglądu. Wybrano 
komitet pod przewodnictwem d-cy 9 
Baonu KOP. mjr. Piwnickiego i po: 
lecono mu zwołanie zebrania para- 
fjalnego na ostatnią niedziełę, . co też 

zostało wykonanem. Po nabożeństwie 

w kościele kleckim parafjanic (zebrali 
się w lokalu szkoły; zebranie zagaił 
mjr. Piwnicki, przedstawiając powody 
zwołania zebrania parafjalnego, po- 
czem na przewodniczącego wybrano 
p. Olgierda ]:leńskiego. 

Potrzeba odrestaurowania kościoła 
uznana została przez wszystkich jed- 
nogłośnie, to teź dyskusja potoczyła 
się jedynie w kierunku realizacji po- 
stanowienia. — Ponieważ kosztorys 
odrestaurowania sporządzony jeszcze 
nie został, przeto wybrano komitet, 
któremu zlecono przygotowanie od: 
powiedniego materjału i przedstawie- 
nie na następne zebranie parafjalne 
w dn. 29 sierp. Również komitetowi 
polecono opracowanie rozłożenia skła: 
dek na parafjan według pewnego 
klucza, przyczem jako dyrektywę u- 
chwalono rozłożyć podatek dobro- 

—————————————— YO PE EEEE ECOD OE OEI 

3 Nowe prądy w litera- 
turze francuskiej. 

Tryumf naturalizmu był — jak się 
rzekło — kompletny. Mówiono jed- 
nym tchem: „Wiktor Hugo i Zola*. 
Maupassant stawał 'się nieomal kla- 
sycznym; po szkołach czytano „Lettres 
de mon mou'in* jako wzór najwyż- 
szy: jak pisać należy; admirowano 
Daudeta, 

Zagranicą urabiato się wycbraže- 
nie o Francji całkiem błędne. Sądzo: 
no, że Francja — jak za Ludwika 

X'V.go posiada znowu literaturę har- 
monizującą idealnie z jej regime'em 
politycznym i socjalnym. Zdawać się 

mogło istotnie, że literatura francuska 

utraciła nagle cały swój arystokratyzm, 
że stanęła dla wszystkich otworem, 
że wyzbyła się swego tradycyjnego 
wykwiniu stylu i ogłady, politesse, 
jak niemniej subtelnej psychologji. 

Tsk bynajmniej nie było. Natura: 
lizm zamigotał tylko, błysł i zgasł, 
Słomiany był to ogień. Mniej więcej 
od roku 1790-go zaczął „wychodzić 
z mody* i schodzić z pola. Elita in- 
teligencji zaczęła mieć dosyć natura- 

zaczęto podkpiwać z jego pre- 
do.. naukowości. Symbolizm 

Kleck w sierpniu, 

wolny na ziemię, oraz dla nieposia- 
dających ziemi określić pewien pro- 
cent od pensji lub dochodu. — Do 
Komitetu wybrano przedstawicieli roz- 
maitych ugrupowań  parafjan, nadto 
dano Komitetowi prawo koopiacji 
większej ilości członków. Do Komi- 
tetu prócz wchodzącego z urzędu 
proboszcza, ks. Perekszlisa wybrano 
pp. Bernowicza, Bułhaka, Gallasa, Gie- 
drynowicza, Z. Jarmolińskiego, W. 
Jarmołińskiego, Kadziewieza, Kołosow 
skiego, Kuleszę, Łozińskieg”, mjr. 
Piwnickiego i Zgorzełskiego. 

Po debatach przewodniczący po- 
dziękował w imieniu parafjan bur- 
mistrzowi, p. Bernowiczowi za do- 
prowadzenie do porzadku cmentarza 
znajdującego się uprzednio w opla- 
kanym stanie; p. Bernowicz ze swej 
strony podkreślił zasługi proboszcza, 
ks. Perekszlisa w tym zakresie, —Na 
zakończenie wreszcie przewodniczący 
podziękował inicjatorom zebrania za 
poruszenie tak ważnej dla całej pa- 

rafji sprawy odresiaurowania kościoła, 

Z; D. 

BARANOWICZE. 

— Nowe stronnictwo bialo- 
ruskie i niefortunne występy pos. 
Wolickiego Przed kilkunastu dnia- 
mi zawiązało się tutaj nowe stron- 
nictwo białoruskie pod nazwą „Bia- 
łoruska partja socjalistyczna” która 
ma podobno za zadanie zorganizo- 
wanie jednolitego frontu białoruskie- 
go. Jak mówią ludzie bliżej wtajem- 
niczeni, nowe stronnictwo jest ekspo- 
zyturą grupy, która pod przewod: 
nictwem p. Łuckiewicza działa na 
Wileńszczyznie. Wyjaśnienie to w 
znacznym stopniu tłomaczy jakiego 
rodzaju jest to nowe stronnictwo i 
z czyjej inicjatywy i dla jakich celów 
pracuje oraz skąd czerpie natchnienie 
często nie tylko duchowe lecz i ma« 
terjalne. 

Pierwszy występ członków nowe- 
go stronnictwa odbył się w Barano- 
wiczach podczas wiecu zwołanego w 
22 b. m. w tutejszym cyrku. Na wie- 
cu tym miał przemawiać osławiony 
poset P. P, S. Wolicki, dzięki dzia: 
łalności którego ulotniło się z kasy 
sejmiku pow. Łuninieckiego kilka ty- 
sięcy, oraz jego przyjaciół politycz- 
nych w rodzaju p. Machaja. Wiec 
nie doszedł do skutku, gdyż opozy- 
cjoniści białoruscy z szeregów nowej 
partji zmusili pos. Wolickiego do 
ucieczki, Podczas tej rejterady mary- 
narka pana posła znacznie postradała 
gdyż roznamiętnieni przeciwnicy po- 
darii ją na kilka części. 

Przed wiecem były rozpowszech- 
niane ulotki białoruskie, wzywające 
do wypędzenia posła Wolickiego i 
jego przyjaciół politycznych z Bara. 
nowicz. 

ŁVNTUPY. 
— (t) Łyntupy mogą być przy- 

kładem. Z całą pewnością da się 
teraz powiedzieć, że Łyntupy rozru. 
szały się na dobre. 

Zarząd gminny, z p. Piórewiczem 
na czele, sprowadził maszyny beto- 
niarską i dachówczarkę, aby stopnio- 
wo przyzwyczaić ludność kryć domy 
dachówką. 

Sprowadzono również dwa wa- 
gony superfosfatu, który sprzedawany 
będzie rolnikom na warunkach ulgo- 
wych, płatnych do 15..1927 r. 

Kierownictwo kółka rolniczego 
objął do czasu nowych wyborów 
wójt gminy. 

W najbližrzych dniach zrealizo: 
wany zostanie projekt stworzenia 
Domu Ludowego im. Ad. Mickie- 
wicza z czytelnią i bibljoteką. 

Na rażie wynaleziono na ten cel 
jeden pokój gdzie zgrupowano część 
bibljoteki. Podkrešliė nalezy wysoce 
obywatelski czyn wójta ofiarowują- 
cego przeszło sto tomów. 

Na terenie całej gminy wywieszo- 
no tablice orjentacyjne i drogowskazy 

rozsmakował ludzi w  „nieświado- 
mem*, l'inconsceint i w. religijności, 
w mistycyzmie, w metafizyce, - Zola 
mi świat przekonać, że i on— 
potrafi pływać w tych wodach. I na- 
pisał „Les Quatres Ewangiles”. Lecz 
już nikt tego  niechciał  czytać.. 
Huysmans przeszedł do „wrogiego 
obozu*. Daudeta w 1897-ym nie sta- 
ło. Naturaliam zszedł do grobu wraz 
ze swoim twórcą, ze zmarłym w 
1902.gim Emilem Zola, 

Przy całym swym ogromnym  ta- 
lencie naturąliści nie zdołali ugrunto- 
wać wśród elity- inteligencji —hautes 
classes, jak wyrażają się Francuzi — 
swoich własnych upodobań. A we 
Francji, jak zresztą i gdzieindziej, jest 
właśnie elita inteligencji, arystokracja 
ducha, niejako regulatorką literatury 
a zarazem konserwatorką danego prą- 
du w literaturze. 

Naturalizm był tylko w rozwoju 
literatury francuskiej—epizodem. Mniej 
więcej w roku 1900-ym nastąpił zgon 
zarówno symbolizmu jak naturalizmu, 
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Można już dziś natknąć się we 
Francji na opinję, że Anatol France 
przeszedł przez symbolizm i natura- 
lizm, zgoła nie rozumiejąc ani jedne- 

ъ L 

Walka z drožyzną. 
Uchwały komitetu Ekonomicz- 

nego. 

Na posiedzeniach Komitetu Eko- 
nomicznego Ministrów w dniach 23 
i 24 sierpnia, przyjęto na wniosek p. 
ministra spraw wewnętrznych K.Mło- 
dzianowskiego cały szereg uchwał 
dotyczących zasad państwowej poli+ 
tyki aprowizacyjnej w roku 1926/27, 
oraz określających kierunek jej na 
przyszłość. 

W szczególności m. in. Komitet 
Ekonomiczny Ministrów uznałza ko- 
nieczne udzielenie przez rząd Związ- 
kom Komunalnym, bądź Związkowi 
Spółdzielni Spożywców. R. P. pomo- 
cy w uzyskaniu kredytów na stwo- 
rzenie rezerwy zbożowej w ośrodkach 
przemysłowych i większych miasłach, 
która to sprawa wielokrotnie przez 
poprzednie rządy uznana za pilną, 
nie była dotychczas zrealizowaną. 

W dalszym ciągu Komitet Ekono- 
miczny Ministrów uznał za konieczne, 
aby minisłerstwo spraw wewnętrznych 
w drodze nadzoru zleciło właściwym 
związkom komunalnym włączenie 
budowy piekarni mechnicznych do ich 
programów inwestycyjnych oraz usta 
liło celowość udzielania pomocy _kre: 
dytowej tym związkom komunalnym 
i organizacjom społecznym, które 
jeszcze w roku bież. przystąpią do 
budowy piekarni mechanicznych. 
Niezałeźnie od sprawy budowy pie: 
karni mechannicznych Komitet Eko- 
nomiczny Ministrów ustalił zasadę 
przymusowego stosowania w piekar- 
niach urządzeń mechanicznych do 
zagniatania ciasta i przesiewania mą: 
ki, co ma wielkie znaczenie zarówno 
ze względów hygjeny, jak i racjona- 
lizacji produkcji. Projekt stosownego 
rozporządzenia opracuje ministerstwo 
spraw wewnątrznych, uwzględniając 
realne możliwości w tym względzie. 

W celu obniżenia cen mięsa i 
innych artykułów spożywczych Ko- 
mitet Ekonomiczny Ministrów uważa, 
iż większe miasta i osrodki przemy: 
słowe winne być zaopatrywane w 
bite mięso, ewentualnie i inne arty: 
kuły spożywcze z dalszych okolic, 
przy pomocy wagonów chłądai. liość 
wagonów-chłodni, posiadanych przez 
ministerstwo kolei, jeszcze w roku 
bież.'zwiększona zostanie 0 50 sztuk, 
wykonywanych obecnie przez wy- 
twórnie krajowe. W roku przyszłym 
plan inwestycyjny ministerstwa kolei 
przewiduje zwiększenie tej ilości o 
nowe 150 wagonów. W związzu z 
trudnościami, istniejącemi dzisiaj przy 
przywozie mięsa bitego do miast, 
skutkiem wysokich opłat państwo- 
wych i komunalnych oraz miewłaści- 
wym przepisom powtórnej kontroli 
sanitarno - weterynaryjnej wyrobów 
mięsnych, Komitet Ekonomiczny 
Ministrów uznał za konieczne obni- 
żenie tych opłat oraz zmianę prze- 
pisów. 

