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Rozoigzanie sesji nadzoyczajnej Šejmu i Senatu. 
Posiedzenie Senatu. 

WARSZAWA 13 7. Pat. Na dzi. 
siejszem posiedzeniu Senatu, które 
rozpoczęło się o godz. 4-ej popo- 
łudniu sen. Janta Połczyński: (Ch.N.) 

« przedewszystkiem zreferował imieniem 
komisji spraw zagranicznych i woj- 
skowych Senatu projekty ustaw w 
sprawie ratyfikacji szeregu międzyna- 
rodowych konwencyj. Wszystkie usta- 
wy ratyfikacyjne Senat bez dyskusji 
uchwalił. W dalszym ciągu senator 
Kasznica (Ch. N) imieniem komisji 
administracyjnej i samorządowej pa* 
stawił wniosek w sprawie przekazania 
tej komisji projektu ustawy o zmianie 
niektórych przepisów, obowiązujących 
na obszarze województwa Pomorskie- 
go i Pozneńskiego w przedmiocie 
postępowania dyscyplinarnego prze” 
ciwko urzędnikom niesędziowskim, ce- 
lem szczegółowego rozpatrzenia pro- 
jekiu sejmowego. Wniosek ten bez 
dyskusji uchwalono. 

Następnie sen. Buzek (Piast) imie- 
niem komisji skarbowo-budžetoweį 
zreferował projekt ustawy skarbowej 
o zmianach w budżecie na rok 1925. 
Przy sposobności referent szczegėlo- 
wo omawiał ustawy budżetowe, obo- 
wiązujące zagranicą i u nas. W dy 

skusji przemawiał sen. Woźnicki 
(Wyzw.), który wypowiedział się 
przeciw ustawie. W głosowaniu pro- 
jeki ustawy przyjęto bez zmian, 

Bez zmian również przyjęto ua 
podstawie sprawozdania przedłożone 

o przez sen. Krzyżanowskiego (KI, 
Pracy) imieniem „komisji skarbowo* 
budżetowej projekt ustawy G przy- 
wróceniu mocy obowiązującej ustawy 

o zasiłkach dla rodzin osób powoła- 
nych na cwiczenia wojskowe oraz 0. 
niektórych zmianach w ustawie skar« 
bowej z dnia 22 marca 1927 r. 

* Na porządku dziennym pozosta: 
wał jedynie ostatni punkt, mianowicie 
sprawozdanie "komisji kónstyiucyjnej 
o projekcie ustawy w sprawie zmiany 
niektórych przepisów art. 26 Konsty- 
tucji Rzeczypospolitej. Z chwilą, gdy 
przewodniczący marszałek Senatu 
Trąmpczyński ogłosił przystąpienie do 
tego punktu, obecny ‚ na  ła- 
wach rządowych p. min, Spraw we- 
wnętrznych:gen. Składkowski popro- 
sił o głos. P. minister wszedł na try- 
bunę i odczytał pismo p. Prezydenta 
rozwiązujące nadzwyczajną sesje Sz- 
natu. 

Odczytawszy pismo p. min. dorę- 
czył je marszałkowi i opuścił salę. 
Otrzymawszy powyższe zarządzenie, 
marszałek Trąmpczyński zamknął po- 
siedzenie Senatu, 

List min. Czechowicza. 
WARSZAWA, 13 VII. PAT. Seje 

mowa komisja budżetowa przystągiła 
dziś do dalszych obrad nad wnios- 
kami poselskiemi, dotyczącemi go- 

spodarczego położenia ludności w 
państwie Na ostatniem swem posie- 
dzeniu komisja postanowiła upoważ- 
nić przewodniczącego do zwrócenia 
się pisemnie de p. Ministra skarbu 
z prośbą © przybycie na posiedzenie 
komisji i złożenie wyjaśnień w spra* 
wie ustalenia źródeł pokrycia wydat- 
ków, jakieby wynikły wskutek ewen- 
tualnego przyjęcia wniosków. Na 
wstępie dzisiejszych obrad przewod- 
uiczący pos. Rymar odczytał nade- 
słane na ręce jego pismo p. ministra 
skarbu Czechowicza w odpowiedzi 
na wystosowane do niego zaprosze* 
nie. List opiewa: 

; Mam zaszczyt zawiadomė Pana 

Prezesa, że w łonie rządu toczą się 

obecnie narady, które mają na celu 

ustalenie w najbliższym czasie stano- 
wiska całego rządu w najbardziej 
aktualnych sprawach: 1) bilansu han- 
diowego, 2) poprawy bytu funkcjo- 

narjuszów państwowych. Aż do cza» 

su zajęcia przez rząd definitywnego 

stanowiska w tych sprawach, co we- 
dług przewidywań moich nastąpi w 

najbliższych dniach, nie mógłbym 

złożyć komisji budżetowej Sejmu 

wiążących oświadczeń w imieniu ca- 

„ ego rządu. O chwili, kiedy to bę: 

bdzie mogło nastąpić, nie omieszkam 

Pana Prezesa zawiadomić. Łączę Wy- 

" razy wysokiego Szacunku i powa* 

żania. (=) Czechowicz. 
Po dłuższej dyskusji, jaka się wy- 

wiązała nad oświadczeniem p. Mini- 
stra skarbu, na wniosek. pos. Łypa- 
cewicza (Wyzw.) większością głosów 
postenowiono odroczyć dyskusję nad 
wnioskami, dotyczącemi ekonomicz- 
nego położenia ludności na kilka dni, 
przyczem upoważniono przewodni 
czącego komisji do porozumienia się 
zp. Ministrem Skarbu, 

Zarządzenie © rozwiązaniu Sejmu, 
WARSZAWA, 13—VIL. PAT. Dnia 13 lipca 1927 roku o 

godz. 9 wiecz. przybył do Sejmu sekretarz Prezesa Rady 
Ministrów por. Zaćwilichowski i doręczył p. Marszałkowi 
Sejmu Ratajowi następujące zarządzenie Pana Prezydenta: 

Na pudstawie art. 25 Konstytucji zamykam z dniem 
dzisiejszym sesję nadzwyczajną Sejmu. Spała 13 lipca 1927 
roku Prezydent Rzeczypospolitej (—) lgnacy Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) J. Piłsudski. 

Zarządzenie 0 rozwiązaniu Senatu 
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie 

zamknięcia sesji nadzwyczajnej Senatu: 
Na podstawie art. 37 Konstytucji zamykam z dniem 

dzisiejszym sesję nadzwyczajną Senatu. Warszawa, dnia 13 
lipca 1927 roku. Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy 
Mościcki. Prezes Rady Ministrów (—) Józef Piłsudski. 

Jak nastąpiło rozwiązanie Sesji Senatu. 
WARSZAWA. 13.VII (żel. wł, słowa), Dziś o godz. 5 m. 30 

otworzone zostało posledz. Senatu. Na ostatnim punkcie porząd- 
ku dziennego znajdowała się sprawa zmiany konstytucji uchwa“ 
lonej przez Sejm, a polegającej na nadaniu izbom parlamentar- 
nym prawa rozwiązywania się własną uchwałą. Po swierdzeniu, 

że na sali jest quorum t j. 2/3 senatorów potrzebne do zmiany 
konstytucji Marszałek Trąmpczyński udzielił głosu reterentowi se- 
natorowi Thulie. W tej chwii z ławy rządowej podniósł się mi- 
nister Składkowski i peprosił o głos. Generał Składkowski 

wszedł na trybunę i odczytał rozporządzenie podpisane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Piłsudskiego, zamyka- 
jące nadzwyczajną Sesję Senatu. Wobec tego faktu Marszałek 

senatu ogłosił zamknięcie sesji Senatu trzykrotnem stuknię: 
ciem laską marszałkowską. Rozwiązanie Sesji Senatu z pominię: 

ciem Sejmu jest wyrazem poglądu Rządu, który uważa, że zmia- 
na konstytucji w kierunku nądania izbom prawa rozwiązywania 
się własną uchwałą nie jest podyktowane wzg'ędami mającemi 

na uwadze uzdrowienie prawnego ustroju Państwa, lecz ma cha- 

rakter demonstracji przeciwrządowej. 

Przypuszczenia „Gazety Poranneį“ 
WARSZAWA, 13.VII, (fel. wł. Słowa). Po rozejściu się pogłosek o zamknięciu se- 

sji Senatu na mieście pojawił się dodatek nadzwycząjny Gazety Porannej, w którym 
mówi się, że zamknięcie sesji Senatu pociągnie w konsekwencji zamknięcie sesji Sejmu, 
gdyż w tych warunkach obrady byłyby bezcelowe. Gazeta Poranna podajć w formie 
przypuszczenia, że Rząd zwoła Sejm i Senat dopiero w jesieni 
PBK CLT RUYPEOCZPOCEEZ OTRZOODE A PRE TZ MATER RE SZOCZEE OWO ORCOOOC TERE, 

Wydalanie obywateli sowieckich z Anglji. 
-LONDYN, 13. Vii. Pat. W mowie wygłoszonej w Twickenham  mi- 

nister spraw wewnętrznych Hicks między inaemi wspomniał, że jest zajęty 

obecnie kwestją, którzy z pośród obywateli sowieckich, przebywających 
w.Londynie powinni być wydaleni z granic Angiji, którzy zaś mogliby 
być ewentualnie pozostawieni. Dotychczas wydałono 31 osób, należących 

do składu ptrsonełu ambasady rosyjskiej w Łondynie oraz prawie wszyst- 

kich członków sowieckiej delegacji handlowej. Natomiast co się tyczy 

funkcjonarjuszy rosyjskiego towarzystwa handlowego „Arcos* to ta spra- 

wa będzie bardzo drobiazgowo badana przez ministerstwo spraw wewnę* 

trznych oraz osobiście przez ministra, 

Cłemenceau powraca do zdrowia. 
PARYŻ, 13.VII. PAT. Dziennik donoszą, że jak się zdaje Clemenceau powrócił 

do zdrowia. Po zakończeniu okresu rekonwalescencji ma on się udać do Wandei. 

Druszyłowski miał wysadzić katedrę 
Westminster (?) 

MOSKWA, 13. VII. Pat. W procesie przeciwko Druszyłow- 
skiemu wielkie wrażenie wywołał punkt oskarżenia, według któ: 
rego Druszyłowski miał brać udział w spisku, mającym na celu 
wysadzenie w powietrze katedry westminsterskiej Panuje ogólne 
zaciekawienie, co do tego, czy wyrok Śmierci zostanie wykonany, 
czy też zamieniony na dożywotnie więzienie. 

Japonja przeciwko rozbrojeniu. 
TOKIO, 13. Vi. Pat. Agencja Reutera dowiaduje się, ze źródeł go” 

dnych zaufania, że delegaci japońscy na konferencję trzech mocarstw w 
Genewie zdecydowani są raczej wycofać się z konferencji niż zgodzić się 

na jakąkolwiek propozycję, pociągającą za sobą zmniejszenie zbrojeń. 
Wrazie wycofania się z konferencji delegaci japońscy pozostaliby w Gene- 

wie w charakterze obserwatorów podobnie, jak przedstawiciele Francji 
Włoch. 

Wojska japońskie w Chinach. 
PEKIN, 13.VII, PAT. Rząd wystosował notę do poselstwa japońskiego, 

wyrażającą zdziwienie, iż protest rządu chińskiego przeciwko wysłaniu wojsk 
japońskich do Tsing-Tao nie znalazł żadnego posłuchu. Wręcz przeciwnie. W 
Ślad za wojskami wysłanemi do Tsing-Tao wysłano inne oddziały japońskie do 
Tsi-Nan-Fu. Nota zaznacza, że rząd japoński dopuścił się w tym wypadku po- 
gwałcenia traktatu oraz naruszenia suwerenności chińskiej. W konsekweucji 
rząd chiński domaga się niezwłocznego wycofania wojsk japońskich z Tsing- 
Tao i Tsi-Nan-Fv, wyrażając jednoczećnie nadzieję, iż otrzyma w tej sprawie 
szybką i zadawslafącą odpowiedź. 

W oczekiwaniu sprawozdania Focha. 
BERLIN, 13—VII, PAT. „Vorwarts“ donosi z kół dobrze poinformo- 

wanych, że aljanccy rzeczoznawcy wojskowi, którzy dokonali weryfikacji 
zburzonych twierdz wschodnich przygotowali prócz sprawozdania oficjal- 
tego specjalne sprawozdanie dla komitetu wojskowego wersalskiego, w 
którym opisują szczegółowo obserwacje dokonane podczas oględzin. 
Oczekiwać więc należy, że w ciągu najbliższych tygodni zbierze się kon- 
ferencja Ambasadorów, aby wysłuchać sprawozdania marszałka Focha 
w tej sprawie. : : 

Jerozolimie grozi ruina, 

JEROZOLIMA, 13—Vil. PAT. W okolicach nawiedzo- 

nych przez trzęsienie ziemi panuje panika, Wielu kościołom 
i meczetom grozi zawalenie się. Nabożeństwa odbywają 
się pod gołem niebem. Liczba ofiar wynosi podobno 

540 osób. 
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Wilno nazwał Soden miastem Pił- 
sudskiego; subtelną charakterystykę 
Piłsudskiego  skreślił p. Soden*) 
przed rokiem, pokrótce powtórzył ją 
teraz, przedstawiając Marszałka, jako 
Polaka nawskroś kresowego, w któ- 
rym wcieliły się irracjonalne pierwiast- 
ki duszy polskiej. A te wezmą zaw- 
sze górę nad _ racjonałnemi, nad 
Bismarkizmem Dmowskiego, któryby 
dla Polski był zgubą: „Nie jest Pił- 
sudski ani politycznym generałem ani 
faszystowskim Duce, jest on w wiel- 
kim stylu kierownikiem woli swego 
narodu, postacią, która tylko na 
Wschodzie Europy wytworzyć się 
może. Jest nerwem życia, może na 
wet Atlasem, dźwigającym na barkach 
państwo polskie, na przykładzie jego 
widzimy czem jest słowiańska idea 
państwowa”... Ale czemże jesi? Na 
czem polega? Tego autor nie wyja- 
śnił, możemy tylko wnioskować, że 
w anarchistycznem z natury plemie- 
nin słowiańskiem pojawiają się od 
ezasu do czasu jednostki, które nie- 
wiadomo jak i czem działają na wy- 
obraźnię narodu i naród posłusznie 
za niemi idzie: | toby było znamie- 
niem słowiańskiej państwowości. 

