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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu [ub 
zagranicę 7 zł. Konto czekowe w P. K. 0. Ni 

Terror i kontrterror, 

‚ Przed niedawnym czasem obiegła 

świat tały wiadomość o przygotowy- 
wanym oibrzymim zamachu na GPU 
w Moskwie. Zamachowcy według re- 
łacjj urzędowych źródeł sowieckich 
zostali zastrzeleni w różnych miej- 

scach Rosji podczas ucieczki. Jeden z 
wybitnych członków G. P. U., naz- 

wiskiem Jagoda, udzjelil w tej spra- 

wie wywiadu prasie. 

Ošwiadczyl on, že-zamach przygo- 

towywany by! bardzo dobrze. Organi- 
zatorzy uczynili wszystko by osiąg- 

nąć maximum efektu. Ustanowili oni 
nabój melinitowy, a w pewnej odleg- 

łości większą ilość bomb zapalnych. 
Podłoga w lokalu okręgowego GPU 
przy ul. Mała Łubianka, ; w Moskwie, 

była obficie oblana naftą. Gdyby do- 
szło do wybuchu, cały gmach rozle- 
cialby się niewątpliwie w gruzy. 

W dalszym ciągu Jagoda stwier- 
dza, że materjał wybuchowy przywie- 

ziony został z Auglji, co rzekomo 

skonstatowała ekspertyza naukowa. 

Zamachu dokonali „teroryšci bia- 
li“, Operput, Zacharczenko-kula i 

Wozniesienski Utrzymywali ścisły 

związek z generałem  Kutepowym, 

którym przed samym zamachem przy- 
był do Finlandji celem udzielenia о- 
statnim instrukcji: 

Przy zabitych tororystach znale- 
ziouo prócz znacznych zapasów bro- 

ni i amunicji, także fałszywe paszpor- 

ty, wydane przez wywiad f ński, bom- 
bę systemu angielskiego i wiele pie- 
niędzy w markach fińskich rublach 
złotych. 

Niedoszły zamach na G. P. U. w 
Moskwie jest jednym z większych, 
wszakże nie wyłącznym epizodem w 

wielkiej i krwawej walce przeciwko 

komunistycznemu  regime'owi, jaka 

rozegrała się w”całej pełni; być może 

dotychczas nie notowanej na tery- 
torjum całej Rosji. 

Chwycono za brońl Wrogowie 
bolszewików, antykomunistyczne  Or- 
ganizacje lokalne, emigracyjne, a 
przedewszystkiem monarchiści doszli 

do przekonania, że obalić ustrój so- 
wiecki można jedynie stosując te sa- 
me mefody walki, jakich używają 
bolszewicy celem ugruntowania swej 

władzy, Padło hasło: krew za krewl— 
Wiadomo już, że bolszewicy odpo- 

wiedzieli jeszcze straszniejszym  tero- 
rem, okropnemi prześladowaniami, 

które w całej Europie — w całym 

świecie wywołały odruch oburzenia 

i protestu. Po głośnem rozstrzelaniu 
20 wybitnych Rosjan z. ks. Dołgoru- 
kowym na czele, masowe mordy są 

na porządku dziennym. O jakimkol- 
wiek sądzie czy śledztwie, mniej wię- 
cej pomyślanem na wzór zachodnio- 

europejski, mowy tam niema. 

Jeden z dziennikarzy niemieckich» 
który powrócił właśnie z Moskwy, w 
ten sposób opisuje nową falę teroru 

sowieckiego: 

8 czerwiec był punktem zwrotnym 

w polityce wewnętrznej Sowietów. W 
tym dniu „Politbiuro“ obdarzylo sze- 

fa G. P. U. Menżyńskiego wyjątko 
wemi kompetencjami decydowania o 

osach wszystkich mieszkańców Rosji 
i wszystkich, kioby się na terytorjum 
S, S, S. R. znajdował, Polecono mu 
zapomocą krwawego teroru zdusić 
nie tylko każdy objaw kontrrewolu- 
cyjnej reakcji, ale też każdy odruch 
opozycji wewnętrzno partyjnej. Od 
tego dnia codziennie dokonywują się 
mordy masowe, zarządzane przez kol- 
legium G. P. U., które pracuje dniem 

i nocą. 

Kollegjum połączone jest telef>. 

nicznie z oddziałami G, P, U. wszyst- 

kich miast Rosji i wyroki śmierci wy- 

konywane są bezapelacyjnie przez te 
oddziały na rozkaz kolegium. Jedno-- 
cześnie nadchodzą najbardziej szcze- 
gółowe informacje tyczące działalności 

emigracji. : 
Wszechpotężne w tej chwili G.P.U. 

czyli „Czeka”, składa się z następu- 
jącej garstki, które decyduje o życiu 
i śmierci miljonów narodu rosyjskiego: 

„rzenia odrębuego ministeratwa Rzeszy dia Prus Wschodnich. Mi 

z przesyłką pocztową 4 zł. 
r 80250. | 

Żołnierze włoscy przekroczyli granicę Francji. 
Incydent jaż zllkwidowany. 

PARYŻ, 9.Vil PAT. Pisma donoszą: Mnisterstwo Spraw Za- 
granicznych po otrzymaniu wiadomości, iż żołn erze włoscy prze: 
kroczyli granicę francuską koło lsoli, połeciło ambasadorowi 
francuskiemu w Rzymie zwrócić uwagę rządu włoskiego na ten 
incydent Należy zaznaczyć, że źołnerze włoscy, ostrzeżeni przez 
francusk ch strażników celnych, cofnęli sę niezwłocznie za gra- 
nicę. Matn donosi, że po otrzymanej przez ministerstwo spraw 
zagranicznych w goczinach wieczornych depeszy z Rzymu, incy: 
dent ten należy uważać za zl kwidowany. 

Nowy parlament rumuński. 
BUKARESZT, 9—VIl. PAT. Skład nowej izby deputowa" 

nych będzie prawdopodobnie następujący: stronnictwa liberalne 
rządowe będą miały 320 mandatów, narodowa partja chłopska— 
46 mandatów, blok mniejszości narodowych—13 mandatów. 

Nowa komedja sądowa w Moskwie. 
Rzekome. tałszerstwa dokumentów kominternu. 

MOSKWA, 9.Vii PAT, Dziś rozpoczął się tu proces przeciwko 
„międzynarodowemu fałszerzowi dokumentów* Druszyłowsk e- 
mu. Oskarżony przyznał się do tego, że fałszował dokumenty 
kom nternu i dostarczał ich przedstawicielom państw europej: 
skich. On to spowodował w r. 1924 masowe wyroki śmierci w 
Bułgarji. Dostarczał dokumenty korespondentom amerykańskich 
psm, poselstwu amerykańskiemu w Berlinie i innym. Druszyłow- 
ski twierdził, że działał z poiecenia obcego mocarstwa. 

* Reforma wyborcza we Francji. 
PARYŻ, 9.VII, PAT. Izba deputowanych 335-ciu głosami przeciwko 120-tu przy- 

jęła art. I reformy ordynacji wyborczej, postanawiający, że wybory deputowanych mają 
się odbywać według systemu okręgów jednomandatowych. 

Zadłużenie Niemiec wobec zagranicy, 
BERLIN, 9. Vil. Pat. Na posiedzeniu komisji podatkowej Reichstagu 

toczyła się zajmująca i doniosła dyskusja w sprawie polityki pożyczkowej 
w stosunku do zagranicy: Przewodniczący t. zw. urzędu opinjodawczego 
w sprawie pożyczek zagranicznych oświadczył, że istnieje poważne niebez- 
pieczeństwo zbyt szybkiego wzrostu zadłużenia się Niemiec wobec zagra- 
nicy. Pożyczki zagraniczne, które Niemcy dotychczas otrzymały wynoszą 
5 miljardów marek. Przedstawiciel Banku Rzeszy wypowiedział się za 
utrzymaniem urzędu opinjodawczego, przeciwko któremu występowali po- 
słowie socjalistyczni i cświadczył, że Bank Rzeszy uważa za konieczne 
kontrolowanie napływu pożyczek zagranicznych, ażeby  zapobiedz zbyt 
wielkiemu zadłużeniu się Niemiec. Pożyczki zagraniczne powinay być zu- 
żywane tylko na cele produktywne. 

Krytyczna sytuacja Prus Wschodnich. 
BERLIN, 9-VII. PAT. Wschodnio-pruski związek rolniczy uchwalił na od- 

bytem w Królewcu plenarnem zebraniu rezolucję, w której wskazując na kry- 
tyczną materjalną sytuację Prus Wschodnich domaga się od rządu Rzeszy utwo- 

nisterstwu te- 
mu powierzonoby specjalną pieczę nad sprawami tej prowincji. 

Profesor Herbaczewski o polityce Litwy. 
Na łamach krakowskiego «Czasu» pojawiły się wczoraj uwagi prof. 

H arbaczewskiego z Kowna na temat stosunków polsko-litewskich. Herba- 
czewski zaznaczał między innemi, że było zasadniczym błędzm dyplomacji 
litewskiej, iż w roku 1919 zaślepiona uprzedzeniami uważała akt dobrej 
woli Polski za «plagę warszawską», że problem wileński usiłowała rozwią- 
zač antytradycjonalnie. Antytradycjonalna polityka rządu litewskiego spra- 
wiła to, że Wilno stało się już duchowo obce Litwie, Wyjeżdżając do 
Krakowa z Kowna na uroczystości Słowackiego, pisze Herbaczewski, na- 
próżno usiłowałem przekonać miarodajne koła kowieńskie, że należałoby 
wyzyskać podniosły moment i wysłać do Krakowa delegację poetów i li- 
teratów litewskich. Zignorowano moją propozycję. 

Błędem połskiej dyplomacji było to, że zignorowała państwowość 
litewską, nie zachowała autonomicznej Litwy wileńskiej i aneksją unie- 
možliwila na przyszłość koncepcję Litwy dwukantonalnej związanej z Polską 
konwencjami. Tragizm sytuacji leży w tem, że Litwa chłopska kowieńska 
i Litwa szlachecka wileńska walczą ze sobą. „Obydwie Litwy mają prawo 
do państwowości litewskiej. W tem leży klucz zagadnienia*. Jedyne roz 
wiązanie widzi prof. Herbaczewski „w autonomji Wileńszczyzny”. Autor 
zaznacza, że nawiązanie ekonomicznych stosunków, jego zdaniem wkrótce 
nastąpi i kończy ustępem: Wierzę, że Piłsudski, który zrealizował ideał 
legjonów Mickiewicza, będzie miał tyle heroicznej śmiałości, ażeby zreali- 
zować ideę Króla-Ducha Słowackiego. Litwa czeka. ` 

Powrót lotników polskich z Mińska. 
WARSZAWA, 9.VII (żel. wł. Słowa). Do Lidy wrócili dwaj za- 

błąkani na terytorium sow eck em lotnicy, por. Jaroszyński i chor. 
Szarlej. Obydwaj p loci wrócili na swych aparatach Zachowanie 
się władz sowieckich, było w stosunku do nch najzupełniej po- 
prawne. Zwolnienie nastąpiło na skutek dypiomatycznej interwen- 
cji konsularnej placówki polskiej w Moskwie. 

Kongres byłych kombatantów, 
LUKSEMBURG, 9. Vil. PAT. Dziś rozpoczęły się tu obrady między- 

narodowe kongresu byłych kombatantów przy udziale 60 delegatów z 
Francji, Niemiec, Belgji, Włoch, Austrji, Anglji, Stanów Zjednoczonych i 
Jugosławji. Obecni są także przedstawiciele byłych kombatantów rosyj: 
skich. Przewodnictwo objął Marceli Ferraud. Kongres zajął się akcją, jaką 
należy podjąć celem utrzymania pokoju oraz celem polepszenia matejal- 
nej doli byłych wojskowych w całym świecie. 

Byrd leci do bieguna południowego. 
PARYŻ, 9 VII. PAT. Lotnik Byrd i towarzysze wydali wczoraj obiad na 

cześć prasy. W czasie obiadu Byrd zapowiedział, że w niedługim czasie doko- 
na lotu do bieguna południowego. Nowa ta wyprawa składać się będzie z 3-ch 
samolotów z załogą 30 do 40 ludzi, w tem !0ciu fachowców lotniczych. Za- 
brana będzie na samoloty pewna liczba psów pociągowych. Ekspedycja wyru- 
szyć ma z Nowej Zelandji. 
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Prezes: Msażyński. jego pomocnik _ Bala Khun — były potentat ko- 

Unszlicht, żyd z Łotwy. munistycznej republiki węgierskiej. 
Laris — z pochodzenia Łotysz. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — al, Szosowa 172 
BRASŁAW — ul. 3-go Maja 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbeckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ui. Wileńska 1 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa 80 

NIEŚWIEŻ — mi. Ratuszowa 1 
NOWOGRÓDEK -— ul. Mickiewicza 20 
NOWO ŚWIĘCIANY — ul. Wileńska 28 

POSTAWY — ul, Rynek 19 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 

Opłata pocztowa niszczona ryczałtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n—ru 20 pg 

"Redskcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
oe 

Pracuje w „czeka” od r. 1918, W r. 
1920 stając na czele czeki kijowskiej, 
rozstrzelał 5000 osób, w tej liczbie 

20 profesorów uniwersyletu kijow- 
skiego. : 

Peters — Łotysz, znany jako je- 
den z najbardziej krwawych Opraw- 

ców. Rozstrzelał również wiele tysięcy 
osób. 

Według pobieżnych obliczeń miał 
rostrzelać około 10000 osób na Kry- 
mie. 

Jagoda — człowiek bez żadnego: 
wykształcenia, dawniej zwykły robo- 
tnik, rozpoczął „karjerę* jako zwykły 
kat czrezwyczajki, 

Trilisser i Messing, — Niemcy. 
Messing znany jest jako tyran Peter- 
sburga. 

GRODNO — Plac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul, Msjora Mackiewicza 63 

Kronika reklamowa lub nadesłane 40 
CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. | Za tekstem 10 groszy 

п gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji о 25 proc' drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar czenie numeru dowodowego 20 gr, 
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Po šwiecie. 
Uroczystych dni niebywałe, jak na 

Wilno, ożywienie tudzież prawie nad- 

miar różnorodnych emocyj ustąpiły z 
poniedziałku na wtorek, nawet wolno 

wyrazić się żwawiej: z pieca na łeb— 

głębokiej, martwej ka-ni-ku-le. Uderzy- 
ła nieunikniona godzina: refleksyj i 

obrachunków. Tym zaś towarzyszy w 
większości wypadków — wcale nie- 

dwuznaczne, melancholijne westchnie« 

nie. 

Zakrojona na wielką skalę uro. 

czystość, opromieniona widokami na 

przybycie do Wilna nieprzeliczoneį 
masy pątników i gości — do bardzo 

znacznego stopnia zawiodła. Okazało 
się, że na pojechanie do Wilna z 

bardziej oddalonych stron Rzeczypos- 
politej i spędzenie tu u nas paru dni 

nie może sobie pozwolić tak znaczna 

ilość ludzi jak przypuszczaliśmy, Tych 
zaś, którzy przybyli stremędziła sro- 
dze a nawet podcięła na duchu iście 
katastrofalna, nagła zmiana atmosfe- 
ryczna, która w gwałtownej niepogo- 

dzie i chwiłami ulewnym a przewisk= 
łym deszczu przy względnie niskiej 
temperaturze —  utopiła conajmniej 

połowę blasku i majestatu koronacyj* 

nej uroczystości, 
Jakby osad na dnie czary pozo* 

stawały niespożytkowane a nazbyt 

pośpiesznie i porywczo nagromadzo- 

ne po prywatnych śpiżarniach — za- 
pasy. Unikając... głodu, niejedna wi. 
leńska gospodyni wpadła z deszczu 
pod rynnę. Teraz biedzi się co ma z 
żapasami mięsa i pieczywa zrobić, o- 
sobliwie w ten nagły skwar kanikuło- 
wy. Sporo strat z racji porobionych 

. niewyczerpanych zapasów mieli re« 
stauratorzy a rozmaici przedsiębiorcy 
imprez obliczonych ma wielką frek> 
wencję z racji poczynionych wkładów. 