Na podstawie tych zasad mini- 
sterstwo spraw wewnętrzych opracu- 
je niezbędne ręQzporządzenia, zaś mi- 
nistersto Skarbu zajmie się sprawą 
znalezienia nieżbędnych kredytów. 
PRZTRRE ER BORYKA ZZROWRAYEY (ZORERZYZSTZ 

według ustalonego wzoru. 
W ubiegłą niedzielę dokonano wy- 

borów prezesa straży ogniowej — 
godność tą powierzono p. P. Pietkie- 
wiczowi 

Niedaleko od Łyntup położone 
Kluszczany mogą poszczycić się też 
nowopowstalą strazę ogniową. Zapi: 
sało się dotychczas 57 członków. 
Zasługa to też naszego wójta p.Pió. 
rewicza. ; 

Jednym słowem Łyntupy ruszyły 
— ba, nawet mur okalający kościół 
poprawiono i drzwi wejściowe mają 
być zrobione. ала 

SUDERWA. 

— (x) Odbudowa wieży ko 
ścielnej. Z inicjatywy miejscowego 
komitetu w mieście Suderwie pow. 
Wil-Trockiego rozpoczęto w tych 
dniach budowę nowej wieży muro- 
wanej tamtejszego kościoła parafjal- 
nego. Zaznaczyć należy, iż. kościoł 
ten już od 100u lat nie posiada 
wieży, ponieważ b. władze zaborcze 
na budowę tejże nie zezwalały. 

go ani drugiego. Pisze się dziś dalej, 
że autor „Zbrodni Sylwestra Bo- 
narda*, „Pierścienia z ametystem“, 
«Ogrodu Epikura» miał przedewszyst- 
kiem szczęście, wielkie szczęście! 
Atakował ostro katolicyzm, ancien re- 
gime, a najradykalniejsi kon serwatyści 
wychwalali go jako... obrońcę przesz: 
łości; kpił niemiłosiernie z Akademii 
a wprowadzili go do niej książęta i 
hrabiowie, zaś uchodził w samem 
dostojnem gronie nieśmiertelnych za 
tego, który pisze najpiękniejszą, tra- 
dycyjną francuszczyzną; wydrwiwał 
republikanizm i burżuazję a zagranica 
fetowała go i aklamowała jako przed- 
stawiciela i. patryarchę obu tych 
regimce'ów; natrząsał się z tych, z 
których natrzęsał się tłum a został 
sam radykalnym socjalistą; był entu- 
zjastą wojny i zaraz potem nieprze- 
jednanym pacyfistą. Na starość został 
— bolszewikiem, lecz opływającym 
we wszelki burżujski dostatek. 

Wszystko mu uchodziło. Bo jak 
pisał — jak pisałl Styl niezrównany, 
dowcip jak szpada toledańska, ironja 
w najprzedniejszym gatunku, idee sub- 
telne a głębokie. Wszelako, ce peda- 
gogue libertin, jak ktoś nazwał Fran- 
ce'a, na wytwórczość literacką Francji 
wpływu nie wywarł—przy całej swej 

O о W 

Sprawa polskiej floty handlowej, 
GDAŃSK, 25.VIII. PAT. W związku z rozważanym przez rząd połski 

planem dotyczącym utworzenia polskiej floty handlowej, pisma tutejsze 
donoszą, że stocznia gdańska wypracowała już dla rządu polskiego cały 
szereg planów. Rokowania w sprawie dostarczenia okrętów dla polskiej 
floty handlowej oraz w innych związanych z tem kwestjach, są jeszcze 
w toku. Dotychczas jednak Polska nie powzięła ostatecznych decyzji, 

` 

Finanse Gdańska 
GDAŃSK, 25 Vill (PAT) D» sejmu gdańskiego wpłynął 23 b, m. 

memorjał senatu w sprawie sanacji finansowej wolnego miasta wraz z 
projektem 8 u ustaw związanych z reformą finausową. Wszystkie po- 
wyższe ustawy mają wejść w życie równocześ1ie 1 paźiziernika. Me: 
morjał wypracowany przez senat przedstawia rozwój finansów wolnego 
miasta od chwili jego stworzenia, następnie deficyt w budżecie na rok 
bież, poczem szczegółowo omawia przygotowanie i rozmiary propono- 
wanej reformy finansowej, która w rezultacie ma przynieść w>lnemu 
miastu 92 millonów guldenów oszczędności. O>ridy nad przedstawie- 
niem senackiem w sprawia reformy faaus;ów ro:p)czią sę w nid- 
chodzący piątek. 

Żądania niemców gdańskich. 
GDAŃSK, 25 Vili, PAT. Tutejsza prasa nacjonalistyczna atakuje senat 

gdański z powodu rzekomo zbyt ustępliwego stanowiska wobec Polski 
w rokowaniach celnych i wysuwa żądanie odwołania się do wysokiego 
komisarza o decyzję w tej sprawie, Organ nacjonalistyczny Danziger 
Aligemeine Zeitung podkreśla, że dochody celne Gdańska powinny wy: 
nosić około 28,000,000 guldenów rocznie. 

Zwyżka kursu złotego. 
. GDAŃSK, 25,VIII. PAT. Kurs złotego podniósł się dzisiaj ponow: 

nie, dochodząc w obrotach na giełdzie oficlalnej do 57,50 za gotówkę 
oraz 57,40 przy wypłatach na Warszawe. Na giełdzie dzisiejszej dokona- 
no następujących obrotów: w gotówce 65000 złotych, w wypłatach na 
Warszawę — 171,000 z/. 3 

Zwłoki Rudolfa Valentino. 
WIEDEN, 25 Vill. PAT. Allgemaine Zeitung donosi z! Nowego 

Yorku, že zwłoki zmarlego artysty filmowego Rudolfa Valentino wysta- 
wione zostały na widok publiczny w szklannej trumnie. Przed trumną 
zebrały się tysiączne tłumy celem oglądania zwłok. Scisk był tak wielki, 
že musiano zawezwać pomocy policji, która dopiero przy użyciu pałek 
przywróciła porządek. 

NOWY:YORK, 
< 

25.Vill. PAT. Podczas pogrzebu aktora filmowago 
Valentino wybuchła panika wchwiłi gdy konna policja usiłowała powstrzy! 
mać cisnące się zewsząd niezłiczone tłumy ludzi. śWiele osób zostało 
rannych, między innymi 3 kobiety i 3 ch policjantów. 

Indje zagrożone! 
LONDYN, 25 V.Il PAT. Dzienniki londyńskie zwracają uwagę na 

tworzenie przezrząd sowiecki nowych linij powietrznych na 
granicy Indyj. Przy tej sposobności prasa przypomina, że 
posiada około 1500 samolotów i ża Rykow uzyskał w roku u». 

pólnocnej 
rząd sowiecki 

na do: 
Świadczenia lotnicze kredyt w wysokości 4,000,000 fu itów sterlingów. W 
związku z tem pisma wyrażają obiwą, że o ile emr Afzanista1u ulegnie 
wpływom sowieckim, ladje mogą być zagroż31e. 

Bucharin zastępcą Zinowjewa. 
LONDYN. 25,VIII. PAT. Daily Mail podaje, 

wodniczącego 3-ciej międzynarodówki 
charin. Tenże dziennik z zastrzeżeniem podaje, 

że ma stanowisko prze- 
po Zinowjewie upatrzony jest Bu- 

że stanowisko Trockiego 
wskutek zachwiania się położenia Kamieniewa jest jakoby również nie- 

Wybuch w Banku Farmerów. 
pewne. 

PITTSBURG, 25 VIII. PAT, W tutejszym banku farmerów doko- 
nano zamachu bombowego. Pewien. mężczyzna zjawił się w banku i 
zażądał od kasjera wydania 2,000 dolarów. Kiedy obecna w banku policja 
chciąła go aresztować, osobnik ów rzucił bombę, która ekspiodowała i 
zniszczyła zupełnie wnętrze banku zabijając jednocześnie sprawcę zamachu. 
Wiele osób zostało rannych, 15.z nich przewieziono do szpitala, przyczem 
9 znajduje się w niebezpieczeństwie życia, 

WIEDEŃ, 25 Vil. PAT. Neue Freie Presse donosi z Pittsburgu w 
sprawie eksplozji w tamtejszym banku fermerów, że bombę rzucił warjat, 
który zbiegł ze szpitala dla obłąkinych w Psttsburgu. 

Strzelanina na pograniczu. 
Z pogranicza donoszą, iż od kilku dni daje się słyszeć silna strzelanina w oko- 

licach na północ od Ktajska. Zainterpelowaui żołnierze bolszewickiej straży granicznej 
nię mogą dać żadnej konkretnej odpowiedzi. 

Raczys w Rydze. 
‹ Z Rygi donoszą: Znazy z okrucieństw względem polskich więźniów politycznych 

„ b, naczelniz policji politycznej w Kowaie — Raczys ostatnio wpadł w nie łaskę obe- 
cnego rządu, a to z powodu podejrzeń o gruba nadużycia służbowa, za co miał być 
aresztowany i oddany pod sąd. Riczys przewidują: powyższe zbiegł z Łitwy w nie- 
wiadomym kierunku. 

Obecnie dowiadujemy, iż Raczys przebywa w Rydze, 

Wileński Prywatny Bank Arnody 
ul. Mickiewicza Nr 8, 

niniejszym podaje do wiadomości, iż z dniem 1 wrześna r. b. 
KASY BANKU będą czynnę od godz. 9 rano do 3 po południu 

w soboty < Ga 

  

ogromnej popularności. Admirowali 
go najbardziej — politycy.. Nie zo* 
stawił <uczniów» po sobie. Wielki 
to był pisarz francuski; jeden z naj- 
większych. Prozę francuską wyszlifo- 
wał do drobniutkich fasetek, potęgując 
jej blask do granic... przez.i nikogo 
już po nim nie przekroczonych. 

Powieściopisarzem wysokiej bur- 
żuazji był Bourget. Jest to sfera so- 
cjalna ruchliwa, pracowita i interesu- 
jąca się ruchem umysłowym i arty: 
stycznym. Podczas wojny . oddała 
Francji rzetelne usługi. Czyta dotąd 
«Revue des Džux Mondes», «Le 
Gaulois»,<L'/Echo de Paris», «Journal 
des debats». Lubi być au courant 
tego, co się dzieje w świecie Sztuki, 
nauki... Czyta ksiązki — nawet je 
kupuje. Nie do zbytku wrażliwa, jest 
jednak najdrogocenniejszą publiczno- 
ścią. Słowo drukowane ma dla niej 
powagę i urok. A to co się jej po- 
doba, — umie opłacić, 

Powieści Bourgeta — to istne mu- 
zeum psychologiczne świata współ- 
czesnego. Wierny metodom Taine'a, 
dołożył do nich sporo («Uczeń»). 
Zerwawszy z nauką <czystą», doszedł 
konsekwentnie i stopniowo do wiary 
katolickiej, do zasad monarchicznych, 
do tradycyjnych doktryn. Około roku 

29 s srities 

  

  

Nr 197 1207 

Badanie wnętrza ziemi w Polsce. 
Dn. 20 b. m. Państwowy Instytut Ge- 

elogiczny wysłał pierwszą na ziemiach 
polskich ekspedycję grawimetryczną, mającą 
na celu badanie wnętrzy ziemi za pomocą 
niezwykle czułych wag grawitacyjnych sy- 
:temu barona Hotvosa, znanego geofizyka 
węgierskiego. Pomiary systematyczne wy- 
konywane tą drogą, a polegające na odczy- 
tywaniu pozycji pionu, zmieniającej się od 
miejsca do miejsca, pozwalają na wniosko: 
wanie o rozmieszczeniu mas, ukrytych pod 
powierzchnią ziemi i o ich względnym cię- 
źarze. Stąd wnioskować można o rozmie- 
szczeniu wewnątrz ziemi minerałów użytecz= 
nych lekkich, jakiemi są np. sól, nafia, wosk 
ziemny i t. p., oraz minerałów użytecznych 
ciężkich, do których należą przedewszyst* 
kiem rozmaite kruszce i rudy. 

Badania grawitacyjne posiadają nietylko 
niezwykły interes naukowy, ale i prakty- 
czny. Prześwietlają one niejako skorupę 
ziemi i pozwalają orjentować się co do 
przeblegn w niej pokładów pożytecznych i 
skał płonnych. Między innemt zastosowano 
metodę grawitacyjną z dobrym wynikiem 
w Hiszpanji, do poszukiwania soli potaso- 
wych, w Ameryce zaś — pokładów ropo- 
dajnych. 