Ukochanem dziecięciem Marszałka 
jest uniwersytet wileński. Obok póź- 
nej gotyki św. Anny i Bernardynów, 
obok charakterystycznych dla Wilna 
kościołów barokowych wraz z prze« 
piękną w tymże stylu wzniesioną ka- 
plicą św. Kazimierza w katedrze obok 
wspaniałej świątyni Piotra i Pawła, na 
baroku której, czuć twórcze błyski 
rozkosznie bułnej fantazji Wschodu, 
architektura Uniwersytetu szczególnie 
zajęła Sodena. „Tak wyglądał — koń- 
czy on opis dziedzińca -- nasz  In- 
golstadt za czasów św, Piotra Kani- 
zjusza, nie wiele inaczej jest dziś je- 
szcze w Innsbrucku, Mógłbyś też za- 
snąć na jednym z dziedzińców rezy- 
„gencji królewskiej. w, Morachium_ i 
obudzić się w uniwersytecie Wi- 
leńskim, nie poznawszy zmiany 
miejsca", 

Wytwornością stylu uderzyła rów" 
nież podróżnika niemieckiego aula u. 
niwersytetu: „Tu—mówi on—z tego 
podjum wygłaszał rektor Zdziechow- 
ski swoje dalekosiężne polityczno fi- 
łozeflczne mowy, w Których się obja- 
wił jako prawdziwy oraeceptor Polo- 
niae“. | wracając do kwestji, ktora 
go w Wilnie najbardziej zajmowała 
— do wileńskich (oowiedzielibyśmy 
białorusko-litewskich) zabarwień w i- 
dealizmie połskim, bierze autor mo- 
wy Zdziechowskiego, jako szczegól- 
nie pod tym względem interesujący 
dokument. Ale kontynuatorem wielkiej 
tradycji Zdziechowski nie jest w tem, 
co om swoim pesymizmem nazywa, 
lecz w czemś do tego zbližonem, 
mianowicie w głębokiem odczuciu 
tragiczności bytu (Empfindungskrafi 
Jūr das Tragische), odsłaniającem 
przed nim tajemnicę ;cierpienia, jako 
czynnika pozytywnego w porządku 
Bożym. Jest to, zdaniem autora, uczu- 
cie typowo słowiańskie, które warun- 
ki historyczne pogłębiały i potęgowa- 
ły w Polsce i w Rosji i może z tego 
powodu wybucha ono z taką siłą tam, 
gdzie pierwiastki polskie i ruskie spo- 
tykają się wzajemnie i zapładniają. Z 
uczucia tego wypływa wybitna zdol- 
ność do filozoficznego ujmowania 
dziejów; gdzie go niema, gdzie brak 
wrażliwości na pierwiastek tragiczny 
w życiu człowieka, ludzkości, świata, 
tam nie może być filozofji historji. 
Uczucie to zapędziło dziś Bierdiajewa 
na manowce szukania tragiczności w 
samej istocie Boga; Zdziechowski'po- 
został, zdaniem Sodena, w obrębie 
eschatologji Włodz. Sołowjewa z jej 
katastrofainym końcem historji, 1 w 
tym stanowiącym najgiebszą įsgo na 
turę wizjonizmie, który słowom jego 
nadaje porywającą werwę, gdy w roz- 
mowie z nim przedmiot ten porusza- 
my, nie zbacza on z linji wytkniętej 
przez chrześcijańsko-katolicki pogląd 
na świat — i to jest — kończy au- 
tor — najdrogoceuniejszym w  pra- 
cach jego spadkiem, ;odziedziczonym 
po wileńskim idealizmie, (das kost- 
barste Erbe Wilnaer Idealismus), 

Wileński idealizm Zdziechowskie- 
go nie jest chyba tak specyficznie 
wileńskim, skoro w innem miejscu 
Soden zaznacza, że w usiłowaniach 
swoich co do uzgodnienia polityki z 
etyką autor poszedł za Fr. W. Fór- 
sterem. łdealizm ten przeniesiony z 
teorji do praktyki powinienby prowa- 
dzić do wystawienia federalizmu, ja- 
ko podstawy do programu  politycz- 
nego. Dążność tę przypisuje Soden 
Piłsudskiemu, potrzymywanemu przez 

*) Patrz wczorajsze Słowo. 

elementy iewicowe i przez grupę kon- 
serwatystów. ‚ 

Jako stanowczego zwolennika ро- 
glądów i polityki Piłsudskiego, przed- 
stawił (eż autor Mec. Al. Lednickiego 
„ten wie, że problem Wschodni w 
Polsce może być tyiko federalistycz- 
nie rozwiązany* į že od wprowadze- 
nia zasady tej w życie zależy przy- 
szłość nietylko Polski, ale i Europy. 
Z Lednickim wchodzimy na widownię 
Paneuropeizmu. Jako delegat Polski 
uczęstniczył on w obradach kongresu 
Paneuropeistów w Wiedniu. O rze- 
czach tych prowadził z nim bar. 
Soden długie rozmowy w jego Bort- 
kuszkach. Później w Ałbertynie rez- 
strząsał on kwestję Unji Kościołów z 
hr. Wł. Pusłowskim i bawiącymi tam 
Jezuitami, którzy dzięki jego opiece 
i pomocy zbudowałi tam kaplicę, w 
której odprawiają nabożeństwo we- 
dług obrządku Wschodniego | stam- 
tąd swoje dzieło misyjne rozwijają. 

Obydwie kwestje — federalistyczna 
i unicka—są ogromnej wagi dla Pol- 
ski i Europy. 

Powodzenie Uuji zależy od inicja- 
tywy Rosjan, uznających jej potrzebę 
ij całą duszą Sprawie tej oddanych. 
Bez tego Unja pozostanie próżnem 
marzeniem. Co zaś do kwestji mniej- 
szości marodowych, to choć autor 
uważa politykę polską za wymagającą 
naprawy _ (werbesserungsbeditrftig), 
rozumie jednak ogromną trudność 
rozwiązania kwestji, polegającą na 
wynalezieniu wspólnej mowy do po- 
rozumiewania się z takiemi mniej- 
szošciami, które nie dojrzały jeszcze 
do życia politycznego, nie umieją i 
nie chcą rozróżniać między możli- 
wem, a niemożliwem i idą na lep 
demagogów ślepo posłusznych ha- 
słom i wpływom bolszewizmu. 

Ale patrząc okiem krytycznem na 
politykę polską na Kresach, bar. Sa- 
den nie zawahał się jednak oświad- 
czyć z całą stanowcześcią, że Kresy 
są dla Polski koniecznością (Lebens- 
notwendigkeit) że bez nich Polska 
się nie ostoi. Zamknąć się w grani- 
cach ściśle etnograficznych, te zerwać 
z całą tradycją przeszłości, zrzec Się 
swego charakteru, odebrać sobie ży- 
cie. Niesłychanie dużo dawały Kresy 
Polsce i na Kresy iść trzeba chcąc 
geniusz Polski wykryć. W tajemniczej 
postaci Wernyhory usymbolizował 
się Ów proces. który w duszę Polski 
wnosił elementy nowe, nieznane, tru- 
dno uchwytne, nieraz niebezpieczne, 
ale tak bujne, barwne, bogate: „i den 
Kresy legt das Geschick Polens", 
Tymczasem Kresy dzisiejsze są tylko 
drobną cząstką owych rozległych 
krain, które rozjaśniał w przeszłości 
spolski renesans, polski barok"... 

Niech się nad tem  zastanowią 
twórcy i chwalcy traktatu Ryskiego... 
„Co niegdyś — czytamy w zakończe- 
niu — w ojczyźnie mojej tylko prze- 
czuwałem, co później wśród stepów 
węgierskich silniej odczułem, io mi 
się ostatecznie na kresach państwa 
polskiego wyjaśniło—mianowicie šci- 
sły związek rozległych przestrzeni w 
których gubi się oko, z rozległością 
i rozmachem myśli, które tam się ro- 
dzą: dla tego to Kresy są majwiet- 
niejszymi tłumaczami dziejów Polski, 

Szkice bar. Sodena są nadzwyczaj 
cenne. Chlubną właściwością umyslu 
niemieckiego jest uniwersalizm, obej- 
mujący szerokie widnokręgi ducho- 
wego życia ludzkości, wczuwający się 
w dusze narodów. Stają przed nami 
Herder, Góthe, bracia Schieglowie... 
Uniwersalizm ten pomijał jednak Pol- 
skę. Badano ją wprawdzie i pilnie 
badano, lecz zewnętrznie, pod wzglę- 
dem politycznym, ekonomicznym, sta- 
tystycznym, a do badań tych przy- 
stępowano z niekorzystnymi dla nas 
uprzedzeniami — i duszy polskiej nie 
znano. A przecież poeci nasi i myśli- 
ciele sięgali polotem myśli daleko 
poza granice ojczyzay, nie dla Polski 
tylko pisali, pisali dła świata. 

Bar, Soden przybył do Polski wol- 
ny od uprzedzeń, usposobiony raczej 
sympatycznie i, dzięki temu, odkrył 
rzeczy, istnienia których się nie do- 
myślał. Twórcza myśl Polska wywaria 
na nim wrażenie silne i głębokie i oto 
on ją wprowadza na widownię Nie- 
miec, a stamtąd, w odbiciu, które 
znalazła w duszy szlachetnego Niemca, 
wraca Ona do nas i uczy nas lepiej 
cenić te skarby poczji i filozofji z 
epoki romantycznej, z któremi tak 
już oswojeni jesteśmy, że przestaje- 
my widzieć ich wartość. 

Szkice bar. Sodena torują drogę 
temu przylačielskiemu w sferze ducha 
spotkaniu, które w przyszłości może 
ułatwić pracę nad porozumieniem po- 
litycznem, co jest koniecznością. 
Przed trzema miesiącami władca pół- 
nocnych Chin gen. Czang-Tso-Lin, 
w rozmowie z korespondentem fran- 
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"Sejm i Rząd. 
Metrop. Dyonizy u min. Skład- 

kowskiego 

, WARSZAWA, 13 Vi. PAT. Pan 
minister spraw wewnętrznych Skład- 
kowski przyjął we środę 13 b. m. 
metropolitę Dyonizego. 

Min. Niezabytowski w Krusz. 
wicy. 

WARSZAWĄ, 13 VII. PAT. Mi- 
nister Rolnictwa p. Karol Niezaby- 
towski udał się w dniu 12 b, m. do 
Kruszwicy celem wzięcia udziału w 
cbchodzie jubileuszowym 50-letniego 
istnienia Kółek Rolniczych. Z Krusz- 
wicy udał się p. Minister do Leśnie- 
wa, majątku p. Lossowa celem za- 
poznania Się z tegorocznemi rezulta« 
tami uprawy zbóż i okopowin, P. Mi- 
nister powrócił do Warszawy w dn. 
13 b. m. 

Urlop min. Staniewicza. 

WARSZAWA, 13.VII. PAT, Wczo- 
raj wyjechał do swego majątku w 
województwie wileńskiem na  mie- 
sięczny urlop wypoczynkowy p. mi. 
nister reform rolnych prof. dr. Wi- 
told Staniewicz. P, Ministra zastępuje 
podsekretarz stanu Józtt Radwan. 
La 

Incydent w Genewie, 
GENEWA, 13 7, Pat. W kołach 

francuskich powszechne zdziwienie 
i oburzenie wywołał fakt, że Nichet, 
delegat Szwajcarji na konferencję w 
sprawie utworzenia organizacji pomo- 
cy dla ludności dotkniętej klęskami 
żywiołowemi przemawiał po niemiecku. 
Na wszelkich konferencjach, obradue 
jących pod auspicjami Ligi Narodów 
utarło się, że w językach  nieoficjal- - 
nych przemawiają wyłącznie osoby, 
nie znające języków oficjalnych, przy. 
czem w tym wypadku przemówienie 
musi być tłumaczone na język  ofic- 
jalny. Delegat Szwajcarji Nichet jest 
tryburgczykiem i mówi po francusku, 
nie miał on zatem podstawy do prze- 
mawiania po niemiecku. Mowę jego 
tłumaczył na język francuski tłumacz 
delegacji niemieckiej, 

Projekt podróży min. Chamber: 
laina do Berlina. 

BERLIN, 13 Vil. PAT. „Socialisti» 
scher Presse Dienst" dowiaduje się 
ze strony dobrze poinformowanej, że 
nie jest wykluczonem, iż minister 
Chamberlain jeszcze w ciągu obzcnt+ 
go roku, a mianowicie prawdopodob- 
nie pod koniec lata przybędzie do 
Berlina. Gdyby Chamberlainowi uda- 
ło się zrealizować projekt podróży do 
Berlina, to spotkanie jego osobiste z 
przedstawicielami polityki niemieckiej 
posiadałoby szczególae znaczenie po: 
nieważ w Genewie ma być poruszo- 
na na najbliższej sesji sprawa zmniej- 
szenia załogi okupacyjnej, względnie 
wcześniejszego opróżnienia Nadrenii. 

Pomoc ludności dotkniętej 
kięską. 

GENEWA, 13. VIŁ Pat. Na ple- 
narnem posiedzeniu konferencji w 
sprawie potnocy dla ludności dotknię- 
tej klęskami żywiołowemi przemawiał 
delegat polski dr. Chodźko, wyraża- 
jąc podziękowanie za przyjęcie licz: 
nych polskich poprawek i zestrzega- 
jąc konieczność, jak najszerszej inter- 
pretacji pojęcia calamite, jako  kięski 
publicznej oraz wyraził gotowość pod- 
pisania niezwłocznie konwencji w 
imieniu Polski i Gdańska. 
EEESTOECREEZW YORK TORZE OO YE SEA 
cuskim zapewniał go, że da sobie 
radę z bolszewizmem południowo 
chińskim, ale, dodawał, zadanie miał- 
by znacznie ułatwione, gdyby Europa 
zechciała mu dopomódz; wszak boł- 
szewizm nis mniej jest niebezpie- 
cznym dla niej, niż dla Chin; zwła- 
szcza groźnym jest dla państw bez- 
pośrednio z Sowietami sąsiadujących, 
dla Niemiec, i dla Polski. Czemu ose 
milczą? Tak się przedstawia sytuacja 
człowiekowi z ubocza patrzącemu, a 
rozsądnemu. Tymczasem od wojny, 
od Wersalu niepoczytalni politycy 
obu stron rozpalali wzajemne anty- 
patje aż do białości. „Trzeba zacząć— 
pisze Soden — od stworzenia atmo- 
sfery zaufania”. Tej myśli służą jega 
szkice. „Od mas — pisze dalej — 
zależy czy w Polsce weźmie górę 
atmosfera nacjonalistyczna czy Euro- 
pejska*. Niemcy, zdaniem jego, po- 
winni wreszcie zrozumieć, że rozbiór 
Polski był dła nich nieszczęściem 
niemal większem niż dla samej Pol- 
ski, dziś zaś zniszczenie Polski do» 
konanė w przymierzu z Sowietami 
stałaby się katastrofą narodową, któ- 
raby zwaliła Niemcy pod stopy try“ 
umfującego barbarzyństwa... 

3 M. K.



ECHA KRAJOWE 
Otwarcie kanału Ogińskiego. 

W dniu 8 bm. w Telechanach na 
Polesiu odbyło się uroczyste poświę- 
cenie odbudowanych śluz i otwarcie 
ruchu na kanale Ogińskiego. 

Otwarcia dokonał minister robót 
publicznych p. J. Moraczewski w o- 
becności zaprosznych przez dyrekto- 
ra dróg wodnych inż. B. Bosiackiego 
gości z pośród przedstawicieli rządu, 
wyższych urzędników ze stolicy, 
Wilna, Brześcia, Nowogródka, Bara- 
nawicz i Pińska, przedstawicieli miej- 
scowego obywatelstwa oraz przed- 
siębiorstw transportowych i przemys- 
ławych których interesy wiążą z nówo- 
otwartym szlakiem. 

Pani ministrowa Jędrzejowa Mora« 
częwska obecnością swoją uświetniła 
urączystość. 

Zainteresowanie rządu pod kątem 
meljoracji rolnych na Polesiu repre- 
zentował minister reform rolnych p. 
Sfa siewicz. Z Warszawy pozatem przy- 
byli: dyrektor departamentu dróg 
wodnych w M.R.P, p. inż. Żaczek, 
oraz dyr. dep. min. ref. rolnych p. 
inż, Michalski, p. wojewodę wileńskie- 
go reprezentował dyrektor rob. pubi. 
p. inż. Siła-Nowicki, oraz pośród in- 
nych gości z Wiina, którzy zechcieli 
przybyć na uroczystości widzieliśmy: 
delegata prokuratorji generalnej p. 
Adolfa Kopcia, prezesa dyrekcji kołei 
państw. p. inż. Juljana Staszewskiego, 
dyrektera dróg podjazdowych p' inż. 
Eug. Siedłeckiego, prezesa okręgowej 
Izby kontroli państwowej ]. Pietra- 
szewskiego; z Brześcia miasta i woje- 
wództwa Poleskiego przybyli: przed- 
stawiciel p. wojewody  Poleskiego, 
starosta Piński p. Bołdok, dyrektor 
rob. publicznych p. inż. Prudnicki, 
dowódca DOK. Brześć. p. generał 
Trojanowski, prezes Poleskiego Urzę- 
du Ziemskiego p, Rychłowski, sta. 
rosta Kossowski p. Czarnocki przed- 
stawiciel dowódcy fiotylli pińskiej p. 
komandora Zajączkowskiego. 

Przedstawiciele stow. kupców i 
przemysłowców pińskich p. Szymon 
Rymar ip. Łurje. Z Nowogródka 
miasta i województwa — wojewoda 
nowogródzki p. Bsczkowicz, starosta 
Baranowicki p. Kulwieć, dyrektor rob. 
pubiicznych p. inż. Ernest Fryzen- 
dorf. 

Przedstawicieli miejscowego oby- 
watelstwa i ziemiaa reprezentowali: 

K. Twardowski właściciel maj. 
Weleśnica, p. ]. Jastrzębski plenipo- 
tent hr. Pusłowskiego, p. Sielukiewicz 
właściciel majątku Krąglewicze, pro- 
boszcz m. Telechany ks. Radziwon, 
doktor miejscowy p. Bohuszewicz, 
sędzia p. Bałucki, plenipotent p. Skir- 
munta p. Wasiljew, przedstawiciel 
Banku Rolnego p. Ropek. 