Na deszczu i wietrze to i owo się 

popsuło; mnóstwo efektów całkiem 
zawiodło. Słowem mało kto wzdycha 
wspominając minione uroczyste dni. 

Ponieważ jednak taki już tradycyj- 
ny jest obrót rzeczy ta ziemskimipa- 

dole, że mało kiedy niepomyślna 

przygoda na dobre nie wyjdzie, prze- 
to Wilno, jako miasto same, wyszło 

z koronacyjaej fatalnej ulewy — nie 

bez sporego zysku. Wyszło odremo1- 
towans (o ile się tylko dało), umyte, 

przemalowane, odświeżone, ©dmło- 
dzone, wypięknione... Oczywiście, mó- 

wiąc bez przesady! Niema racji wpa- 
dać zaraz w zachwyt i niepohamowa* 
ną radość, ale zawsze... coś niecoś 

się źrobilo, co na dobre i na awantaż 

wyszło naszemu kochanemu miastu. 

Powiodło się też i nowej radzie 

miejskiej. Przed nosem jej zrobiono 

sporo roboty, która musiałaby jej 
przypaść w udziale. Powtóre: pąlnikom 
i gościom Wilno się naogó! bardzo 
a bardzo podobało — pomimo stra 
szliwych jego mankamentów. Byli tu 
nawet ludzie — a bynajmniej nie z 
jakichś zapadłych, niechlujnych kątów 
— którzy tak byli oryginalnością 
(panowie regjonałiści, baczność!) za- 
chwyceni, że mówili nam bez ортб- 
dek, prosto w oczy: „Wiecie czego 

tylko Wilnu brakaie? Bruków  dob- 
rych i europejskich; tu i owdzie chod- 
ników... Ale, na litość Boską, nie 

psujcie, nie zacierajcie tych waszych 
wileńskich oryginalności, swoistości» 
osobliwości, jakich w żadnem inaem 
mieście nie zabaczyć! Owszem, 0»* 

szem... miech zostaną nietknięte te 

zaułki wasze, te nieprawdopodobne 

załamywania się linij regulacyjnych, ta 
mozaikowałość Wilna, te pełne nie- 

spodzianek jego indywidualizmy ar- 
chitektonicznel Zostawciś Wilno ta- 
kie, jakiem jest — tylko je uczeszcie' 
i umyjcie i dajcie gościom swoi: — 

a i sobie samym —— nieodzowne 
dziś dla cywilizowanego człowieka 
wygody!* 
W tem miejscu padał nieodmiennie 

jak ciężki kamień na nasze obywatel- 
skie sumienie wyrzut: „Ależ wy prze- 
cie kąpieli, to znaczy łazienek pub- 
licznych, nie macieł Te które są... 

wprost urągają najprymitywniejszym 
wymaganiom człowieka z jaką taką 
ogładąl Czy to u was w te rzeczy 
nie wgląda wcale sanitarny nadzo: 

miejski? Takie, jak wileńskie zakłady 
kąpielowe nie powinne być tolerowa- 

ne. To istna zakała Wilna”. 
Tak, akurat tak mówiono. I 

było odpowiedzieć? 
Nie całe juści z końca w koniec 

Wilno uległo odświętnej „czystce”. 
Wszelako np. wygląd ulic Ostro- 
bramskiej, Wielkiej i Zamkowej po 

przemalowaniu sporej ilości domów, 

dosłownie cieszy i mile wpada w 
oko. Jakby na jakie hasło zasadnicze 
dano kamienicom bez wyjątku jasne 
kołory, ściślej: kremowe w różnych 

odcieniach. Niektóre większe ginachy 
pomalowano na biało, lub na biało 
z łedziutkim tylko odcieniem sienny 

lub okry. Londyn jest czerwony pod 

plamami czarnych zadymień; Berlin 
jest ciemno-brunatny i ciemno-oliwko- 

wy; Wilno jest kremowe, jasne, pra- 
wie białe, у 

Nadaje to miastu wygląd wesoly, 
szczęśliwie zwalcza pochmurne kas 
prysy naszego klimatu ale—ale też 

z całą bezwzględnością dobywa na 

jaw brud i zaniedbanie tam gdzie 
się jeszcze gnieżdżą. Mamy zwłaszcza 
na myśli zewnętrzny wygląd naszych 
kościołów. Ozzywiście nie dało się 
ich z dnia na dzień oczyścić i prze- 
malować jak pierwszą lepszą, choćby 
największą kamienicę, ale—należałoby 
przynajmniej rozpocząć remont ze: 
wnętrzny wielu kościołów wileńskich. 

Co do katedry to słyszeliśmy, że 
gruntowny remont jest. nawet ze 
względu bezpieczeństwa nieodzownie 

potrzebny i nie da się już odkładać 
ad infinitum. 

Wiemy dobrze: po napięciu ner- 
wów, energji i wszelkich władz du- 
szy następuje z matematyczną ści- 
słością bezwład nie tyle „może odpo- 
czynkowy ile psychologiczaie uspra- 
wiedliwiony. Nie grzeszący wytwor- 
nością wyraz «oklapnięcie» maluje 
dosadnie i ogólnozrozumiale ten stan. 
O:óż zaklinamy siebie i bliźaich: Nie 
poddawać sięl Śziśle niezbędnego 
zażyć odpoczynku i—do roboty! Do 
zdwojonej roboty. Trudny i ciężki 
tylko pierwszy krok. A ten przecie 
został już przed 2-.gim lipca jaknaj- 
pomyślniej uczyniony, 

Robota około nadania ulicom Wil- 
na europejskiego wyglądu dopiero roz- 
poczęta—a ito, co zrobiono wymaga 
jeszcze i wykończenia i retuszu: Sto- 
nowanie obrazu jest niemałoważną 
częścią tego, co ma artysta-malarz do 
zrobienia. Qto, aby poruszyć temat 
niemałej wagi: nałeżałoby przystąpić 
niezwlekając do doprowadzenia ka- 
plicy Ostrobramskiej do takiego sta- 
nu—możliwie najświetniejszego—aby 
nam nie wytykano, że my, posiada- 
jąc brylant najczystszej wody, obraz 
cudowny Najśw. Maryi Panny, skąpi: 
my temu brylantowi godnej i odpo- 
wiedniej oprawy albo.. nie umiemy 
na nią się zdobyć. Olo np, od racjo- 

nalnie przemalowanych kamienic wi- 
leńskich odbija przykro pomalowanie... 
na różowo (tak, na różowo, kamie- 
nicy tak rzucającej się o oczy jak ta, 
tuż przy dzwonicy Świętojańskiej 
gdzie mieści się księgarnia W. Mar 
kowskiego; albo cóż to za okropień- 
stwo ten jaskrawo-różowy mur spo- 
rej posesji naprzeciw kościoła Św. 
Katarzyny na ulicy Wileńskiej! 

Sporo mamy jeszcze, sporo roba+ 
ty. Honory Wilna'w czasie minionych 
uroczystości czyniła jeszcze najwyż- 
sza reprezentacja byłego magistratu. 
Ktoś wyraził się bez najmniejszego 
uszanowania, że były to zgodne z 
przyrodzeniem odruchy ściętej głowy. 
Niechże mowy magistrat wraz z nową 

radą miejską obejmują co rychlej rzą- 

dy nad Wilnem i prowadzą je do 

świetności idącej w parzę z jaknajpo- 

myślniejszym dobrobytem! Dobrobyt 
zapewni miastu naszemu dobrodziej- 

co 
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  Sejm i Rząd. 
Kwestja podwyżki ;płac urzę. 

dniczych, | 
WARSZA 4/A,9-VII. (el, 0!.Slowa) | 

Wśród wszystkich pogłosek rozcho- 
dzących się ostatnio na temat pod- | 
wyżki płac urzędnikom państwowym, 
to jedno jest pewne, że od dn. 1 
sierpnia r.b. urzędnicy otrzymają do- 
datek mieszkaniowy w stusunku jak 
wzrost komornego ustawowego. 

W poniedziałek w gabinecie eko- 
nomicznym rozpoznawana była spra- 
wa zasadniczych podwyżek, Pan Mi. 
nister Czechowicz otrzymał memorjał 
komunikujący mu, że 75 proc. urzę- 
dnikow mie posiada minimum po- 
trzebnego do egzystencji a podwyż- 
szenie płac jest naglącą kwestją pań- 
stwową, 

Referat min. Kwiatkowskiego. 
WARSZAWA, 9.VII, (żel.wł. Słowa) 

Na Komitecie Ekonomicznym minister 
Kwiatkowski wygłosił referat o poło- - 
żeniu gospodarczem w związku z bi- 
lansem handlowym i nowym kursem 
polityki celnej.jDyskusję w tej materji 
odłożono do następnego posiedzenia. 

Inspekcja min. Niezabytow- 
skiego. 

WARSZAWA, 9—VIi. Pat. W 
dn, 8 bm. powrócił do Warszawy z 
podróży służbowej do województw . 
wschodnich minister rolnictwa Nieza- 
bytowski. Dokonał on w dn. 1 bm. 
inspekcji nadleśnictw w okręgu Dy: 
rekcji Lasów państwowych w Siedl- 
cach, w dn. 4 i 5 bm, inspekcji nad- 
jeśniciw w Dyrekcji Wileńskiej, w dn. 
6 bm. przybył minister rolnictwa do 
Nowogródka na posiedzenie Central- 
nego Związku Kółek Rolniczych i 
zwiedził dotknięte klęską burzy gra- 
dowej okolice w powiecie nowogródz- 
kim. W dn. 7 bm. dokonał inspek- 
cji leśnictw Dereczyn, Rożany i Pru- 
żany, skąd udał się do Janowa Pod- 
laskiego na inspekcję państwowej 
stadn'ny. 

W poniedziałek posiedzenie 
Rady Ministrów. 

WARSZAWA, 9—VIi. Pat Na po- 
niedzialek 11. bm, na godz. 5 m. 30 
zwołane zostało posiedzenie Rad: 
Ministrów, : : 7 

W prezydjam Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 9—Vil. Pat. W 

dniu dzisiejszym o godz. 2 po _poł. 
przybył do gmachu Prezydjum Rady 
Ministrów pan prezes Rady Mini- 
strów marszałek Piłsudski i zabawił 
tam do godz. 3 ej pa poł. załatwiając 
sprawy b eżące. 

Pos. Popiel a proces gen. Ży- 
mierskiego. > 

WARSZAWA, 9.ViI, (żel, wł, Słową) * 
W związku z toczącym łsię obecnie 
procesem gen. Żymierskiego oraz wy« 
stąpieniem. prokuratora wojskowego 
krytykującego działalność posła Po 
piela, ten ostatni wystosował do Mar- 
szałka Sejmu list, w którym oświad- 
cza, że gotów jest oddeć wszystkie 
czynione mu zarzuty ocenie kompe 
tentnego forum. 

W liście tym pos. Popiel zwraca 
się z prośbą do Marszałka o zwol- 
nienie go z obowiązku przewodnicze- 
nia Sejmowej kotmisji regulaminowej 
i nietykainości poselskiej aż do cza» 
su załatwienia sprawy postawionych 
mu zarzutów oraz prosi p. Marszałka 
o wkroczenie z urzędu w tę sprawę 
i umożliwienie mu odparcia zarzutów. | 
Gen. Lerond na G. Sląsku. 

KATOWICE, 9 Vil, PAT. Dzisiaj 
przybył tu b. prezydent wysokiej ko- 
misji plebiscytowej aljantów na Gór” 
nym S'ąsku Lerond, witany przęz 
przedstawicieli wojewody, wojskowość 
i ludność. Le Rend podczas objazdu. 
wojswództwa stwierdził wiełkie po- 
stępy w rozwoju kulturalnym i go- 
spodarczym Górnego Sląska. 

Kongres P.S.L. Piast. 
POZNAŃ, 9—Vil. Pat. W d 

dniu obrad VI kongresu P,S,L. Piast, 
po referacie politycznym  wice-mar- 
szałka Ssjmu Osieckiego i referacie 
gospodarczym d-ra Kiernika, przyjęto 
rezolucję krytykującą działalność rządu 
i wypowiadającą się za rozwiązaniem 
Sejmu. Kongres uchwalił wysłać de- 
legację do prymasa Hlonda celem 
złożenia mu hołdu z okazji nominacji 
na kardynala, 

LAT L I DS EINIKIS 
stwo wewnętrznego spokoju i zgody 
a zaś Świetność otworzy na Wilno 
zachwycone oczy szerokiego świata. 

J.
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Kolej Wilno—Troki. 
Żadna wycieczka, żaden pojedyń- 

czy turysta, ani też osoba wybitna, w 
charakterze oficjalnym podróżująca, z 
chwilą przyjazdu do ziemi Wileńskiej 
ominąć nie może tej miejscowości, 
która, w pobliżu Wilna położona, jest 
jakby z kraju baśni średniowiecznej 
wyjęta. 

Mowa jest o Trokach, które ze 
swoimi rozległymi jeziorami (mor”e 
Trockiel) i dwunasiu wyspami z kró- 
lującą pośród nich wyspą zamkową, 
est zaiste perłą okolic Wilna, miej: 
scowością pociągającą nietylko mala- 
rza, poetę, lub historyka, lecz każde- 
go miłującego przyrodę, sport wodny, 
wreszcie umiejącego wyczuć natury 
piękno i starodawnych czasów  le- 
gendę, Miejscowości tej urok i chara- 
kter swoisty znany jest oddawna 
Wilnianom. Wszak niejedną chwilę 
spędzili: tam Filareci, na jednej z wysp 
lubiał dumać Słowacki, Kondratowicz 
krajoobrazowi temu prześliczne strofy 
poświęcił, zarysowali zamczysko Smu- 
glewicz, Orda, Gerson, zaś wielcy 
książęta litewscy, takoż jak i Jagiello: 
nowie, ze względu na dobry klimat 
zamieszkiwać woleli w Trokach, ani- 
żeli w Wilnie. 

Przy okazji bytności w Wilnie Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej, zwie- 
dzenie Trok przez Niego w dniu 
czwartego lipca, było jednym z naj- 
bardziej barwnych fragmentów koń- 
czących Jego pierwszą podróż po pół- 
nocy Polski. Najwyższy dostojnik 
Rzeczypospolitej bytnością swoją w 
miejscowości tej podkreślił jakby jej 
znaczenie i o tem słów kilka należa- 
łoby wypowiedzieć. 

Czas jest najwyższy, ażeby dla tak 
wielkiego ośrodka, jakim jest Wilno, 
urządzić w pobliżu miejscowość, któ- 
raby zadawalniając wymagania este- 
tyczne z kr.jobrazu pochodzące, mo- 
głaby równocześnie ze a na 
zdrowotność i rodzaj terenu być miej- 
scem wypoczynku, zabawy i sportu. 
Troki mają wszystkie dane, ażeby w 
najbliższym już czasie stać się takiem 
„Lustortem” dla Wilna i spoleczef- 
stwo winno się zakrzątnąć koło urzą- 
dzenia dla siebie samego tego miej- 
sca. 

Stworzyć więc należy przedewszyste 
kiem szybki, tani, dogodny dojazd, 
pozatem zaś w samem miejscu dać 
urządzenia niezbędne, ażeby bez na- 
rażenia się na denerwujące niewygody 
spędzić by tam można było krótszy, 
lub dłuższy czas od pracy wolny. 
Troki, jak obecnie, są pod każdym 
względem upośledzone—nie mają wy- 

' godnego dojazdu, nie mają hotelu, 
schroniska nawet, nie mają też restau- 
racji na sposób europejski urządzonej. 

