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Krwawa 
Już w dniu wczorajszym wszelkie 

połączenia telegraficzne i telefoniczne 
z Wiedniem zostały zupełnie przerwa- 
ne. Trudno więc orzec narazie jaka 
w tej chwili panuje tam sytuacja. Tym- 
czasem ze wszystkich miast nadcho- 
dzą wiadomości bardzo niepokojące, 
ale częstokroć sprzeczne i nawet fan- 
tastyczne. Jakiż był zatem przebieg 
tej krwawej awantury socjalistycznej? 

Budapeszteński  „Pester Lloyd” 
przynosi następujące szczegóły wczo- 
rajszych wypadków w Wiedniu: 
Wczoraj przed południem wśród lud- 
ności wiedeńskiej panował względny 
spokój. Natomiast w godzinach po- 
południowych ludność ogarnęła  for- 
malna panika, która dała powód de 
rozmaitych pogłesek. Popłoch zwięk- 
Szył się jeszcze bardziej na wiado- 
mość, wedle której wojsko miało od- 
dać salwę do demonstrantów, na co 
tłum odpowiedział strzałami rewolwe- 
rowemi. 

Najpoważniejszą była sytuacja o 
godz. 3 min. 30 po poł. kiedy tłum 
zaczął oblegać parlament. Atak ten 
odparto głównie skutkiem tego, iż 
policja strzelała do tłumu z dachów 
domów naprzeciwko Burgteatru. W 
samym parlamencie znaleziono 13 za- 
bitych. 

Niektóre węgierskie pisma potwier- 
dzają te wiadomości, dodając, że de- 
monstranci mają przewagę nad po- 
licją, gdyż rzekomo kilka oddziałów 
wojska austrjackiego nie wywiązało 
się dobrze ze swego zadania. 
monstranci mieli podpalić również 
gmach uniwersytetu i gmach  mini- 
sterstwa spraw zagranicznych. Jakoby 
arsenał wiedeński został splądrowany 
przez moiłoch, który uniósł karabiny, 
a tłum'złożeny z 5.000 osób maszeruje 
ria miejscowość Somfalva, gdzie za- 
mieszkuje rodzina Czarmanna, której 

« członkowie zostali jak wiadomo przez 
wiedeński sąd przysięgłych uwolnieni. 
Rodzina ta przekroczyła już grańicę 
węgierską i znajduje się na terytorjum 
Węgier. 

Na ulicach Wiednia nie widać zu- 
pełnie przechodniów. Ktokolwiek po- 
jawi się na ulicy bywa w tej chwili 
obrabowany przez motłoch, który pią- 
druje składy z napojami wyskokowy- 
mi. Moiłoch napada po największej 
części na policję. Oficerowie policji 
wraz z rodzinami uciekają do Presz- 
burga. Również ludność ucieka w 
kierunku Preszburga, 

Według ostatnich relacyj zabitych 
zostało 100 osób, a rannych 500. 
Według doniesień podróżnych, którzy 
opuścili Wiedeń, wczoraj o godz. 6 
min, 45 wiecz. pełożenie w Wied- 
niu nie zmieniło się. Policja postępu- 
je bardzo surowe z demonstrantami 
Każdy spotkany z bronią w ręku by: 
wa natychmiast rozstrzeliwany, 

Niezmiernie ciekawe, bo autentycz- 
ne informacje udziela lotnik T-wa 
„Aerołot* p» T. Karpiński, który 
wczoraj, o godz. 2 pop. przybył na 
samclocie prosto z Wiednia. Odleciał 
on z wiednia wczoraj o godz. 8 m. 
45 rano. 

Dzielny lotnik opowiada, że wczo- 
raj o godz. 10 tej wieczorem pałac 
sprawiedliwości stał jeszcze w  pło- 
mieniach. Wielka łuna widoczna by- 
ła nad miastem. Wojsko, które było 
stacjonowane w _ Wiedniu odmówiło 
posłuszeństwa. Część wojsk oddaia 
broń robotnikom, a tylko mniejsza 

część wystąpiła przeciw robotnikom 
wraz z policją. Po południu sprowa- 
dzono wojska z prowincji, wtedy do- 
piero doszło do poważniejszych 
starć. 

Pod wieczór walk nie było, ale 
„policję usunięto ze - śródmieścia. 
Schutzbund pełnił służbę policyjną. 
Samoloty żadnego innego | to 
warzystwa lotniczego nie opuściły 
miasta. Przypuścić należy, że wstrzy- 
manie ruchu lotniczego spowodowa- 
ne jest ewentualną potrzebą ewakue- 
cji oficjalnych osobistości. Drugi sa 
molot Aeroloiu stoi stale przygoiowa- 
ny do odlotu. Jazda samochodami 
po mieście jest ufrudniona, gdyż 
wszystkie automobile rekwirują wła- 
dze dla przewozu zabitych i rannych. 
Gazety dziś we Wiedniu wcałe nie 

yszły, ukazał się tylko komunikat p. 