Pozatem pomiędzy gośćmi widzie- 
liśmy nacz. wydz. budowy i dyr. dr. 
wodn. prof K. Tołwińskiego, kie- 
rownika zarządu dróg wodnych w 
Słonimie p. inž. J. Koltana, kierowni- 
ka partji pomiarowej rzek węzła Piń- 
skiego i do niedawna kier. rob. od- 
budowy kan. Ogińskiego p. inž, Е. 
Mędzińskiego, kierownika part. pom. 
p. St. Chybińskiege. Kierownik 
robót odbudowy Kan. Ogińskiego p. 
inż, M, Michalewicz miał zaiste trudne 
zadanie przyjęcia i rozlokowania tylu 
destojnych gości. 

Z dworca o godz. 15-iej goście 
udali się końmi na przystań — obrot- 
micę, w Telechanach, skąd statkiem 
„Szczara* odświętnie udękorowanym 
odpłynęli w kierunku śluzy Vill-ej. 

Przed bramą iryumfalną, udatnie 
skomponowaną w postaci wiszącej 
kratownicy przerzuconej ponad kana- 
łem i -opłecionej zielenią, odbyły się 
krótkie modły oraz poświęcenie, do» 
konane przez miejscowego -probosz- 
„cza ks. Radziwona, który wygłosił na 
wstępie okolicznościowe  przemówie- 
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U prochów Słowachiego. 

Zasadniczy typ udekorowania war= 
szawskiej wia tryumpkalis, po której 
miały być prochy Słowackiego wie: 
ziorte z przystani na Wiśle u mostu 
Poniatowskiego do katedry a naza- 
jutrz z katedry na centralny dworzec 
kolejowy — polegał na szpalerach 
wysokich i strzelistych kolumn na 
czerwono pomalowanych, osadzonych 
na złoconych wysokich cokułach a z 
figurą u góry złotej Wiktorli, (*) 
alegorycznej bogini starorzymskiej uno- 
Szącej atoli w ręku nie palmę lecz 
wieniec. Pźralelnie szły szpalery niż- 
szych, również czerwenych, masztów 
z Orłem Białym w otoku, u góry, 
od którego spływały, długie, fruwają- 
ce na wietrze szerokie wsięgi biało- 
czerwone. 

Ten zasadniczy ton pełen powagi 
a i wspaniałości łączył się zara- 
zem z zasadniczą barwą  monar- 
szej żałoby, z purpurą, w którą nie- 
jako była upowita cała eksportacja 
prochów Słowackiego ze statku na 
Wiśle przez stołeczną Warszawę do 
żałobnego wagonu, który je- unieść 
miał do Krakowa, 

Szpaler kolumn i masztów na 
przyslani; szgaler kolumn i masziów 
na froncie dworca kolejowego; kata- 

„*) Ješli kto woli: starogreckiej Nike, bo- 
glni zwycięstwa, córy Tytanowej, co ją dzier- 
oem Zeus Olimpijski i Athene Par- 

Telechany w lipcu. 

nie. Zgoda i jedność w umiłowaniu 
wspólnych celów=ponad partyjnemi 
interesami—mówił ks. Radziwon—to 
te czynniki, które niezawodaą drogą 
prowadzą do celu. Dały one nam 
wielką i wspaniałą armję, pozwoliły 
na wykonanie wspólnym wysiłkiem 
wielu prac dla dobra kraju i dzisiej. 
sza uroczystość jest aktem poświęce- 
mia jednego z takich dzieł, które po- 
wstały ze zgody i jedności. 

Minister Moraczewski otwierając 
drogę wodną i oddając ją do użytku 
ludności wyraził nadzieję, że przyczy- 
ni się ona do nawiązania i zacieśnie- 
nia stosunków z Litwą. 

Po przecięciu wstęgi a barwach 
narodowych, statek, poraz pierwszy 
od chwili odbudowania kanału — zo: 
Stał prześluzowany, poczem pp. Mi: 
nistrowie oraz pozostali goście udali 
się do lokalu Kierownictwa robót. 

Podczas obiadu wydanego w ©- 
grodach Kierawnictwa szereg toastów_ 
rozpoczęty został przemówieniem go 
spodarza uroczystęści dyrektora dróg 
wodnych p. in. B. Bosiackiego. Prze- 
mówienie to jako ujmujące w wyrazi- 
sty sposób charakter i znaczenie do- 
konanego dzieła—podamy osobno. 

Następnie zabrał głos p. minister 
Moraczewski i podkreślił, że sprawa 
odbudowy zdecydowana była i w 
większej części wykonana za jego 
poprzedników. Zasługa więc jego jako 
Ministra Rob. Pubi. — polega chyba 
na tem, že „nie przeszkadzał". Z 
wielkiem uznaniem podniósł p. Mini- 
ster zasługi p. dyrektora Bosiackiego, 
tego wilka morskiego w swojej dzie” 
Gzinie, który każdą pracę rozpoczętą 
musi doprowadzić do pomyślnego 
zrealizowania. 

Na zakończenie p. Minister wzniósł 
toast na ręce dyrektora Bosiackiego— 
na cześć wszystkich pracowników, 

. którzy przyczynili się do dzieła odbu- 
dowy, Oraz robotników, bez których 
współudziału wykonanie pracy byłoby 
niemożliwe, 3 

Po ministrze Moraczewskim prze- 
mowil p. minister Steniewicz, porusza- 
jąc moment meljoracyjay w znaczeniu 
odbudowanego szlaku. Krótkie prze- 
mówienie zakończył p. Minister toa- 
stem wzniesionym na ręce generała 
Trojanowskiego na cześć marszałka 
Piłsudskiego. 

Pan gentrał Trojanowski zobrazo- 
wał to miłe rozczarowanie, któregó 
doznał znajdując kanał w stanie zna- 
cznie lepszym niźby się tego można 
było spodziewać. Przemówienie swe 
zamknął generał toastem na rzecz mi- 
nistra p. Moraczewskiego — na cześć 
Rządu Rzeczypospolitej. Starosta pow. 
Kossowskiego występując jako prze- 
wodniczący sejmiku powiatowego wy- 
raził w swem i miejscowej ludności 
imieniu podziękowanie Rządowi Pol. 
skiemu w osobie ministra Moraczew- 
skiego. 

Dyrektor inż. Siła- Nowicki pod- 
kreślił trudności, które w trakcie: bu- 
dowy zostały pekonane — i wypił 
na ręce Dyrektora Bosiackicgo za 
zdrowie tych wszystkich, którzy przy- 
czynili się do pomyślnego ukoficze- 
nia pracy. - 

Przedstawiciel wojewody poleskie- 
go — starosta piński p. Bołdok — 
poruszył znaczenie nowootworzonego 
Szlaku dia rozwoju miejscowego 
handlu i przemysłu j wzniósł toast 
na ręce ministra Moraczewskiego na 
cześć Rządu. 

P. Dyrektor inż. Fryzendorf oce- 
nił dodatnio wykonane roboty ze sta: 
nowiska technicznego j wzniósł na 
ręce p. Dyrektora Bosiackiego zdro- 
wie pracowników. 

` O godz. 8 ej gošcie udali się stat- 
kiem „Szczarą* z wycieczką na jezio- 
ro Wolkowskie — odiegłe od Tele- 

falk olbrzymi w trzy kondygnacje pur- 
purowy; u niego ośm koni w purpu- 
rowych w srebrne desenie kepach; 
na żałobnej liberjl czerwień i złoto; a 
w katedrze nad miejscem gdzie miała 
stać przez całą noć trumna  przywie- 
ziona z Paryża, baldachim purpurowy 
rozchodzący się od stropu czterema 
ogromnemi pąsowemi smugarmn,,,,, 

Tak całą w czerwieni i złocie, ca- 
ła we flagach biało-czerwonych, z dy- 
wanami i kwiatami na balkonach, z 
plonącemi w biały dzień latarniami— 
oczekiwała Warszawa na przybycie 
garści znikomych prochów  niešmier- 
telnego Króla Ducha. 

* 

Mrowie ludzkie na wybrzeżu Wi- 
sły pod monumentalnym wiaduktem 
mostu Poniatowskiego; na. samym 
mośce głowa przy głowie. Pogodą 
wspaniaża, jak wymarzona, Całe po- 
brzeże czerwieni się i czerni pod gir- 
land i flag festonami. Na wielką, suto 
udekerowaną plaiformę rzu.vaą na 
palach na Wisłę trudno dostać się, 
gdyż zarezerwowana jest dla najwyż- 
szych przedstawicieli rządu i społe- 
czeństwa a liczyć się trzeba z tem 
czy... wytrzyma nadmierne stłoczenie 
SiĘ 3 : 

u u tego pomostu rozstrzyga si 
kwestja: kto ma stanąć i iść tuż a 
potężnego katafalka z trumną na Szczy- 
cie. Wśród panów w  tużurkach lub 
surdutach iw cylindrach na głowia 
uwijających się, jak w ukropie, ktoś 
wspomniał 0 nieodzownych cordons 

SE OWO 

Kwestja „Anschlussu* w Austrji, 
RZYM, 13—VII. PAT. „Popolo d'Italia" ogłasza artykuł korespon- 

denta wiedeńskiego, który zaznacza, iż w Wiedniu nie wierzą w możliwość 
Stałego, samodzielnego istaienia Austrji, jednakże przypuszczenia, w jaki 
sposób nastąpi połączenie Austrji z 
Trudności istnieją nietylko w postaci 

Niemcami są narazie niemożliwe. 
traktatu wersalskiego i traktatu 

w St. Germain ale także w tradycjach i odrębności ludu austrjackiego. 

Sprawa wileńska na łamach „Germanii *. 
BERLIN, 13.VI1 PAT. Organ katolickiego centrum  „G:rmania* za- 

mieszcza drugi z kólei artykuł nowego korespondenta warszawskiego p. 
von Toggenburga w sprawie wileńskiej. Artykuł ten datowany jest z Wilna. 
Autor obala w swoim artykule pokutujące do dziś w prasie 
niedokładne i fałszywe antypolskie twierdzenia o 

niemieckiej 
tem, fjakaby litewskie 

Wilno zostało gwałtem przez Polskę ansktowane joraz stwierdza, nikłość 
liczebną żywiołu litewskiego nietylko w samsm Wilnie, które jest 
Z najbardziej polskich pod względem charakteru miast 

jedaem 
Rzeczypospolitej, 

ale i w całej Wileńszczyźaie. Tylko okolice Suwałek i Święcian są zalud- 
nionę przez ludność litewską. 

Zmiana reformy wyborczej we Francji 
PARYŻ, 13. VII. PAT: Sznat 313 głosami przeciwko 67 przyjął całość 

projektu reformy wyborczej, przywracającej system głosowania okręgowego 
įėdnomandatowego. 

Młodzież faszystowska. 
RZYM, !3,VII, PAT. Mussolini przyjął deputowąnego Ricciego, który zło- 

żył mu sprawozdanie, dotyczące rozwoju organizacji młodzieży faszystowskiej. 
Między inaemi Rici zakomnnikował Mussoliniemu, że w związkach młodzieży 
faszystowskiej w dniu 3 czerwca zapisanych było 859.677 członków. 
  

Znów kara Śmierci w Kronsztacie. 
MOSKWA. 13 VIA. PAT. "Wojenny sąd morski w Kronszta- 

cie skazał na karę śmierci p. Klepikową oskarżoną © współudział 
w szpiegostwie wojskowem ns szkodę Sowietów. Skazana jest 
żoną rozstrzeanego niedawno ofcera floty baltyckiej. 

Zbrojne rozruchy koło Mińska. 
Banda Fimonowa dręczy władze sowieckie. 

„ W okolicy Mińska pojawiła się w ostatnich czasach banda składająca się 

z kilkudziesięciu ludzi, dowodzona przez b. oficera armji sowieckiej Fimonowa, 
który jako opozycjonista miał być aresztowany. Powiadomiony w cząs skrył się 
na wsi i tam zebrawszy partję wypowiedział wojnę podjazdową sowietom. 

Partja Fimonowa dokonała szeregu napadów rabunkowych na „sielko- 
row“ i <sielsowiety». Ludność bojąca aktów terroru: i sprzyjająca w głębi du- 
szy partyzanom pomaga im i ukrywa przed specjalnemi oddziałami wojssa, wy- 
słanemi dia wytropienia fimonowców, 

Komisja parytetowa w sprawie por. Janii 
przod. Drożdża. 

Jak nas informują komisja parytetowa, graniczna w sprawie 
przetrzymywanych przez władze sowieckie por. Jani i przodow- 

nika policji Drożdża obradować będzie w najbliższych dniach. 
Dotychczas nie zostało ustalone miejsce,gdzie spotkają się człon- 

kowie tej komisji. 

Por. Jani wkrótce powróci. 
RYGA, 27.7. Sowiecka agencja telegraficzna donosi. że porucznik 

Jani wydany będzie w najbliższych dniach władzom polskim. Znajduje 
się on w obecnej chwilij w Mińsku litewskim w szpitalu. Stan jego nie 
budzi obaw. 

Niezwykłe ulewy 
WARSZAWA, 13 VII (żal. wż. 

w całej Polsce, 
Słowa). Okropne ulewy trwają: 

ce w całej niemal Poisce sprawiły silne podniesienie się stanu 
wody w rzekach. Wczoraj rano poziom wody w Wiśle wynosił 
1.48 mtr. W Krakowie poziom wód wynosił 1.33, w Zawichościu 
89 cnt, w Przemyślu na Sanie — 156 cent, Dziś spodziewany jest 
dalszy przybór wód na dopływach Wisły, 

Plan regulacji Placu Saskiego. 
WARSZAWA, 13 VII, (fe/ wł. Słowa). Szumnie rozreklamowany swego czasu 

konkurs na regulację Placu Saskiego został ukończony. Marszałek Piłsudski 7a- 
żądał okazania mu planów odznaczonych pierwzzą nagrodą, architekta Jawor- 
nickiego i oświadczył po zapoznaniu się z planami temi, że Plac Saski ma być 
miejscem rewji, a plan nagrodzony nie uwzględnia iego przeznaczenia, wobec 
częgo należy go odrzucić. 

Memorjał Bohdana Ronikiera, 
WARSZAWA 13.VII, lżel. wł.' Słowa). Bohdan Ronikier wypuszczony na wol- 

ność przygotował przy pomocy prawników memorjał zawierający 150 stron dru- 
ku Sio EBS pisma, który przedłożył Panu Ministrowi Sprawiedliwości. 
Memorjał ten referować będzie Panu Ministrowi podprk. Wolfin. 

chan o 3 kim. Poherbacie, która po- 
daną została w ogredzie,j obecni ro- 
zeszli się na spoczynek. 

Nazajutrz o 6 tej p. minister Mo- 
raczewski z małżonką oraz p. mini- 
ster Staniewicz wraz z częścią gości 
6dpłynęli w kierunku rzeki Szczary— 
do stacji Domanowe.. x 

Motorówki wojenne z generałem 
Trojanowskim zwiedziły jezioro Wol- 
kowskie i rzekę Szczarę i wróciły z 
powrotem do Telechan. 

Reszta gości zwiedziła 
górną część kanału, 

O godzinie 13 po śniadaniu, któ- 

„Mewą” 

francuskich pogrzebów. Kto będzie, 
idąc tuż przy trumnie, niósł zwiesza- 
jące się z miej sznury lub wstęgi?.. 

— Niema u nas żadnych cordons! 
— Ale jest miejsce honorowe tuż 

przy trumnie! : 
— Pójdzie eskorta oficerska z do- 

bytemi szablami. 
— Owszem. Al Słowacki to nie 

żaden Napoleon ani Aleksander Ma- 
cedoński. 

Słowo do słowa byłaby się wy: 
wiązała dysputa. Zbyt jednak jasną i 
niezaprzeczoną było rzeczą, że komu 
jak komu, ale u trumny :Slowackiego 
pierwsze i najbliższe miejsce należy 
się— literaturze, - 

Jej te, Literatury, ogromnego po- 
tentata czci się i oddaje mu się naj- 
wyższe honory pośmiertne. Nie hu- 
zarji przeto niech szumią skrzydła 
najgłośniej.. niech szeleszczą i Szu- 
mią pisarskie (pióral Panowie pióra, 
wy prowadžcie tulicami Warszawy, 
przez Warszawę, na Wawel, waszego 
luminarza nad luminarzel 

Tak się i stało. 
Gdy dano hasło, że zbliża się 

«Mickiewicz» i gdy zaroiło się w 
mig na Wišle ed lecących na jego 
spotkanie statków i łodzi=już na po- 
moście u przystani pelno było «lite= 
ratury» i „prasy*, bez mała tyle co 
ministrów i. dostojników sejmu i se- 
natu, generalicji wojskawej i przedsta* 
wicieli parlameniu—ano, i duchowień- 
stwa. 