Są to luki, które wypełnić należy 
conajrychiej, przez wzgląd nietylko na 
samych wilnian, lecz i licznych rzesz 
turystów, zwiedzających tamte strony 
co sezonu. 

Przedewszystkiem więc nasze wła: 
dze kolejowe powinny zbadać stosun- 

ki, warunki na miejscu i niezwłocznie 
przystąpić do budowy odnogi kolejo= 
wej do „samych Trok dochodzącej, 
gdyż łatwość i szybkość dojazdu sta- 
nowić będzie o łicznej frekwencji pu- 
bliczności i zwiększeniu ruchu towa- 
rowego, co się wszak opłaci. Urzą: 
dzenie łatwego i taniego dojazdu sta- 
nowić będzie o opłacalności zbudo- 
wania hotelu i restauracji (bodajby 
przyzwoitej kawiarni na początek) i w 
warunkach tych przedsiębiorstwo pry- 
watne nieuniknienie podjąłoby się tej 
imprezy. 

Równocześnie zwrócić powinno 
'społeczeństwo kresóws uwagę na stan 
zabytków trockich, tej największej 
atrakcji okolic Wilna, które zanikną i 
w bezwartościowe gruzy sig obrócą, 
0 ile nie przyjdzie im z pemocą do- 
bra wola i należyte zrozumienie. Pa- 
miętać nałeży, że zamek Trocki jest 

  

„Szkoła Olleńsku” a Pan 
Matusiah. 

Ocena wystawy Wileńskiego T-wa 
- Artystów Plastyków przez pana Matu- 

siaka w „Źródłach Mocy” jest jedno- 
cześnie samookreśleniem się autora, 

" pragnącego być krytykiem na terenie 
Vilna i charakteryzuje go jako czło- 
wieka nie umiejącego zupełnie zrozu- 
mieć istoty ducha Wilna i kresów. 
Opaczne segregowanie wartości wy- 
stawionych obrazów, (choć omówio- 
ne), nie dwuznacznie przemawia za 
pew ną tendencją tej krytyki. Adam- 
ska i Niesiołowski na pierwszem 
miejscu — Ślendziński ze swą szkołą 
na ostatniem. Wszyscy mają się zapo- 
wiadać świetnie, nie oszczędzano im 
koniplementów z klepaniem po ra- 
mieniu, aczkolwiek wszystkie obrazy 
ich wykazują braki. : 

Chodzi mi jednak o sprawą poru- 
szonej w tym artykule „Szkoły Wi- 
leńskiej", potraktowanej z pewną po- 
błażliwą ironją. Pan Matusiak stwier- 
dza jej istnienie — i to jest najważ- 
niejsze. Mnie się jednak zdaje, że 
ta „Szkoła Wileńska* nie roszcząca 
zupełnie pretensji do wywrotowych 
ruchów, zasługuje na baczniejszą 
kalę krytyka fachowego — już 
choćby dla tego, że ruch jej nabiera 
coraz to żywotniejszego znaczenia, i 
przybiera charakter żywiołowy, 

Pod nazwą „Szkoły Wileńskiej" w 

Wawelem kresowym, któryśmy w 
spuściźnie dostali i który zachować 
od zagłądy jest obowiązkiem naszym. 

Sprawa dojazdu do Trok, jak i 
inne, łączne, niejednokrotnie porusza- 
ne były przez wybitnych przedstawi- 
cieli społeczeństwa, że wymienię tu 
p.p. profesorów U S.B. Rydzewskie« 
go i Limanowskiego, którzy skiero- 
wali swój apel przedewszystkiem do 
mieszkańców Trok. Przypuszczać па 
leży, że kwestja załatwienia dojazdu 
do Trok nie jest obca naszym wła: 
dzom administracyjnym, kolejowym i 
samorządowym, chodzi więc 0 prze- 
jawienie ze strony szerszega ogółu 
inicjatywy w kierunku conajrychlejsze- 
go zrealizowania projektu dostatecz- 
nie już dojrzałego. 

Kwestję łatwej, szybkiej i taniej 
komunikacji z Wilna do Trok należy 
ruszyć z martwego punktu. 

Dojazd ten powinaiśmy mieć już 
w roku przyszłym. 

Leopold Broniewicz. 

NOWOGRÓDEK. 
— Dziwne przep'sy. W związ: 

ku z notatką p. t. „Zachowanie po- 
licji w Nowogródzkiem* otrzymujemy 
od p. Stanisława Brochockiego, człon- 
ka zarządu oddziału Nowogródzkiego 
kresowego związku ziemian, następu- 
jące wyjaśnienie: 

czasie dorocznego zebrania 
sprawozdawczego  Nowogródzkiego 
oddziału kresowego związku ziemian, 
które się odbyło w dniu 27 czerwca 
br. w lokalu związku zjawił się przed- 
stawiciel wydziału bezpieczeństwa 
wacawcgo Starostwa, urzędnik te- 
gož pan K, i nie wchodząc na salę 
posiedzeń, poprosił © rozmowę ze 
mną. Gdy wyszedłem, oznajmił mi w 
formie, zresztą, najbardziej uprzejmej 
iż Starostwo nic nie wie oficjalnie o 
odbywającym się zjezdzia ziemian, i“ 
prosi o porządek dnia i wyjaśnienie. 

Odpowiedzialem, iż to jest nasze 
doroczne zebranie, odbywające się w 
zamkniętym lokalu, na co specjalnego 
pozwolenia nie trzeba, i że o dniu 
zebrania była wzmianka w  miejsco- 
wem „Życiu Nowogródzkiem”, oraz 
że na zebranie był zaproszony w cha- 
rakterze gościa między inaemi i pan 
Starosta Nowogródzki, który, niestety 
na zebranie nie przybył. 

Przedstawiciel Starostwa poprosił 
o porządek dnia, który mu wręczyłem 
1 widocznie zadowolnił się mymi wy- 
jaśnieniami, gdyż więcej nie interwen- 
jowal. 

Nazajutrz, specjalnie wybrana de» 
legacja, w osobach członków zw, zie- 
mian pp. Brzozowskiego i Olezzy, u- 
dała się do urzędującego zastępcy 
starosty Nowogródzkiego pana H. 
prosząc o wyjaśnienie faktu, mie no- 
towan go dotychczas nie tylko w hi- j 
storji Nowogródzkiego, ale i wszyst- 
kich innych oddziałów kresowego zw. 
ziemian. 

Pan zastępca Starosty wyjaśnił de- 
legacji naszej, iż działał ściśle na 
podstawie obowiązującego przepisu o 
meldowaniu wszelkich zebrań  insty- 
tucji bez względu, że takowe są zale- 
galizowane i że zebranie odbywa się 
w siedzibie instytucji, i że nawet był- 
by uprawniony do. ukarania Nowogr. 
oddziału zw. ziemian karą 50-ciu zło- 
tych ża niedokonanie formalności za- 
meldowania, jednakowoż z przysługu- 
jącego mu prawa nie skorzysta. 

Delegacji wobec tego nie pozosta 
wało nic innego, jak przyjęcie powyż- 
szych wyjaśnień do wiadomości, oraz 
opuszczenie gab'netu pana Starosty 
w przeświadczeniu, iż jednak na na- 
szych biednych Kresach rzeczywiście 
zaczynają się dziać dziwne, a dla nas 
przygnębiające rzeczy. 

ZH 
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świecie artystycznym i kulturalnym 
polskim znany jest kierunek w ma- 
łarstwie hołdujący wyraźnie formie. 
Jest to poprostu luźny związek ma- 
larzy rozmiłowanych w konkretnej, 
materjalnej formie i  odczuwający 
wszystko, co stanowi pewną względ- 
ność nie dając się określić jako 
kształ. Вех wątpienia najwybitniej- 
szym przedstawicielem tego kierunku 
jest Ślendziński Kierunek ten w 
Wilnie liczy zaledwie kilku wyznaw= 
ców, w Warszawie zaś kilkunastu, 
stanowiących poważną grupę naj- 
zdolniejszych uczniów Szkoły Sztuk 
Pięknych. Co do innych miast pol- 
skich — nie wiem. 

Ie jest w tem racji, czy kierunek 
ten się ostoi i będzie przodującym 
w Sztuce — wykaże to przyszłość. 
Stwierdzić można tylko to, że coraz 
to się rozszerza, -zwolennicy przyby= 
wają, praca wre. A kto skosztował 
tej pracy — do innej już nie wraca. 
Zamiłowanie do formy budzi potrze-- 
bę jasnego w niej wypowiadania się 
— stąd wypływa ten specyficzny 
Sposób jej traktowania pod wzgłędem: 
faktury w malarstwie. Stąd wynikają. 
nowe oddawna zapoznane technicz-- 
ne ftudności. Poszukiwania w dzie- 
dzinie natury formalnej, jak dobór: 
materjałów do pracy, ich bezwzględ- 
nie wysoki gatunek i inne wartości od- 
najdujące się w obrazach jako wysiłek: 
twórczy. 

Miłość do formy przestrzennej,. 
do jej gładkiej, czy  chropowatej, 

„obrazów, ażeby postawić je w szeregu 
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CO TO JEST POLSKA? 
Odczyt londyński Chestertona o wrażeniach z Polski, 
ŁONDYN. 9 7 Pat. Znakomity pisarz angielski Chesterton wygłosił 

wczoraj w villi St. Hall odczyt pt. „Co to jest Połska*. Przewodniczył 
licznemu zebraniu poseł polski Skirmunt. Obok posła zasiadł kardynał 
Bourne. Zagaił zebranie poseł Skirmunt wyrażając zadowołenie z powodu 
tego, że Chesterton poszedł za radą, którą daje każdemu Anglikowi szu- 
kającemu informacyj o *Polsce, ażeby pojechał zobaczyć kraj ten na 
własne oczy. 

Chesterton w odczycie swym podkreślił cywilizacyjną rolę historycz- 
nej Polski wśród niecywilizowanych wówczas narodów, jej wczesną konso- 
lidację jako potężnego narodu i pionera parlamentaryzmu, trwałość jej 
imienia, które przetrwało najcięższe burze. Chesterton podniósł wysoką 
cywilizację współczesnej Polski, stojącej w rzędzie najkuliuralniejszych 
państw. Europy. 

Po Chestertonie zabrał głos Hilaire Belloc, przestrzegając Anglję 
przed jej błędną polityką, niedoceniającą poważnej roli Polski, jako nie- 
zbędnego czynnika europejskiego. Przemawiał wreszcie prof. Dyboski, 
przedstawiając tendencje polityczne Polski. Pabliczaość z wielkim entu- 
zjazmem oklaskiwała wszystkich mówców. 

Niebywała powódź w Saksonii, 
BERLIN. 9.Vil. PAT. Na pograniczu sasko-czechosłowackim w nocy 

z piątku na sobotę nastąpiło oberwanie chmury. Straszliwa burzą znisz- 
czyła całą dolinę rzeki Miiglitz, Wskutek oberwania się - chmury rzeka 
Myglitz wystąpiła z brzegów i zalała całą dolinę niszcząc całkowicie nie- 
tylko, drobne wioski lecz także 1 większe miejscowości, a mianowicie 
miejscowość kuracyjną Dergeshumier. M'asto Pirma zostało przez burzę 
poważnie uszkodzone. W samym mieście naliczono dotąd 21 wypadków 
śmierci przez utonięcie. Miasto Gasshutte nawiedzone zostało jakgdyby 
potopem. Powódź zalała dworzec, woda zatopiła pociąg, zalewając go do 
wysokości połowy wagonów. Podróżni nie mogli się wydostać z pociągu. 
Kilka osób, które starały się ratować przez okuo porwane prądem 
utonęły, 

Dopiero po upływie 2-ch godzin straż pożarna i oddziały pionierów 
zdołały wydobyć z pociągu kobiety i dzieci, kłóre umieszczono w bez- 
piecznem miejscu. Cały dworzec obecnie jeszcze pokryty jest do wyso- 
kości 1 metra błotem i szłamem. Inny pociąg na szczęście bez podróżnych 
został pad wływem naporu wody strącony z plantu kolejowego do rzeki. 
Wagony spiętrzyły się jeden na drugim. Przywrócenie komunikacji z 
miastem Gasshutte będzie mogło nastąpić dopiero za kiłka tygodni lub 
miesięcy, gdyż szyny w tej okolicy są na przestrzeni kilku kilometrów 
pozrywane przez powódź. 

Ofiary huraganu. 
BERLIN, 9-:VIL. PAT. W miejscowości Gottlcube powódź zniszczyła niemal poło- 

wę miasteczka. Ze 130:tu domów połowa przestała istnieć. Położona niedaleko wioska 
Bisengrund została zupełnie zniesiona przez powódź. Starosta tegofpowiatu oblicza licz- 
bę ofiar w ludziach na 150 osób. ° z ‚ 

WEJMAR| 9-VII, PAT. Jednocześnie z katastrofą oberwania chmury w Saksonji 
przeszedł huragan nad Turyngją, Uderzenia piorunu uszkodziły do tego stopnia urzą- 
dzenia elektryczne, iż Wejmar, Erfurt i 3 inne miasta są zupełnie pozbawione oświe« 
tlenia elektrycznego. Przedmieścia Wejmaru zalane. Połączenia telegraficzne i telefonicz- 
ne przerwane. 

В BERLIN, 9.Vii, PAT. Biuro Wolffa donosi z Manhelmu, 2е м nocy z piatku па 

sobotę stacja meteorologiczna zanotowała opady wynoszące 41 litrów wody na 1 metr 
kwadratowy. 

WRÓCŁAW, 9.V]i, PAT. Burza która przeszła nad Sląskiem w nocy z piątku na 
sobotą wyrządziła poważne szkody szczególnie w gminie hantenberskiej, Pociągi kursu- 
ją z opóźnieniem. 

Lot Rzym—Nowy York, 
MEDJOLAN; 9 VII. PAT, Corrieredelia Sera donosi z Nowego Vorku, 

że wedlug zapewnień prasy. Hearsta,lot z Nowego-Vorku do Rzymu bę: 
dzie przedsięwzięty jeszcze przedkońcem lipca r. b. : 
TAKDIT IKS WRTEWECE JOY 

Przybycie wycieczki weteranów z Ameryki, 
WARSZĄWA, 9.VII, (fel, wł..Słowa). Do Gdyni przybył statek wiozący wyciecz* 

kę 500 weteranów z Ameryki. Goście zwiedzą cały kraj poczem w początkach sierpnia 
przybędą do stolicy, i ŻĘ nah 

Pierwszy powitał wycieczkę komendant portu Zaleski. Po wpłynięciu parowca do 

portu powitał amerykańskich Polaków gen. Zaruski w imieniu prezesa Rady Ministrów 
i ministra Spraw Wojskowych Piłsudskiego, imieniem ministra Zaleskiego witał komi- 
sarz generalny Strasburger. Po nabożeństwie uczestnicy wycieczki udali się na śuiada- 
nie, gdzie wygłoszono wiele przemówień powitalnych. : 

Imieniem uczestników wycieczki przemawiał pułk. dr. Starzyński, prezes rady mią- 

sta Chicago Adamowicz imieniem burmistrza miasta Chicago, ks. Jaworowski 1 inni. Po- 
rucznik Wilk toastował na cześć wielkiego twórcy armji polskiej w kraju, Piłsudskiego 

twórcy armji polskiej we Francji Haliera, Przeszło 200-tu uczestników wycieczki odje- 
chało do Torunia, resztą innemi, pociągami w różne strony Polski. 