„„Mitteilungsblatt socjalnej demokra- 
cji austrjackiej. 

Według tych wiademości prasc- 
wych, jakie nadeszły do Pragi liczba 
manitestantów wynosiła wczoraj w 
nocy we Wiedniu 300000. Strajkują- 
cy robotnicy rozbrojli 50-ciu żandare 
mów. Obiega sensacyjna pogłoska, że 
prezydent policji wiedeńskiej został 
przez manifestantów aresztowany, a 
kancierz Seipel oblegany jest w swym 
pałacu. 

Natychmiast autentyczne źródła 
berlińskie podały wianomość, że sytu- 
acja zwolna zaczyna być opanowana     

rewolta w Wiedniu. 
Zapowiedź manifestacyj w niedzielę. 

BERLIN, 16 VIL. PAT. United Press donosi z Wiednia via 
Pressburg, że na skutek odezwy wydanej przez zarząd związków 
zawodowych i przez republikański Schutzbund, robotnicy zanie: 
chali w dniu dzisiejszym demonstracyjnych pochodów. Niezliczone 
rzesze robotników wyległy na ulice ina znak żałoby pozostawały 
tam w milczeniu przez kilka godzin popołudniowych głównie w 
okolicy Ringów. Policja była w tym czasie wycofana, a to w 
myśl umowy burrnistrza Seitza z kanclerzem. Ё 

Na niedzielę zapowiedziane są wielkie manifestacje robotni- 
ków. Między kanclerzem Seiplem a burmistrzem Seitzem toczą 
się nieustannie rokowania. Mówią o utworzeniu gabinetu koali- 
cyjnego ze współudziałem socjalistów i o dymisji prezydenta 

policji. 
Е ]РО2$О№‚ 16. VII. PAT. Czeskie biuro prasowe donosi: 
Ludność boi się jednak zajść jakie mogą nastąpić w ciągu dzi- 
siejszego popołudnia i jutro w t. j. w niedzielę. Robotnicy na- 
pływają w zwartych szeregach. Oddziały republikańskiego Schutz- 
bundu maszerują na Wiedeń. 

Zabici i ranni, 
BUDAPESZT, 16. VII. PAT. Według doniesień z Wiednia 

liczba zabitych w dniu wczorajszym wynosiła 200 osób Szpitale 
przepełnione rannymi. Wiele rannych leżało dłuższy czas na ulix 
cach. Według doniesień podróżnego, przybyłego do Budapesztu 
samolotem z Wiednia tłum zdemolował komisarjaty policyjne na 
przedmieściach. Od północy do 7 rano panował w mieście 

względny spokój. Silne patrole przeciągały ulicami Rano ukazała 
się jedynie socjalistyczna „Arbeiter Ztg.* lecz została skonfisko- 
wana na rozkaz ministra spraw wojskowych. Do strajku general“ 
nego przyłączyli się funkcjonarjusze poczty, telegrafów, telefonów 

De į kolei. 

Włochy grożą zajęciem linji kolejowych. 
FRANKFURT, 16.Vii, PAT. „Frankfurter Ztg.* otrzymala 

dziś © godz. 14 następującą wiadomość z Insbruku: Dziś w po- 
łudnie nadeszła do właskiej komendy wojskowej w Brennerze 

oficjalna wiadomość, że rząd włoski widzi się zmuszonym na wy- 
padek, gdyby do soboty dnia 16 b. m. wieczór ruch kolejowy w 
Austrji nie został wznowiony, przeprowadzić swoje włoskie po” 

Ciągi 'dące tranzytem przez Ausrję do Niemiec pod osłoną wojsk 
włoskich. W okolicach Brenneru obozuje około 10.000 żełnie: 

rzy włoskich, którzy odbywają tam ćwiczenia wojskowe, 

` Sytuacja w Tyrolu. . 
BERLIN, 16. Vil. PAT. Południowe niemieckie biuro korespondencyj- 

ne komunikuje z Insbruku: Dziś o godz, 3-ej rano nastąpiło przerwanie 
komunikacji kolejowej w całym Tyrclu. Kursują tylko pociągi żywnościo- 
we. Ruch wewnątrz kraju utrzymywany jest za pomocą autobusów i sa- 
mochodów. W Tyrolu panuje spokój. Rząd krajowy Tyrolu w odezwie 
do ludności zapowiada, że będzie urzędował w permanercji i wzywa lud- 
nešė do przeciwstawiania się wszelkim hasłom strajkowym oraz ostrzega, 
że strajk doprowadzić może do interwencji mocarstw zagranicznych. 

Żądania socjalnych demókratów 
BUDAPESZT, 16—VIL PAT. Dziennikarze węgierscy, którzy udawali 

się dziś aeroplanami do Wiednia, oświadczyli, że socjalni demokraci wy- 
stosowali de rady ministr, ultimatum, w którem domagają się dymisji 
kanclerza Szipła, zwolnienia prezydenta policji Schobera i podporządko- 
wania policji pod rozkazy burmistrza miasta. 

Socjaliści ogłosili strejk generalny. 