I nastała chwila jedna z najgłębiej 
nastrojowych i najpiękniejszych z ca: 

re urozmaicał nieprzewidziany deszcz 
— nastąpił odjazd — ze stacji kele- 
jowej wąskotorowej w  Telechanach. 

Należy zaznaczyć, że ludność 
miejscowa tłumnie brała udział w 
uroczystości, stwierdzając tem swoje 
zainterėsowanie. Miasteczko całe zo* 
stało udekorowane — a robotnicy z 
pobliskich zakładów przemysłowych 
wymówili sobie wcześniejsze zwolnie- 
nie z powodu uroczysteści. Do u: 
świetnienia dnia przyczyniła się w 
dużej mierze bardzo łagodaa i pra- 
wie do końca poprawnie sią zacho- 
wująca pogaeda. SZ 

łego obchodu: chwila gdy podpłynął 
do pomostu u przystani statek z 
trumną całą: w kłębach dymu i pło- 
mieniach. 

Całą połowę tylaą statku zajmo” 
wała jakby chapelle ardente pod ot- 
wartem niebem, to jest podjum Zz wy- 
sokim katafałkiem i z widną na nit 
z daleka trumną czarną, okrytą bia= 
ło-pąsowym sztandarem. Na tej części 
pomostu nikogo—tylke -trzy postacie 
trzymające straż u trumny, zwrócone 
ku nam twarzą: Lechoń we fraku, 
blady od wzruszenia, Or-Ot w mun- 
durze pułkownika z piersią całą w or- 
derach, salutujący po wojskowemu i 
między nimi kapitan dowódzący state 
kiem, komandor marynarki polskiej. 

Muzyki grają hymn narodowy; 
armaty grzmią. I nagle gdy bort stat- 
ku zrównał się z platformą na której 
my stoimy, zalega nagle cały tłum 
wiełotysięczny — głęboka cisza, Rzekł- 
byś ta ogromua ciżba ludzi wstrzy- 
mała oddech... 

Taki mocny był isn moment. 
l w tym właśnie momencie — a 

widzieć mogłem doskonałe stojąc © 
party o balustradę platformy — zer- 
wała się skądś jaskółka, krążąca jak 
zwykle nad wocią, i tprzelatując nad 
trumną i prochami Słowackiego, mus- 
nęła ją skrzydłem. 

    

Słowacki tak iubił jaskółki... Mor 
że to byl з tych, które był 
мусзаг wianek dla Goplanyč... 

  

Qua ma wianek na głowie... 
Czy to «wiaty? czy sitowie? 

Straszna nawałnica 
nad Warszawą. 

Ulice stolicy zalane wodą. 

Onegdaj około godz. 3:ej popoł. 
mad Warszawą rozpętała się gwałtow- 
na nawalnica, połączona z piorunami 
i ulewnym deszczem, który trwał oko- 
ło 40 minut, nie słabnąc ani na 
chwilę, 

Gwaltowność ułewy była tak wiele 
ka, iż chwilami strumienie wody 
cieknącej z nieba, przesłaniały kontu- 
ry domów, znajdujących się po prze- 
ciwłegłej stronie ulicy. 

Silny wia, jaki towarzyszył ule- 
wie, niósł całe fale wody, ciskając je 
w okna domów i zrywając gdzie- 
niegdzie papę z dachów domków na 
przedmieściach. 

Opustoszałemi ulicami płynęły stru- 
gi wody, które podmyły w wielu 
miejscach bruki drewniane, tak, iż 
kostki ruszały się, jak klawisze, 

W olbrzymiej większości domów, 
zwłaszcza ma przedmieściach, woda 
pozalewała piwnice, niszcząc nagro- 
madzone w nich przedmioty. 

Już od godz, 2-ej min. 50 popoł. 
rozpoczęła się stałe alarmowanie 
wszystkich bez wyjątku oddziałów 
straży ogniowej w stolicy. 

Oddziały te wysyłaly „motopom- 
py"wraz z obsługą, a to celem wy* 
pompowania większej ilości wody, 
jaka się nagromadziła w niektórych 
piwnicach. 

Motopompy te przeważnie powra- 
cały do koszar, lecz obsługa po skoń- 
czonej akcji w danym puokcie infor- 
mowała się telefonicznie w oddziale 
o dalszych adresach miejsc, gdzie 
musiała pośpieszyć !na ratunek. Nie- 
które wozy powróciły do koszar do- 
piero około godz. 8-ej wieczorem, po 
pięciogodzinnej wytężonej pracy. 

Podczas burzy uderzyło kilka pio- 
runów, z których trzy trafiły w obręb 
miasta nie pociągając, na szczęście, 
poważniejszych strat i ofiar. 

O godz. 2-ej min, 50 piorua u: 
derzył w parterowy дот drewniany 
przy ul. Grochowskiej Nr 155, nale- 
żący do Wiktora Wiśniewskiego i 
zdemolował kompletnie 3 facjatki te- 
goż domku, niszcząc umeblowanie, 
sprzęty, przebijając sufity i tp. W 
jednem z mieszkań piorun rozbił w 
drzazgi klatkę kanarka, nie czyniąc 
jednak żadnej szkody temu ostainie- 
mu, który ćwierkaniem powitał wkra- 
czających strażaków, 

Okeło godz. 3-ej min. 30 piorun 
uderzył w ańtenę radjóową w domu 
Nr 5 przy ul. Wiłeńskiej; nie czyniąc 
jednakże żadnych szkód. 

Wreszcie trzeci. piorun uderzył w 
transformatgr elektryczny na ul. Hu: 
zarskiej w Sąsiedztwie koszar I DAK. 
Zaczęła palić się izolacja elektryczna. 
Wezwane pogotowie elektrowni wy* 
łączyło prąd. 

Nawałnica przyczyniła dość znacze 
ne szkody, które odbiły się w pierw» 
szym rzędzie na najuboższej ludności 
stolicy, której woda pozalewała sute- 
ryny mieszkalna oraz dobytek umiesz- 
czony w piwnicach. 

Najwięcej ucierpiały przedmieścia 
wskutek braku kanalizacji oraz wsku- ; 
tek dużej liczby parterowych, drew- $ 
nianych, często zapadniętych w ziemię 
domeczków. 

Na wielu ulicach, jak: Krakowsk.- 
Przedm. róg Trębackiej, Ossolińskich 
Marszałkowskiej róg Wspóinej woda 4 
podmyła bruki, wysadzając na wierzch 
kostkę drewnianą. Ulica Czerwonego 
Krzyża zestała zalana, jak również ul. 
Wolska go wiaduktem kolejowym, 
gdzie woda wdzierałą się. do wago- 
nów tramwajowych i ruch w 
miejscu przerwany 

  

dziny. 

NAJLEPSZE KSIĄŻKI! 
      

  

O nie... To na włosach wróżki 
Uśpione leżą jaskółki. 

Róże — jaskółki — harfy.. | 
Na motywach harf, co w poezjach 

Słowackiego tak grają wciąż i grają, 
osnuty był cokuł pod trumnę w kra- 
kowskim barbakanie. 

Wyczółkowski ów cokuł, 
glądzie jakby z piaskowca, 
nowal, 

— Widzi pan — mówił mi — te 
karty? 

— Oczywiście. 
— Jak on harty lubił, Słowacki... 

prawda? 

l tak się splatały z sobą dokoła 
trumny z prochami Słowackiego: jas- 
kółki... harfy... i — róże, które na 
Nowym Świecie i na Krakowskiem w 
Warszawie rzucano z balkonów 1 о* 
kien na trumnę gdy przeježdžala mi- 
mo na wysokim purpurowym  kata- 
falku ciągnionym przez ośm koni 
w kapach purpurowych. 

Gdy kwiaty padły na bruk uliczny 
podnosili je ci, co szłi przy karawa- 
nie, lub harcerzyki kręcący się wSZĘ- 
dzie, i kładli je na stopnie katafalku, 
że cały w kwiatach przybył przed 
katedrę. 

Owóż i zostały mi w pamięci i w 
oczach na zawsze: te kwiaty podne- 
szone z warszawskiego bruku, Sypią* 
ce się na trumnę z prochami Słowac- 
kiego z okien i balkonów — i te har- 
fy z krakowskiego barbakanu — i ta 
jaskółka z przystani nad Wisłą... 

A nie zadweiło mi się bynajmniej 
w oczach. jaskółkę z nad trumny Sło- 

o wy- 
skompo- 

tem, ; 
zostałaa 3 go 4 

Lotnictwo litewskie, 

Budżet wojskowy litewski 
1927 wynosi 40 miljomów litów, z 
czego tylko 4 proc. czy około 
1600000 litów przeznaczono na  lot- 
nictwo. Z sumy tej wyznaczono na 
zakup samolotów i części składowych 
530 tys. litów, 240 tys. na budowę 2 
metalowych hangarów, 160 tys. na 

па г 

zakup hydroplanu i 200 tys. litów na% 
urządzenie podstawy dla hydropianów 
w Kłajpedzie. Wytworni aeroplanów 
na Litwie niema wogóle, istnieją tyt- 
ko niewielkie warsztaty reparacyjne. 

Litwa posiada 5 eskadr lotniczych, 
z których jedna typu Smolnik, zaku- 
piona w Czechosłowacji, przeznaczo- 
na do bombardowanai, składa się z 8 
aparatów, posiada motory o sile 400 
K.M. i przystosowana jest do lotów 
nocnych. Trzy eskadry, o typach 
przestarzałych niemieckich Fokker i 
Albatros posiadają motory o sile 160 
do 200 KM. i przsznaczońe są do 
obserwacji. Oprócz tego istnieje jesz- 
cze 1 eskadra szkolna. 

Całość w liczbie około 60 apara- 
tów mieści się na lotnisku Freda pod 
Kownem. Drugie lotnisko znajduje 
się w Kłajpedzie, trzecie buduje się 
w. Poniewieżu. Personel latający liczy 
40 pilotów i obserwatorów. 

Koniec świata w 1934 roku. 

Pewien pastor angielski „obliczy 
na podstawie jakichś „poważnych 
danych*, że koniec Świata nastąpi ©- 
Sstatecznie za siedm lat. W okolicach 
Jordanu pęknie skorupa ziemska, 
tworząc ogromną szczelinę, która po* 
chłonie wody morskie. Wskutek po- 
łączenia ognistych mas podziemnych 
z wodą nastąpi kołosalny wybuch, 
w wyniku którego kula ziemska roz- 
sypie się na kawałki. Jednak przed 
końcem świata, powiada pastor, U- 
padnie wreszcie państwo sowieckie. 

  

Nowości wydawnicze, 
— Ksiądz Feliks Mieszkis (Czersk ): - 

<Wojna». Str. 100, Wilno. 1927. 
Jest cykl konsyderacyj i refleksyj na te- 

mat wojny. Nadgłówki pojedyńczych roz- 
działów brzmią np. <Wstęp do filozofji woj- 
ny, Pan Bóz na wojnie, Małpoczłowiek, Q 
koniu i jego roli na wojnie, Prawo wojny, 
Dyplomacja, Wycieńczenie etc. Autor ma po- 
glądy i opinje odbiegające. nieraz wcale da- 
leko od utartych' szablonów a pióro cięte. 
Drukował sporo przed wojną w <Kurjerze 
Litewskim» zwraczjąc na siebie uwagę np. 
Prusa. Dziełko «Wojna» ukazało się za po: 
zwoleniem władzy duchownej. 

— Homunculus: <Pieśń łabędzia». 
Str. 57. Wilno 1927. 

Jest to zbiór wierszy satyrycznych... na 
temat działalności byłej rady miejskiej na- 
szej. Jej—pieśń łabędzia. Ilustrował książecz-, 
kę ukazującą się bardzo w porę znany kary- 
katurzysta Algo. Niektóre sylwetki radnych 
są jak—zwierciadełka. 

  

CZYTA KAŻDY 

i „PRAUDĘ“ 
) Tygodnik <PRAWDA>, jest najwiek- 
szem i najwszęchstronniejszem cza- 

, sopismem w Polsce, prowadzonem * 
w stylu europejskim «PRAWDA» 4 

;Ą daje czytelnikowi całokształt aktual- 4 
nych spraw ze wszystkich dziedzin $ 

życia państwa i społeczeństwa. › 

® 
, <PRAWDA> jest pismem dia ińteli- 

A 
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gencji polskiej. 

Należy natychmiast żądać 
egzemplarzy okazowych. 

| Redakcja i administracja: 
Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 $ 
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wackiego widziało wraz ze mną wie- 
le osób — spostrzegło — i wydało 

" się też i im rzeczą tak naturalną i 
prostą, że u trumay Słowackiego 
musiała przelecieć jaskółka, jakby ją 
witała... 

* 

S:lišmy zaš u wozu tryumfalnego 
z trumną w zaimprowizowanym na» 
prędce na przystani komplecie i po- 
rządku. Byle piśmiennictwo  otaczało 
prochy Wieszcza peregrynujące tryum 
falnie przez Warszawę na: Wawelskie 
wzgórze. 

"Tedy po prawej stronie katafalku 
szli oparci ręką o jego piedestał Jó- 
zef Weyssenhoff, niżej podpisany jako 
przedstawiciel wileńskiego  piśmien- 
nictwa, ignacy Baliński, którego wy- 

bitny talent pisarski zaznaczył się 
wieloma pięknemi poezjami (*), Zyg- 
munt Wasilewski znany też jako nie- 
pospolity krytyk literacki, Kazimierzy 
Wroczyński, Zdzisław Kleszczyński, 
Tadeusz Kończyc i Juljan Tuwim. 
Po lewej zaś stronie: Jan Lorentowicz, 
Kornel Makuszyński, Zdzisław Dę- 

bicki, oprócz tego że poeta i krytyk 

*) Ą zresztą, jakżeby u trumny SłowAc- 
kiego, miało braknąć którego z Balińskich? 

Wszak to córka Jędrzeja Śniadeckiego Zo- 
fja, rodzona siostra Ludki Śniadeckiej po- 
ślubiona była Michałowi Balińskiemu. Przez 

nią to wianem przeszły do Balińskich pod- 
wileńskie Jaszuny tak dla Słowackiego pa- 
miętne; w Jaszanach długie lata spędziła Żo- 
fja ze Śniadeckich Balińska, babka obecnego 
senatora i b. długoletniego prezesa warsząw= 
skiej Rady miejskiej i, jak się rzekło, uta- 
lentowanego poety.   

7
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Dziś wybory Prezydenta Miasta. 
Jak odbędą się wybory. 

Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Miejskiej wybrany zostanie prezy- 
dent, wice-prezydent oraz ławnicy. Komisję wyborczą tworzą przewodni- 
czący posiedzenia tudzież najstarszy i najmłodszy wiekiem radni. Przed 
przystąpieniem do wyborów przewodniczący sprawdzi prawność zebrania 
Giiezbędną jest obecność conajmniej */» radnych). Wybory ławników są 
proporcjonalne, wybory zaś członków prezydjum magistratu wymagają 
absolutnej większości. Głosowanie dokona się kartkami na każdego człon- | 
ka prezydjum magistratu oddzielnie, 3 

Postępowanie przy głosowaniu jest następujące: Najmłodszy wiekiem 
członek komisji wyborczej odczytuje spis radnych w porządku alfabetycz- 
nym. Radni w miarę wywoływania nazwisk wrzucają do urny kartkę z na- 
zwiskiem kandydata. Pe złożeniu wszystkich głosów przewodniczący wyj- 
muje kartki z urny, rozwija je i liczy. llość kartek winna się zgadzać z 
łiczbą radnych, którzy oddali głos. i 

Jeżeli przy pierwszem głosowaniu nikt nie otrzyma bezwzględnej wiek+ 
szości głosów, wówczasgłosowanie odbędzie się powtórnie. |zżeli i przy tem 
powtórnem głosowaniu absolutna większość nie zostanie osiągnięta, doko- 
mariy zostanie ściślejszy wybór między dwoma kandydatami, którzy przy 
powtórnem głosowaniu otrzymali największą ilość głosów. Gdyby więcej 
miż dwóch kandydatów otrzymało przy powtórnem głosowaniu tę samą 
największą ilość głosów, wówczas rozstrzyga los, którzy z nich mają pod- 
łegać ściślejszemu wyborowi. Taksamo w razie równości głosów w ści- 
ślejszem głosowaniu rozstrzyga los. 