W Polsce badania grawimetryczne sta- 
ły się możliwe dopiero z chwilą nabycia 
przez Państwowy |Instytut Geologiczny po 
3 letnich zabiegach odpowiednich aparatów. 
Trzeba bowiem było aż 3 długich lat, aże= 
by można było uzyskać kredyty, wynoszące 
niespełna 10000 dolarów, na zakupienie 
dwu uzupełniających się wag systemu Hot- 
VOSA. 

Wspomniana powyżej ekspedycja, na 
której czele stanął p, Edward Janczewski, 
kartograf Państwowego Instytutu Geolo- 
icznego, wyruszyła za zgodą p. Ministra 
rzemysłu i Handlu do Kałusza celem zba- 

dania przedewszystkiem terenów, na których 
występują tak ważne dla rolnictwa sole po- 
tąsowe. Koszta ekspedycji finansuje Tiwo 
Eksploatacji Soli Potasowej we Lwowie, 

Tabor ekspedycji składa się z dwu so- 
fidnie zbudowanych domków namiotów. w 
kiórych ustawiane są podczas pomiarów 2 
wagi grawitacyjne, oraz dwu namiotów 
mieszkalnych dla personelu nąukowego i 
dla pracowników. kkspedycja posuwać się 
będzie od Kałusza w kierunku północno* 
wschodnim do doliny Dniestru. Postoje 
ekspedycji odbywać się będą mniej więcej 
co kilometr. Pomiary grawitacyjne odbywa: 
ją się w dzień i w nocy bez p:zerwy. Per- 
sonel naukowy składać się zatem musi co- 
najmniej z 2 osób. 
EEANEIRATL SNS NST DIIINAEKIES DES 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Kurs instruktorów młodzieńczego 

ruchu komunistycznego. 

W Mińsku postanowiła Rada Ko- 
misarzy Ludowych RSSR. uruchomić 
na wzór Moskwy specjalne kursy 
instruktorskie dla agitatorów  mło- 
dzieńczego ruchu komunistycznego. 
Przyjmowani są na te kursy pionierzy, 
którzy już conajmniej 5 lat są kom- 
somolcami, i wykazali najlepsze wy- 
niki w dotychczasowej robocie dla 
partji, Kursści przez czas trwania 
kursu 6 miesięcznego będą pobierali 
specjalne wynagrodzenia w wysokoś- 
ci 15 rb. miesięcznie, otrzymywać 
będą na koszt państwa mieszkanie w 
specjalnych koszarach i całodzienne 
utrzymanie, jak w czasie ćwiczeń 
żołnierskich. Na (kursach tych prócz 
obowiązującego języka białoruskiego, 
prowadzone będą takie wykłady w 
języku polskim i żydowskim dla 
przyszłych organizatorów komsomol- 
skiego ruchu wśród młodzieży polskiej 
i żydowskiej. (y) 

Napad na pociąg. 
W nocy z dnia 20 na 21 niezna- 

ni sprawcy napadli na pociąg osobo- 
wy zdążający nowo-utworzoną- linją 
kolejową z Lepla do Połocka. Po za- 
trzymaniu pociągu bandyci zamasko- 
wani i uzbrojeni w rewolwery i gra- 
naty ręczne obrabowali dostrzętnie 
pasażerów z pieniędzy i rzeczy, po* 
czem, grożąc im, że jeżeli dadzą znać 
o napadzie przed upływem półgodzi- 
ny bandyci rozpoczną ostrzeliwenie 
pociągu. Charakterystycznym jest 
szczegół, že «bandyci», byli w mun- 
durach krastroarmiejców, mieli jednak 
zerwane patki na pagonach z nume- 
racją pułku. Wszczęte śledztwo nie da- 
ło żadnych dotychczas konkretnych 

  

    

wyników. (y) 

Tom poezji 

I. K. ILLAKOWICZOWNY 
zapoczątkowany 

„Historja o Mosklewskiem 
Morderstwie“ 

ukdże się rychło na półkach 
księgarskich. 

НнВа 
— EP ma ze K 

1901-go «L'Etape») wpłynął Bourget 
do portu. Przestał walczyć sam z so* 
bą, «bić się z myślami», Od tej daty 
—naucza. Czyni to z najzupełniejszą 
dobrą wiarą i nie bez talentu. Każda 
z jego powieści jest jakby įakiem 
expose doktryny pożytecznej z punktu 
widzenia socjalnego i moralnej. Wy- 
strzega się jak ognia «sztuki dla 
sztuki» a niemniej i «nauki dla nau- 
ki». Największe święcił i święci try- 
umfy w powieści psychologicznej a 
thase. Ma wierną sobie publiczność 
wymagającą od niego tylko tyle aby 
puaktualnie każdego roku dawał jej 
nową powieść. Jedną, nie więcej. 
Twórczość literacka Bourgeta, — to 
karjera. Wpływ wywarł spory. Cały 
szereg autorów pisze jak on, eksploa* 
tując burżetowską człotą żyłę». Bazin, 
Bordeaux .. możnaby wymienić z do: 
bry tuzin — piszą dla wysokiej bur: 
żuazji, komponują dla niej obrazy 
psychologiczne i moralizatorskie przy 
stosowaniu metod pseudonaukowych. 

Pisarze tego autoramentu —a jest 
ich dziś legion — obsługują klijentelę 
godną szącunku i poważania; zaspa- 
kajają istotną potrzebę; są szczerzy i 
skromni; wiedzą sami doskonale jaki 
ich los czeka. Psuje im to humor, 
lecz poczucie spełnionego obowiązku, 

  

no, i wygody pięknej karjery, rekom- 
pensują im gorycz przeświadczenia o 
znikomości tego, co produkują. Pod- 
trzymują interesowanie się książką i 
żywotność umys'u wśród szerokich i 
potężnych warstw i sfer społeczeń 
stwa, 

Stanowią na ostatek: 
tło dla «młodych». 

Lecz oto rozlegasię głos Barres'a. 
To też romantyk — to jeszcze roman- 
tyk należałoby wyrazić się. Zrozu- 
miał «lekcję słów» Wiktora Hugo 
doskonale, Romantyzmu w nim naj- 
cenniejsze pierwiastki, A i silaie nań 
podziałała filozofja niemiecka, która 
jednak nie przyćmiła jego umysłu 
jasnego i krytycznego. Barrt; to typ 
romański od stop do czttba. 

Z bólem serca rodzice jego, wi- 
dząc, iż się go niczemnie odwiedzie 
od literatury, pozwolili mu — nie 
zostać notarjuszem. 

Barrės — mistyk i głęboko  reli- 
gijny człowiek, płomienny patrjota, zwo- 
lennik silnej władzy i autorytatywnego 
rozkazu, niechcący jednak ani iść pod 
sztandar monarchizmu ani też pod 
ferułę demagogji.. on to wyzwolił 
literaturę francuską z jej przyziem- 
nych, materjąlnych interesowań się i 
dreptań w kółko. Bart; wrócił litera- 

wdzięczne
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KURJER GOSPODARCZY 
ZIEM WSCHODRICH 

/BILANS HANDLOWY 
* województw wschodnich. 

(Patrz „Stowo” Nr,Nr. 175 — 178, 
’ 183 — 187, 190 i 196). 

Ii: BILANS HANDLOWY 

„województwa Nowogródzkiego 

W tenże sposób jak dla woje- 

* wództwa Wileńskiego, zostały opra- 
cowane poniżej podane materjały -do 

| bilansu handlowego województwa 

Nowogródzkiego. 

: 1. Płody rolne (główne). 

a) Żyto. Nadwyżka wywozu nad 
zywozem wynosiła za ostatnie 9 

iesięcy 1924 r. 16803 tonn, Na wy- 
wóz do innych województw złożyły 

ię następujące pozycje: 

Stacje na! 
? dania =: 

Horodziej 5114 
Lachowicze 3636 
Mołczadź 2231 

а Nowojelnia 2005 
: Baranowicze 1372 

Słonim 950 
Pogorzelce 928 
Różanka 343 
Skrzybowce 218 
Stołpce 102 
Bieniakonie 83 
— 

Razem 16682 

W tej liczbie do województwa 
Wileńskiego wywieziono: ze st. Ho- 

rodziej=2,055, Lachowicze — 1,285 

Mołczadź —1,469, Nowojelnia— 1,461' 

„ Baranowicze—139, Pogorzelce—245, 
Różanka — 208, Skrzybowce — 218, 

Gpiasonie_65 tonn, razem — 7,233 
tonn, czyli przeszło 42 proc. ogólne- 
go wywozu do innych województw. 

Oprócz tego wywieziono zagra* 
nicę 261 tonn,—w tem z Nowojelni 

do Czechosłowacji 30, do Gdańska 
27 tonn; z Lachowicz do Czechosło- 

% wacji 142 tonny i ze Słonima do 
Gdańska—62 t. Całkowity więc wy* 

wóz wyraził się cyfią 17,243 tonn. 
Przywóz był nieznaczny—440 tonn 

skierowanych wyłącznie do Lidy. 

W obrocie wewnętrznym główną 
rolę odegrała, jako stacja odbiorcza, 

Lida, dokąd przybywało ze st. st. 

Pogorzelce, Nowojelnia, Mołczadź, 

Lachowicze, Różanka i Skrzybowce 
łącznie 852 t. Poza Lidą w „Roczni- 
ku* wykazane są tylko Baranowicze, 
dokąd ze st. Lachowicze bylo skiero- 

wano 54 t. 
b) Pszenica, W przywozie noto- 

SQ nych jest tylko 39 tonn (ze st, Zelwy 
do Lidy). Wywóz do innych woje- 

wództw (niemal wyłącznie w rejonie 
dyrekcyji Warszawskiej) przedstawia 

się następująco: 

  

Stacje na- | ia tonn 

Horodziej 444 
Nowojelnia о8 
Lachowicze 70 
Molczadž 44 

Razem 651 

Czynny bilans—612 tonn, 
c) Owies. Bilans handlowy rów- 

mież w odniesieniu do owsa kształło- 
wał się w rozważonym okresie dla 

województwa Nowogródzkiego do- 
datnio, jakkolwiek w wysokości nie- 

znacznej 580 tonn. 

Przywóz miał miejsce z Czerwo- 
mego Boru i Łomży (w rejonie dyr. 
Warszawskiej) mianowicie do Lidy 
63 i Słonima 30 tonn, z Lublina, 

Hrubieszowa i Zamościa (w rejonie 
dyr. Radomskiej) do Baranowicz_220 

tonn, oraz z rej. dyr. W/ileńskiej 

(Grodna i Brześcia) . do Lidy— 1,096, 

do Baranowicz 189 tonn, — czyli 

ė 

razem z innych województw 1,589. 
Wywóz do innych województw 

wynosił: 
Stacje na: 

dania (nk 

Nowojelnia 502 
Lida 389 
Horodziej 359 
Baranowicze 204 
Bieniakonie 145 
Mołczadź 118 
Pogorzelce 116 
Połoczany 114 
Lachowicze 102 
Horodźki 81 
Bohdanów 21 

Juraciszki 2i 
— 

Вахет — 2178 

W tej liczbie do województwa 
Wileńskiego wywieziono: z Nowo- 
jelni 153, Lidy 269, Horodzieja 88, 

Bieniakcń 145, Mołczadzi 118, Poło- 
czan 89, Lachowic 27, Horodźków 

40, Bohdanowa 27 i Juraciszek 21,— 
razem 1004 tonn, czyli przeszło 46 
proc. ogólnego wywozu do innych 

województw. 

  

  

Obrót wewnęćrzny ilustruje po- 

niższa tabeła: 

Stacje na- Słacje od- 
dania tona biorcze «LOR 

Horodziej 443 Baranowicze 1010 
Lida 222 Różanka 170 
Nowojelnia 188 Lida 46 
Pegorzelce 185 Budy 31 

Mołczadź 151 Słonim 
Lachowicze 150 Nowojelnia 30 

Orany 22 

Razem _— 1339 
Razem — 1339 

Zygmunt Harski, 

(d. c. n.) 