Wykrycie szajki fałszerskiej w Krakowie. 
KRAKÓW, 9-VII. PAT. Organa wydziału śledczero wpadły na trop s:aj 

ki, która przygotowywała fałszywe znaczki stemplowe S0:groszowe, 1, 2, 3 1 5- 

złotowe. W związku z tem aresztowano kilku osobników. Fałszerze przygoto - 
wali materjały do wykonania 1.800 arkuszy znaczków dwuzłotowych, 1400 — 

trzyzłotowych i 1400 pięciuzłotowych, przez co, wziąwszy pod uwagę, że każ- 

dy arkusz ma 1000 sztuk znaczków, wyrządziliby Skarbowi Państwa szkodę w 

kwocie 1600000 złotych. Gtównym organizatorem Sid był niejaki Goldfin- 

ger, liczący lat 35, wykonawcą zaś rysownik Izauk Spalwasser, lat 34, litograf 

krakowski, który sporządzał kiisze znaczków stemplowych. Wreszcie do szajki 

należał Kazimierz Rogalski, który pracował przy pracach litograficznych. 

Samobójstwo przy pomocy łyżek blaszanych. 
WARSZAWA, 9VII (fel. wł. Słowa). Otosny morderca 8. p. d-rowej Olechnowi- 

czowej w mieszkaniu na Podwalu, posługacz Koliński połknął w więzieniu w celach 

samcbójczych łańcuszek od zegarka i dwie łyżki blaszane, Przedmioty te znajdowały 

się w żołądku w przeciągu 2 dni paczem morderca przyznał się. Natychmiast zarządzo* 

no operację i wyjęto połknięte przedmioty. 

    

NADE:ŁANE 

AGRUMINA 
RY włoski ekstrakt cytrynowy, do 
emoniad i t. p. znakomity środek orzeź- 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 
w aptekach, droguerjach, lepszych handlach 
kolonialnych: Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji «Tytany>, 

Lwów, Rzeźnicka 6. Telefon 36—52. 

declna pasta do zębów 

KREM PERŁÓWY 

  

  

HNATOGIĆZ, Loów, 
$  DRUSKIENIKI 
Iš w uubionym i najzdrowotniejszym i 
'4 rejonie zdrojowiska wraz z wybornem 

'9 2 ostatnie, łączne pokoje z werandą 

utrzymaniem, w pobliżu zakładu i $ 
p!aży — odnajmę zaraz rodzinie lub + 

zbiorowo. 4 
Ul. PIASKI 12, wiadomość Giedroyć. $ 

Mydło og0rkowe 
HNATOGICZ— Loów. 

  

gumy istny cud 

. Dają lekki, 

elastyczny 

chód,     
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DOBRA GOSPODYNI i 
w mieście czy na wsi, 

potrzebujący Sukni, ubrania 

skorzysta z prawdziwej okazji 
zaopatrzenia się w potrzebny materjał 

CENACH NIERYWALE 
NISKICH | 

w firmie 

ROMAN RUCIŃSKI, 
WIELKA 50 

każdy, 
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na Wielkiej 
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Posezonowej 
wełen i jedwabi, 

РОС2А ТЕ -К WYPRZEDAŻY: 

poniedziałek dn. lisgo lipca. 

ETEFIEFEJEEHE RE EI! 

  

i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia žolądkowe, dolegli- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia hemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie наг т 

> 
Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 
pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 
a przedewszystkiera uzdrawiają Żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, Oraz usuwają 

obstrukcję. 

Ziała z gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następstw.m których jest 

reumatyzm i artretyzm. 

Zioła zjgór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 
Cena pół pudełka Zł. 1.50, 
podwójne pudełko Zł. 2.50 

Sprzedaż w aptekach i składach 
aptecznych. 

EAS 

Niezwykle korzystnie 
z gwarantowanem zabezpieczeniem 
ulokujemy natychmiast GOTÓWKĘ 

na oprocentowanie 
1.000 DOLARÓW 
1.000 DOLARÓW 

800 DOLARÓW 
100 DOLARÓW 

Dom H.-K. <Zachęta» Gdańska 6, 
1 piętro, tel. 9—05. 

| 

Bol Zen 

  

lub palta 

Wysprzedaży 
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Komitet _ | Dziś 10 VII ZAWODY LOTNICZE 11-go Myśl. p. lotn, na lotnisku na Porubanku. 54:44: | PO 
Wojewódzki Dojazd na Porubsnek specjalnym pociągiem o godz. 13 min, 25 oraz autobusami odchodzącemi z Placu Katedralnego | Wień ki 

Wileński z pod Gmacliu Województwa. — Pociąg powrotny o godz. 20. Podczas zawodów przygrywa orkiestra wojskowa. 1 ileńs| 
L. O. P. P. | Bufet na miejscu. — Ceny biletów: Siedzące 2 zł, wejściowe 1 zł, dla uczni i żołnierzy 50 groszy, dla członków | L. O. P. P. 

L. O. P. P. 50 proc. rabatu. 

powierzchni, do krzywizn i załamań iluzjami, wizjami i tumanem — zosia: 
wymaga ścisłej rzemieślniczej pracy, 
pełnej pietyzmu w jej oddawaniu. 
Można mieć dużo zastrzeżeń subjek- 
tywnych co do wartości wystawionych 

czenie, że impresjonizm doby ubieg- 
łej zdemolował do cna wszelką szko- 
łę jako wyraz umiejętności i świado- 
mej pracy nakazuje wyznawcom „Szko- 

ło potępione i pogrzebane. Przeświad-- 

dzieł sztuki klasycznej. Należy jednak 
zwrócić uwagę panu M. na czystość 
ich wykonania, na zupełne wirtuozow= 
stwo w opanowaniu pędzla, na nie- 
pokalaną gładkość i czystość po- 
wierzchni obrazu. To są rzeczy któ- 
rych przeoczać nie wolno i tego na» 
wet warto się nauczyć, bo to są pod- 
stawy na których powstają dziela 
monumentalne. Żmudna rzemieślnicza 
praca, opracowanie tego najtrudniej- 
szego rzemiosła — malarstwa leży w 
zadaniach „Szkoły Wileńskiej". 

Trzeba umieć malować, umieć opero- 
wać pędziem i konstruować nim głowy, 
budować nosy, oczy, usta — oto są 
przeszkody, które zdobyć trzeba i 
których nikt dziś nauczyć nie potrafi, 
bo ci co umieli pomarli już dawno. 
Trzeba więc zaczynać na nowol Trze- 
ba zacząć patrzeć na świat prosto, 
bez złudzeń i brać „tak — za tak, 
nie — za nie, bez šwiatlocienia“, jak 
mówi Norwid.  Takiemi są hasła 
„Szkoły Wileńskiej* i stąd wypływa 
ta precyzja w obserwacji natury i ści- 
słość w myśleniu. 

Miłość do formy opuściła tych 
fudzi z obłoków .na ziemię i 
zaprzęgła do roboty, wszystko 
więc co było: tylko związane z 
chwilowym nastrojem, wrażeniem, z 

ły Wileūskiej“ išė samodzielnie i zry: 
wać wszystko co z mim łączy, jak 
z elementem destrukcyjaym. W Wil- 
nie kierunek ten się rozwija i znajdu- 
je zrozumienie. Teren Wilna i warunki 
temu sprzyjają. 

* 
Nadmieniając, że pan Matusiak 

przeoczył znaczenie „Szkoły Wileń: 
skiej” i zbyt jednostronny wydał sąd 
o wystawie, dla pojaśnienia chcę przy- 
pomoieć sprawę krytyki jego pomni- 
ka Mickiewicza dłuta Szukalskiego, tak 
potępianego przez jednego z propaga- 
torów „Szkoły Wileńskiej" S. Woźnie- 
kiego. Otóż rozumiejąc tylko cześć dla 
formy, można pojąć, dlaczego przyję- 
cie pomnika tego spotkało się z ta- 
kim oporem ze strony wilnian. Pom- 
nik ten nie miał nic z nią wspólnego. 

Te wypociny zdziczałego w ka- 
wiarnianych narkotykach artysty, ja- 
kieś rozbestwienie i arogancja poda- 
wanych przez siebie przekonań czysto 
osobistych, — nie jest bynajmniej 
jeszcze dziełem Brzekonanpaa o głębi 
wartości swoich genjusza. Był to ty- 
powy objaw symboliki odziedziczonej 
po Niemcach (po Monachjum), Twór- 
czość oparta na przesłankach kałkula- 
cyjnych. Dajmy na to — teza: „Mic- 

kiewicz krwią serdeczną karmi Pol- 
skę”*, A więc — „Mickiewicz“, to 
nagi człowiek o głowie wieszcza; 
„krew serdeczna to rana w 
okolicy serca; „karmił  polskę“ 

więc orzeł, ewentualnie polski, 
pijący krew, (że karmi z ręki—to się 
nie liczy)... I ta zbołała postać nagie- 
go człowieka, skatowanego, aciekają 
cego krwią, ta szarpana, niespokojna 
sylweta, strzępy bryły miały stanąć 
na tle klasycznej architektury, zrodzo- 
nej w słońcu, w błękicie nieba i ra- 
dości życia. Czysta, archaiczna, po- 
tężna forma i wywłekanie na wierzch 
wewnętrznych bólów obnażonej duszy 
przez wywierconą: dziurę w brzuchu. 
Struktura psychiczna twórczości Szu- 
kalskiego bliską i. pokrewną musi 
być panu M. — i stąd obrona tego 
pomnika. Dalekim jednak jest ten 
pomnik dla tych, co «kochają jasne 
światło słoneczne j przestrzeń, mają- 
cych od dzieciństwa przed oczyma 
fasadę katedry, monumentalność jej 
kolumn i całą statycznosć architektury 
Wilna, jego kościołów i pałaców na 
tle „pagórków leśnych" i „łąk zielo- 
nych“. 

Konkurs jednak rozstrzygnięto, 
pracę przyjęto — zabierać głos w tej 
sprawie i polemizować może już za- 
późno, otumaniono: zaproszonych 
gości „czarną kawą* (zawsze ta kawa 
koło Sztuki). Chyba jakiś dobroczyńca 
wysadzi go w powietrze, jak zaszcze: 
B grzyba temu dziwolągowi nad 

ilją, potworowi z desek, przyśpie- 

  

szając Bo w jakim że jego- gnicie. 
mózgu mogła powstać myśl ujęcia w 
bryły przestrzenne impresyjną fakturę 
malarską Czysto formalne teoretyczne 
zadanie „bogoiskatiela", eksperyment 
—narzucono i 
monument! 

A rzeczy te wciąż jeszcze powstają 
—jak bąbie na bagnie, jak fermenty 
tych epigonów Sztuki krakowskiej 
wychowanych w  czadzie mrocznej : 
jamy michalikowej | ponurym mi: 
stycznym cieniu zakamarków šrednio- 
wiecza. Jeżeli więc ktoś mial odwagę 

pierwszy przeciągnąć ręce do światła, 
to zrobili to ci, ca ukochali formę. 
Skromna grupa jej wyznawców oparła 
się temu, 

Nieliczny to dotąd zastęp, lecz 
mocny, bo siły swe czerpie z  pier- 
wszego źródła z helieńskiej skarbnicy 
płynącego. Tęsknota do roztopionych 
w słońcu prostych ksztełtów Apollina, 
smukłych i gładkich jak doryckie kor 
iumny, do puttów renesansu, naiwnych 
Madonn quatrocenta i mądrych Sybilli 
da dość mocy po temu, ażeby z po- 
wrotem wgnieść w  trzęsawisko wy- 
chylające się łby Swentorogów, Mild, 
Perkunów i innych bałwanów j raz 
już rozebrać pazdury tego lamusu 
pełnego łatanych guniek, zdeptanych 
kierpciów i zardzęwiałych ciupag, by 
wysławić wreszcie prawdziwie kró- 
lewski pałac godny karmazynowego 
gościa, dziś tak poniewierantgo i za- 
poznanego, któremu na imię— Piękno, 

Jerzy Hoppen. 

przyjęto z góry jako
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KURIER GOSPODARCZY 
Jeszcze © podwyższeniu 
poborów urzędniczych. 
""Przedwczorajszy artykuł mój o 
„sprawach aktualnych”, w którym. po- 
ruszałem kwestję pożyczki zagranicz- 
nej a poprawy bytu urzędników, zbiegł 
się, dziwnym trafem, z artykułem w 
„Głosie Narodu", ujmującym oba te 
zagadnienia w sposób" całkiem” od= 
mienny, nacechowanym wykrzyknika- 
mi demagogicznemi i zalanym żółcią 
zle ukrywaną. 

Podtytuły omawianego artykułu w 
„Głosie Narodu" zapożyczone zestały 
widocznie z „Robotnika*: „Dwie kom- 
promitacje*| (mowa o odroczeniu po- 
życzki i niepodwyžszeniu, poborów 
urzędniczych); „rozgoryczenie wśród 
mas funkcjonarjuszy państwowych»! 
„bezczynność centralnych. organiza- 
су]"!, „do dymisj*! i t. d. 

„Głos Narodu" dostarcza dodat- 
kowych dowodów potwierdzających 
wysuniętą przezemnie tezę, że sfery i 
stronnictwa nieprzychylne lub wrogo 
względem rządu obecnego nastrojone 
z braku innych sposobów walki ima* 
ja się sposcbów nie licujących z 
obowiązkami elementarnemi obywate« 
la Państwa Polskiego. Pomijając spra- 
wę pożyczki zagranicznej, a to z tego 
= że zagranica przestaje po- 
woli ulegać sugestji wrogich obecne- 
mu rządowi elementów, zastanówmy 
Się na chwilę nad skutkami systema- 
tycznego jątrzenia urzędników. W tem 
lątrzeniu „Głos Narodu" przoduje, 
czytamy bowiem w powołanym na 
wstępie artykule następujący apel do 
czynnego wystąpienia urzędników: 

<Z tupetem rozreklamowano drugą obie- 
tnicę p. Bartla: o 25-procentowej podwyżce 
płac urzędniczych z dniem 1-go lipca. Obie- 
tnica ta wyszła od rządu z jednej strony pod 
naciskiem rozgoryczonych do ostateczności 
niedostatkiem rzesz A z drugiej 
zaś dla zdobycia sympatji tych sier wobec 
ewentualnych wyborów na rzecz sanacji. 
Piasterek 25-procentowej podwyżki miał za- 
lepić jątrzącą AE w istocie zdołał na pe- 
wien Czas odurzyć łatwowiernych nadzieja- 
mi na poprawę bytu. Rychło jednak nastą- 
piło roz:zarowanie. Komunikaty półoticjalne 
doniosły najpierw — dla przygotowania opi- 
nji—że podwyżka rozłożona będzie na dwie 
raty; pierwszą w lipcu, drugą w sierpniu. 
Następnie przesunięto termin drugiej raty do 
grudnia, wreszcie ząkomunikowano, že za 
pierwszą ratę liczyć się będzie już dawniej 
przyznana 10-procentowa podwyżka. W koń- 
cu przestano mówić wogóle o podwyżce 
płac, a tylko o podwyższeniu dodatku mie- 
szkaniowego, który móże będzie uregulowa: 
ny, a w każdym razie wzrośnie w odniesie- 
niu do urzędników niższej kategorji conaj- 
wyżej o kilkadziesiąt groszy lub parę zło- 
tych miesięcznie. A tymczasem Związki urzęd- 
nicze wołają i żebrzą o-maprawę krzywd. 
Odzywają się coraz częściej głosy wzywają: 
ce do walki najostrzejszej. Rozgoryczeniu te- 
mu daje m. in. wyraz ostatni numer «Jedno 
ści», organu Związku Zrzeszeń Urzędników 
Małopolski. Piętnuje ona bezczynność cen- 
tralnych, warszawskich organizacyj. 

Oczywiście dalsze przeciaganio struny 
i nadużywanie urzędowych obietnic i termi- 
nów, nie da się utrzymać. 