Bezpośrednio po dokonanym wyborze każdego poszczegółnego człon= 
ka prezydjum magistratu, przewodniczący ogłosi wynik głosowania i zapy” 
ta obrauego czy wybór przyjmuje. Do nieobecnych przewodniczący wy- 
stosuje pismo z wezwaniem do niezwłocznego oświadczenia co do przy- 
jęcia mandatu. (c). 

Wybory ławników. 
Głosowanie na ławników odbywać się będzie na podstawie list 

kandydatów. : dis 
Każda lista musi być podpisana co najmniej przez 4/8 ogólnej ilości 

radnych. Listy kandydatów uznane za ważne przewodniczący zaopatrzy 
numerem kolejnym, Po odczytaniu list przez przewodniczącego mastąpi 
głosowanie za pomocą kartek na jedną z odczytanych list, Kartka „ prócz 
mumeru listy nic więcej zawierać nie może pod rygorem nieważności. 

Mandaty ławników rozdzielone zostaną między wniesione listy kan- 
dydatów w stosunku do ilości głosów oddanych na daną listę. 

Dokładnie podział proporcjonalńiy mandatów określają przepisy o wy* 
borach ławników znajdujące się w istawach miejskich. 

Z wyborów prezydjum, jak również i ławników spisany będzie pro- 
tokół, zawierający wszystkie istotne momenty wyborów. Protokuł podpisany 
przez wszystkich członków komisji wyborczej przechowywany będzie w 
aktach magistratu wraz z listami kandydatów zarówno ważnemi, jaki unie- 
ważnionemi oraz kartkami głosowania. (Oi 

Narady ugrupowań. 
Narady przedstawicieli radnych z list Nr.Nr. 2, 10, 12 i 14, które się 

odbyły dn. 12 b. m., nie doprowadziły do żadnych rezultatów, skutkiem 

* zdecydowanej postawy P. P. S. Koło radnych P. P. S. oświadczyło, iż nie 

. pięszo, otoczony świtą, ku kolumnie 

Zygmunta i staje na mownicy. Ma 

snoże wejść w skład większości polskiej wobec zbyt głębokich różnie 

społecznych między P. P. S. a resztą radnych polskich. Koło P. P. S. ma 

zamiar wysunąć własne kandydatury na wszystkie stanowiska w Magi 

stracie. 
Wczoraj toczyły się przez dzień cały narady radnych z poszczegól- 

nych list. Dzisiaj toczą się narady w dalszym ciągu. Ogólnie daje się za- 

uważyć aiepewność ewentualnych kandydatur na prezydenta, Wymieniane 

są nazwiska p. mec. Z. Jundziłła oraz p. j. Piłsudskiego. 
W każdym razie radni z list 10, 12 i 14 dążyć mają do wyboru pre- 

zydjum bezpartyjnego i fachowego. 

RERANAWARADAJA 

wane trzy kluby Żży- W związku z powyższem wśród 
p" pór >" żydowskich radnych mieszczańskich 

zapadła uchwała, że poszczególne 
Przed paroma dniami ponownie ugrupowania które wchodziły w skład 

odbyła się narada  nawoobranych t. zw. „Żydowskiej listy narodej* omó. 
żydowskich radnych mieszczańskich, wią wszystkie kwestje związane z wy- 

ma której miano omówić kańdydatury borami nowych władz miiejskich we 

ma ławników oraz ewentualnie i na a własnych swoich grenach, następnie 
wiceprezydenta miasta, jakie radni ci dopiero (grupy ie powczmą łączną 
mają wystawić przy wyborach no- uchwałę w tej tak poważnej sprawie. 

wych władz miejskich i t. p. kwesije. (r) 
W nowej Radzie Miejskiej istnieć 

będą „ada Wio trzy żydowskie Gdzie odbędą się wybory. 

kłuby radzieckie: — klub sjonistów i Wobec szczupłości sal i nieprzy- 
zamożniejszego kupiectwa żydowskie- stosowania istotnej sali posiedzeń 
go, klub żydowskich radnych demo- Rady Miejskiej w gmachu Magistratu 
kratycznych oraz klub socjalistycz- do pomieszczenia liczniejszego grona 
nych radnych żydowskich z „Bundu*. publiczności, Magistrat po kilku-dnio- 

Żyd zi przed wyborami wych poszukiwań wreszcie wczoraj 
wieczorem, po porozumieniu się z 

Poszczególne grupy żydowskich przedstawicielami Rady, postanowił 

radnych mieszczeńskich wybranych & pierwsze organizacyjne posiedzenie 

t. zw. „Żydowskiej listy narodowej" Rady Miejskiej zwołać do sali rekre- 

nie mogły dotychczas znaleźć wspól- facyjiej szkoły powszechnej Nr. 3, 

nej platformy określającej ich stosu- mieszczącej się w domu miejskim 

nek do rezmaitych kombinacyj wysu- przy ui. Ostrobramskiej Nr. 5. 

wanych przez radnych wybranych ze Wejście do tej Sali prowadzi od fron- 

wszystkich list wyborczych w  spra- v spra- tu, zaś sam lokal mieści się па П 
wie wyborów nowych władz miejskich. piętrze. 

  

literacki, jeszcze prezes źwiązku Syn- 

dykatów dziennikarskich na całą Pol- 

skę, Bolesław Gorczyński i Ferdy- 

mand Goetel prezes warszawskiego 

Penclubu. 
Daleko przodem niesiony był na 

aksamitnej poduszce wieniec srebrny 

literatury, U wieńca siedmiu czoło- 

wych przedstawicieli naszegojpišmien- 

Sieroszewski, Staff, Berent, 

Strug, Nałkowska, 

szczęśliwie przestała raz przecie grać, 
zaledwie pan prezydent Mościcki ujął 
za papier, z któręgo miał orędzie swe 
odczytać... pafl — zrywa się nie pro 
szony, nie dziękowany jąkiś chórek aż, 
hen, „kolo kościoła Bernardynów i 
i śpiewa! Śpiewa! Ani dba. Sądzi kto 
może, że któryś z adjutantów pod- 

POP 
oń. 

TN żaden post festum opis daję. 

Są to impresje — zależne jedynie od 

barwności epizodu lub momentu. | 

Wielkie widowisko  eksportacji 

prochów Wieszcza miało się ku koń- 

cowi. Nieskończony kondukt był już 

u katedry. Karawan wiechał ma prze” 

pełniony wojskiem różnej broni plac 

Zamkowy i zatrzymał SiĘ przed ko- 

lumną króla Zygmunta, właściwie 

przed niedużą mównicą dla prezyden- 

ta Rzeczypospolitej powleczoną szkar- 

Jaiem, ž herbem panstwa Na szkar- 

= edy. Trąbki. Komendy, Chrzęst 

branych „na baczność" karabinów. 

Prezydent wychodzi z zamku, idzie 

gestem? 
milkł? Broń Boże! Nic podobnego... 
Pan prezydent czekał  najcierpliwiej 
aż chórek swoje wyśpiewa — i do- 
piero wówczas podniósł głos. 

Ludwika X'V-go: „Jai  failli 
attendrel" jeszcze nie zostało prze- 
tłomaczone na język polski, 

Natomiast — oddać trzeba Spra- 
wiedliwość—defilowanie tłumów przed 
trumną Słowackiego na katafalku w 
w. katedrze, trwające niemal przez całą 
noc, prawie do białego rana, odbyło 
się w nieskazitelnym porządku. A by- 
wały przecie chwile, że ogon uszere- 
gowańych czwórkami ludzi sięgał od 
drzwi katedry, przez cały plac Zygmune 
ta, przez całe Podwale aż prawie do 
ulicy Długiej. Powoli, równo posu- 
wał się ten nieskończony wąż, wsuwał 

skoczył natychmiast jak błyskawica i jasnością niezliczonyci 
machnął ręką jaknajenergiczniejszym jakby płonęło ogniskiem wśród głę- 

Że chórek momentalnie za- bokich mroków katedralnej nawy. 

Sała ta znacznie obszerniejsza od 
sali obrad Rady, podzielona będzie 
na dwie części, z których jedna prze- 
znaczona jest dla prezydjum obrad i 
członków Rady, zaś drugą zajmie 
publiczność. 

Dla prasy zarszerwowano miejsca 
przy stole. 

Pesiedzenie odbędzie się, jak było 
przewidywane, w dniu dzisiejszym o 
godz. 8-ej wiecz. 

"KRO 
  

j|CZWARTEK 

14 Dziś Wsch, sł. o*g. 3 m. 31 

Bonawent. Zach. sł. o g.19 m. 52 
Jutro 

Rozesł. Ap. 

Spostrzeżenia meteoroiogiesne Zasład 
Mtetecrologił U. $. В. 
z dnie 13—VII. 1927 r. 

Ciśnienie 1 
średnie ||| į 700 
Temperatura | л. 
średnia | 1200 
Opad za do | 
bę w mm. / 

Wiatr | Wschodni. 
przeważający 

U wa gi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -1-15 O 
Maximum za dobę --28 8. ARA 
Tendencja barometryczna wzrost ciśnienia, 

KOSCIELNA. 

— (c) Godziny urzędowania 
Kurji w miesłącach letnich. W 
miesiącach letnich załatwia Kuria ia- 
teresantów wyłącznie w godzinach od 
It-ej do 13 ej (1-ej pp.) Ks. Kancle- 
rza Sawickiego, który jest na urlopie, 
zastępuje ks. Walerjan  Meysztowicz. 

URZĘDOWA. 

— Wycofanie z obiegu 50 zł. 
banknotów emisji 28 lutego 1919 r. 
Bank Polski przystępuje z dn. 1 sier- 
pnia b. r. do wycofania z obiegu 50 
złotowych biletów bankowych pierw- 
szej emisji z datą 28 lutego 1919 r. 

Bilety te przestają być prawnym 
środkiem płatniczym 31 stycznia 1928 
r. Od 1 lutego 1928 r. do 31 stycznia 
1929 r. będą przyjmowane 
miany przez oddziały Banku Polskie: 
go i polską kasę rządową w Gdań- 
sku; po upływie tego terminu wymia- 
nę załatwiać będzie tylko Skarbiec 
Emisyjny Banku Polskiego w War 
szawie do 31 ligca 1029 r. włącznie, 
poczem iracą wartość pieniężną. 

— (0) Neprawidłowo pobra- 
ne podatki muszą być zwracane. 
W wydanym ostainio ekólniku w 
sprawie wymiaru i poboru  samoiste 
nych podatków komunalnych, min. 
spraw wewnętrznych uznaje, między 
innetmi, za niedopuszszalne, aby związ: 
ki komunalnie pe uwzględnieniu od- 
wołania zwlekaly ze zwrotem nie- 
prawidłowo pobranych podatków 

komunalnych, o ile oczywiście po- 
brane sumy nie podlegają zaliczeniu 
na poczet innych zaległych danin 
pubiicznych, przypadających od tych 
że płatników, którym nałeży się zwrot 
Konieczność natychmiastowego wy- 
równania nieprawidłowa pobranych 
podatków wynika zresztą z abowiąz- 
ku komunalnego nieobarczania oby- 
wateli ciężarami ponad ustawową 
miarę. 

SAMORZĄDOWA. 
-- Z posiedzenia wydziału 

powiatowego, Sejmiku Wii.-Troc- 
kiego. W dniu wczorajszym odbyło 
się kolejne posiedzenie wydziału po- 
wiatowego Sejmiku Wileńsko-Troc" 
kiego, któremu przewodniczył Siaro- 
sta p. Witkowski. 

W pierwszą kolej rozpatrywana 
była sprawa zaciągnięcia w Banku 
Gospodarstwa Krajowego pożyczki 

zyka przestanie grać. A gdy muzyka tedry boczną lewą nawą aby skiero- 
wywany na Stare Miasto tam się do- 
piero rozpraszać. 

Między pierwszą a drugą w nocy 
byłem w katedrze warszawskiej. Tium 
nieustannie płynął, płynął, płynął... 
Miejsce gdzie stała trumna pod 
pasmami czerwonego, sięgającego 
stropu baldachimu 7 żarzyło się 

świateł wręcz 

Niesamowita ta światłość po nocy w 
zalanym ludźmi kościele sprawiała 
wrażenie jakiejś niebywałej rezurekcji 
celebrowanej przez sam tłum, bez 
księdza i organów. 

A, nie mącona nawet szeptem, 
cisza wśród której odprawiano jakby 
jakieś niebywałe  misterjum — wręcz 
impenowała. 

Ludność Warszawy, którą widać 
było, że tryumfalna eksportacja pro- 
chów Słowackiego uderza głównie 
jako oszałamiające widowisko, zacho- 
wała się wobec majestatu trumny 
śpoczywającej wśród _ najwyższej 
pompy żałobnej 'w otwartym na 
oścież przez całą noc kościele—bez 
zarzutu. 

W tę właśnie noc na zawsze pa- 

NIKA 

do wy- go 

przemówić. : 
Wedle jaknajbardziej powszechne- 

o zwyczaju z chwilą gdy Głowa 

Państwa stanął na miejscu, z którego 

ma przemówić, jest rzeczą niedopu- 
szczalaą aby — czekał. Inaczej, jak 

się okazuje, w Polsce. U nas najwyż- 

szy szef państwa ..Czska, aż np. mu- 

się do katedry boczną, z prawej miętną z 26go na 27 czerwca War- 
strony nawą, okrążał miejsce gdzie szawa złożyła najpiękniejszy hołd 
na wspaniałym, bardzo pięknym co- pośmiertny temu, którego prochów 
kule przed wielkim ołtarzem Spoczy- nie udało się jej posiąść na zawsze 
wała trumna czarna, hebanowa wśród dla katedralnych podziemi. 
kwiatów, wieńców i zieleni, załana po- Czesław Jankowski. 
tokami Światła, otoczona nieustającą (D. C. NJ) 
strażą honorową i wylewał się z ka- EZ ADS 

£ 207 WG 

  

enter OotamiezSRREOKI 
Zmarł 13 b. m. w wieku lat 70. Eksportacja zwłok z Litewskiej Kliniki do 
Cerkwi prawosławnej na Wielkiej Pohulance dziś 14 lipca o godzinie 6-ej 
wieczorem. Nabożeństwo żałobne w piątek 15-zo lipca o godz. 10.ej, 

Pogrzeb na cmentarzu Ewangelickim. 

sesji Salomojego—ul. Antokolska Nr: 62 do 
zbiegu ul. Suchej. 

5) Na prawym brzegu rzeki Wilji od 
wylotu ul. Obozowej na przestrzeni 200 mtr. 

6) Na prawym brzegu rzeki Wilji od 
A do przystani 3-g0 pulku 

inwestycyjnej w sumie 32 tysięcy zła» Ra ławy 2 rzeki Wilji oko- 
tych. Pan Starosta Witkowski upo" ło tartaku Szejniuka około 100 mir. 
ważniony został przez wydział ро- 8) Na prawym brzegu rzeki Wifji od wiatewy do przeprowadzenia. pertra- A O a: ul, Zwierzyniecka Nr 35, 

ktacji. jednogłośną uchwałą, zapadłą '* 'gy"Na prawym brzegu rzeki Wiiji od 
na tem posiedzeniu, uchwalono zwró- skłądu drzewa Klaczko Rubina ul. Fabrycz- 
cić się do Sejmiku 0 zezwolenie ma na do końca tartaku Pierowozkina, _ 

podwyższenie dotychczasowych norm. „dj, Na key zegarek ili od mhz drogowego, a to ze aps skarpie, naprzeciw młynu w Karolince; 
u па konieczność przeprowadzenia Płatne kąpieliska: przy ul. Rybaki oko- 

reperacji dróg i traktów. Prace te nie S ZE oraz plaża Tusku- 
megą być obscnie przeprowadzone z 'aiska i Zwierzyniecka, g P WOJSKOWA, racji braku kredytów. Sumy powstałe 
z podniesienia norm podatku byłyby  — Loty pasażerskie. We czwar- 
na ten cel obrócone. tek 14-go i w piątek 15-g0 pomiędzy 

Po zapoznaniu się z wynikami godzinami 4 a 7 po południu odbę- 
wyborów de Rad gminnych i wysłu+ dą się na lotnisku na Porubanku lo- 
chania zdań p. przewodniczącego w ty pasażerskie. W razie niepogody 
tej sprawie, zebrani wysłuchali Spra- loty zostają odłożone. Dojazd na lot- 

  

  

wozdania z działalności wydziału we: niska na Porubanku pociągiem od- K. 
terynaryjnego w ub. miesiącu. chodzącym z Wilna w ' kierunku na 

W lecznicy weterynaryjnej udzie- Lidę o godz. 15 min. 30. 
lońo w tym czasie przeszło 400 pos _ — Dowódca 6 bryg. KOP po- rad, Sprawa kursu pokazowego bu- znaje swGich oficerów. Wczoraj 
downictwa glinóbitnego zajęła wszy: Zakończyła się odprawa dowodców 
stkich bardzo żywo. Wyjaśniło się, bataljonów i szwadronów 6 brygady że poczynając od 22 bm. rozpoczy- KOP odbywająca się zwykle. Prócz 
na się ten kurs, prowadzony przez Spraw normalnym trybem przewidzia- 
Siły fachowe w lokalu szkały rolni- nych na porządku dziennym odp rawy czej w Bukiszkach. Sprawa ta, w Mowomianowanemu dowódcy 6 bry: 
związku z trudnościami zdobycia bu- gady płk. Górskiemu chodziło o po- 
dulca, zbyt drogiego dla ludzi nieza- znanie tych dowedców baonów 
możnych, przyjęła pierwszorzędną wa- szwadronów, których podczas objazdu 
gg i budzi ogólne zainteresowanie. granicy nie zdążył poznać. 