INFORMACJE. 
Nowe ustawy i rozporządzenia, 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P». Nr.83, z dnia 
14 VIII 1926: 

— Ustawa z dn. 23 VIII 1926 o zmią: 
nie niektórych postanowień ustawy z dn. 
2 Ill 1923 w przedmiocie udzielenia M=owi 
Skarbu upoważnienia do regulowania w 
drodze rozporządzeń obrotu pieniężnego z 
krajami zagranicznemi oraz obrotu obcemi 
ARÓW (poz. 463); 

— Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 13 Viil 1926 o cudzoziem- 
cacu (poz. 465); 

— Rozporządzenie z dn. 12 Vill 1926 o 
utworzeniu Rady Prawniczej (poz. 466). 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 84 z dnia 
18 Vili 1926; 

— Rozporządzenie Ministrą Skarbu z 
dn. 5 VIII w sprawie zmiany wyjaśnień 
dee tarytę celną (poz. 471); 
— Rozporzadzenie Ministra Spraw 

Wewn. z dn. 27 VI1 1926 o tymczasowem 
ow JA finansów komunalnych (poz. 

473)... 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr. 85, t dn, 
20 Vili 1926: 

— Ustawa z dn. 2 VIII 1926 o zaciąg" 
nięciu pożyczki państwowej w dolarach Sta: 
nów Zjednoczonych Ameryki (poz. 477); 

Z «Dziennika Ustaw Rz. P.» Nr, 86, z dnią 
EEEE 20 Viil 1926 r.: : 

— Rozporządzenie M—ra Skarbu z dn. 
15 VIII 1926 w sprawie regulowania obrotu 
dewizami i walutami zagranicznemi oraz 
obrotu pieniężnego z zagranicą (poz. 482). 

KRONIKA MIEJSCOWA 
— (n) Ceny w Wilnie z dnia 24 

sierpnia r. b. 
Ziemiopłody: żyto 31 — 32 za 100 kg,, 

owies „, jęczmień  browarowy 
30—32, na kaszę 31—32, otręby żytnie 24— 
25, pszenne 24 — 26, jęczmienne 
19 — 20. Sytuacja na rynku zbożowym i 
mącznym przedstawia się w ten sj b: 
dla mąki pszennej tendencja utrzymana 
przy znacznem zapotrzebowaniu; mąki żyt- 
niej odczuwa. się brak a zapotrzebowania 
znacznie przewyższa zaofiarowanie, wskutek 
czego wykazuje tendencję zwyżkową. Obok 
słabego zaofiarowania żyta odgrywa tu rolę 
mocna tendencja wywozowa. W związku z 
tem rolnicy wstrzymują się od większych 
tranzakcyj na rynkach. 

Mąka pszenna amerykańska 95 (w 
hurcie), 105 (w detalu) za 1 kg, krajowa 
50 proc. 80—90, 60 proc. 60—70, 70 proc. 
50—55, żytnia 50 proc, 50—55, 60 proc, 45— 
50, razowa 33—35, kartoflana 70 80, gryczana 
55—60, jęczmienna 55—60. 

Chleb pytlowy 50 proc 50—55, 60 proc, 
45—50, razowy 33 — 35 gr. za 1 kg, 

Kasza manna amerykańska 150-160 gr. za 
1 kg., krajowa 110—120, gryczana cała 70-80, 
rzecierana 85—90, perłowa 80—95, pęczak 

50—60, jęczmienna 60—70, ja 70—80. 
Mięso wołowe 110 — 150 gr. za 1 kg, 

cielęce 100—120, baranie 100—130, wie- 
przowe 180—200, schab 220—230, boczek 
220—230. 

Tłuszcze: słonina krajowa | gat. 3.00 — 
3.80, ll gat. 280 — 300, smalec wieprzowy 
400—450, sadło 350—400. 

Nabiał: milego 25—30 gr. za 1 litr, śmię- 
tana 130--150, twaróg 50—80 za 1 kg., 
ser twarogowy 60 — 130, masto nieso- 
lone 550 — 600, solone 450 — 500, desero: 
we 600—650. 

Jaja: 130—160 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: kartofle młode 12—15 gr. za 

1 kg., cebula 180 — 200, młoda 5 — 8 
(pęczek), marchew młoda 10 — 15 (pę- 
czek), pietruszka 5 — 8 (pęczek), buraki 
młode 5—10 (pęczek), ogórki młode 100—200 
gr. za 100 szt., groch strączkowy 15—20 gr. 
za litr, fasola strączkowa 30 — 40 gr. za 
1 kg, kapusta świeża 20—25 za 1 kg., ka- 
lafiory 15 — 40 za sztukę, pomidory 60 — 
80 za 1 kg. 

Jagody i owoce: borówki 15 — 20 gr. za 
litr, jabłka 10—30 gr. га 1 kg., gruszki 10— 
60, śliwki 30—50. 

Cukier: kryształ 135 (w hurcie), 136—137 

(w detalu), kostka 155 (w hurcie), 170 (w 
detalu) gr. za 1 kg. 

, Ryby: liny żywe (brak) gr. za 1 kg* 
Śnięte 300—320, szczupaki żywe — (brak), 
śnięte 220—230, okonie żywe (brak), śnię 
te 200—220, karasie żywe (brak),  Śnięte 
220 — 250, karpie żywe (brak), śnięte 320 — 
340, [eszcze żywe (brak). Śnięte 250—260, 
sielawa 250—280, wąsacze żywe (brak), 
snięte 230—250, węgorze 450 — 500, płocie 
150—170, drobne 40—50. Dowóz mały, 

Drób: kury 250—450 gr. za sztukę, kur- 
częta 120—140, kaczki 300—600. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno. 

Dolary 899 901 8,97 
Holandja 36245 36635 _ 361,55 

Londyn 43 93 43,89 43.78 
Nowy-York 9,02 9.04 9,00 
Paryż 2585 _ 2591 25,71 
raga 26,78 26,84 26,72 
Szwajcarja 17454 174,98 174.10 
Wiedeń 127.70 128.02 127.38 
Włochy 29,70 29,77 2963 
Beigja 24,83 24,89 24,76 
Stokhoim 24200 — 242,60 241,40 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 15,50 (w złotych 684,78 
= kolejowa 150,00 152,00 

5 pr. pożycz konw. © 5150 — — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—proc. listy zast, 3 
ziemskie przedw, 39,75 43,75 — 

  

KRONIKA 
SAMORZĄDOWA 

— (o) Ze zjazdu wojtów i pi- 
sarzy gminnych pow: Wileńsko: 
Trockiego. W końcu ubiegłego ty- 
godnia odbył -się w Wilnie zjazd 

30 wojtów i pisarzy pów. Wileńsko- 
Trockiego. Przewodniczył starosta p. 
Wiikowski, który, m. in., zalecił po: 
pieranie na terenie powiatu akcji 
Czerwonego Krzyża, tworzenie od: 
dzisłów przysposobienia wojskowego 
i wychowania fizycznego, nawoływał 
do rozpowszechnienia w powiecie 
instytucji „Opieka nad matką i dziec- 
kiem*, poruszył sprawę zaangażowa* 
nia i ulokowania w rozmaitych punk: 
tach powiatu instruktorek tkactwa; 
polecił wykonanie terminowe napra- 
wy dróg i mostów oraz zachęcał do 
werbowania uczni do szkoły rolniczej 
męskiej w Bukiszkach i szkoły ro!ni- 
czej żeńskiej w Antowilu. 

Po omówieniu szeregu spraw bie- 
żących, zjazd został zamknięty. 

— (0) Uporządkowanie nowo: 
przydzielonych gmin. W tych dn. 
wyjeżdżają do nowoprzydzielonych 
gmin Orany i Kornowa zastępca Sta: 
rosty pow. Wileńsko-Trockego p. 
Łukaszewicz, komendant policji po- 
wiatowej i inspektor samorządu gmin- 
nego p. Orlicki w celu uporządko- 
wania tych gmin. 

MIEJSKA. 
— (x) Posiedzenie Rady Miej- 

skiej. W uzupełnieniu wczorajszego 
sprawozdania z przebiegu posiedze- 
nia Rady Miejskiej wymienić należy 
następujące sprawy, które Rada Miej- 
ska załatwiła, a więc: zatwierdzono 
wniosek o przejęciu na własność 
miejską placu przy zbiegu ulic 
Kościuszki, Holęnderni i Przejazdu, 
obniżono tenutę dzierżawną majątku 
miejskiego Ponary wobec prowadze: 
nia tam wzorowej - gospodarki o 3 
proc., w sprawie ruchu autobusowe- 
go postanowiono opracować specjal- 
ny statut, zdecydowano również 
rozpocząć budowę kiosków ;gazeto- 
wych na własną rękę sposobem 
gospodarczym, podanie zarządu Te- 
atru Polskiego O zwolnienie od po- 
datków załatwiono przychylnie oraz 
przyznano szpitalowi żydowskiemu 
dła dzieci na Zwierzyńcu zasiłek 
w wysokości 1800 zł. 

— (y) Walka z chorobami za- 
kaźnemi. W związku z codziennie 
prawie notowanemi wypadkami cho- 
rób zakaźnych na terenie województwa 
Wileńskiego wydały odpowiednie 
władze bardzo energiczne zarządzenia 
zmierzające do zmniejszenia wypad. 
ków. W pierwszym rzędzie postano- 
wiono jak najbaczniejszą uwagę zwra- 
cać na sprzedaż owoców niedojrza- 
łych lub ulegających gnilcu. Niezależ- 
nie od tego polecono natychmiast 
donosić odpowiednim władzom o 

CZ en EITI, 

turze francuskiej — francuskiej prozie 
— prestiż z czasów wielkich pisarzy, 
prestiż wielkiej szlachetności ducha, 
On zarazem był kontynuatorem od- 
rywania się symbolistów od zewnętrz- 
nego Świata, on głosił panowanie 
ducha nad ciałem, on z materjalizmem 
walczył, z wyglądaniem raju — na 
ziemi. I on wywaił wpływ ogromny 
"ma pokolenie podrastające między 
rokiem 1898-ym a 1912-tym. 

* 

Między ' rokiem 1900 a 1914-tym 
Francja wprost tonęła w materjalnym 
dobrobycie. 

Mówiło się o -wojnie.. ałe jak o 
jakimś efektownym skandalu -wszech- 
światowym, jak o zagładzie Sodomy... 
I gromadzono dobra ziemskie — bo: 
gacono się — i używano. Rok w 
rok urodzaje były doskonsł3, prze: 
mysł i handel rosły jak na drożdżach; 
po miastach «burżuj» i «robociarze» 
chodzili do teatru, 90° Luna Parku, 
podziwiali pierwsze  kinematogrefy. 
Bezpieczeństwo mienia i życia, zby- 
tek, prawa, postęp — wszystko po* 
tęgowało spokój i wygodę życia. 
Potrzebowano rozrywek. Srukano ich 
— Rządy następujące kolejno po So» 

« bie dbałe o to aby przy następują: 

« 

cych wyborach znowu przyjść do ses invitations a sentir. Sypały się 
władzy, tylko o tem myślały aby dać 
ttumom: dobrobyt i igrzyska. 

Wrażliwość społeczeństwa — Кгап- 
cuskiego doszła była do zenitu. Piel- 
grzymowano do Bayreuth szukając 
nowych zmocyj przy  popieraniu 
„panowania Wagnera”; w malarstwie 
rozkwitał w całej pełni imprenjonizm; 
przez lat 30 utrzymywał w napięciu 
francuską sensibilićć Loti. Z tej nad- 
miernej sensibilitė, wrażliwości, usi- 
łował wyzwolić Francję Mauras, 

Mauras upatrywał w sentymencie 
wielkiego wroga człowieka i do wal- 
ki z nim wzywał. Sam  jednocześriie 
zwalczał mistykę romantyzmu i ten- 
dencje rewolucyjne. On to był zało- 
życieliem gazety „Action Francaise" 
w 1910-tym, do akcyj której przyłą- 
czyło się kilka tygodników i miesię- 
czników. Dziś «Action Francsise» 
jest jak wiadomo, głównym organem 
francuskich monarchistów. Ze wszech 
stron zaczęto wlec Romantyzm z 
Kapitolu na Tarpejską skałę. 