Skierowywanie pretensyj wskutek do: 
znanych zawodów pod adresem Sejmu, jest 
oczywiście niewłaściwem. Wiadomo bowiem, 
że z wnioskami o podwyżkę płac urzędni- 
czych występować powinien przedewszyst- 
kiem rząd a względnie minister skarbu, po 
dokładnem zbadaniu źródeł pokrycia tych 
wydatków. — W przedłożeniu rządowem win- 
my znaleźć również' propozycje pokrycia dla 
uchwalenia ich przez Sejm. W każdym razie 
inicjatywa należy do rządu, a nić do stron- 
nictw, których wystąpienie traktowanoby w 
tych kwestjach zawsze za połączone z pew- 
ną demagogją. ; 

Trzeba jednak, by rząd miał dobrą wo- 
ę okazania tej inicjatywy». 

Intencje wyreźne: obecny rząd nie 
ma dobrej woli do okazania inicja- 
tywy w sprawie tylu tysięcy upośle- 
dzonych... 

Sfery rządowe winne zastanowić 
" gię nad cbecną sytuacją. Psychologja 
szerokich mas urzędniczych winna 
być im dobrze znana. Jeszcze przed 
dwoma laty pisałem, że ogół urzę- 
dników przestał być, a raczej dotych- 

„ Czas nie jest świadomy historycznej 

- 

roli, jaką w budowie i rozbudowie 
Państwa winien odegrać. Jaki jest po- 
ziom urzędnika? Odpowiem nato w 
kilku słowach. Nie «nadn.ierna» ilość 
urzędników była przyczyną stopnio- 
wego rozpanoszenia się biurokraty- 
zmu w Polsce w jego najmonstruał- 
niejszej, jak to obecnie widzimy, po- 
staci. Prawidłowe urzędowanie wymaga 
szybkiej, jasnej decyzji. Istniejące 
ustawodawstwo z jego brakami, 
sprzęcznościami i miedomówieniami 
na takie europejskie urzędowanie nie 
pozwalało. A któżby chciał ponosić 
odpowiedzialność za niewłaściwą być 
może decyzję. Utarłe się więc świa- 
dome przewlekanie sprawy, stawianie 
formalnych przeszkód. Pozatem przy: 
czyniło sę do tego zmechanizowa- 
nie czynności urzędnika przez. wpro- 
wadzenie zasady  «jednoosobowości 
władzy» i uzależnienie postępowania 
od formułek manipulacyjnych, których 
życiowość nikt nie sprawdzał a które 
wylęgły się w mózgach abstrakcyj- 
nych, funkcjonujących poza życiem 
rzeczywistem. 

W ten sgosób powstało podłoże 
biurokratyzmu w Polsce. Nie mery- 
toryczne załatwienie, lecz zgodność z 
przepisami formalnemi stanowiło kry- 
terjum należytego wykonania. Opero- 
wano formułkami  manipulacyjnemi 
jako sprawdzianem wiaściwego trybu 
postępowania. Wydajność urzędu obli- 
схапо za pomocą ilości napisanej ko- 
respondencji Ogrem czasu: stracono 
na stworzenie terminów — dziwolą: 
gów jak «widimować»,  «intimować», 
«mundować» i t. p., na ustalenie w 
jakiego koloru teczkach -należy prze- 
chowywać tę łub inną koresponden= 

cję — zapomniano tylko o skutkach 
mechanizowania: czynności. Urzędnik 
przestał być świadomym: swych — гач 
dąń, stał się. biernym wykonawcą 
manipulacyj biurowych. Stał się wy- 
robsikiem. Między nim a pojęciem 
państwowości wyrosła ściana, Urzę- 
dnik państwowy przestał rozum eć, 
że jest wyrazem państwowości. w jej 
realnym przejawie. | odiąd zrodził 
się syndykalizm urzędniczy. Stanowi 
on. zaprzeczenie pojęcią państwowo* 
ści, — albowiem nie do pomyślenia 
jest, tak abstrakcyjnie jak życiowo, 
by urzędnik państwowy mógł w sto- 
sunku do państwa występować jake 
strona, skoro sam jest wyrazicielem 
państwowości w realaym stosunku 
państwa do społeczeństwa, Byliśmy 
niestety. świadkami. do. czego -prowa- 
dzi syndykalizm urzędniczy: w okre- 
sie rządów Witosa poważnie rozwa- 
żano, kwestję strajku urzędników pań: 
stwowych, innemi słowy kwestję po- 
grzebania państwowości polskiej. 

Ten stan rzeczy stwarza pomyślne 
warunki dła wystąpień «Jedności» 
małopolskiej i jej żyraatów moralaych, 
panów z endecji i piasta. Czy pań 
stwowo myślące-jednostki z pośród 
urzędników zdołają opanować tem 
wrogi państwowości polskiej nastrój — 
rychło się przekonamy. Ufamy jednak, 
że- opanują, że moralny prestige rządu 
obecnego zaważy w zrozumieniu о- 
gółu więcej, niż niemoralny wpływ 
przeciwników rządu, żerujących na 
nędzy urzędników, 

Poraz niewiem który powtarzam, 
że rząd obecny najbardziej z pośród 
innych poprzednich przyjmuje do 
serca sprawę zwiążaną z zabezpiecze- 
niem bytu rzeszy urzędniczej. Znajo- 
mość jednak przez większość gabine- 
tu układu sił ekonomicznych i wza- 
jemnego ich stosunku przyczynowego 
połączona z obywatelskiem poczuciem 
konieczności podoorządkewania za- 
szczytu chwilowych uzneń i aplauzów 
zasługom uznawanym tylko w przy: 
szłości, — sprawiła, że Rząd Stanął 
na tem jedynie właściwem stanowisku, 
że poprawa bytu urzędników winna 
być uzależniona ad poprawy ogólnej 
sytuacji gospodarczej Państwa. Nie- 
wątpliwie gdybyśmy mieli rząd socja- 
listyczny, urzędnicy uzyskaliby kosz-. 
tem zaciągniętej pożyczki podwójne i 
i większe pobory—wkrótce jednak nie- 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 
Meteorologii 0. 5. В. 

z dnis 9—VII. 1927 r. 
Ciśnienie 

średnie ) 157 

Temperatura 
sia i 1-23 0C 

Opad za do: | __ 
bę w mm, 

Wlatr j Północno-Wschodni. 
przew iając? 

Uwa gi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1-14 0С 
Maximum za dobę 4-26 OC. 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia, 

SAMORZĄDOWA. 
— Zmiany granc wojewódz- 

twa Wileńsk ego. Pisaliśmy przed kil- 
koma dniami, że prace zdążające do 
ustalenia zmian granic gm. Oreńskiej 
i Koniawskiej pow.  Wil-Trockiego 
dobiegają do końca. Obecnie dowia- 
dujemy się, że na mocy porozumie- 
nia się władz powiatów Wileńsko- 
Trockiego i Lidzkiego ustalony został 
plan, według którego teren gm. Ko: 
niawskiej, zbyt małej i biednej by 
istnieć samodzielnie, rozdzielony by 
został pomiędzy gminą Orańską pow. 
Wileńsko-Trockiego Oraz Ejszyską i 
Ponarską pow. Lidzkiego. 

W najbliższych dniach plan ten 
rozpatrzony ma być przez wojewódz: 
twa Wileńskie i Nowogródzkie. po- 
czem 'w wypadku. zapotrzebowania 
go przesłany zostanie do Ministerstwa 
na zatwierdzenie. 

— Wkrótce ukonstytuuje Się 
skład sejmiku i wydz. powiatu 
Wleńsko-Trock ego. W dniu wczo- 
rajszym ukończone zostały praće wy- 
borcze w gminach pow. Wiłeńsko- 
Trockiego, gdzie ukonstytuowały się 
już zarządy gminne i komisje rewi- 
zyjne. 

W. najbliższych dniach odbędą się 
wybory do Sejmiku. Każda z gmin 
wyłeni dwóch delegatów, którzy na 
pierwszem « zebraniu organizacyjaem 
wybiorą wydział powiatowy, składa- 
iący się z sześciu radnych z wyboru 
oraz przewodniczącego, jakim jest 
zazwyczaj ;z urzędu Starosta, w tym 
wypadku p. L. Witkowski. 

) MIEJSKA. 

— Definitywny termin pierw- 
szego zebran a. nowej Rady Miej. 
skiej. Pan wojewoda Raczkiewicz 
podpisał w dniu wczorajszym pismo, 
w myśl którego Prezydent m. Wilna 
zwołuje na: dzień 14 b. m. pierwsze 
posiedzenie nowocbranej Rady Miej- 
Skiej, podczas którego dokonane zo- 
staną wybory nowego zarządu miasta, 
Podawane dotychczas terminy tego 

ZIEM WSCHODRICH, 
otrzymywanie poborów wogóle lub 
dewałucja złotego zbliżyłyby nas do 
stosunków panujących w  błogosła« 
wionej krainie Kominternu, 

Miast wynosić znane rezolucje 
upodabiające urzędników do strony 
powodowej w stosunku do Rządu; 
należałoby Centrali Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych bliżej za- 
stanowić się nie tylko mad zasadni- 
czemi motywami stanowiska Rządu, 
lecz również nad powodami'szczegól- 
nej inklinacji endecji i Piasta do obro- 
ny przez nią interesów urzędników. 

Uważamy równecześnie, że de- 
strukcyjna praca 2 małopol- 
skiej nadal przez Rząd nie powinna 
być tolerowana. 

Harski, 

KRONIKA MiEJSCOWA. 

— Posiedzenie rolnej komssji 
rozjemczej W dniu 13 bm. odbę« 
dzie się posiedzenie komisji rozjem- 
czej która rozpatrzy szereg zatargów 
powstałych pomiędzy właścicielami 
ziemskimi, a robotnikami rolnymi 
powiatu Wileńsko-Trockiego. 

— (o) Z posiedzenie Okręgo: 
wej. Komisji Złemskiej w Wilnie 
Dala 8 lipca, pod przewodnictwem 
naczelnika biura: Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego p. Witolda Jedko, odby- 
ła się posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. 

Komisja zatwierdziła kilkanaście 
projektów scalenia gruntów poszcze- 
gólnych 'wsi w różnych powiatach 
województwa Wileńskiego, oraz po: 
stanowiła wdrożyć postępowanie sca 
leniowe gruntów w szeregu wsi, w 
tem, mędzyinnemi: a) na obszarze 
88 ha gruntów nadziałowych, należą- 
cych do -gospodarzy wsi. Pawlukańce, 
około 92 ha gruntów folw. Pawlu- 
kańce, własność Państwowego Ban: 
ku Rolnego, i około 10. ha gruntów 
< majątku Bużany, własność Jana i 
Michała Tyszkiewiczów, gm. Niem: fi- 
czyfńskiej, b) okolic'Puziele i Kucewi- 
cze, gm. Koniawskiej, c) wsi Brażoła, 
Koszarki i Nowosiołki, gm. Trockiej, 
d) okolicy Gandziewicze i wsi Dziu- d 
gowiec, gm.-Solskiej, pow. Oszmian- 
skiego, e) Stulgi, : gm. Graużyskiej, 
Szapowały, gm. Holszańskiej, folw. 
Pawlinowo, gm. Kucewickiej, pow. 
Oszmiańskiego. 

ONIK 
pierwszego zebrania nie odpowiadają 
prawdzie. 

— Normowanie ruchu koło: 
wego.'W związku z częstymi wy» 
padkami nieprzestrzegania przepisów 
o ruchu kołowym przez. niepelnolet 
nich Komisarz Rądu na m. Wilno 
polecił ednośnym organom  policyj- 
nym odbierać osobom poniżej lat 18 
nieprzestrzegałącym przepisów o ru- 
chu kołowym, karty rowerowe, 1 0. 
sób tegoż wieku nieposiadających 
kart rowerowych, za wykroczenia te- 
go rodzaju będą zatrzymywane ro- 
wery i doręczane rodzicom za pokwi- 
towaniem i zobowiązaniem  niedawa- 
nia roweru nieletniemu, nieumiejące- 
mu zastosować się do -przepisów, 0- 
bowiązujących w tym względzie. 

Pomaluczku a ruch kołowy zosta: 
nie wreszcie unormowany. 

— [Inspekcja aresztu śledcze- 
go. W związku z zarzutami podjęte- 
mi w prasie białoruskiej o rzekomem 
pobiciu aresztowanego przed kilku 
dniami działacza białoruskiego p. 
Me=nke, w dniu wczorajszym 9 bm. 
Komisarz Rządu na m. Wilno oso- 
biście dokonał inspekcji aresztu śled- 
czego i przeprowadził w tej Sprawie 
szczegółowe dochodzenie. 

WOJSKOWA. 
— (0) Powołanie rezerwistów na ćwi” 

czenia. Na mocy art. 70 ustawy o pow- 
szechnym obowiązku służby wojskowej, 
Min. spraw wojskowych zarządził powołanie: 

1) na 4-tygodniowe zwyczajne ćwiczenia 
szeregowych rezerwy kat. <A» z następują 

cych roczników: a) rocznik 1902 podoficero- 
wie i szeregowcy rezerwy z piechoty, Czoł- 
SM i łączności, b) roczniki 1900 i 1899 po- 

ficerowie i szeregowcy rezerwy- wszyst- 
kich rodzajów broni i służb, z wyjątkiem 
marynarki wojennej, którzy z jakichkolwiek 
powodów ńie odbyli ćwiczeń ustawowych w 
1925 i 1926 

2) na 4tygodniowe nadzwyczajne ćwi- 
czenia szerzgowych rezerwy kat. <A>» z na- 
stępujących roczników: roczniki 1898, 1891 i 
1890 oficerowie rezerwy wszystkich ro- 
dzajów broni i służb z 
ki wojennej. 

‚ 3) na 4tygodniowe zwyczajne Čwicze- 
nia szeregowych rezerwy kat, <A> z roczni- 
A 1903 1902 i 1901 w lotnictwie i balo. 
nach. 

4) na 3-tygodniowe zwyczajne 6wicze- 
nia szeregowych rezerwy kąt, <Ą» z rocz- 
ników 1898, 1892 i 1896 w lotnictwie i ba- 
lonach. P 

Rezerwiści objęci rozkazem o powołaniu 
na ćwiczenia, zamieszkali, względnie prze- 
bywający w Wilnie, którzy nie: otrzymali 
dotychczas kart powołania na ćwiczenia woj: 
skowe, względnie którzy z jakichkolwiek 
innych powodów nie odbyli w roku bieżą- 
cym powyższych ćwiczeń wojskowych, win- 
ni zgłosić się: roczniz 1902 dnia 8 sierpnia 
1927 r., rocznik 1900 dn. 9 sierpnia, rocz. 
1899 dn. 10 sierpnia, roczniki 1903, 1901 
1898, 1897, 1896 1891 i 1890 dn. 11 sierpnia 
1927 r. w P. K. U. Wilno-miasto przy ul. 
Jak. Jasińskiego 12, o godz. 8, skąd. odesła- 
ni będą do swoich oddziałów wojskowych, 

— Wydz. Wykonawczy Komitetu Od- 
budowy kościoła garnizonowego św. Igna- 
cego niniejszem uprzejmie dzigkuje wszyst- 
kim Paniom i Panom, którzy dn, 1 i 2 Jip- 
ca łaskawie wzięli udział w kweście na rzecz 
tegoż kościoła. Dała ona 1414 zł. 62 gr. 
oraz kilka łatów.i litów. «Bóg zapłać!» 

wyjątkiem marynar- 

ległe tereny myśliwskie 

ŁO WO 

— Wojsko pomaga „Reducie”. 
DOK lil wydało rozkaz do garnizo: 
nów prowincjonalnych i poszczegól- 
nych oddziałów  zalecający. okazywa- 
nie pomocy zespołowi „Reduta*, ob- 
pin miasteczka kresowe ce- 
em popularyzowania sztuki. 

— Powrót dowódcy 6 brygady 
KOP. W dniu jutrzejszym przybywa 
do Wilna i obejmuje urzędowanie 
dowódca 6 brygady KOP. płk. Gór. 
ski, który jak.to. podawaliśmy jezdził 
na zawody konne brygady. 

PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Wolne prace i posady. Pafie 

stwowy urząd pośrednictwa pracy po- 
szukuj* następujących _ robotników: 
100 osób da obrabiania: papierówki z 
płacą akordową od 5—6 zł. dziennie. 
Piętnastu kamieniarzy do bicia: ka- 
mieni. w Wołożynie, 50 dziewcząt — 
tkaczek do zakładu tkaniny drzewnej, 
jeden fryzjer, dwaj tracze i piekarz. 

Zgłaszać sę Subocz 20. 

SZKOLNA. 
— Kurator. Okręgu ' Szkolne: 

go Wiieńskego Pan Dr. Antoni 
Ryniewicz dnia 9 go b. m wyjechał 
na dłuższy urlop wypoczynkowy, Za- 
stępuje. p. Siefan.Pogorzelski, Na- 
czelnik Wydziału Szkolnictwa Pow- 
szechnego, 

, — Kurs ogrodniczy dla ko- 
biet. Wobec dającego się odczuć 
braku fachowych sił ogrodniczych 
przy. państwowej ' szkole ogrodniczej 
w-Wilnie zorganizowany zostaje od 
1 września rb. kurs. ogrodnictwa, 
specjalnie dla pań Tego rodzaju 
kurs—jednoroczny zorganizowany jest 
w Polsce po raz pierwszy, Na kur 
sie tym o charakterze sadownitzo- 
warzywnym uwzględnione — zostaną 
przedmioty „pokrewne, jak kwiaciar- 
stwo i parkoznawstwo. Na kurs ten 
przyjmowane będą osoby, które wy. 
każą się swiadectwem z ukończenia 
6 klas gimn. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na Wyd.iale Human stycznym Uni- 

wersytetu Stefana Batorego. W 
t:ymesirze wiosennym bieżącego roku 
akademickiego przystąpiło do egza- 
rminów magisterskich 100 osób, skła- 
dając 129 egzaminów, z których. 118 
ało wynik pomyślny, 

— Bibljoteka publiczna i uni- 
wersytecka z powodu kapitalnego 
remontu wewnętrznego będzie czę- 
ściowo nieczynna, a mianowicie: 

Czytelnie (Publiczna i Czasopism) 
będą zamknięte od 11 lipca do. 15 
września. ; 

Wypożyczalnia—nieczynna od 11 
lipca do 16 lipca, zaś czynna 2 go- 
dziny dziennie (12 — 2) od 18 lipca 
aż do odwołania. 

— (0) Zakończenie roku aka- 
demickiego na wydziale praw- 
nym U. S. B. w Wilnie. W roku 
akademickim 1926—27 ukończyli wy: 
dział prawny U. S. B i uzyskali dy- 
plomy i tytuły magistratów praw: 1 
Ambroszkiewiczówna Zofa, 2) Baj- 
kowski Jan, 3) Izraelitówna Helena, 
4) Ižycki Tadeusz, 5)  Kopacewicz 
Bolesław, 6) Kotlar Mojżesz, 7) Krzy- 
wiec. Wacław, 8) Landsberger Hznryk, 
9) LemiszewskizWaclaw, 10) Popiel 
Michal, 11) Popow Piotr, 12) Puczko 
Bolesław, 13) Rabinowicz Samuel, 14) 
Rio Arwid, 15) Rodziewicz Leonard, 
16) Rudowska Hanna, 17) Ryma- 
szewski Antoni, 18! Srolowicz Ben 
jamin, 19) Szajewski Siefan, 20) Wajn- 
sztejn Mojżesz, 21) Waszkiewicz Sta- 
nisław, 22) Wojcik Stanislaw, 23) Wys 
słouch S-weryn, 24) Zajączkowski 
Henryk, 25) Zajączkowski Kazimierz- 
Wacław, 26) Zakrzewski Walenty 27) 
Zeniuk Adolf, 28) Żuk Henryk. 

KOLEJOWA 
— Inż. Nebieszczański preze- 

sem dyrekcji w Katow.cach  No- 
minacja vice-prezesa wiłeńskiej dyrekcji 
kolejowej p. inż. Niebieszczańskiego 
na sianowisko prezesa takiejże dy- 
rekcji w Katowicach została już de- 
fintywnie uchwalona. ; 

ZBBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zebranie T-wa Ło- 
wieckiego kolejowców. Od 
trzech lat istnieje „w Wilnie. Towa- 
rzystwo Łowieckie pracowników kole- 
jowych, które obecnie liczy około 100 
członków i prowadzi nader ożywioną 
działalność. Dzierżawiąc liczne i roz- 

w obrębie 
Dyr.Kolejowej, T-wo urządza częste wy- 
cieczki myśliwskie. W ostatnim roku 
sprawozdawczym urządzono 12 więk 
szych połowań. 

Towarzystwo to odbyło w ubiegly 
piątek Walne Zebranie doroczne, na 
którem z zadowoleniem przyjęto za: 
równo sprawozdanie z działalności 
jak i kasowe, poczem wybrano zarząd 
w tym samym składzie, co poprzed- 
ni. Zarząd ten stanowią pp. inż, Nar- 
kowicz jako prezes, inż. Grodzki vi- 
ce:prezes, Girjotas sekretarz, Borkow- 
ski skarbnik oraz czżonkowie: Szczu- 
ka, Jabłoński P., Kiełczewski, Janusz. 
kiewicz i Targowski. 

RÓŻNE. 
— Troska monopoiu tytonio- 

wego o zdrowie palaczy. Dy: 
rekcja Państwowego Monopolu Tyto- 
niowego wydało rozporządzenie, aby 
pracownice fabryk tytoniowych przy 
ładowaniu papierosów z ustaikiem do 
pudełek, mie wkładały papierosy te 
tytoniem wgłąb pudełka. Zarządzenie 
te wywołane zostało wzmagającą się 
ostatnio sprzedażą papierosów na 
sztuki, co zmusza sprzedających brać 
każdy niemal papieros do ręki. Przy 
tym systemie ładowania papierosów 

W przededniu wyborów 
Jak już podawaliśmy, wybery do 

Raay Miejskiej Nowej-Wilejki przy- 
niosly 6 mandatów klas. zw. |zawo- 
dowym (P. P: S.), 2 endecji, 1 bez- 
partyjnemu  komiteiowi, 2 klubowi 
pracy i 1 żydowskiemu bezpartyjnemu 
komitetowi. Obecnie, w oczekiwaniu 
zatwierdzenia wyborów i zwołania 
pierwszego posiedzenia nowej Rady 
Miejskiej, prowadzone są pertraktacje 
w sprawie ustalenia kwestii wyborów 
zarządu-miasta, Klasowe związki za- 
wydowe prowadzą intensywną pracę, 

3 

Magistratu w N.Wilejee. 
mającą na celu niedopuszczenie na 
stanowisko burmistrza radnego Ostro- 
rzyckiego, piastującego dotychczas 
tę godność. Kto będzie burmistrzem 
trudno jest obecnie nawet przewi- 
dywać. 

Dotychczasowy zastępca  burtni- 
strza p. Wencel, ebrany ponownie do 
rady z listy Z L. N. cieszy się ogól- 
rem poparciem i nawet P P. S: nis 
widzi przeszkód w pozostawieniu je- 
go na tem stanowisku. 

Wnuk Mickiewicza w Wilnie. 
Bawił wczoraj w Wiłnie przybyły 

z Paryża do kraju na pogrzeb Julju- 
sza Słowackiego. w Krakowie dr. Lu- 
dwik Gorecki z'Paryża, syn córki 
Adama Mickiewicza Marji Gareckiej. 

Dr. Gorecki w rozmowie z Rek- 
torem U. S. B. Pigoniem oświadczył 
chęć poparcia idei odpowiedniego 
uczczenia „C-li Konrada* i obiecał 

dać dia umieszczenia w tej Csli coś 
z mebli po Adamie, przechowywa- 
nych z pietyzmem w rodzinie Wie- 
szcza. 

Ten dar niewątpiiwie przyśpieszy 
Sprawę, o którą zabiegają inicjatorzy 
muzeum w murach po-Byzyljańśkich. 

(o) 

sprzedający będzie wyjmował je z 
pudełka nie ruszając palcami za ustnik, 
co jest ze wzgłędu na higjenę wska- 
zane. 

— Golgota pasażerów auto- 
busowych na linji wilno — Nie- 
menczyn. T:udno jest wprost zrozu- 
mieć dlaczego władze odnośne z ta- 
kim uporem omijają sprawę uregulo- 
wania ruchu autobusowego na linji 
Wilno—Niemenczyn, 

Nie mówimy już o tem, że kon- 
duktorzy tych autobusów ignorują 
złośliwie obowiązujące przepisy i 
wpuszczają do autobusów znacznie 
więcej osób niż to jest przewidziane, 
przez co pasażerowie narażeni są na 
tortury stojąc w okrepnym ścisku, 
Niezałeż je od tego ostatnio z racji 
remontu szosy pod Niemenczynem 
niektóre auta zatrzymują się w ad- 
ległości 1 i pół kilometra od mia- 
steczka, tłomacząc się niemożliwością 
przejazdu. Robi się to bez uprzed- 
niego powiadomienia o tem pasażerów, 

— Celowe zarządzenie w spra- 
wie rozpowszechniania  radja. 
Dla udostępnienia radja mniej za* 
możnym warstwom radjosłuchaczów 
oraz w celu skłonienia niezamożnych 
„radjopajęczarzy* do zarejestrowania 
radjoodbiorników, wydane zostało се- 
lowe i rozumne zarządzenie. Minister- 
stwo Skarbu zrzekło się do niedawna 
jeszcze pobieranej opłaty stemplowej 
w kwocie 3 zł. 50 gr. przy rejestracji 
radjoaparatów, a Min, Poczt i Tele- 
grafów wydało zarządzenie, ażeby 
urzędy pocztowe zaniechały pobiera: 
nia tych opłat. 

— Pogotowie sanitarne na 

dzisiejs”ych zawodach lotniczych. 
W związku z dzisiejszemi ponisami 
Jatniczemi, podczas których odbedzie 
się szereg lotów pasażerskich komen: 
dant garnizonu m. Wiłna wydał roz- 

) porządzenie w sprawie zorganizowa- 
nia pogotowia sanitarnego. W tym 
celu na miejsce gdzie będą dokonane 
loty wysłane zostaną dwie karetki po- 
golowia ratunkowego z odpowiednim 
personelem, który w razie ewentual- 
nej katastrofy przyniesie poszkodo- 
wanym natychmiastową pomoc. 

— Niepodjęty depozyt 100 do- 
larów. Wileńska Izba Skarbowa po- 
siada depozyt w postaci 1 obligacji 
6 proc. pożyczki dołarowej nominal- 
nej wartości 100 dolarów, złożony 
przez niejakiego Czechowicza (imię 
nieznane) do byłej Polskiej Krajowej 
Kasy Pożyczkowej w Wilnie w roku 
1922. Właściciel omawianego depozy- 
tu! ewentualnie jego spadkobiercy mo- 
ga się zgłosić do Izby Skarbowej ce- 
łem podjęcia tego depozytu. W razie 
niezgłoszenia się właściciela w termi- 
nie prawnie przewidzianym, depozyt 
zostanie przelany na dochód Skarbu. 

— Wystawa obrazów Warszawskich 
Artystów Malarzy, otwarta'codziennie od godz. 
10-tej r, do 7-ej wiecz., w sali Kiubu Han- 
dlowo Przemysłowego w Wilnie (ul. Mickie 
wicza 33-а), — obfituje w nader. ciekawe i 
wiejcs urozmaicone pod względem treści, 
techniki i rodzaja wykonania dzieła sztuki 
plastycznej. Wśród licznych eksponatów do- 
minujące miejsce zajmmują prace batalistyczne 
znakomitego artysty Stanisława Bagieńskie- 
go, mianowicie: na pięknem tle wiosny sło- 
necznej «Przy studni pojenie koni przez uła- 
nów polskich», wspaniała scena sprowadze- 
nia Kościuszce pod Racławicami konia zdo- 
bytego na rosyjskim pułkowniku, Wiarusi 
składający sztandary przed Ks. Józefem Po- 
niatowskim, pełen emocji epizod walk pol- 
skich z bolszewikami, oraz nacechowana sa- 
marytańiskim duchem scena opatrywania ran- 
nego konia przez ułana polskiego i in.—St. 
Bagieński tego rodzaju pracami wsławił 
imię swoje w roku 1922, kiedy to urządzo- 
na była_ zbiorowa wystawa prac jego w 
Warsz. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie 
wystąpił on w całej pełni wybitnego talentu 
swego kompozycyjnego. Wobec tego i M, S. 
Wojsk. w Warszawie zamówiło u niego dwa 
większych rozmiarów obrazy, symbolizujące 
czyny polskiej armji w przeszłości i teraź- 
niejszości, zdobiące już dziś jedną z więk- 
szych sal niedawno wykotczonych gmachów 
tej instytucji militarno- państwowej. 

Narówni z Bagieńskim w dalszym ciągu 
prym dzierżą: Wł. Skoczylas, Kaz. Stabrow- 
Ski, Br. Kowalewski, J. Kotowski, W. Nowi» 
na-Przybylski i S. Zawadzki. 

Wystawa będzie otwarta jeszcze tylko 
do piątku dnia 15-go b. m. 

— Podziękowanie. Komitet Ty- 
godnia Ucznia wyraża najserdeczniej: 
sze podziękowania wszystkim Sz. 
Paniom i Panom, Oraz firmom i ine 
nym instytucjom, którzy łaskawie 
raczyli przyjąć czynny udział w im- 
prezach Tygodnia Ucznia, urządza: 
nych przez Centralę Opiek Szkolnych 
Średnich Zakładów Naukowych w 
Wilnie. ; 

TEATR i MUZYKA, 

— „Dybuk“ An-skiego w inter- 
pretacji artystów Teatru Polskiego 

pod reżyserją przybyłego specjalnie 
do Wiina p. Marka dał widowisko 
niezmiernie ciekawe o wielu walorach 
rzetelnie artystycznych, Artyści nasi 
chlubnie podołali bardzo trudnemu 
zadaniu. Sceny zbiorowe (w 2 т аК- 
cie jest chwilami do 30 osób na 
scenie) wypadły najlepiej. Z poszcze- 
gólnych ról podnieść należy Leę p. 
Frenklówny i Szendera p. Wołłejki 
ale i p. Wyrwicz zwycięsko wyszedł 
ze zmierzenia się z cadykiem. W naj- 
bliższym czasie postaramy sę deć 
szczegółówą sprawę z bardzo jntere- 
sującego tx2erymentu.: Warszawskie 
dekoracje Drabika warte widzenia. 
Publiczności żydowskiej b yło w | tea- 
trze mnóstwo a oklasków bez końca. 

(Cz J), 
— Teatr Polski. Dziś po raz drugi «Dy 

buk» An'sklego w _ realizacji scenicznej Aa- 
drzeja Marka. Oglądamy kolejno wnętrze 
bożnicy, która jest zarazem Świątynią i klu. 
bem później, interesujący obrzęd weselny, 
wreszcie poólężną scenę u rabina. Oprócz 
całego zespołu artystycznego w sztuce bie- 
rze udział orkiestra. chóry oraz liczni artyś- 
ci. Dekoracje prof. Drabika. 