Na ostatku ustalono termia na- — — Pomiary geologiczne na stępnego zebrania na 19 b. m. terenie Wileńszczyzny. W naj- MIEJSKA bliższych dniach przybywa do Wilna 
" grupa pracowników Państwowego 

— Konferencja w sprawie bu- Instytuin Geologicznego celem prze: 
dowy stadjonu reprezentacyjne- prowadzenia całego szeregu wierceń 

o. W dniu dzisiejszym o godz. geołogicznych na terenie powiatów 
18ej w Urzędzie ojewódzkim w nadgranicznych. 
Małej Sali Konfarencyjnej pod prze- W związku z tem DOK III wydało 
wodniciwem pana inż. Jułjana Sta- do podległych sobie oddziałów woj- 
szewskiego, Prezesa Dyrekcji Kolei skowych rozkaz, w którym załeca u- 
Państwowych w Wilnie, odbędzie się dzielanie członkom grupy tej pomocy 
posiedzenie Komisji Propagandowo- oraz zaznacza, że osoby posiadające 
Sportowej Komitetu Budowy Stadjenu legitymacje Państwowego Instytutu 
Reprezeniacyjnego Z. W. w Wilnie. Gsologiczhego, a delegowane z tą 

— (x) Wycieczka Polaków-We- grupą, mają prawo robić zdjęcia fo- 
teranów z Ameryki. Wycieczka we- tograficzne na pograniczu i na  tere- 
teranów-Połaków z Ameryki, która nach obozów warownych. 
miała przybyć do Wilna w liczbie SZKOLNA. 
600—500 osób, stosownie do zawia- —- (c) Zwolnienie nauczycieli 
domienia nadeszłego wczoraj do Ma- nie я ; ; wykwalifikowanych, Osoby nie SR Bilanas as b. m. Jed- nosiadające kwalitkkecyi zawodowydł 

W skład zawi zans20 komitetu mogły być dopuszczone do na- A ASA : ARA е jj uczania w szkołach średnich i semi- p Agi A Audi mety! R" narjach nauczycielskich na okres nie pp. ŁOKUCIEWSKI: radca” wej: КАНЕ оИ лу niżeczierolcini (art. 3 usta: prof. Ruszczyc, Ostrejko, Studnicki, : 
Korolec, Waligóra oraz przedstawicie- u R. KU © m daj 7 Dz. 

"Komitet zabiega aw ak ie lę- TE F9ZPOczęły pracę w zawodzie na- 
kałów, Zadkyńikciie Kużjmatia Oras B cielskim po dniu 1 stycznia 1923 1 : roku i i : pracuje nad ułożeniem programu aa. | któe Ti, A 
spędzenia czasu w Wilnie. szkoln I : с : ym upłynął względaie upływa Progrim kina naukowego czteroletni okres ea a M Zenek Z ustalono na por uczanie, nie mogą nadal pełnić obo- OR < 7 dn. wiązków nauczycielskich w szkołach : '.. według posladanego <radnich i seminarjach tak paristwo- wykazu filmów maukowych z wydzia- wych jak też i prywatnych. łu szkolnego Magistratu m. Wilna. "7 gygiej strony Mioetsstwa w. Program ten został jeszcze uzupeł- R ; O. P. rozporządzeniem z dnia niony na następnem zebraniu człon- 10 maja r. b. zezwala, by kańdydie m dniu 12.1i1,1927 t Zamówio- na nauczycieli szkół średnich mogli R ilmy były sprowadzane przez odbywać w szkołach średnich ogól- wydział szkolny z Warszawy | wy- noksziałcących i seminarjach nauczy- światlane bezpłatnie w Sali Kina Miej. cielskich praktykę przedegzaminową skiego kulturalno-oświatowego przy określoną rozporządzeniem z dnia 3 ul. Ostrobratmskiej: lipca 1926 r. (Dz. Urz. Min. W. R.i BB W ciagu bieżącego roku szkolne. ©, P, Nr. 11 poz. 128) : go było 21 seansów kina naukowego '_| Q emyck eż; н 
(wyświetlono ogółem 71 filmów W nej. Poz SE + LT Si Śl oddziałów: ilości lekarzy szkolnych i higjenistek, W 1 iw kę il-ch, 5 Gi funkcje czuwania nad czystością ciała Es a seansac ye O- j odzieży dzieci w szkole włożone 
Filmów wyświetlono 35 „(w „59 Basa ae w częściach), w tem 4 filmy nieobjęte gyrawdzaniu czysiości dziecka unikać programem, ustalonym przez komi- gnosobów, obrażających jego wstydli- ' „ „;. Weść: (x) Wstępnych pogadanek w sali ki- e na wygłoszono 16 (p. Fleury—2 pog- PRACA i OPIEKA SPOŁECZNA. 

p. Swidziūska—2, p. Paprocki—11 i —-(c) Pomoc doraźna dia p. Tókaj—1). umysłowych bezrobotnych. Mini: 
Z filmów, wyświetlanych na płat- sterstwo pracy i opieki społecznej nych przedstawieniach w kinie miej- przekazało Wileńskiemu Obwadowe- 

skiem, prawie wcale nie korzystano, z mu Funduszowi Bezrcbocia 25 tys. powodu braku odpowiednich obra- zł, na zasiłki dla umysławych bezro- zów dla młodzieży szkolnej. Zakwali- botnych. Przeto od dnia 13 b. m. 
fikowano wogóle tylko 2 odpowied- przyjmowane są podania ubiegających 
nie filmy które też były, staraniem się o ten zasiłek, Į:dnoczešnie Fun- 
komisji, wyświetlane bezpłatnie w dusz Bezrobocia zwrócił się za po- 
grudniu r. ub, i styczniu rb, średnictwem urzędu wojewódzkiego 

— Gdzie się można kąpać? Dnia 12 dO Ministerstwa Pracv i O». Społ. o 
b. m. specjalna Komieja w ie "ana Page dalszych 5-u tys, zł. na 
sarza Rządu m. na p. Folejewskiego, ten ce! dyž ia 
zastępcy Komendanta Policji m. Wilna ko- 25 t 2 8 5 „Pij puses sumą 
misarza Sożańskiego i przedstawiciela Ma- żyć gdzie wystarczająca. 
gistratu d-ra Minkiewicza wyznaczyła w 10 — Bezrobocie 'wśród rob. przemy- 
punktach miejsca kąpielowe, słu drzewnego uległo poprawie. Dowia- 

Osoby kąpiące. się poza granicami ką- dujemy się, że w związku z ożywieniem się 
pielisk karane będą w trybie doraźnym man- ruchu budowlanego, bezrobocie wśród ro- 
datowym. botników „przemysłu budowlanego i drzew« 

1) Na prawym brzegu |rzeki Wilji oko- nego zmniejszyło się o połowę. 
ło wsi Ponarzyszki 'od posesji Łunkiewicza — (c) Stan bezrobocia w ubiegłym 
na przestrzeni 200 mir. tygodniu. W ubiegłym tygodniu stan bez- 

2) Na lewym brzegu rzeki Wilji od po- robocia przedstawiał się w Wilnie następu- 
sesji Trajkowicza — ul. Antokolska Nr, 130 jąco: 
do granicy patku Pošpieszka 150 mtr. Z początkiem tygodnia zarejestrowanych 

3) Na lewym brzegu rzeki Wilji od było w Państw. urzędzie Pośredn. Pracy 4387 
tartaku Łałucziego—ul. Antokolska Nr. 14 bezrobotnych, w końcu zaś po odiiczeniu 
do posesji Antonowicza ul. Autokoiska 98. tych, którzy pracę otrzymali i doliczeniu 

4) Na lewym brzegu rzeki Wilji od po- nowozarejestrowanych — 4355. W bieżącym 

Z SĄDÓW. 
Zabójca ojca i syna. 

W lecie. 1927 roku we wsi Obuchowo 
powlatu Grodzieńskiego u jednego z miej- 
scowych gospodarzy odbywała się huczna 
zabawa, gęsto zakrapiana alkoholem. Jak 
zwykle na takich zabawach tak i na tej do- 
szło pomiędzy uczestnikami do bójki, która 
zakończyła się przelewem krwi. 

Dwóch uczestników tej zabawy Budryk 
ojciec i Budryk syn, którzy podczas bijatyki 
najbardziej ucierpieli, udali się w poszukiwa- 
niu winnych pobicia na wieś. Myśląc, że 
jednym z okłasających ich był Jan Doliszej- 
ko udali się do jego mieszkania i nie zna- 
lazłszy go w domu pobili jego matkę. 

W momencie kiedy Budrykowie okładali 
razami starnszkę zjawił się Doliszejko. Na 
widok krzyczącej i jęczącej matki Doliszejko 
schwycił siekierę 1 rzucił się na napastni- 
ków, kładąc w krótkim czasie Budryka ojca 
trupem na miejscu. Budryk syn widząc gro- 
żące mu niebezpieczeństwo uciekł z chału- 
py. kierując się w stronę swego domu poło- 
żonego w końcu wsi. Pogonił za nim żądny 
zemsty Doliszejko,+doganiając go w pośrod- 
ku wsi. I tego położył obuchem siekiė> 
trupem. 

_._ Został aresztowany 1 osadzony w wię- 
zieniu grodzieńskiem. : 

Sąd Okręgowy w Grodnie skazał zabój- 
cę Budryków z art. 458 na 8 lat ciężkiego 
więzienia, 

Onegdaj sprawa ta znalazła się na wo- 
kandzie Sądu Apelacyjnego w składzie wice- 

z Bochwica i sędziów Stugińskiego i 
ydrygiewicza. Oskarżenie wnosił pprokura- 

tor Wyszyński, Bronił oskarżonego mec, En- 
giel. Podczas rozprawy obrońca oskarżonego 
domaga się poddania go badaniom psychja- 
trycznym, upatrując w jego psychice pew- 
nych anormalności, 

„Sąd jednak nie przychynił się do tego 
wniosku i uchylając wyrok I-ej instancji ska- 
zał Jana Dołściejkę „na 8 lat ciężkiego wię- 
zienia zamieniając jednak kwalifikację praw- 
RZE skazanie nastąpiło z art. 471 

+» z zaliczeniem aręsztu prewenc 
od czerwca 1926 roku. - e 
WODZA OBTA POZO EITI K TTK OIN 

tygodniu przewidywane jest zmniejszenie si liczby bezrobotnych, gdyż dużo Bieyiia = 
cę przy robot-ch teśnych i drzewnyca. 

B. UP, P. odesłał 185 osób na posa- 
dy. Wolnych miejsc jest obecnie 214. 

POCZTOWA 
— (c) Przesyłki zagraniczne 

podlegające cłu. W celu zapobie- 
żenia przemmycania towarów podlega- 
jących cłu lub zakazanych do wwozu 
za pośrednictwem przysyłek listowych, 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów po- 
lecił urzędom pocztowym ścisłe prze- 
strzeganie instrukcji pocztowo-celnej 
o przedmiocie clenia przesyłek listo- 
wych. W razie podejrzenia, że prze- 
syłka listowa zawierą towar podlega- 
jący ocleniu, skierowana ona zostanie 
do urżędu celnego i dopiero po 
przeprowadzeniu rewizji celnej dorę- 
czona być może odbiorcy. 

ŚĄDOWA 
yjazd Prokuratora przy Sądzie 

Apelacyjnym w Wilnie. W śnie wóyj, 
szym prokurator przy sa Apelacyjnym 
w Wilnie p. Stanisław Pliszczyński wyjechał 
na urlop wypoczynkowy, zastępczo stanowi- 
sko to obejmie podprokura:or przy Sądzie 
Apelacyjnym w Wilnie p, Michał Kaduszkie- wicz. 

RÓŻNE. 
— Szczęśliwy pomysł. Od pa- 

ruset lat zewnętrzną ścianę kościoła 
Św. Jana od ul. Zamkowej zdobi u- 
mieszczona wysoko fad głowami 
przechodniów i jadących, złocona fi- 
gura Ukrzyżowanego Zbawiciela. 
Aczkolwiek jest ona właściwie częścią 
grobowca chlubnie zasłużonej krajo- 
wi rodczy 'Chreptowiczów, to jed- 
nak ze względu na swe miejsce i 
opatrzenie daszkiem i balkonikiem, 
stanowi też pewną odrębną całość, 
jako, przedmiot kultu dla. wilnian. 
Szczęśliwą tedy powziął myśl obecny 
prepozyt Św. Jara, ks. kan. St. Mil- 
kowski, umieszczając na balkoniku u 
stóp Ukrzyżowanego czerwoną lam2- 
kę elektryczną w kształcie znicza, 
która płonąć będzie wieczorami i no- 
cą. Takie lamki ex-vofo, przed obra- 
zami i posągami świętych nie są wca- 
e rzadkością w Warszawie į zagra- 
nicą W Wilnie to będzie bodaj no- 
węścią: 

Podobną myśl również urzeczywis: 
tnił zarząd nowowzniesionej  clek- 
trowni kolejowej (przy ul. Kolejowej, 
obok mostu Raduńskiego), gdzie u- 
stawiono przed budynkiem metalowy 
krzyż i zaopatrzono go w ustawicz- 
nie płonącą rubinową lampkę, umiesz= 
czoną w latarni, 

— Karygodne niedbalstwo. Do- 
noszą nam o powtarzających się cią- 
gle wypadkach niedbałej obsługi abo- 
nentów przez elektrownię miejską. 
Odcina się prąd i bez istoinej przy- 
czyny pozbawia się mieszkanie świat: 
ła na kilka dni. Ostatnio miał miejsce 
tego rodzaju wypadek: 

Do mieszkania prywatnego zgło- 
sił się technik z elektrowni i odcjął 
prąd tłumacząc to tem, iż rachunek 
nie został opłacony. Natychmiast dru- 
giego dnia rano pośpieszono uregu- 
lować rachunek. Mimo to prąd nie 
zęstał puszczony i mieszkanie w dal- 
szym ciągu jest pozbawione światła. 

Jakie więc są porządki w elektrow- 
ni miejskiej? Rachunek opłacony, pie- 
niądze pobrane, a światła niema. Czy 
się prowadzi jakąkolwiek ewidencję? 
Należałoby zwrócić większą uwagę na 
należytą obsługę abonentów. 

— jeszcze o pladze kwiacia- 
rzy. Niejednokrotnie już, zresztą zu- 
pełnie bezskutecznie, poruszana była 
na łamach prasy wileńskiej sprawa 
panoszącej się ostatnio żebraniny, 
ukrytej w sprzedaży kwiatów. Trud- 
ne jest przejść kiłkanaście kroków 
aby nie być obskoczonym przez dzie- 
ciarnię, sprzedającą, w sposób natar- 
czywy, kwiaty. 