Lecz impet do życia i używania, 
do podsycania w sobie wrażliwości 
był wzięty i powstrzymać go nie 
można już było. Osobliwie, że z 
zewnątrz cały Świat nadsyłał do 
Francji—jak wyraża sę B. Fay— 

przekłady dzieł Kiplinga, tłumaczono 
na zabój Dostojewskiego i d'Annun- 
zia. Zawracały głowę Francuzom 
ballets russes Djagilewa  wstrząsając 
Paryż „nowemi dreszczami”*. A nie 
były to już-pełne sentymentu, blade 
akwarele Loti'ego, O, niel Gorące, 
brutalne egzotyzmy, zmysłowe do 
najwyższego stopnia, odurzające, na- 
rkotyzujące nawpół dziką muzyką 
Strawińskiego... Valery Larbaud wy: 
dał w 1912 tym rozgłośny.. katalog 
zabaw paryskich, które sobie zafun- 
dowuje pewien miljarder. Moje usza- 
nowanie, co to był za katalog! (Dziś, 
po wojnie, mógłby uchodzić za ksią- 
żeczkę obrażkową dla dzieci, bo na- 
wet już nie dla pansjonarek!) 

„Dość że w 1914-tym doszła była 
Francja do maksymalnego zdawało 
się wysiłku—aby czuć, czuć  jaknaj- 
więcej, jaknajmocniej. W  1914-tym: 
wszystko, co żyję passjonuje się 
awjaiyką,—proces Caillaux—pierwsza 
powieść Marcelego Prousta—Francja 
jest najbardziej wyrafinowanym kra- 
jem na świecie  całym—egzaltacja 
zmysłów=oczekiwanie czegoś... 

| przyszła: wojna. 
Cz J, 

(D. C. N.) 

wypadkach chorobowych, celem na- 
tychmiastowego _ wydezynfekowania 
mieszkania i najzupełniejszej izolacji 
jego mieszkańców. 

OSOBISTE. 
— J. E Biskup Michalkiewicz 

w dniu dzisiejszym wyjeżdża do 
Warszawy w sprawach Archidiecezji, 
wraca w niedzielę rano. К 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
— (i) Wyniki kontroli syste- 

mu wydawania zasiłków bezro: 
botnym. Kontrola przeprowadzona 
w dniach 6-go do 20go b. m. w 
miejscowym funduszu bezrobocia z 
udziałem przedstawicieli Władz Cen- 
tralnych oraz Urzędu Wojewódżkiego 
i Izby Skarbowej stwierdziła zupełną 
prawidłowość funkcjonowania wymie- 
nionego Urzędu zarówno pod wzglę- 
dem gospodarczo finansowym jak i 
kontroli bezrobotnych, korzystających 
z zasiłków, 

() Кю może otrzymać 
pracę? Państwowy Urząd Pośred: 
nictwa Pracy poszukuje kilkudziesięciu 
robotników do piłowania i szczepa: 
nia drzewa na fabryce w Olkienikach. 
Prócz tego poszukiwani są nauczy- 
ciele do -seminarjum męskiego, pry- 
watnego w Rakowie. 

— (y) Stacja opieki nad dzieckiem. 
Wydział opieki społecznej postanowił wply- 
nąć na zainteresowane czynniki na terenie 
województwa, a więc wydziały powiatowe 
i maglstraty w miastach powiatowych i t, p. 
w kierunku otwierania stacji opieki nad 
dzieckiem na wzór istałejących już w  in- 
nych województwach centralnych i zacho- 
dnich Polski, Celem tych stacji byłoby nie- 
sienie opieki dzleciom, zakładanie ochron 
1 zbieranie ofiar na rzecz najbardziej potrze« 
bujących i najbardziej zaawansowanych w 
przewiekłych chorobach dzieci w wieku od 
1 — 14 lat. 

POCZTOWA. 
— (x) Zupełnie słuszne zarzą. 

dzen'e. W styczniu r. b. depeszowi 
urzędu pocztowego Wilno I zorgani- 
zowali zbiórkę datków po większych 
bankach, firmach i t. p. dla własnych 
potrzeb. 

Ten nielegalny pow.ót do trady- 
cji przedwojennych nie trafł jednak 
do przekonania wiłeńskiej Dyrekcji 
Poczt i Telegr, która uzyskaną przez 
depeszowych kwotę w wysokości 
148 zł. poleciła ściągnąć i przekazała 
ją na rzecz Polsk. Macierzy Szk. 
ziem wschodnich. Funkcjonarjuszy 
zaś, którzy brali udział w akcji zbie- 
rania tych datków noworocznych 
dyrekyja pociągnęła do odpowiedzial- 
ności dyscyplina”nej. 

RÓŻNE 
— (x) Rozpoczęcie budowy 

murowanego kościoła w Rudzisz- 
kach. W tych dniach z inicjatywy 
miejscowego komitetu rozpoczęto w 
Rudziszkach budowę nowego, muro- 
wanego kościoła. Dotychczasowy 
kościołek w Rudziszkach, który jest 
drewniany, bardzo mały i prawie, że 
zupeźnie zrujnowany nie pomieszcza 
krety jednej dziesiątej części para- 
jan, S 

— (0) Zjazd przedstawicieli 
cechów rzežnickich i masarskich 
w Wilnie. Daia 5 września odbę- 
dzie się w Wilnie wszechpolski VI 
zjazd delegatów polskich cechów 
rzeźnickich i masarskich. Między in. 
nymi, na Zjeździe będzie wygłoszony 
referat p. Józefa Uziałło na temat: 
„Położenie gospodarcze zawodu na- 
szego“, 

— (y) Sekta sen. Bogdanowi- 
cza zyskuje zwolenników. Otrzy- 
maliśmy wiadomość, że w ostatnim 
okresie czasu sekta kościoła prawo- 
sławnego, założona przez sen. Bo: 
gdanowicza i odrzucająca szereg do- 
gmatów kościelnych — zyskała kilku 
zwolenników, wobec czego istnieje 
możliwość zalegalizowania jej jako 
starego obrządku. Jak wiadomo do- 
tychczas stał na przeszkodzie brak 
odpowiedniej liczby wyznawców. 

„— (7) Z dzialainošci wydz. 
grobownictwa. Wydziai grobow- 
nictwa wojennego przy okręgowej 
dyrekcji Robót pubłicznych w Wilnie 
w ciągu miesięcy letnich rb. zareje- 
strował 12 nowych pobojowisk na 

uregulowanie 

® 

© 

о00000808 
terenie wileńszczyzny, gdzie miesz: 
czą się wspólne groby — zołnierży 
wielkiej wojny. Z tego 11 zbioro- 
wych grobów znajduje się tam jesz- 
cze od czasu wojny Światowej i o: 
bejmnje wspólnie tak rosyjskich jak 
niemieckich poległych, 3 natomiast z 
roku 1919 i 1920 poległych polskich 
i bolszewickich żołnierzy. 

— (o) Straż ogniowa w Re- 
kanciszkach. Osadnicy wojskowi 
w Rekanciszkach (około N.-Wilejki) 
przystąpili do zorganizowania straży 
ogniowej, zwracając się o, pomoc do 
wydziału powiatowego i do Polskiej 
dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych. 

— (x) Zniesienie ograniczeń przy 
zakładaniu radjoodbiorników. Zwiększa- 
niu zainieresowania się radjem stały do* 
tychczas na przeszkodzie liczne utrudnienia 
w postąci ograniczeń przy udziełaniu zezwo* 
leń na zakupno i założenie radjoodbiorni- 
ków. W rzędzie tych ograniczeń najdotkliw= 
szym był przepis uzależniający udzielanie 
zezwcienia na założenie radjoodbiornika od 
posiadania przez petentów pełnoletności i 
wykazaniem się posiadania obywatelstwa 
polskiego. 

Ograniczenia te, jak się dowiadujemy 
mają być zniesione, co spowoduje też wię- 
kszy napływ podań radjoamatorów, pocho- 
dzących z kół młodzieży średnich zakładów 
naukowych, ubiegających się o założenie 
radjoodbiorników. 

— (t) Kasie i Marysie będą 
miały własny dom. Chrześcijański 
związek zawodowy służby domowej 
na. ostatniem posiedzeniu (uchwalił 
kupno domu przy zaułku Kaźmie- 
rzowskim za sumę 7 tysięcy dolarów. 
Projekt kupna tego domu istnieje od- 
dawna i dopiero obecnie związek jest 
w stanie zrealizować marzenie o włas- 
nym kącie, 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś - 
arcywesołą komiedja W. Rapackiego «Ja tu 
rządzę». Komedja ta osiągnęła rekordowe 
powodzenie, zawdzięczając lekkiej treści oraz 
doskonałej grze artystów. W akcie Il'gim 
Rewja Baletowa, złożona z kilkunastu efek« 
townych tańców w wykonaniu N. i H, Ko- 
rzęniowskich, Rejzerówny i Kontera. 

Ceny, jak zwykle, od 20 gr. do 2 sł. 50 
gr. Bilety nabywać można od .g. 11 — 1i 
3—9 wiecz. 

Początek o g. 8 m. 30 w. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE, 

— (x) Przytrzymanie przemytni- 
ka. Onegdaj organa straży pogra- 
nicznej na pododcinku Orniany przy- 
trzymały mieszkańców Litwy niejakie 
Baranowskie Zofję i Marję ża niele- 
galne przekroczenie granicy z Litwy 
do Polski. Tegoż (dnia na tymże od- 
cinku zatrzymano znanego przemytni- 
ka niejakiego Grudzińskiego Juljana 
w czasie, gdy on usiłował przemycić 
kilkadziesiąt butelek wódki do Litwy. 
Pomienionych skierowano do dyspo- 
zycji odnośnych władz w Ornianach, 

‚ — Krewki małżonek. Dn. 25 b. m. 
K. Jurewiczowej (Kalwaryjska 162) mąż 
stołkiem rozbił głowę. Poszkodowanej po- j 
gotowie udzieliło pierwszej pomocy. 

— Otrucie się. W nocy na 25 b. m. 
otruła się esencją octową 22—letnia Józefa 
Czajkowska. Desperatka opaliła usta oraz 
język. Pogotowie udzieliło pierwszej pomocy. 

— Młodociany zbrodniarz. Docho- 
dzenie ustaliło iż sprawca napadu na Domi- 
celę Myczko 17-letni Franciszek Januko- 
wicz wiedział o posiadanych przez Myszko 
3 zł, i zamierzał je użyć po zrabowaniu na 
kupno tytoniu i grę w karty. 

Rany zadane poszkodowanej są lekkie, 
zachodzi jednak obawa zakażenia krwi. 

— Samobójstwo geometry, Na mo« 
ście kolejowym pomiędzy Opsą a Rymsza* 
nami wysirzałem z rewolweru przestrzelił 
sobie skroń geometra Okr. Urzędu Ziem* 
skiego w Wilnie Jan Jacewicz. Przyczyną 
samobójstwa prawdopodobnie rozstrej ner- 
wowy. 

— Klub <Radjo> uprawia grę w kar- 
ty. W klubie <Radjo> przez funkcjon. sł. 
Śledczej ujawniono 105 kari do gry, oraz 
książkę kasową ze spisem dłużników gości 
tego klubu: Również stwierdzono obecność 12 
zawodowych graczy szulerów, 

Pobił szyby u siebie w domu. 
Dn. 23 b. m. przez posteruakowego Nr.427 
został zatrzymany Mikołaj Minkowski (O, 
strobramska 25), który będąc w stanie nie- 
trzeźwym pobił szyby we własnym domu 
przyczem skaleczył sobie głowę. 