Jutro po raz trzeci «Dybuk». 
— Teatr Letni (ogród po Bernardyfi- 

ski). Pożegnalne przedstawienia. Dziś 
odbędą się dwa przedstawienia: o g 4 m.30 
do raz ostatni Świetna operetka Kalmana 
«Księżniczka Cyrkówka», wieczorem zaś o 
g. 8 m. 30 również po raz ostatni <Królo- 
wa Kinematografu» — Gilberta—w obu ope- 
retkach biorą udział wybitniejsze siły ze« 
społu z p. Janiną Sokołowską na czele. 
Wielką atrakcję widowisk operetkowych sta- 
nowi świetny balet, przyjmowany entnzja- 
stycznie przez publiczność, 
1% — Koncert Musi Dajches. Dziś o g. 
4pp. w. zmachu Reduty na Pohulance 
przed wyjazdem za granicę odbędzie się tyl- 
ko jeden występ Świetnej tancerki 6-letniej 
"Musi Dajches oraz p. Ryszarda Misiewicza, 
artysty Teatrów Warszawskich. Pózostałe 
bilety w niewielkiej ilości do nabycia w ka- 
sie teatru od g. 12 ej w poł. 

— Wijeńskie T-wo Filharmoniczne. 
Dziś 10 lipca r. b. w Oerodzie po-Bernar- 
dyńskim Wielki Koncert. Wileńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. Jako solistka wystąpi znana 
artystka operowa p. Elżbieta Jefimcewa (so- 
pran). 

apelmistrz; Mikołaj Sainicki. Początek 
o godz, 8 wiecz. 

WYPADKI i KRADZIEŻE, 
— Ucieczka w'ęźnia. W dniu 8 

bm. władze więzienne zaalarmowane 
zostały przez dozorcę więziennego 
dozorującego więźniów wysyłanych na 
miasto na roboty, że odsiadujący karę 
za kradzież Jan Szyman, mieszkaniec 
gm. Hokiej, zbiegł w niewiadomym 
kierunku. Za Szymanem rozeslano 
pogoń. 

— Burdy pijackie. W nocy z dnia 5 
na 6 b. m. pijani osobnicy, idąc ulicą Troc- 
ką, poczęli dobijać się do sklepu krawiec- 
kiego Rotenberga przy ul. Trockiej O i [as- 
ką wybili szybę drzwi wejściowych, co 
pierwszy zauważył wartownik przedsię- 
biorstwa <Klncze» Wiktor Chrypo, który 
tych osobników. jak się później okazało, 
Karola Rossochackiego, Michała Bancera i 
Edwarda Stankiewicza zatrzymał i odstawił 
-do posterunku Policji Państwowej. Właści- 
ciel sklepu, powiadomiony przez dozorcę 
domu, zawezwany został przez III Komisa- 
rjat P. P. w celu oszacowania strat. 

НЕБ UTENA DUE TAKOWA 

Z całej Polski. 
— Obraz Matki Boskiej Ko- 

deńskiej w Siedlcach. Po prze- 
prowadzeniu konserwacji Cudownego 
Obraza Matki Boskiej Kodeńskiej 
przez prof. Jana Rutkowskiego i po 
gruntownem zrestaurowaniu i zmon: 
towaniu przez p. Gontarczyka prze- 
pięknych srebrnych i złoconych szat, 
obraz po raz ostatni wystawiony za- 
stał w Kaplicy Zamkowej z okazji 
uroczystości wręczenia przez P, Pre- 
zydenta Rzeczyposoolitej biretu J. Em. 
Ks. Kardynałowi Hlondawi, Prymaso-, 
wi Polski, poczem w dniu 4 b. m. 
]. Е. Ks. Biskup Przeździecki prze- 
wiózł go do Siedlec, gdżie umieszczo- 
ny został w kaplicy Seminarjum mniej- 
szego na czas rekolekcji kaplańskich. 

W dniu 10 b. m. po nieszporach 
Obraz będzie uroczyście wprowadzo- 
ny do Katedry w Siedicach, W dniu 
2 sierpnia r. b. jako w rocznicę usu. 
nięcia Obrazu z Kodnia przez rząd 
rosyjski i wywiezienia do Częstocho- 
wy, odbędzie się uroczyste nabożeń- 
stwo w Katedrze w Siedlcach, w po- 
łowie zaś Sjerpnia rozpocznie się 
przeprowadzenie z Siediec do Kodnia, 
gdzie w daiu 4 wrżeśnia r. b. odbę- 
dzie Się uroczyste wprowadzenie cu- 
downego Obrazu da Kodnia. Nad 
uroczystościami, związanemi z prze: 
prowadzeniem Obrazu do Kodnia i 
wprowadzeniem do keścioła kodeń- 
skiego protektorat objął P. Prezydent 
Rzeczypospolitej,
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Dzisiejsza modna 
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Główny skład na Polskę; 

R. Schulz, Poznań, P, Wawrzyniaka 24. 

СОА 

używa przčiw wszystkim chorobom 

Risin. Zamijscowym wysyła się dużą 

tubkę po otrzymaniu zł, 2,50, W ra- 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

siedzeniu w dn. 27 stycznia 1927 roku postanowiła wdrożyć 
postępowaie scaleniowe: 1) na obszarze około 417 ha grantów 
należących do gospodarzy wsi ZAPOŁOSIE, gminy przebrod.- 
kiej, pow. brasławskiego, 2) na obszarze około 30 ha gruntów 
z państwowego majątku Kozakowo'Góry vel Huiy, gm. druj- 
skiej, powiatu brasławskiego, zarezerwowanych decyzją Preze- 
sa Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wilnie, z dn. 23-X 25 r. 
na upełnorolnienie gospodarzy wsi Zapołosie, —łącznie na ob= 
Sszarze około 447 fa. Orzeczenie niniejsze uprawomocniło się 
dnia 23 maja 1927 r. 135—VI 

pudru tylko 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości pubiicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie 
na posiedzeniu w du. 26 stycznia 1927 roku postanowiła wdro- 
żyć postępowanie scaleniowe na obszarze około 85 ha grun- 
tów nalezących do gospodarzy wsi LIPOWO gm. leonpolskiej, 
pow. brasławskiego. Orzeczenie niniejsze uprawomocniło się 
dnia 9-go maja 1927 r. 136—VI 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do publicz- 
nej wiadomości, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzenia w dn. 21 stycznia 1926 r. postanowiła zatwierdzić 
projekt scalenia gruntów wsi BIELANY, gminy i powiatu bra- 
sławskiego. Wobec powyższego Okręzowy Urząd Ziemski ogła- 

  

+ W. JUREWIGZ 
+ wyg PAWEŁ BURE 
4 uprasza łaskawą NOR: się tylko 

© ul. Mickiewicza 4, filja zlikwidowśna. 
Poleca zegarki 

was przystępnych. 

  

najlepszych fabryk i konstrukcji 
wykonywa reperacje zegarków 1 bižuterji po cenach 

FORTEPIANY, PIANINA i FISHARMONJE 

pierwszorzędnych zagranicznych 1 krajowych 

firm nowe i używ”ne sprzedaję i wynajmuję 

K, DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6 
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Sza 0 zamknięciu postępowania scaleniowego w powyžs:ej 
sprawie. 37—V1 

„Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 30 października 1926 r. postanowiła zatwier- 
dzić projekt scalenia gruntów wsi TURCZYŁOWO gm. sło- 
bódzkiej, pow. brasławskiego. Orzeczenie to uprawomocniło si 
w dn. 23 marca 1927 r. Wobec powyższego Okręgowy Urząd | 
Ziemski ogłasza niniejszem o zamknięciu postępowania scale- 
niowego w powyższej sprawie. 7 
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. Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiadc” 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie na 
posiedzeniu w dn. 29 września 1926 r. postanowiła wdrożyć 
postępowanie scaleniowe na obszarze około 524, 46 ha grun- 

  

  

  

= od 1 lipca r. b 

Zi: TARAC 243008, 
» _ 

  

1 pud. 4zł; 2pud, 
7 21; 3 pud. 10 zł. 

z przesyłką. 

stokroć lepsza od kremów. 

Adres: fir. 
Warszawa, 

B. Matulewicz, 
pl. Napoleona,   
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Licyfacja. 
Stacja Miejska Kolei Państwowych w Wilnie, podaje do 

wiadomości, iż w dniu 12 lipca r. b. o godzinie 10 w składach 
przy ul. Wiwulskiego 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji zale- 
gających towarów: 4 skrzynie książek, 1 taksometr, mydło do 
prania i 88 sztuk próżnych skrzyń. 

Precz z piegamii! 
Każdy czytelnik, poczynając 

zniżonej Zł. 4—z przesyłką, za 
załiczeniem (tylko w obecnym se- 
zenie) niebywały wynalazek, nie- 

bak , znany W Polsce: ołówek „Aga- 
ATAKA BGLAS wą" usuw. po3 dniach piegi (na 

wet chroniczne), 
wątrobiane oraz nadający cerze 
brudnawo-szarej — śliczną mło- 

„ dzienczą karnację. „Agawa” jest 
Nie tlušci. 

palców. Twarz potarta „Agawą" staje się na poczeka- 
niu świeżą, gładką, delikainą—bez skazy. 

Skrz. poczt. 485. 
Wydz. Zdr. Nr. 99. 

  

„KOWALSKI 
DA GE OU UZS © 

ZA BOLE GŁOWY POZA ni 

Urząd Ziemski ogłasza o zamknięciu postępowania scalenio" 
wtgo w powyższej sprawie-. 740 otrzyma po cenie 

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- 
mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska w Wilnie, na 
posiedzeniu w dn. 7 marca 1927 roku postanowiła wdrożyć 
postępowanie scaleniowe na obszarze 60 ha gruntów nadzia- 
łowych należących do gospodarzy wsi WASILISZKI gm. dau- 
gieliskiej, pow. święciańskiego. Orzeezenie niniejsze uprawo- 
mocniło się dnia 2 czerwca 1927 roku. 41 —VI 

PRZETARG. 

plamy żółte i 

1) Samochodu osobowego czterocylindrowego w stanie 
czynnym systemu <Ford> z ceną wywoławczą 1,200 zł. (słow. 
nie—jeden tysiąc dwieście złotych) 

ы 2) Łomu żelaznego części samochodowych wagi około 
Bi. 

Зга Materjał przeznaczony do licytacji można oglądać co- 
dziennie od godz. 10 do 14-ej w garążu Ddztwa b d 
Wilejce powiatowej, @ 7‹12—г-у\іе|а a 

JESTEŚ ŁYSY? 

chrześcijańska,   
      PORTER 234 

NA 3, 
stosowania naszych šrodkow! 

  

ę 
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lewicz, Warszawa, pl. Napoleona, skrz. poczt. 485, opisz dokł. 
otrzymasz natychmiast za zaliczeniem zł. 8.80 nast. komplet: 1 
<Radjo-Cspillu>, 

dla czytelników nin. 

dołączamy wyczerpujący opis 1. liczne, dokład d ych, WIÓwY, okładne adresy Heye, 

   

  

    

      
a o + +44 + o "244 2 © PP: 

| Wybór duży. Ceny niskie | 

tów, należących do gospodarzy wsi ROMANIUNY, gm. hodu- A CHCESZ OTRZYMAĆ POSĄDĘ? & 
ciskiej, pow: święciańskiego. Orzeczenie niniejsze uprawomocni- m Musisz ukończyć kursa fachowe kore- ; 
ło się dnia 31 stycznia 1927 r. 739—VI m spondencyjne prof.  Sekułowicza, * 

2 = s Warszawa, Żórawia 42. Kursa wyu- 
„Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do wiado- + czają listownie: buchalterji, rachunkos £ 

mości publicznej, że Okręgowa Komisja Ziemska,w Wilnie na ® wości kupieckiej, korespondencji ° 
posiedzeniu w dn. 30 października 1926 roku postanowiła zą- e handlowej, stenografji, nauki handlu, 2 
twierdzić projekt scalenia gruntów wsi GLEBOWSZCZYZNA, $ prawa, kaligrafji, pisania na maszy- a 
gm. słobódzkiej, pow. brasławskiego. Orzeczenie to uprawomoc: ® ° nach, Po ukofczeniu Świadectwo. + 
niło się w dn. 4 marca 1927 r. Wobec powyższego Okrę;owy * ŽĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® 
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Nie brudzi W dniu 1 sierpnia 1927 o godzinie 11 w gmachu 3. +N l wany, specjalny apa: 
A Brygady K.O.P. w Wilejce powiatowej, odbędzie się ża % ret do samomasażu ©) 

w drodze przetargu pubiicznego (licytacja): % twarzy. Aparat NAILA wygładza 

Ф 

& Żądajcie bezpłatnych prospektów. — @ 

niepokojsz się że utra* 
cisz wkrótce 

włosów?? Spójrzyj na rysunek — oto skutki 

nie zawiodł!! Tysiące podziękowań! skutki na 
3—4 dzień. Nadeślij przeto adres, wraz z tem 
ogłoszeniem do firmy chrześc. Bogusław Matu- 

je 1», niszczącego grzybek włosowy, ożywiającego martwe cCebulki i 
chroniąc. od siwizny: 1 pak. ziół do mycia głowy i 1 fi. mydła płynnego «Radio- 
Capili» przeciw łupieżowi, łamliwości i rozdwajaniu się włosów. Cena zł 15,—lecz 

gszety—tylko 8.80 (na czas krótki). Jako premium dołączamy 
do wyboru bezpłatne: 1 sł. kremu udelikatniającego do twarzy, lub 1 fl płynu 
usuw. siwiznę po kilku dniach. Komplet z 2 prem. kosztuje zł. 10.80. 
jest również doskonały dla pań i dzieci (nadmienić w liście!) Uwaga: 

dż, Zdr. Nr 100. У 

  

MA URYCY RENARD 

25) 
Czy on? 

XII, 
Tatuowany wąż. 

Bez żadnej ukrytej myśli zjawił 
się Lionel de Prase w mieszkaniu Ja- 
na Marenil, zaledwie kilka chwil po 
przyjeździe, okrytego kurzem Samo* 
chodu. Jan Marenil interesował go 
jedynie pod postacią Freddy'ego. Sie- 
dzić należało tego drugiego, nocnego 
Jana Marenil. Cóż znaczyły czyny ja- 
na Marenil dziennego? Tamten tylko 
mógł zaważyć na losach tych ludzi, 
tak dziwnie z nim związanych. 

Lokaj, który go wprowadził do 
salonu, oznajmił mu, że pan jego po- 

wrócił przed chwilą z przejażdżki sa- 

mochodem i teraz przebierał się. 

— Prcszę powiedzieć panu, że 

czekam tutaj, — rzekł Lionel. 
Wszedł do wspaniale urządzonej 

bibijoteki, której okna wychodziły „na 
dziedziniec pałacowy, na którym ,szo* 

fer właśnie czyścił piękny samochód. 
Jan Marenil wszedł do  bibljoteki, 

' ubrany w szeroką pyjamę, opasaną 
sznurem jedwabnym. 

— Nie chciałem pana niepokoićl— 
tłomaczył się Lionel. Chciałem pocze- 
kać, aż się pan ubierze. 

— Cóż tam nowego? — zapytał 
Jan Marenil, ściskając mocno dłoń 
gościa. 

— Absoluinie nic. Przechodziłem 

tędy i przyszła mi myśł zajść do pa- 
na. Czy pamięta pan o tem, że ma- 
my w domu wielką „zabawę* dzisiaj 
od piątej do ósmej. Five o clock, 
muzyka i t. pe 
— Nie zapomnę o tem broń Bo- 

że! Jeśli nie znudzi pana czekanie...; 
— Ależ proszę, poczekam z przy- 

jemnością! 
— Właśnie 

łem z Meaux. / 
— Czynił pan poszukiwania do 

pracy naukowej, © których pan wspo- 
minał? Jakże posuwa się pańska 
praca? 

— Bardzo leniwie. 
Lionel zauważył, że Jan  Marenil 

był w usposobieniu marzycielskiem, jak 
to się jemu często zdarzało, trudno 
go było wówczas ściągnąć na ziemię. 
Od czasu, kiedy czytał dużo o dziw- 
nem zjawisku psychicznem rozdwoje- 
nia osobowości, hrabia de Prase wie- 
dział czemu miał przypisać te stany 
roztargnienia i niepokój, który cecho- 
wał często zachowanie Jana Marenil. 
Sądził, że człowieka tego dręczą ja- 
kieś niejasne wspomnienia, tajemniczy 
strach, przeczucie nie dające się okres 
lić. Gdyby rano mógł był asystować 
przy rozmowie, która się odbyła w 
sklepie Lefebre'ów, byłby jeszcze Баг- 
dziej przekonany o słuszności swych 
wywodów. 