Chodzi uam o moralną stronę tej 
Sprawy, 

Dzieci zaniedbane przez rodziców, 
dzieci nie posiadające wpojonego im 
przez opiekę wstręju do żebraniny, 
deprawują się ostatecznie, bo chcąc
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Zmiany na stanowi i = Kino. nę | Parter od Ś0 er., Balkon — 50 gr. 2206 
y a sku Dy rektora Poczt 1 Tele © tw. „Helios : PREMIERA. Pikantna E lydima sztuka. „Zabawa ww miłość! e M.W lenkn Buchalte r 

grafów wWilnie & ul. Wileńska 38, z życia wiczemego "w rolach główn. złotowłosa LAURA LA PLANTE i wirtuoz ekranu PAT $$ z długoletnią praktyką 
R 2 O'MALLEY. Rewja toalet i pięknych kobiet Przepych wystawy. Ost. seans o godz. 10,30. я i S-ka Lin ap 
owiadujemy się nieoficjalnie, iż Na miejsce pana J. Popowicza por aska z ogr. odp. Joe I han die 

obecny Dyr * ń : TH Dzis będ я « dramat w $ aktach ulust zyce A ilno,ul.Tatarską | mystowcj ący. Ne puj topowe "isć Naked poyopydobni ża: ©. Miejski Klnemntograt | wziać eg, pOrazielia" Tzn aja GŁOSY TINY. | WAP wyka 
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równorzędne stanowisko do Lwowa, Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza Wł. Szczepańskiego. W poczekalni mebli: 
e koncerty radjo. Początek seansów: w niedzieię i święta od g. 4-ej, w soboty od (gp jadalne, sypialne, POTRZEBNE 

Instruktor zw zawodowego strzela w areszcie do 7. Tj om Alo Od g. 6 PONY OO paries m к pako — 30 or iožka"'niklomane i | od 1 sierpnia 2 un 
li ji 

a angielskie, kreden= blowane pokoje z 

poOlICJI» : sy, stoły, szafy, | używalnością kuchni, 
8 s Pak fsb będ zgło- stienku* aresztowano i osadzono w |Ž (R 00 й Li eh. EG" ii dwie; 

i or zawodowego zw. areSzcie. M Jed od: inki i | lub osobiście ed 12—2, 
robotników rolnych Adolf Poltoracki Przed osadzeniem go w areszcie | sa S4 Do Rejestru Handlowego Dział A—I Sądu Okr. w Wil- A ka Siły | ul. 3-go maja 7 m. 8 
i zakomunikował, że organizuje wiec. przeprowadzono rewizję  csobistą, E |od Roś gs ES pna" glplienina lewy) JR 
Wyjaśniono mu, że należy przedtem która nic szczególnego nie wykazała. || RE CTEN E СЛ ЛОКИ DOKTOR uzyskać zezwolenie Starosty, Takie Zdawało się początkowo, że więzień SKUTECZNY В „3 .Żg 6537. <Wismofńska Judes w Raduniu, pow. Lidzkim. WICZ POSZUKUJĘ 
oświadczenie policji nie podobało pogodził się z losem lecz przypusz- ŚRODEK=LPOMEŃ SOŻS5. SU antecii i bakalji. Firma istaieje od 1919 roku Właści. IA ZELDOWI posady bony z szy- 
się Połtorackiemu, to też z wymysła: czenia te okazały się mylne, gdyż E . й оа° ‚.ЩЕ ciel Wismońska Judes, zam. tamże, 168— chor,WENERYCZ- | ciem, lub gospodaro- 

mi na ustach wyszedł. Po upływie przed wieczorem zaczął om dobijać | js ZĖSŠ 7538. «Abramowicz Alter» w Radnniu, pow. Lidzkim. | NE, MOCZOPEC, | wknia Go šamoe) 
pewnego czasu komendant posterun- się do drzwi, a kiedy dyżurny po- LŽ SCE Swen spożywczy, kolorjalny i galanterji. Firma istnieje od SKÓRNE G wWłelka Zi” 14 
ku powiadomiony został o tem, że sterunkowy podszedł do nich z celi 5 ё Ša 1924 roku. Właściciel Abramowicz Alter zam. tamże. 769—VI 0a 101, 0d;5-8 4. | „Seima; Mi 

na rynku odbywa się wiec. Qkazało posypały się strzały rewolwer. = I“ 53 : DOKTÓR się, że wiec ten 'pomimo wyraźnego wozkie kule nie "rafiły miko tc = Kauai a ET Žž A PA: 6 Zaldowi Potrzebna zakazu zorganizował Połltoracki Otdoizant das" | eb go. e awe maa д : 4104. <Wytwėrnia organėw kościelnych KONKU- „LR OWIGZOWA 
Na rozkaz rozejścia si * ono drzwi i niebezpieczne” ЧОЛр АА ЧАИ RENCJA Edward Przytulski i S-ka. z dniem 15 czerwca KOBIECE, WENE. | Starsza kobieta, Zzdro- ozej. cia się wszczęto go ptaszka zakuto w kajdanki. Ze. 1927 r. spółka została rozwiązana i wykreśla się z rejestru. RYCZNE 1 enor,| * łagoanego  cha- 
> a s a usiłował znał on, że rewolwer podano mu T10=VI DRÓG MOCZ, a" Akos 

ygłosić przemowienie, w КЮгет przez wybitą szybę, lecz rzekomo n i i tr 12 od 6 : 
dowodził, że policję guębiącą łudność wę on ja to S Celem dwie. Т i i nie Rafa Tas NN "o RAE ONE vas r Ay S Pan „pod stienku* i wy- nia właściciela rewolweru prowadzo- Dn. 23 czerwca 1927 r. m = NET bocz Nr 21 m. 8, 
strzelać. Propagatora systemu „pod ne jest obecnie śledztwo, 29. «Wileński Bank Rolniczo-Przemysłowy Spółka 2 E 

: Akcyjna». Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie | Wy- di. 6 Wolfson FORTEPIAN 
sprzedzć jak i užywa przciw wszystkim chorobom salai Saso z Z a > r. zatwierdzono e. gabinetowy w bardzo 
przedać jaknajwiększą j: i ° Й A zarząd konkursowy upadłego w handlu ileńskiego Bank weneryczne, moOcz0- dobrym stanie za 850 

udają e b sowa EAS ais cry jak i też zamiast pudru tylko aw Spórki Akcyjne w oodRach= SSA: oai i „skórne, ul zł. zaiyciiiatózć sprze- 
A : ` ipca 567 . * i 2 i niczącego adwokata tolda Abramowicza i członków adwo- leńska 7. 'el. » dam. ul. Zawalna 43, eż bywa, że sprzedawane kwiaty zo- ВН Risin. Zamijscowym wysyła się dużą katów: Stanisława Bagińskiego, Władysława Mledzianowskie. — — — OT > 

sitały przez dzieci poprosiu skradzio- Ž tubkę po otrzymaniu zł. 2,50. W ra- go, Jėzeta Polikiera i Nauma Sejiera, 38—VI Lekarz - Dentysta PAE, 
me w ogródkach podmiejskich. Dolary в0 er | zie nieskutecznym zwraca się pieniądze 30. „Wileński Bank Ziemski Spółra Akcyjna. Na JadWiga Do wynajęcia . i . 2 - 
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: L R I MUZYKA, Holandja 25 350.25 38148 . pps ui Mickiewicza w, staniełńwa krowie, go per Piotrowska a PRZ > 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). «Dy. Londyn 4. 43,54 43,32 s nienia obowiązków członka zarządu. = owróciła i poczęła Legjonowa 41. 
buka legenda. dramatyczna An-skkiego, 26 Nowy-York 8,93 8,95 8,91 Główny skład na Polskę: a B Hala w i A przyjęcia 6d 10 21 2 
Sk rts = Marka, a dekoracja- ET # o 35,12 34,94 Oddział w Wilnie de ti ad). SRS > 4—6, ul. Miokie: YSTA mi prof. Drabika, codzienni raga : 26, . Vilnie. Fipol E kwa; 22-— 
zapartym oddechem aaa ej 172,15 17258 1752 R. Schulz, Poznań, P, Wawrzyniaka 24. rektorem oddziału w Wilnie. 840— VI SARZE RA L A R Z 
lownię, która entuzjastycznie przyjmuje za- Wiede! 125,90 126,21 125,20 21 T t P, Т M M i chcący być na 

równo sztukę jak i wykonawców. Cała Włochy 48,60 48,72 4848 4. «Towarzystwo Przemysłowe rozowicz wsi przyjmie w nie- 
3 н ‚ › 7 i S-ka. Spėlka z ograniczoną odpowiedzialnošcią>+ Spółka z mai iem- 

prasa wileńska podkreśla jednogłośnie walo- Papiery Procentowe EB ad baka i buda Jad do Jobu Jud i A A A dniem 13 czerwca 1927 r. rozwiązuje się i na ikwidatora 0- u en dużym majątku ziem 
ry sztuki | wzorowe jej wykonanie, Dziś i ł Pawła Gerlić 842—VI P =——— Skim płatne zajęcie 
jutro <Dybuk>. Dolarówka 54— 54,25 L44+644444464 sr 000020 Ё OZN AE a wydz. filozoficznego rządcy lub doradcy, 

— <Szkoła kokot>. Niezwykle dow- 5 proc. konwers. 62— — —- — — 273, <Azrumaria Spółka z ograniczoną odpowiedzial- Poszukuje  kondycyj Lstownie, «dministr, 
cipna satyra francuska «Szkoła kokot» grana 
obecnie z niezwykłem powodzeciem w War- 
szawie niebawem wejdzie na repertnar Tea- 
tru Polskiego. 

‚ — Wileńskie Two Filharmoniczne. 
Dziś 14 lipca 1927 r. w Ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim Koncert Wileūsklej Orkiestry 
Symfonicznej: Kapelmistrz Mikcłaj Salnicki, 
Początek o godz. 8 wiecz, 

Z całej Polski. 
— Doktór praw zawodowym pić 

złodziejem i fałszerzem. Ze Lwo- 
wa donoszą: Wczoraj wieczorem wy- 
wiadowcy urzędu śledczego przepre- 
wadzili rewizję w mieszkaniu d-rą 
praw Adolfa Rafała Hernballa, przy 
uł, Czackiego. W czasię tej rewizji 
znaleziono kilka szfuk fałszywych 
pieczęci, a mianowicie lwowskiego ma- 
gistratu i starostwa, towarzystwa pry- 
watnych oficjalistów, austrjackiego po- 
wszechnego iowerzystwa ubezpieczeń 
„La Royale Belge“,firmy „Mucier et Co“, 
Pozaiem znaleziono druki świadectw 
przynależności do gminy i poświad» 
czenia obywatelstwa polskiego. cziery 
rewolwery, 19 nabojów, kilkanaście 

futer oraz kilkadziesiąt sztuk przed- 
miotów srebrnych i złotych, jak łyżki, 
lichtarze, kasetki, zegarki damskie i 
męskie, łancuszki, branzoletki, pier- 
ścionki, korale i t. d. Nadto znalszio» 
mo kilkanaście różnych  papierośnie 
srebrnych z monogramami, Wszystkie 
te przedmioty zasekwestrowano i złu- 
żono w urzędzie śledczym. Dr. Hern- 
bal! przyznał się, że część tych przed- 
miotów ukradł co do reszty nie dal 
żadnych wyjaśnień. Obecnie docho- 
dzenie wykazało, że dr. Hernball trud- 
nił się wystawianiem fałszywych do» 
kumentów. 

Rode męski oo sprzedania 
angiel. marki „Royal 

Enfield“ malo užyw. Zakł. wye 
pożycz. rower. p. f. „Sport* 

Królewska 2, 
  

  

MAURYCY RENARD 

Czy on? 
Lionel wesoło zbliżyłsię kutańczącym 

Gilberta i Marenil kończyli tango, 
rozmawiając ze sobą zcicha. 

— Trudno! — mówił Jan Marenil. 
— Uważam takie postępowanie za 
bardzo zły system. Wszelkie przypa- 
dłości nerwowe dają się leczyć jedy- 
nie stopniowo i powoli... 

— Wolą to jednak, niż czekać do 
25.go czerwca! 

— Jest to dowód odwagi z pani 
strony. Nie potrafię wyrazić mei 
wdzięczności. Ale powtarzam, nie jest 
to czyn rozsądny... 

— Przestrasza mię pan, doprawdyl 
Wiedy gdy najbardziej potrzebną mi 
jest odwaga, pan stara się odebrać 
mi jąl Możnaby myśleć, że... Proszę 
mi powiedzieć prawdę, dotąd pan był 
przekonany. że żmija z Luvercy już 
nie żyje.. Czyżby pan zmienił zdanie? 
Czy ukrywa pan coś przedemną? 

— Broń Bożel 
— Bo... tak mi się dziwnemi wy- 

dają pańskis słował W chwile gdy 
najbardziej potrzebuję pańskiej pomo- 
cy, pan mi jej odmawia. Pańska do- 
tychczasowa pewność i odwaga wpły- 
nęły na mnie tak, że się zgodziłam 
jechać, ogarnął mnie pański spokój. 
ł oto nie znajduję już w panu tej pew= 
ności. 

— Przysięgam pani, Gilberto... 
— Nie, nie, mam wrażenie, že 

pan symu:ował spokój, dla dodania 
mi odwagi, dopóki nie było mowy с 
powrocie do Luvercy. Teraz jest pan 

28; 

nagrodzenie. Szpitalna 
T, m.4;4 (w pobliżu Za- 

——————- с 

  

niczka poszukuje po- 

Pożyczka dolarowa 83,— 
kolejowa 102,50 103— 
5 proc. konwersyjna kolejowa 61— 
8 proc. listy Banku ь j. i Ando 7 Gosp. Kraj. i Banku ‹ 

8 proc. obligacje Banku komunalnego 91— 
8 proc. ziemskie dolarowe 92. 

BERZEKACIKNCZEO E B arr 
Pianino STUDENT 

lub fortepjan chcę ku- Poszukuje korepetycji: 
р i „ Chetnie na wyjazd, Pośrednikom wy: AdrchS daj: maz. 
— — 

Poszukuje 
4 dwėch pokoi z 

kuchnią. Zgłoszenia 
do adra. <3łowa». 

Rardżo tanio 
do sprzedania samo- 
chód  <Ford>, Do- 
wiedzieć się ul. Sta- 

ra 2 m. 3 
(Zwierzyniec)* 

‚ нансгус! D 20 LiFCA 
względnie zajęcia w pokój wolny w 
biurze. Zgadza się na majątku pow. 
wyjazd na wieś. Po- Osrmiańskiego z ca- 
siada znajomość języ- jodzienuem  utrzyma* 
ka francuskiego, TY- niem. Porozumiewsć 
sunków i muzyki. gię: Mickiewicza 4—12 Łaskawe oterty: L ——— 

Kalwaryjska 1 m, 11, Do sprzEdania 
— WiLK 

Owocowy ogród LITEWSKI 
5cio tygodniowy. 

walnej). 

OB!ADY 
dia inteligencji w 
domu prywatnym 

smaczne, obfite na 
maśje. Gimnazjalna 6, 

m. 16, 11 piętro. 

utynowana  na- 

uczyciejka i bin- 
гома  pracow- 

sady | mauczycielki 

  

    

ae "Run Montwiłiowska 16, 

przeszło 500 drzew od 10—11 ej, 14—16.ej 
owocujących. Oferty 
do adm. <Słowa» pod Nr 5138 Jadąc z dworca w so- 

    

boię wieczorem po 
Zawalnej ul. sro 

i 
STUDENT _ LUf]pusEfrówki 

U.S. B. poszukuje kal. 16. Łaskawego 
KS na lato na znalazcę uprasza Się 

wsi. solidngm odnieść za wynagro- 
domu może przyjąć dzeniem na ul. Za- 
bezpłatnie. UL. 3 maja  walną 11 ш. 5. 
3—2, od 2—4 p.p. Jastrzębski, 

przestraszony. Przerażony tem, że sy- 
mulacja osiągnęła tak daleko idące 
rezultaty. jestem tak przestraszona 

pańskiem zachowaniem, że nigdy je- 
szcze nie bałam się Luvercy tak, jak 
dzisiaj. 

— Bardzo mnie to cieszy! 
— Jakto? 
— Bo wobec tego mogę mieć 

pswność, że pozostaniemy w Luvercy 
tylko tyle czasu, ile będzie trzeba dla 
wypełnienia obietnicy i, że nie powróci 
tam pani aż do chwili, gdy nerwy 
jej pozwolą na to. Uważam to za je- 
dyne racjonalne wyjście. 

— Czy prawdę pan mówi? Czy 
niema pan innych racyj, bardziej ma- 
terjalnych powodów do obawiania się 

o swoją Gilbertę podczas pobytu jej 
w Luwercy? Taki pan smutny teraz, 
tyle niepokoju czytam w oczach pa- 
na., Proszę być szczerym! 