Poszkodowanemu pogotowie udzleliło 
pierwszej pomocy. + 2 

Ż całej Polski. 
— Z źycia urzędników kolejo 

wych. Związek urzędników kolejo- 
wych na Rzpiitą Polską z siedzibą 
w Warszawie znajduje się obecnie 
w okresie przygotowań do walnego 
zjazdu delegatów wszystkich swych 
placówek. Zjazd ten odbędzie się w 
Warszawie w dn. 5, 6 i 7 września. 
Na porządku obrad zjazdu, poza 
sprawozdaniami z działalności ZUK. 
w r. 1925 — 1926 i wyborami do 
władz związku, znajduje się projekt 
nowego statutu organizacyjnego 
ZUP. wobec liczebnego wzrostu 
członków i rozszerzenia się zakresu 
działalności zarówno centrali, jak i 
poszczególnych grup członkowskich. 

Zjazd Z. U. K. wywoluje wielkie 
zainteresowanie w sferach pracowni: 
ków kolejowych we wszystkich dziel 
nicach Polski, a przedewszystkiem 
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gumeblowane pokoje 
dla lekarza, adwokata lub inżyniera — 
również zdatne na biuro. Telefon na 
miejscu. Adama Mickiewicza 4 — 4. 

  

  
  

Żywy nieboszczyk. 
Miasteczko Maciejowice w pow. war- 

szawskim ma nielada sensację. 
Do gminy tamtejszej przysłano z war- 

szawskiego szpitala na Czystem do zapłace- 
nia rachunek za leczenie zmarłego w tym 
Szpitalu 72-1etniego Moszka Uchledza. 

Gmina poleciła ściągnąć należność z po- 
zostałej rodziny, 

Jakież było jednak zdziwienie poborcy, 
gdy zawitawszy do osieroconego przez pat 
rjarchę rodu domostwa, natknął się przede- 
wszystkiem na wygrzewającego się na słofń- 
cu sierpniowem na przyźbie chaty niebo- 
szczyka, który wprawdzie szeptał modlitwy, 
ale do nieba się nie spieszył. 
‚ Jeszcze większe było zdziwienie starca 
i przerażenie, kiedy ze słów poborcy dowie- 
dział się, że to o niego właśnie chodzi, że 
umarł już przed miesiącem w szpitalu war« 
szawskim i teraz ma za koszta leczenia i 
pogrzebu swojego zapłacić. 

Gwałt podniosły też dzieci, wnuki i pra- 
wnuki, które w liczbie 73 zbiegły в6 т Са 
łego miasteczka i okolicy na wieść, że ich 
żyjący ojciec, dziadek i pradziadek umarł. 

Ale umarły urzędownie Moszek Uchiędz 
twierdził niezbicie, że żyje i bynajmniej nie 
jest mu śpieszno... 

_„ Jednak pismo było urzędowe nie mogło 
więc być wątpliwości. Napozór. Bo wkrótce 
wnuczką starca przypomniała sobie, iż przed 
kliku miesiącami, gdy dzładek jej był ciężko 
chory, odwiedził go znajomy, również, tylko 
nieco mniej, chory 58'letni Berek Bruman, 
który później opuścił miasteczko i wieść o 
nim zaginęła. , 

Z kolei przypomniano sobie, że dziadek 
dostał wówczas z gminy kartkę do Warsza- 
wy do szpitala, z której nie skorzystał, gdyż 
stan chorego się poprawił. Przypomniano 
sobie nadto, że kartka ta po wizycie owego 
Brumana zaginęła i t. d., po nitce do kłęb- 
ka, okazało się w rezultacie, że to Bruman, 
zeskomotowawszy kartkę na leczenie wyda- 
ną na imię Moszka Uchlędza, kurował się 
na jego rachunek w Szpitalu i na jego ra« 
chunek umarł. 

„,_ Ostatecznie wpadła gmina, gdyż żywy 
nieboszczyk za pogrzeb i leczenie zapłacić 
nie chce, a umarły nie może, choć notowa- 
ny jest w księgach gminy, jako żyjący. 

O sensacji tej jednak mówią «całe Ma- 
cłejowice» z przedmieściami i okolicą. 

wśród zrzeszonych w nim urzędni- 
ków polskich kolei państwowych. 
Wyrazem tego są nadsyłane już do 
zarządu głównego Z. U. K. sprawo- 
zdania z licznych zebrań  przedzjaz- 
dowych, oraz cały szereg wniosków 
z kół i zrzeszeń w sprawach doty- 
czących unormowania warunków by- 
tu i pracy licznej sfery urzędników 
kolejowych, jako jednego z większych 
odłamów pracowników umysłowych. 

Z. U. K. jako organizacja apolity- 
czna ma na celu nietylko obronę in- 
teresów zawodowych, ale i reprezen- 
tację życia urzędniczego kolejowego 
w tym celu wysuwa na zjazd sze- 

reg wniosków, które zamierzają do 
uzdrowienia stosunków, panujących 
w naszem kolejnictwie. : 

— Katastrofa lotnicza pod 
Lubiinem. Dnia 23 bm. o godz. 16 
na pola folwarku w Gułowie pow. 
Zamojskiego, wylądowały dwa pla- 
towce VI pułku lotniczego w - Lubli- 
nie, z których jeden marki «Potez 
XV», spadł na pola i rozbił się. Wsku- 
tek tego poniósł śmierć pilot, porucz- 
nik Godek, zaś obserwator, por. Tu- 
chołko, został ciężko ranny. Władze 
wojskowe powiadomione. Dochodze- 
nie w toku. (A. W.). 

Że śwata. 
— Mahatma Ghandi rzeczni 

kiem chrześcjaństwa Przywódca 
ruchu antybrytańskiego w  Indjach 
postanowił, według doniesień z Lon- 
dynu, zostać nauczycielem chrześci- 
jaństwa i co sobotę wygłaszać od- 
czyty o Nowym Testamencie w i«Na- 
tional College», które założone zo: 
stało dla przeciwdziałania instytuto- 
wi rządowemu, Postanowienie to po- 
wziął Ghandi na żądanie dawnych 
studentów; pozostanie Indusem, ale 
jest oddawna pełen podziwu dla 
nauk chrześcijaństwa. 

— D'Annunzio pisze dla Ame: 
„ryki. Honorarja autorów wszech- 
światowej sławy sięgają już wcale 
pokaźnych sum. Zwłaszcza hojni są 
Amerykanie dla pisarzy europejskich. 
Blasco Ibanez np. zebrał już miljono- 
wą fortudę za przekłady swoich po- 
wieści, wydane w Ameryce. Obecnie 
zaś Gabrjel d'Annunzio podpisał ze 
znanym w St. Zjednoczonych dyrek- 
torem teatru p. Morrissem Gostem, 
kontrakt, na mocy którego zobowią- 
zał się napisać dla niego dramat 
przed upływem roku bieżącego. Jako 
honorarjum otrzymuje poeta 1.700.000 
franków, 

— Rozwój lotnictwa angiel- 
skiego. Lotnictwo angiełskie święci 
dzisiaj 7-mą rocznicę otwarcia regu- 
larnej komunikacji powietrznej mię-
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dzy Londynem a koniynentem. We- 
dług danych statystycznych angiel- 
skie statki powietrzne, utrzymujące 
komunikację na tej linji,  przeleciały 
ogółem zgórą 7 miljonów mil. W 
ciągu tego czasu przewieziono 100000 
osób. W roku bieżącym wprowa- 
dzono nowe aparaty, które mogą 
przewieźć 20 pasażerów. 

— Metoda Woronowa i sport. 
W tych dniach. pewien sportowy 
dziennikarz paryski zwrócił się do 
słynnego badacza metod odmładzania 
ludzkich organizmów doktora Wo- 
ronowa z zapytaniem, jaki jest wpływ 
stosowania jego metody na zdolności 
atletyczne osobnika, poddanego ope- 
racji. Dr. Woronow przyznał, że nię 
spotykając się doiychczas w swej 
praktyce ze sportowcami, nie może 
przytoczyć żadnych konkretnych fak- 
tów, Ejednakże wszystkie dane -prze- 
mawiają za tem, że będący u schyłku 
swej karjery mistrz pewnej gałęzi 
sportu po zabiegu chirurgicznym sy- 
stemem dr. №огопома wróci do 
pewnego stopnia rozkwitu swych 
sił i energji, a co zatem idzie— będzie 
mógł w dalszym ciągu zadziwiać 
świat swemi rekordami. 

„A czy pan doktor myśli— spytał 
ciekawy dziennikarz, —że przeciętny 
sportowiec, nie starzejąc się, lecz mło: 
dy, może zwiększyć swą wydatność 
sportową drogą zabiegu operacyj- 
nego". 

Dr. Woronow przytaknął i wdal. 
szej rozmowie zaznaczył, że zgadza 
się bezpłatnie poddać operacji od- 
mładzającej jakiegoś mistrza, który w 
ten sposób odzyska wsystkie swe 
dawne walory sportowe. 

Nic dziwnego, że świat sportowy 
z wielkim zaciekawieniem wyczekuje 
skutków zapowiedzianej operacji, że 
niejeden z francuskich eksmistrów 
sni o powrocie do dawnej sławy, zaś 
młodzi sportowcy marzą o przyszłych 
rekordach, osiągniętych przez nich 
dzięki metodzie dr. Woronowa. 

— Wspomnienie pośmiertne 
© Rudolfie Valentino. Wieść ża- 
lobną pińyniosły depesze: umarł naj, 
większy i najpiękniejszy ulubieniec 

miłośników kina, Rudoipho Valentino. 
Niedawno poddać się był zmuszony 
niebezpiecznej operacji po zapaleniu 
ślepej kiszki. Operacja na razie miała 
przebieg pomyślny, nastąpiły jednak 
komplikacje i pomimo  najstaranniej- 
szych zabiegów, nie można było 
uratować znakomitego artysty. Pie- 
lęgnowała go pierwsza żona, artystka 
Jane Acker. Valentino pochodził, jak 
wiadomo, z rodziny włoskiej, nazy- 
wał się właściwie Guglichno, był sy- 
nem lekarza. Podczas wojny udał się 
do Ameryki. Tu wiódł ciężką walkę 
o codzienny kawałek chleba. Był ko- 
lejno nauczycielem fechtunku, prze- 
płukiwaczem butelek, kelnerem i szo- 
terem, wreszcie zdobył sobie rozgłos 
tancerza i stąd już szybko dostał się na 
ekran, a sławę jako artysty filmowego 
głośną już na cały świat, zrobiła wu 
scena miłosna z cudzą żoną w jednej z „pierwszych ról w _ „Czterech 
jeźdźcach Apokalipsy*, Dalsze role w  „Eugerie Grandei“ Balzaca, w 
„Szeiku“ w „Panu Beancaire“, grę jego i prześliczną postać utrwaliły na 
zawsze w pamięci widżów, W  nie- 
dawno ogłoszonej przez pisma ame- zykańskie ankiecie, mającej stwier- 
dzić siopień popularności artystów, 
Valentino otrzymał drugie miejsce. Valentino umarł w najpiekniejszym 
wieku, bo w 31-ym roku życia, Mał- żeńskie życie jego było bardzo „Uroz- 
maicone”, jak 
artystów, Pierwszą żoną jego była właśnie Jane Acker. Drigą Ś księż. 
niczka dolarów*, córka znanego fabrykanta kosmetyków i to mał- żeństwo było najkrótsze. Potem wstąpił w związki małżeńskie z tan- 
cerką Nataszą Rembową, a rožszediszy 
SIĘ z nią, — jak krążyły pogłoski, 
miał poślubić Polę Negri. Fakt, że 
Jane Acker pielęgnowała go w cho- 
robie uważano za oznakę, że powró- 
ci do pierwszej żony. Ostatnim naj- 
nowszym filmem niezapomnianego 
artysty jest „Trujący czar““, 
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„„Rok szkolny Šikšiišimio się 15-g0 A Miejski Kinomatograi 
Kuratorjum podaje do wiado- dowych państ. i prywatnych rozpocz. KULTURALNO-O ŚWIATOWY 

mości, że na podstawie rozporządze- 
nia M. W. R.iO.P. z dnia 25 VIII 

tyny—rok szkolny w szkołach pew- 
szechnych publicznych i prywatnych, 
w. szkołach i zakładach średnich 
ogólnokształcących, seminarjach na- 
tuczycielskich państw. i prywatnych 
oraz we wszystkich szkołach zawo- 

Przejście 
W niedzielę dnia 29 b. m. w ko: 

šciele Augustjańskich odbędzie się 
uroczystość przejścia na łono kościo- 
ła wschodniego 13 osób prawosła- 
“= 

nie się z dniem 15-go września br. 
W. związku z tem Kuratorjum 

br.—wobec grożącej epidemji szkarla- zwróciło się do Dyrekcji Kolei Pań- 
stwowych w sprawie przedłużenia 
ważności legitymacyj uczniowskich 
oraz biletów ulgowych na przejazd 
kolejami państwowemi do dnia 15 
września br. 

na unję. 

wnych. Poświęcenia dokona ks. Filip 
Morozow i jego pomocnik były ksiądz 
prawosławny Leśnobrodzki. (y) 

Odróżnienie fałszywych monet od dobrych. 
Ostatnie ukazuje się w obiegu 

coraz większa ilość fałszywych mo: 
net 50'cio groszowych i dwuzłoto- 
wych. Jak nas informują, są trzy 
cechy, po których łatwo fałszywe 

pieniądze można odróżnić od dobrych: 
dźwięk, barwa i waga. Monety fałszy- 
we posiadają dzwięk głuchy, są 
ciemniejsze od dobrych i wreszcie są 
o wiele lżejsze. (0) 

Ograniezenie kwoty emigrantów z Polski 
do Ameryki. 