— Nie wesoły pan jest dzisiaj. 
Jakieś czarne myśli pana obsiadły? 

— Ba, któż z nas nie ma zmait- 
wień? 

przed chwilą przyby- 

   Na 10 cio mie- 
sięczną wypłatę      

   

  

Najlepsze w świecie 
+, Oryginalne | 

_ Szwedzkie wirówki 

‚ МАВО 
poleca 

  

reprezentant fabryki 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 1lea. 

CENY FABRYCZNE. 

Żądajcie cenników. 
KERS     D.-B. „Bławat Wileński" 

ul. Wileńska 31. Tel. 382, 

Od 29 Vi do 15 VII b r. 
Wyprzedaż wszystkich leinich 

owarów ze zniżką od 5 do 10 proc. 

ROLETY do okien, ; 
brezent do wozów, cerata, 
linoleum, chodniki, wycieraczki, 
po cenach fabrycznych 

b) w wypadku analogicznym, lecz 
przy braku usprawiedliwiających oko* 
liczności i braku złej woli — wyzna- 
cza się jednokrotną karę; 

c) w wypadku pociągnięcia do u- 
bezpieczenia przez organy kontroli K. 
Ch. lub wskutek skargi 
схоперо, lecz przy braku innych oko- 
liczności obciążających — wyznacza 
się dwukrotna. kara; 

nieubezpie- 

d) w wypadku jak wp. c. 

(—) J. Gradowski 
przewodniczący zarządu, 

(—) L. Sokołowski 
p. 0. dyrektora. 

Ogłoszenie. 
Zarząd dóbr i Zakładów Prze - 

mysłowych Romana Žurowskie- 
go w Leszczkowie p. Waręż 
(Małopolska) zawiadamia, że 
wszystkie wyroby  Leszczkow- 
skiej fabryki sukna i koców wy- 
stawione są na Wystawie Prze- 
mysłu Krajowego w Wilnie 
pałac hr. Tyszkiewiczów ul, 
Arsenalska. Tamże przyjmuje 
się zamówienia na burki (na 
wzór sławuckich) oraz uskutecz- 
nia się sprzedaż towarów i 
udzieła informacyj co do prze- 
róbki dostarczanej wełny. 

lecz 
przy stwierdzeniu złej woli względnie 
innych okoliczności obciążających — 
wyznacza się trzykrotną karę; 

e) w wypadku jak w p. p. c.id. 
lecz przy zbiegu kilku okoliczności 
obciążających (fikcyjna data i inne)— 
wyznacza się czterokrotna względnie 
5-kro.na kara; 

f) każdy powtórny wypadek, pod- 
legający karze — przy karalności po- 
przedniej — podwyższa wymiar kary, 

: Wilno, dn. 7 lipca 1927 r. 

  u I. Wildsztejna 
Wilno, ul. Rudnicka 2. 

  

zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po: * 
liczków' podbródka, ożywia zmęczoną Ėė 
muskulaturę twarzy. Aparat Naila W % 
eleganckiem Etui wraz z kremem 
zł. 18, Wysyła za zaliczeniem poczto 
wem D-H. L A B O R, Bydgoszcz, gy 

Gdańska 131.   
1 WARSZTATY "MECHANICZNE 

I. GOLDMAN 
(dawniej znana w kraju fabryka 
Zimmermana) ul. Cicha 3, róg 

Wileńskiej, tel. 12 — 89. 
Uskuteczniają się wszystkie roboty w 
zakres odlewnictwa wchodzące, Oraz 
roboty mechaniczne. Gwarant, dobry 
i sumienny odlew, a także punktual- 

ODLEWNIA ŻELAZA 

  ność mechanicznej roboty. 
  

W. Z. P, Nr 08. 
    

Lekarz-Dentysta 

MARYA 

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

Wydz. Zdr, Nr 3 
    

Lekarz - Dentysta 

W. Fiedorowicz 
przeprowadził się 
na_ul. Mickiewicza 

(d, 7 m. 4, tel. 3—28) 
przyj od 10—1 1 3—7. 
    

Lekarz - Dentysta 
Wt. Pasiūski 

Choroby zębów.; Zęby 
sztuczne, dopasowanie 
według najnowszy ch 
metod i na wszelkie 
ceny, urzędnikom 1 
wojskowym zniżka. 
Mostowa _Nr 9. 

„POKOJOWE 
3 MIESZKANIE, 

możliwie w cent- 
rum miastą Roszuk ję: 
Zgłoszenie sub. J. T. 
do adm. «Słowa». 
  

Poszukuje 
się dwóch pokoi z 
kuchnią. Zgłoszenia 

do adm. «Słowa». 

  

MIESZKANIE 
4 pokoje 1 kuchnia 
niedaleko ul. Mickie- 
wiczą — Ciasna 22, 
Dowiedzieć się na 

miejscu, 

Do Zakopanego 
wyjeżdżam w począt- 
tku października r. b. 
i chcę mieć współpod 
różnego, Dowiedzieć 
się; Wilno, RA 

m. 2. 

Student 
wydz. filozoficznego 
poszukuje — копбусу! 
na wsi na Czas ferji 

letnich. Adres; 

  

  

  

słynna Wróżka resztę 

Nikt się jeszcze 10 do 8 wieczór. 

. UL 

stan włosów, a 
fl prawdziwego 

4 lubiler Ch, Glezer 

   <Radjo Capill> 
Do paczek 

którzy odzyskali 
4 skich. 

po chorobie, odnowiła przyjęcia, od 

pete sprawy sądowe, o miłości 
& а@ łynowa 21, m. 6, 

naprzeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

-—-— i 
ее 

kiej 26, NA WIELKĄ 
Pracownia jubilerska, KUPNO ZŁO- 
TA, SREBRA i różnych kamieni do 
własnego wyrobu; płacę najwyższe 
ceny. Wykonuję najiepsze 
brylantowe według rysunków  pary- 

Szacunek bezpłatny. 

M.Wlenkin 
i S-ka 

IL z ogr. odp. 
Wilno,ul.Tatarska 
120, dom własny 

Ghiromantka 
Przepowiada 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

: mebli: 
przeprowadził jadalne, sypialne, 

się z ul. Wiel- salony, gabinety, 
r 27, m 6. łóżka niklowane i 

angielskie, kreden: 
sy, stoły, szaty, 
oiurka,  krzesłą 
dębowe it, d. 

Dogodne warunki i 
na raty» 

$ 
roboty 

Bakszta 11—50. 

Od 15 sierpn'a 
za 100 zł. miesięcznie 
całodzienne nutrzyma- 
nie z osobnym po: 
kojem we dworze w 
owiecie  Wilejskim. 
orozumieć się można 

H:townie do 16 lipcz, 
Mickiewicza 5, m. 6. 
Elżbietą Danilczyk, 

  

    

FORTEPI3N 
krzyżowy w bardzo 
dobrym stanie oka- 
zyjnie do sprzedania 
za 1.000 zł., ul. Sa* 

„Jana 

158 cmt, z dużemi 
chodami, fol. Markucie 

pod. Wilnem. 

STUDENT 
U.S. B. poszukuje 
kondycji na lato na 
wsi. W solidnym 
domu może przyjąć 
bezpłatnie. Ul. 3 maja 
3—2, od 2—4 p.p. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji. 
Chętnie na wyjazd. 
Adres w adm. <Słowa> 

  

    

Pieska 
kilkatyg. mniejszej 

rasy i OTOMANĘ 
kupię. Oferty: Pańska 4 
m. 1, skrzynka @а 

listów. 

gubiono tymcza- 
sowe  zaświad- 
czenie demobili- 

zacyjne Nr 2704, wyd. 
w r. 1923, przez P. 
K, U. Wilno, na imię 

Konopackiego, 
zam. przy ul. Uni- 

wersyteckiej 4. 

WSPANIAŁE 

KOCIĘTA 
Angory. Cena zniżona. 

Pańska 4 m. 1. 
Oglądać popołudniu, 

  

    

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ- 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
śliwek i wiśni. Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa od : Makowej 
dom I m. 14, od 10 

do 12 z rana, 

  

Pensjonat 
<INNOCENTÓWKA» 
1 kilometr od stacji 
<Pohulanka». Miejsco- 
wość ładna i sucha: 
lasy swierkowe, rzeka, 
plaża. Utrzymanie ta- 
nie i dobre. Do: 

wiedzieć się: Arsenal- 
ska 6 m. 1, p. Bizo- 

stowska, 

Rardzo tanio 
do sprzedania samo- 
chód «Ford». Do. 
wiedzieć się ul. Sta- 

ra 2 m. 3. 
(Zwierzyniec). 

Owocowy ogród 
wydzierżawię w po- 
wiecie Wilejskim 
przeszło 500 drzew 
owocujących. Oferty 
do adm. <Słowa» 

pod Nr 5138. 

  

  

  
  

wicz 16, me 4. 

— Czy mie znalazł pan tego, co 
szukał? 

— Tak i nie... — brzmiała odpo« 
wiedź. Proszę, oto są papierosy? 
Czy zechce pan poczytać tymczasem? 
Mam tu piękne wydanie z ciekawemi 
A ' 

— Przejrzę z przyjemnošcią,—przy- 
stal Koda” > WE 

Jan Marenil musiał stanąć na pal- 
cach, by dosięgnąć księżki, stojącej 
wysoko na półce. Przy tym ruchu 

Szeroki rękaw jego pyjamy opadł aż 
do ramienia... na przedramieniu uka- 
zala się sina pręga wytatuowanej 
żmii, Zorjentował się, że Lionel mu» 
e dojrzeć i nie próbował jej u- 
ryć. 
— Dó djabła! — mruknął, uśmie- 

chając się blado.—QOio dowiedział się 
pan pewnej małej tajemnicy... 

— Cóż stądl—zawołał żartobliwie - 
Lionel, — Nie jestem Giibertą, bym 
miał się przerażać wytatuowanej żmii. 

— Pewien artysta japoński wykó- 
nał na mej skórze to małe dzieło 
sztuki, podczas mej podróży dokoła 
świata. 

— Dawno to już? 
— Miałem siedemnaście lat, Wówe 

czas było to modnem. Dzisiaj uwa» 
żam to za idjotyczne. A, gdybym 
mógł przewidzieć, że narzeczona moja 
będzie miała wstręt do gadów... Chcia- 
lem prosić pana o małą przysługę... 

— Proszę bardzo! Słucham?  - 
— Proszę nie mówić Gilbercie o 

tej nieszczęsnej żmii wytatuowanej, 

przynajmniej do czasu, dopóki nie 
zdołam pozbyć się jej. Jest to sprawa 
chirurga. Z łatwoscią da się zrobić 
taką małą operącję. : 

— Ależ naturalniel Nie powiem 
ani słowal Ale czemu zwleka pan z 
tą operacją. Skoro Gilberta obawia 
się tak żmij... 

— Widzi pan, miałem nadzieję, że 
ja wyleczę. Miałem nadzieję, ze straci 
wszelkie obawy, zanim minie miešiąc... 

— W jaki sposób? 
— Chciałem odaaleźć martwą lub 

żywą żmiję z Luvercy. Przejęty bye 
łem bardzo tą ideą. Ale oto... 

Zaciekawiony Lionel nalegał: 
— Oto; co... 
— Czuję się niezdolny do pód- 

jęcia tych poszukiwań, nudzą mię 
ore.. przykre mi są, sam nie wiem 
dlaczego, Wobec tego, chociaż wiem 
napewno, że źmija już nie żyje, nie 
probuję szukać dowodów jej śmierci, 
co wymagałoby dużych kłopotów... 

Że nie żyje, jest to zupełnie 
oczywiste. 5.0 

— Postaram się, by Gilberta dzie” 
Ма ze mną to przekonanie. Lecz 
nic więcej nie mogę uczynić... 

— To ciekawel—zdziwił się Lio- 
nel, starając się z całej mocy ukryć 
tłum myśli i podejrzeń, które zrodzi- 
ły się w jego głowie—To ciekawel 
Tan tak mówi—pan, człowiek zbie: 
rający lampki i kluczel 

— Tak, to dziwne, w istocie... nie 
mogę sobie tego wytłomaczyć. 

lo raz pierwszy podlegam takim 
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uczuciom niechęci do rozirzygnięcia 
zagadki. Nie mówmy już o tem. 

‚ — Może pana liczyć na moją dy* 
skrecję,—zapewniał Lionel. Ale— za- 
czął znów, muszę wyrazić swój żal, 
żete historjaw Luvercy pozostaje na: 
dal dla Giłberty (tylko dla  Glberty) 
powodem obaw i strachu. Gdyż prze- 
cież pan, tak, jak i my wszyscy, 
prócz Gilberty, jest przekonany, że 
żmija nie żyje. Nie przypuszczamy 
również, by za tym dramatem mogły 
się kryć jakieś tajemnicze sprężyny. 

— Jestem tego samego zdanial— 
zawołał Jan Marenil z głębokiem prze- 
konaniem. ; Ё 

— Gilberta była nieco wzruszona 
pewną rozmową z panem. 

Wspominał pan o ludziach, któ- 
rzy czarują węże... wybrażała sobie 
przez chwilę, że jakiś morderca skie- 

rował żmiję do dowolnego celu, do 
pokoju mojej biednej ciotki.,. 

— jest to hipoteza fantastyczna, 
którą. starałem się jej wyperswadować, 
gdyż wszystko, wszysźko świadczy za 
tem, że nikt nie zbliżał się tej nocy 
do pokoju zmarłej, który był wszakże 
zamknięty. 

— Tak, wszystko świadczy za 
tem, — powtórzył spokojnie Lionel. 
Chyba mógłby być ktoś, ktoby skra- 
dać się umiał ciszej od żmii. 

— Wobec tego nie szukajmy 
tam, gdzie nie możemy nic Zna- 
leźć! 

— A jednak ta sprawa budzi w 
panu obawy,—nałegał złośliwie Lio- 

nel. 
— Nie trzeba przesadzać! Ta 

sprowa budzi we mnie wstręt i niechęć, 
nic więcej. 

„Hm*l--pomyślał Lonel i rzekł: 
— Podczas, podróży pańskiej po 

Indjach, pododno czarował pan węże. 
— Tak, to takie łatwe. 
Nastąpiła chwila milczenia, pod- 

czas której Lionel udawał, że ogląda 
książki, otaczając się błękitną mgłą 
dymu. Wtem zapytał od niechcenia, 
głosem leniwym: 

— Nie był pan nigdy w Lu: 

od- 
‘уггсу?... 

Lecz nie słysząc odpowiedzi, 
wrócił się i zawołał; 

— Ach, znów błądzi pan w krai- 
nach snówl--Panie M :renill.., 

Nie śmiał już pytać po raz drugi 
o Luvercy, powtórzenie nadałoby py- 
taniu większego znaczenia, niż tega 
sobie życzył. Zresztą odpowiedź 
mogła być tylko przeczącą. Jeśli Jan 
Marenil był już tam pod postacią 
Freddy—węża, nie moglby tego so- 
bie wyraźnie przypomnieć. Noce tę 
mogłyby zostawić w jego mózgu tyl- 
ko niejasne, niedostrzegalne ślady ni- 
by jakiegoś koszmaru... 

— Spėžaimy się,—rzekł nagłe Jan 
Marenil„—Za chwilę będziemy mogli 
porozmawiać dłużej. Idę się ubrać, 
przepraszam pana. 

— Proszę bardzo—odrzekł uprzej- 
mie Lionel, 
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