— „Inna racja“ ma dotyczyč nie- 
pewności co do śmierci żmii? Moja 
droga, na razie poprzestańmy na de: 
cyzji, że wycieczki nasze do Luvercy 
ograniczą się krótką wizytą czwartka* 
wą, poza tem na razie muszę milczeć... 

potem, może... 
— O, — oburzyła się Gilberta, — 

to doprawdy za wielel 
— Kocham cię, Gilberto, — sze- 

priął serdecznie Jan. 
Lecz ona nie odpowiedziała, za- 

abserbowana niepokojącemi myślami: 
„Czyżbyśmy teraz mieli oboje oba- 
wiać się Luvercy?" 

XIV. 

W „Odeonie“. 

— Niech Mama nie zapomni swe- 

+ Redakcja „Słowa; 
    

    

PLL O 

    

   
poszukuje pracy dla człowieka lat średnich posiadającego if 

Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji 

› oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. 4 

Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, <Słowa 4 
222222 2224 

  

Przefarę. 
Nowcgródzki Urząd Wojewódzki — Okręgowa Dyrekcja 

Robót Publicznych egłasza publiczny przetarg na przeprowa* 
dzenie następujących robóf: к 

) Zabrukowanie 4000 m2 ulicy Szerokiej w Baranowi- 
Czach 55 i 56 km. dr. państw. 3/19. — 

2) Sypanie dojazdów oraz zdjęcie starego bruku do mo- 
stu przez rzekę Szczarę w Słonimie. (Robót ziemnych około 
9.000 ru3). ‚ 

3) )\Пу!‹омпіе robót ziemnych w ilości około 7.000 m3 
na 84, 85 i 86 km. dr. państw. 3-20 (pow. Nowogródzki). 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca r. b. o godzinie 
13 tej vw lokalu Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w No- 
wogródku. 

Pisemne oferty winne być złożone w tymże dniu do 
godz. 12-tej w kancelarji Okr. Dyr. Rob. Pubi. łącznie z pokwi- 
towaniem Kasy Skarbowej na wpłacone wadjum przetargowe 
w wysokości 5 proc. od ogólnej zaoferowanej na każdą robo- 
tę sumy. 

Oferty obejmują całą grupę robót lub każdą poszczegól- 
ną robotę 

Termin wykonania robót ma być: 
1) Dla zabrukowania ul. Szerokiej w Bąranowiczach—nie 

późniejszy niż 1-go października r. b. 4 
2) Dla sypania dojazdów oraz zdjęcia starego bruku—nie 

późniejszy niż l-go października r. b. 
3) Dla wykonania robót ziemnych na 84, 85 i 86 km. dr. 

3/20—nie późniejszy niż 15 sierpnia r. b. 
Oferent winien stwierdzić przy złożonej ofercie, iż jest 

zaznajomiony z treścią «Przepisów Tymczasowych» wydanych 
przez M, R. P. o oddawaniu państwowych dostaw i robót, 
które są do przejrzenia w lokalu Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych. 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie dowolny wybór ofe- 
renta, względnie nie przyjęcia żadnej cferty oraz prawo prze» 
prowadzenia dodatkowego ustnego przetargu. 

Wszelkich informacyj udziela kancelarja Okręgowej Dy- 
rekcji Robót Publicznych (Nowogródek, ul, Grodzieńska Nr 6) 
w godzinach urzędowych. 

Za Wojewcdę 
(—) Inž. FRYZENDORF 

Dyrektor. 

  

nością» Spółka została rozwiązana i wykreśla się z rejestru. 
842—V1 

358 «Światfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzial - 
nością». Towarzystwo Filmowe, Wiino uj. Zawalna 16. %Wyda- 
wanie czasopisma. Firma istnieje od 1927 r. Kapitał zakłado- 
wy 3200 zł. podzielonych na 32 równych i niepodzielnych 
udziałów po 100 zł. każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spół- 
ki stanowią zamieszkali w Wilnie przy ul. W. Pohulanką 32 
Romuald Kawalec i Sergjusz Rubinow. Wszelkie zobowiązania 
nmowy, akty hipoteczne i notarjalne, weksle, żyra wekslowe, 
czeki, przekazy, pełnomocnictwa i żądania zapłacenia wszel- 
kiego rodzaju sum pieniężnych podpisują pod stemplem firmo- 
wym obaj zarządcy łącznie. Spółka z ograniczoną odpowiedzial. 
nością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Janem Bujko 
Notarjuszem przy Wydziale Hipotecznym Sądu Okręgowego 
w Wilnie w dniu 20 listopada 1926 r. za Nr. 609% na czas 
nieograniczony, 843—VI 

12. Dom Handiowy Extrans Spółka z ograniczóną 
odpowiedzialnością*. Zarząd spółki obecnie stanowią zam. w 
Wilnie, przy ut. Kolejowej 9 Bencel Arkin i Jakėb Arkin. 
Wszelką korespondencję zwykłą, poleconą, wartościową oraz 
pokwitowania z odbioru listów, pizekazów i przesyłek może 
podpisywać jeden z członków zarządu, 84 

  

DZIAŁU A—wpisy dodatkowe. 

92. «Markus Deull». Pełnomocnikiem firmy z prawem 
otrzymywania pieniędzy w Banku Polskim oraz bankach i 
wszelkich instytucjach państwowych, komunalnych i prywat- 
nych, do wystawiania weksli, czeków oraz żyrowania takowych, 
do występowania w imieniu firmy wobec wszystkich władz 
skarbowych, cywilnych i wojskowych, do otrzymywania z urzę 
dów teiegraficznych i pocztowych wszelkiej korespondencji po. 
leconej i zwykłej, depesz i wszelkiego rodzaju przesyłek, adce* 
sowanych na imię firmy jest Szejna-Marja (dwóch imion) 
Deull, zaw. w Wilnie przy ul. Jagielońskiej 3. 845—VI 

3113 Firma <Abram i Samuel Zeff S-ka firmowa», 
zmienia się na: „Abram Zeff i synowie Spółka firmowa". 
Wspólnicy zam. w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 10: Abram 
Zeff, Samuel Zeff i Wuli Żeff. Spółka firmowa zawarta na 
mocy umowy z dnia 17 czerwca 1927 r. na czas nieograni- 
czony. Zarząd należy do wszysikich trzech wspólników t każ- 
dy z nich samodzielnie ma prawo zawierać wszelkie tran: 
zakcje jak: zakup i sprzedaż drzewa, podpisywać czeki, 
przekazy i upoważnienia, natomiast wszelkie weksle, oblig. i 
Żyro na wekslach winny być podpisywane przez dwóch wspól- 
ników łącznie 846—V 

Šynna Wrėžka Chiromanika 
przyjmuje tyjko do 20 lipca b. r od 
10-ej rano do 8-mej wieczór. Przepo* 
wiąda przyszłość, sprawy sądowe, © 
miłości i t d, Ut. Młynowa 21, m. 6. ! 
napizeciw Krzyża (Zarzecze), w bra- 
mie na schody i na lewo. 

  

  

5 4 + 

+ Bokój 
4 dužy, jasny do wynajęcia, na Zwie- 

rzyńcu, (Koło mostu), 
Oferty w adm. «Słowa» pod 1. K. 

  

na wsi na Czas 
letnich. Adres; 
Bakszta 11—50. 

erji 

    

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ- 
nie zimowe gatunki 
jabłoni, gruszek, dużo 
šiwek i wiśni. Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa od Makowe 
dom 1 m. 14, ой 1 

do 12 z rana, 

„Student 
poszukuje lekcyj w 
Wilnie jub na wyjazd, 

Zgłoszeniaz 
Bakszta 11—50 

STUDENT 
U. S. B. posaukuje 
kondycji. Posiada b. 

dobre świadectwa. 
Łask. załosz. pod adr: 

Moniuszki 8 — 5. 

<Słowa> pod Nr. 703. 

Garaž 
dia samochodu 0so- 
bowego wynajmę od 
zaraz w pobliżu ul. 
Wileńskiej. Zgłoszenia 
ul. Wileńska Nr 26 

m. 

SZOFE 
z kaucją potrzebny od 
zaraz na samochód. 
towarowy. Zgłoszenia 
do adm. «Słowa» 

pod «Szofer». 

  

  

    

OFIARNYM 
CZYTELNIKOM. 
poleca administracja 
„Słowa* rodzinę po- 
zostającą bez środków 
do życia, i oabscnie 
wyeksmitowaną z 

mieszkania. Łaskawe 
ofiary przyjmuje adm. 
„Słowa* dla „Rodziny 
wyeksmitowanej“. 

  

  

% ub. książ. wojsk... 
Poszukuję Zo: p P. K. 

posady nauczycielki U. Wiino na imię, 

ma wyjazd do młod: Jana Bohdanowicza, 
szych dzieci, mam Zam. przy ul. Stefań- 
świadectwo szkolne. skiej 33—32, 

Adres: unieważnig się: 
ul. Wielka 27—14. 

„POKOJOWE gub. książ. wojsk. 
MIESZKANIE, i AR mob., 
możliwie w cent- p KU. Li AE 

rum miasią poszekają: šia" Adas I T е 
Zgłoszenie sub. J. 1. "mię e oma: 

do adm. «Słowa». szewiczą, 

  

e ; 

į 

unieważnia się. 

gnbiono  książkę- 
Z wojskową wyda- 

ną przez P. K. 
U; "Wilno, na imię 
Józefa a owa o 
zamieszsałego w Ц- 
nie przy ul. Mickle- 

  

Nr 853-VI. 

PZ 597 > >——--——————————-————————————————————————573 ; 

go wachlarza! — mówił Lionel, otwie* 
rając wachlarz ze strusich piór i pa- 
trząc z poza nich ma matkę, jak 
Hamłet, przyglądający się swej nie- 
godnej matce i zbrodniczemu ojczy- 
mowi. 

Jechali we czworo limuzyną ku 
teatrowi, znajdującemu się na lswym 
brzegu. : 

— „Prokuratora Hallersa* — rzekł 
Marenil, który dnia tego był 0 wiele 
rozimówniejszy, niż podczas poprze- 
dniego obiadu, — widziałem przed 
pięciu, czy sześciu laty, gdy sztukę 
tę wystawiona poraz pierwszy. 

— Ach! — zawołała hrabina. Pan 
zna tę sztukę? Czemu nie powiedział 
pan tego wczoraj wieczór? 

— Jest to sztuka, na którą można 
pójść drugi raz, — odrzekł wymija- 
jąco Marenil. Zostało mi po niej wra- 
żenie dodatnie, jako o dramacie do- 
syć ciekawym przeż swój chłodny 
realizm, że tak pówiem naukowy. 
Ale, oczywiście, przedstawiony jest 
tam chorobliwy stan rozdwojenia 
osobowości według Óówczesnvch teo- 
ryj naukowych. Obecnie, jeśli się nie 
mylę, tego rodzaju wypadki są zali- 
czane na karb symulacji, co odbiera 
im ten charakter przerażający i po- 
tworny, który podkreśla autor „Pro- 
kuratora Haliersa“, Tak, jak opisuje 
patologiczny ten wypadek Lindau, 
rozdwojenie osobowości byłoby naj- 
straszniejszem _ nieszczęściem, jakie 
może spaść na człowieka. Byłem bar- 
dzo młody, gdym ujrzał tę sztu- 
kę poraz pierwszy, przez kilka dni 
nie megłem się pozbyć przykrego 
wrażenia. Nawet dotąd sprawia mi 

PZA ее 2 

znaczną przykrość to wspomnienie. 
Lionel spojrzał na matkę znacząco. 
— Więc, krótko mówiąc, pan nie 

wierzy, by tego rodzaju patologiczne 
objawy mogły się zdarzać? —zagadnęła 
p. de Prase, 

— W każdym razie nie w' tak 
jaskrawej formie. Popelniono wiele 
biędów przy obserwacji, nie uwzglę- 
dniono, jak wielką musi odegrywać 
rolę symulacja! 

— A jednak, a jednak... Znam ta- 
kiego człowieka. Byłem świadkiem 
wypadku dziwnie przypominającego 
histerję „prokuratora Hallersa, może 
sztuka ta zasugestjonowała go, |nie 
wiemi 

— Nie dziwiłoym się temu, —od- 
rzekł Jan Marenil,—sądząc z wrażenia, 
które ta sztuka wywarła niegdyś na 
mnie, uważam to za możliwe. 

— Osoba, o której wspomniałem, 
—ciągnął dalej Lionel, —zachowuje się 

identycznie, jak ów bohater sztuki. 

Nie przeszkadza to mu jednak do 
wypowiadania zdań podobnych do 
pańskich, mimo, źe jest żywem za- 
przeczeniem swych teoryj! 

Jan Marenil zaczął się śmiać. 
— Pan się Śmieje, jak człowiek, 

który nie jest zbyt pewny swych prze: 
konań. Żałuję, że nie mogę panu po- 
wiedzieć nazwiska tego człowieka... 

— Nie chodzi © tol Muszę wy- 
znać, że zagadnienia te przestały mnie 
oddawna interesowač.. 

Lecz wyraz twarzy Jana Marenil 
przeczył jego słowom, gdyż w zamy» 
ślonych i jakby szukających oczach 
wyczytać można było niepokój nie- 
określony. 

jednak cztery akty denerwującej 
sztuki nie uczyniły na nim wrażenia 
widocznego, prócz zdawkowego za- 
interesowania nie można było z jego 
twarzy nic wyczytać. Pani de Prase 
z Gilbertą usiadły ną przedzie sceny, 
Lionel zaś bacznie przyglądał się 
swemu sąsiadowi. Zauważył tylko, że 
ilekroć aktor podkreślał cierpienia 
prokuratora Hailersa, spowodowane 
jakimś niepokojem, którego źródła nie 
mógł w sobie odkryć przeczuwając 
złowrogą jakąś tajemnicę, zaiatereso* 
wanie Jana Marenil wzrastało. 

Próba nie dała pozytywnych re- 
zuitatów. 

Rozczarowanie, jakie płynęło stąd 
dla p. de Prase i jej syna, zostało 
częściowo osłodzone wrażeniem, ja- 
kie dramat wywarł na Gilbercie, Po 
raz pierwszy słyszała o istnieniu ро- 
dobnie patologicznych objawów, wra- 
żliwa jei natura cierpiała. 

— To potworse! straszne! — po” 
wtarzała, 

A słowa jej brzmiały, jak pełna 
słodyczy muzyka w uszach ciotki i 
miłego kuzyna. 

„Janie Marenil, wpadłeś mój chła- 
pczel*—myślał Lionel. 

Hrabia de Prase, widząc že dal- 
Szy ciąg wieczeru nie zapowiada ża- 
dnych odkryć, opuścił lożę podczas 
trzeciego aktu. 

* 
Lionel udał się do Aubry'ego, by 

wydać mu rozkazy, dotyczące wyko- 
nania pianów pani de Prast. Chytry 
woźny spotkał go opowiadaniem o 
wynikach dalszego szpiegowania Jawy. 
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* 

Po poludniu udał się on do ho- 
telu, w którym mieszkała Jawa. To- 
warzyszył mu przyjaciel, pracujący w 
policji tajnej, który zgodził się do= 
pomódz mu. 

Zastali Jawę rozmawiającą z wła- 
ścicisiką hotelu. Aubry spróbował 
rozpocząć х dziewczyną konwersację, 
ale ona zbyła go chłodno i natych- 
miast wyszła ze swą Skórzaną waliz- 
ką, a za nią wybiegł czekoladowy 
pissek—Benko. 

Natomiast właścicielka hotelu sta- 
ła się bardzo rozmówną, na widok 
legitymacji policyjnej, łecz niestety 
mało mogła powiedzieć o Jawie i jej 
towarzyszu, gdyż mieszkali tu od 
niedawna, 

— Panowie wiedzą dobrze, że te- 
go rodzaju ludzie nie mieszkają dłu= 
go w jednym domu. Zmieniają ciągle 

miejsca, czasem wracają. Co do tych 
dwojga, można powiedzieć, że za- 

chowułą się przyzwoicie... płacą regu- 

latnie, pracują, przynajmniej robią 

wrażenie, że pracują; kobieta zarabia 
przy pomocy wężów, mężczyzna nie 
pokazuje się nigdy w ciągu dnia. 

— Przyjaciel mój, — mówił dalej . 
Aubry, radził bym zasięgnął dalszych 
informacyj u służby hotelowej, po- 
wiedziałem, że może poproszę go 

o to. 
Po namyśle Lionel zdecydował: 
— Przeciwnie, trzeba mu zapo- 

wiedzieć, by zostawił w spokoju tych 
ludzi, Nie należy wzbudzać w nich 

podejrzenia, że są śledzeni. Mogłoby 
to zaszkodzić naszym planom, które 
tu zaraz opowiem. 
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