Miejscowe biuro emigracyjne žy- 
dowskie otrzymało szereg informacyj 
co do perspektyw emigracyjnych z 
Polski do Ameryki, zwłaszcza zaś do 
Stanów Zjednoczonych. W - grud- 
niu ma być wprowadzony szereg 
ograniczeń dla wszystkich prawie 

państw europejskich. Podczas gdy 
na mocy dotychczasowych  roz- 
porządzeń może przybyć z Polski 
do Ameryki 8872 emigrantów, nowa 
kwota ogranicza liczbę do 4509, a 
więc o połowę. (0). 

Odraczanie służby wojskowej uczniom ostatnich 
klas. 

Uczniowie ostatnich klas szkół 
średnich, którzy w roku bieżącym 
kończą lub ukończyli 23 lata nie 
mogą korzystać z dalszych odroczeń 
służby wojskowej. Natomiast zgodnie 
z .odnośnem Rozporządzeniem Mini: 
sterstwa Spraw Wojskowych mogą 
władze wojskowe przesunąć takim 
uczniom termin wcielenia do szere- 
gów do dnia 1 lipca 1927 r. W tym 

celu należy złożyć podanie do P. K. 
U. załączając poświadczenie szkoły 
stwierdzające, iż petent jest uczniem 
ostatniej klasy oraz deklarację, że 
niezwłocznie po ukończeniu zakładu 
naukowego odbędzie służbę wojsko- 
wą półtoraroczną. Termin składania 
takich podań upływa z dniem 1-go & 
września r. b. 

Stopniowa likwidacja bandy Rysia. 
Onegdaj przy przekraczaniu gra- 

nicy z Rosji do Polski ujęty został 
przez straż graniczną nieznany niko- 
mu mężczyzna, Po przeprowadzeniu 
śledztwa wyjaśniło się, że jest to 
Piotr Szałkowski, członek bandy Rysia, 
mający na sumieniu cały szereg na- 
padów raburikowych i morderstw. 

Szałkowski wraz ze swoim bratem 
Szczepanem zwanym „Stiopa”* należeli 
do bandy Rysia, grasującej w pow. 
Brasławskim, Oszmisńskim i Świę- 
ciańskim. Przed dwoma laty obydwaj 
Szałkowscy i syn Rysia zbiegli do 

Rosji, gdzie ukrywali się do tego 
czasu. 

Piotr Szałkowski poszukiwany przez 
policję powiaiu Święciańskiego za 
kolportowanie bibuły komunistycznej 
oddał się po przejściu granicy na 
usługi wywiadu sowieckiego i został 
przydzielony do GPU. w Mińsku. 

Według koncepcji władz  śled- 
czych, Piotr Szałkowski i Ryś junjor 
byli wykonawcami napadów i mordów 
zorganizowanych przez głowę bandy 
Antoniego Rysia, osadzonego już w 
więzieniu na Łukiszkach. (t) . 

Nowości wydawnicze. 
— Stefan Kader: <Partje polityczne 

w rządach» — z ujętą w szemat tablico- 
wy charakterystyką poszczególnych partyj 
w Polsce, wraz ze skrótem ich programów. 
Stronic 60 plus XXXVII. Wilno, 1926, 

— W «Przeglądzie Sportowym» 
(Nr. 33 z 21 gierpnia) mnóstwo  ilustracyj, 
lie wizerunków! Panowie wirtuozi sportow* 
cy uskarżać się nie mogą  Fotograiuje się 
ićh dziś na potęgę. Oto p. Rzepka <świe- 
tny skoczek, równy mistrzom zagranicznymi», 
oto p. Dobrowolski «najlepszy sprinter pol- 
skl», p. Kostrzewski «chluba naszych biega: 
czy», p. ka <najlepszy nasz wielobojo- 
włec» etc. Ą oto i p. Baran 2-gi, Lwowianin 
«mistrz Polski — jak czytamy — i rekordzi- 
sta w rzucie dyskiem i kulą», który <osiąga 
stąłe wyniki europejskie». Patrzcie, patrzcie! 
Dowladujemy. się dalej, że dziś na świecie 
ożym «panuje w pływaniu na wznak wiel- 

ki konserwatyzm» i że np. podczas zawo- 
dów pływackich w Giszowcu «żaden z za- 
wodėw nie stosował back:crawla». W samej 
rzęczy, musi to być dla postępowych je- 
dnostek bardzo smutne. Na szczęście z dru- 
giej strony, podczas wielkiego tygodnia pił. 
karskiego, w Warszawie, «gra Wiedefczykėw 
była strumieniem nektaru». Dowiadujemy 
się feż ku niemałemu ukontentowaniu, że 
«boks wpływa dodatnio na rozwój i spra- 
wność organów wewnętrznych». Przypvi 
szczalnię tylko nie wówczas gdy ktoś tęgo 
pięścią dostanie np. w brzuch. Natomiast, 
že szlacheiny boks jest sportem tanim», to 
nie ulega najmniejszej wątpliwości* Możeby 
jednak nie. wyrażać: się o Carpentierze 
«wielki książę pięści». Tchnie to, sądzimy, 
lekką przesadą. Niech już bęozie tylko 
<książę». 

WYMIANY j 
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Przedłużenie żywota. 
Legenda chińska. 

Pewien kupiec. w Czang-Czing- 
zatrzymał się w mieście Tai-Ngan w 
sprawach handlowych. Po załatwieniu 
interesów, mając przed wyjazdem 
trochę wolnego czasu, poszedł do 
jakiegoś wróźbiarza, o którym opo- 
wiadano, że znakomicie przepowiada 
przyszłość i długość życia. Gdy go 
ziiachor zoczył zdaleka, nie chciał go 
wcale słuchać, lecz żawołał: 

а Wybiła twoja godzina, 
spiesznie do domu“. 

Wystraszony kupiec spakował to- 

wary i ruszył w drogę do. domu: 

wracaj 

Wydzeca Stanisław Biackiawicz -—- Redaktor w/z Czesław Karwowski 

W. drodze spotkał jakiegoś człowieka 
z ludu w uniformie niższej służby 
policyjnej, Stanęli w jednym  zajeź: 
dzie i rozgadali się, gawędząc o róż- 
nych rzeczach. Na pytanie kupca, do- 
kąd policjant jedzie, ten odpowiedział, 
że ma doręczyć pozwy w Czang- 
Czing kilku osobom, które się mają 
stawić do sądu i pokazał mu listę. 
Kupiec ze zdumieniem zauważył na 
czele osób, wymienionych w Spisie 
ludzi, zamieszkałych w jego rodzin: 
nem mieści, swoje własne nazwisko. 
Ze strachem spytał, w jakiej to spra- 
wie pozywają go przed sąd, kiedy 
sobie nie przypomina, żeby miał w 
ostatnich czasach jakąkolwiek sprawę 
z osobą prywatną lub policją. 

— «Fundacja Żemłosławska», opis 
jej, pióra p. Czesława Jankowskiego, dru- 
kowany niedawno temu w «Słowie», a któ- 
ry zwrócił na siebie uwagę nietylko wyłą* 
cznie w Wilnie i w kraju naszym, ukazał 
się w handlu księgarskim w formie ładnie 
wydanej broszury ozdobionej paroma ilu- 
stracjami, Nie wątpimy, że publicystyczne, 
pełne temperamentu i swady, odezwanie 
się autora znakomitej monografji powiatu 
Oszm:ańskiego, ruszy z martwego punktu, 
tak żywo obchodzącą ogół, niemalowažną 
sprawę. 

  =— 
kupuje wszystko 

Dobry Polak SAI Sia. 

dzie Władysława TRUBIŁŁY — 
Ludwisarska 12 róg Tatarskiej. 

Perfumy na wagę, 50 zapachów. Wo- 
da kolońska. Pudry, Myała toaletowe 

kosmetyczna, leki patentowane 
Spiessa, Klawego, Oąseckiego, Mo- 

SALA MIEJSKA (nl. Ostrobramska 5) 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. С 1 
KASA CZYNNA; w niedzielę i święta od godz. 2 m, 30, w dnie powszednie od godz. 4 m. 30. 
POCZĄTEK SRANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej. 

  

NAD PROGRAM: <Za kulisami ekranu 
powstaje film w wytworni amery 

Jedyna na Kresach Wschodnich Polska Hurtownia 

tona akos Fraga Put iarowiu Ž 

Papieru i Materjałów Piśmiennych 

p. r. „Papier s_ka Akc. 
WILNO, ZAWALNA 13, 

Е 
Ё 

NA SEZON SZKOLNY 
poleca pp, Detalistom i Spółdzielnicm wielki wybór materjałów 

szkolnych i kancelaryjaych po cenach niskich. 
Własna wytwórnia zeszytów, bruljonów -i innych wyrobów 

introligatorskich. 
Wyłączna sprzedaż papieru Tow. Akc. Mirkowskiej 

М
А
А
 

Telefon 501. 

3 
Fabryki Papieru. Fabryczna sprzedaż wyrobów Chem. 

Fabr. M Leszczyński i S ka. 

iais i 
  

KOCIOŁ PAROWY 
potrzebny o powierzchni ogrzewania 
16 do 26 mt. kwadratowych na 
ciśnienie 11/2 do 2 atmosfer. Zoło: 
szenia z podaniem ceny należy kiero- 
wać do Państwowej Szkoły Rze. 
mieślniczo-Przemysłowej przy ulicy 

Kopanica Nr 5. telefon Nr. 929. 

Internat dia chlopców 
klas młodszych w centrum miasta. 

Opieka troskliwa zapewniona. 
Warunki dostępne. Korepetycje na 
miejscu, Wiadomość od godz. 5 — 8 
wiecz., ul. Ad. Mickiewicza 5 — 8 
Wejscie przez bramkę obok magazynu 

Segala. 

Dziś będzie wyświetlany film 

„MARYNARZ NA DNIE MORZA* 
nadzwyczajne przygody w podróży w 7 aktach. W roli głównej Buster Leaton. 

CENA BILETÓW: Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

  

Nr 197 (1207 

» — zdjęcia aktualne w 3-ch aktach. jak 
kafiskiej <Loew-Metro-Goldwynns. 

  

| Skrzynki niezbijanė 
jodłowe i świerkowe we wszystkich 

| dymenzjach dostarcza wagonowo 

ima 1, Gryffet 
Tartak parowy i fabryka skrzyń 

BOLECHÓW (Małopolska). 

Gabinet Kosmetyczny . 
Z. Zdzienickiej. 

Masaż twarzy. Stosowanie  Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. 
Elektryzacja kosmetyczna. Usuwanie pod 

brodka. 
Mickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr. 

W. Z. P. Nr 1 Wilno, dn, 30-1 1026 r. 

  

  

Internat T wa „Przyszłość* 
dla uczni szkół Średnich, Zamkowa 5, 
Przyjmuje wpisy na rok szkolny 
1926—27. Opłata 80 zł. miesięcznie.       

BU m M в @ @ @ @ --.+-..сееееееененонне 

Bu SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
sg KRESOWEGO ZWIĄZKU 

E__ u zawaLNa: 

Sprzedaż i zakup: 

Żyta 
Owsa 

B Jęczmienia 

a 
E Soli. 
Н 

Otrąb żytnich i pszennych EH 

ZIEMIAN E| Okręgowego 

wciągnięto: 

nieograniczony. 

BEC” 

dziela lekcji „a Rejestr KONAIOWY. mec 
Do Rejestru Handlowego Sądu 

w Nowogródku robotę włóczk., „szali, TELEFON 1—147 _ @ 10 lipca 1926 roku pod Nr. 174 chustek, pantolli. dia 

Spółka pod firmą: Apteka Józef Ostoja. 2 — 5 godz. 
Dylewski i Stanisław Łojewski w m. 
Bzranowiczach.— Cel—handel artyku- 
łami aptekarskiemi.— Kapitał oszaco- 
wany na 2000 zł. Interes apteki pro- 
wadzą sami spólnicy. Czes trwania 

yła kierowniczka 
szkoły zawodo- 

muje obstalunki na 
wzory do wyszywania, 
oraz obstalunki na 

dorosł. i dzieci, Ul. 
3go Mala d. 7 m. 17. 

  

nteligentną wdowa 
I przyjmie 2 uczeni- 

mieszkauie, z pełnem. 
utrzymaniem, Opieka. 
zapewniona. Tąnie 

  

Do Rejestru Handl 

  

РО Ж DARMO 

Adr. Warszawa, Plac Napoleona Skrz. pocz Nr 627. 

OPRAWIO 

w ramie wartości 30 złotych 

rozmiaru 35x45 może otrzymać każ- 

dy. Bliższe szczegóły po nadesłaniu 
adresu i znaczku poczt, za 16 gr. 

AR 

gowego w Nowogródku firm jedno- 4: 7 m. 17 od 2—5 g. 
osobowych w dn. 12lipca 1926 roku 
dod Nr. 4459 wciągnięto: 

obiady smaczne. zdra= 
we dla urzędkików— 

owego Sądu Okrę- niczek. Ul. 3:go Maja. 

  

  

MIESZKANIE 
  BET 

NY 

dysław Chłopicki. 
handlu kawiarni. 
ograniczony. 

  

  

  
| i do prania, Galanterja apteczna i 

tóra i innych firm polskich. 

Juchą 
a 

УОТЕР КАКРАСН 
Lwów, Kościuszki I. 

Н 
& 

— Wiedz o tem —odpart policjant 
—że ja nie jestem istotą žyjącą. Je- 
stem woźnym na służbie Mocy Pie- 
kieł i moje władze wysłały mnie po 
dusze ludzkie. Widocznie skończył 
się okres twego życia i przyszedł 
czas śmierci, : 

Kupiec wybuclinąt placzem i za- 
czął błagać woźnego, żeby mu daro- 
wał życie. 

— To jest niemożliwe—odrzekł 
woźny. — jedną przysługę mogę ci 
tyłko wyrządzić. Mogę przenieść two- 
je nazwisko z początku Spisu na 
koniec. A wobec tego, że potrwa 
parę dni, nim załatwię wszystkie 
pozwy, więc masz trochę czasu, żeby 
załatwić sprawy majątkowe i rodzińne, 

  

   
   
   

   
    

      

    

poduszki. wata, watolina i pierze. 

Ceny niskie. 
Wybor wielki. 

Ze wszystkich krajów Europy 
wary. Ze wszystkich krajów Świata przybywają 

kupujący na 

11. Wiedeńskie 
„ftargi 

międzynarodowe 
3 — 12 września 1926 . 

GDZIE WY POZOSTAJECIE? 
Specjalne imprezy: Międzynarodowa Wystawa 

* Motocykli. Wystawa węglowa. Nowości i wynalazki techniczne. 

Wszelkich info! 
cenę zł. 7: Wiener 
Jak również honorowi prredstawiciele 
gów w Białymstoku: Śchenker i Co, 

międzynar. transportów, Kilińskiego 19. 

Kiedy się po niejakimś czasie prze- 
prawiali przez rzekę po zniszczonym 
mostku, Woźny Śmierci rzeki: 

— Widzisz ten złamany most? 
Jesteś teraz na drodze śmierci. Pie: 
niędzy nie możesz z sobą zabrać na 
tamten świat. Uczyń coś dla zbawie» 
nia twej duszy i napraw ten most 
w ciągu tych paru dni. Zrobisz coś 
pożytecznego dla ludzi, może stąd 
i tobie popłynie pewna korzyść. 

Kupiec przyjechał do domu, o- 
znajmił żonie i dzieciom 0 swej 
bliskiej śmierci i wynejął robotników 
do naprawy mostu, 

Upłynęło kilka dni, a woźny się 
nie zjawiał, Kupiec zaczął już podej: 
rzewać jakąś mistyfikację, gdy pe" 

Gdpowiedzisiny za egiozreula Zancu Ławińnkci. 

  

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

D. H. „Biawat Wilenski“ 
Wilno, Wiieūska 31, tel. 382. 

POLECA towary ua sezon jesienny wyłącznie fabryk 
krajowych. Szewioty, kamgarny, gabardiny, rypsy. po- 
pens i rozmaite inne towary wełniane i półwełniane; 
Jlanele, barchany, towary białe  biellzniane. 
męskie jesienne, gotowe i na zamówienia. Kołdry, 

Chustki 
pończochy, skarpetki, fartuszki alpagowe, szkolne. 

Na prowincję wysylamy towary 
za pobraniem pocztowem, 

Panom Urzędnikom i wojskowym 
na raty na dogodnych warunkach. 

  

į 
Wystawa mebli ze specjalnym działem urządzeń małych mieszkań, 22 

Wystawa radjowa. 
(Gmach Wystawy: 3 — 19 września 1926). Wizowanie. paszportów zbędne, Z legitymacją Targów i paszportem bezpłatne przejście granicy Austrji i przejazd bez wizy przez Czechosłowację: rmacyj udziela i legitymącje wydaje za 

Messe A -—G, Wien. VII. 

i du Okręgowego 

statutem prawnym 

Płaszcze Kasy Spółdzielczej. 

rozmaite, Doki 
októr 

D. Zeldowicz 
Przyjęc. 9—1 i5—8 

Bristol), 

nadchadzą to- Uwadze 

STEFANA GR 

IESZKANIE z 
M 2 —4-ch pokol 

z wygodami w 
centrum miasta  po- 
trzebne zaraz. D. H. 

W. Nowicki, 
Wielka 30, tel, 908, 

* IESZKANIE do 
M wynajęcia 6—7 

pokoi nowoczós- 
ne wygody. Kościusz- 

ki 14 (Antokol). 

    

CHMISTRZYNI 
praktyozna, 
znająca dobrze 

kuchnię poszukujepra- 
cy na miejscu lub na 
wyjazd. Ul. św. Anny 
Tm. 21, w godz. 1 
rano do 6 wieczór, 

Wiedeńkich Tar- 
Tow, Akc. dla 

wnego dnia woźay wszedł i powie- 
dział: | 

— Zameldowałem o tej sprawie 
naprawy mostu Bóstwu Municypal- 
nemu, które ją zakomunikowało Wład- 
cy Czyśćca i za ten dobry czyn zo» 
stał przedłużony termin twego żywota 
i twoje imię zostało wykreślone ze 
spisu pozwanych. Przyszedłem cię 
o tem powiadomić, 

Kupiec rozpłynąt się w dziękczy- 
nieniach. A kiedy następnym razem 
pojechał do Tai Ngan i przyszedł na 
miejsce spotkania z Woźnym Śmierci, 
stanął i zaczął składać ofiary, lać li- 
bacje i palić kadzidła dobremu Woż:. 
nemu. Nagle zjawił się przed nim 
Woźny i zawołał z gniewem: 

Drukarnia „Wydawnict 

Kawiarnia centralna w Bzranowi: Ciepłe, Suche, może 
czach. W łaściciel jednoosobowy, Wła- 

Niniejszym Wydział Rejestru Są: 

ogłasza, iz Bank Ludowy w Niech- ," „Końcu Antokola 
niewiczach na zasadzie uchwały wal- 
nego zebrania pozostał złączuny z 
Kasą Spółdzielczą w Niechniewiczach, 
która przyjęła wszystkie aktywa i 
pasywa Banku Ludowego i pozatem 

oraz spec. weneryczne, 
skórne ui, Mickiewicza 

wynajmujących pokoje z utrzymaniem 
dla uczącej się młodzieży i t, p. 

Ogłoszenia do wszystkich pism na 
specjalnie ulgowych warunkach 

przyjmuje 
BIURO REKLAMOWE 

Garbarska 1, tel 82 

3 pokoje, kuchnia, 

być umeblowane do 
wynajęcia. 

Cel— prowadzenie Sioneczna 10, 
Czas trwania ni“ ————.* 

o sprzedania par* 
Į ) cele w ogrodzie 

od pół dziesię 

mi w miejscowości 
w Nowogródku <POSPIESZK A» 

Nr 128. O warunkach 
dowiedzieć się na 

miejscu u p. Ogiń* 
skiej, a po l IX na 

  
  

Buldogi- 
boksery 

szczenięta do _ sprze- 

pozostaje statut 

290000009090500500000006500060%25m dania. Nowa-Wilejka, 
Kobieta-lekarz Wiadomość w buiecie 

1. Teldowicžowa 
od 12-5 Chor. kobiece 

moczopłciowe i 
Nr. 24 (obok hot. 

  

  

Studentka 
W. Zdr. P. Nr. 31, Uniwersytetu poszu: i 

kuje kondycji w 
zakresie 8-miu klas, PENSJONATÓ 

SW Może wyjechać. INTERNATÓW ' 
nistracji «Słowa» pod 

<Studiosa>. 
—. 
иС2Ы1 kilku z 

stancję. Mieszkanie w 
pobliżu gimnazjum 

  

ABOWSKIEGO   
CZENICE lub 

U studontki przyj- 
„” mę na mieszka- 

nie z catodziennem 
utrzymaniem i opieką. 

Garbarska 5 — 15. 
M. Fedorowiczowa. 

mu Zz nowoczesnemni 

dem. Wiadomość: 
Piwna 15, 

AA 

pokoje z kuchnią. 
Ewentualnie całe 

mieszkanie z 6 pokoi. 
Zamkowa 18—19, 

———— 

rzyjmię  uczenicę 
z inteligentnego 
domu na mie- 

szkanie z calkowitem 
otrzymaniem. Wiądo- 

  

  

  

Z 
mość ul. Mickiewicza Majątki 19 — 24, godz. 4 —6. dętki, 

domy, place, sklepy, nA A mieszkania poleca 

pealafikiej = Dom H.-K. 
W rodzinie pokój 

dla 2-ch SEZ „ZACHĘTA: 
nic, ttrzymanie dobre, | Gdańska 6. m 1. 
korepetycje, pianino. Telefon 0—05, 
Portowa 4 — 8. — 

  

‚ — Czy chcesz mnie wpędzić w 
nieszczęście? Czy rozumiesz, że mi 
nie wolno było rozgłaszać spisu po- 
zwanych ani tembardziej przenosić 
czyjegoś imienia z początku listy na 
jej koniec? Na szczęście mój nowy zwierzchnik dopiero co objął 
urzędowanie i nie spostrzegł twoich 
dziękczynień. 

„ Następnie woźny odprowadził go 
kawałek drogi i przy rozstaniu 
prosił go, by nigdy nie chodził 
cej tą drogą do Tai-Ngan, 
bierał jakąś inną drogę. 

wię: 
tylko wy: 

Dr J. W. 

wo Wileńskie* Kwaszslna 23 

   

    

     

ce szkół śred. na: | 

ciny do 2:ch z doma- | 

Kasztanowej 4 — 11. | 

1 klasy na dworcu. 

Zgłoszenia do Admi- - 

rodzin inteligent- | 
nych przyjmę na 1 

OO. Jezuitów, w do- | 

urżądzeniami i z ogro* 

o wynajęcia 2—3 |