BERLIN, 16.V1, PAT. Do bura Wolffa donoszą z Wiednia: 
Według wiarogodnych informacyj prezydjum partji socjalistycz- 
nej po rokowaniach z przywódcami związków zawodowych w. 
cągu dnia i nocy położyło rękę na ruchu poitycznym i ogłosiło 
strajk generalny. W dnu dzisiejszym. w sobotę, wszelka komuni. 
kacja w obrębie Austrji i z zagranicą została wstrzymana, 

Ciało dyplomatyczne proponuje pomoc wojskową. 

BERLIN, 16—VII. PAT. Według wiadomości korespondenta «Chicago 
Tribune» przedstawiciele dyylomatyczni w Wiedniu zwrócić się mieli 
wczoraj wieczorem do rządu austrjackiego z prośbą o zezwelenie na wy. 
stosowanie do swych rządów żądania wysłania pomocy wojskowej dla 
ochrony misji cudzoziemskich. Dypiemaci mieli również zaproponować 
rządowi austrjackiemu pomoc wojskową dla stłumienia ruchu powstań- 
czego. Wiadomość powyższą korespondent wysłał z Preszburga dokąd 
umyślnie przedostał się z Wiednia samochodem, żeby móc wysłać swe 
informacje. 

DEEMEZYZZYZEEA 

Rząd jest panem sytnacji. 
PRAGA, 16 7. PAT. Ostatnie wiadomości z Wiednia 

brzmią uspakajająco. Oddziałom armji związkowej i policji 
udało się w zupełności przywrócić porządek. Rząd jest 
panem sytuacji. Kanclerz Seipel zamierza podać się do 
dymisji dopiere po nastaniu zupełnego uspokojenia. Socja- 
liści mają podobno wstąpić do rządu. Dziś o północy ocze- 
kiwane jest zakończenie strajku generalnego. Wszystkie 
wiadomości nadeszłe z Pragi o godzinie 8-mej wieczorem 
zgodne są w zupełności co do tego, że w Wiedniu panował 
dziś spokój. 

S YZ W ZRY KRZY ORO ZOZZK O NKOKAIZTZEKĄ ROKOKA JEOSZREYAK © KE TAC YPĘZEJ 

przez władze, jakkolwiek okupiona przekształcenia gabinetu w deki e bardzo licznęmi ofiarami. Już o godz. przednich swych uchwał. Cała a 

Opłata pocztowa niszczona rycząłtem. 
W sprzedaży detalicznej cena pojeżyńczego m—ru 20 groszy. 

| Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 

6-tej wieczorem w dniu wczorajszym 
wiąksześć robotników pochodzących 
z dzielnic na krańcach miasta wyco+ 
fała się ze śródmieścia. Jedynie posz- 
czególne grupy włóczyły się po cent- 
rum niepokojąc mieszkańców. 

Bandy, socjalistów wycofały się na 
przedmieścia. Natomiast wszelka ko. 
munikacja jest nadal przerwana. W 
toku rokowań między rządem a soc- 
jalistami, ci ostatni wysunęli żądanie 

"ma spokój. Dzienniki. zaznaczają, 

opanowana została przez związki za- 
wodowe. O godz. 7-mej wieczorem 
'bataljon piechoty z karabinami ma- 
szynowymi obsadził parlament. W 
innych krajach związkowych panować 

że 
gdyby fnawet w Wiedniu przyszło 
do ogłoszenia republiki socjalno-de- 
mmokratycznej, to inne kraje związko- 
we nie przyłączą się do Wiednia. 

  

Na pierwsze miejsce zagadnień 
politycznych wysuwa się u nas kwe- 
stja ustrojowa. W/ysuwa się, a nie jest 
wysuwana. Sam marsz. Piłsudski na- 
wet zawsze ma wzrok przedewszyst 
kiem skierowany na politykę zagra- 
niczną. Faszyści nasi są to jakieś fi- 
gury z ostatniorzędnej operetki, bol- 
szewicy mimo wszystko mają mniej- 
sze powodzenie, niż gdzieindziej, Od 
konserwatystów krakowskich do soć- 
jalistów wszyscy chcą zachować sy- 
stem parlamentarny, każda grupa 
twierdzi, że zna na dolegliwości tego 
systemu swoje, doskonałe, patento- 
wane pigułki, i że po zaaplikowaniu 
tych pigułek, parlamentaryzm w Pol- 
sce będzie zdrów i doskonały. Także 
i „Sanacja“ nie ma programu anty- 
parlamentarnego, teoretycznego. 

A jednak pomimo, że znakomita 
większość polityków uważa, że za 
pomocą takich pigułek, za pomscą 
bagatelnej operacji da się uzdrowić 
parlamentaryzm, to jednak zagadnie- 
nie ustroju nabiera u nas coraz wy» 
reźniej (jeśli się można tak wyrazić, 
bo przecież i 12 Maja był faktem 
dosyć wyreźaym) charakteru zagade 
nienia dominującego. 

Ostatni kryzys—odróczenie sesji— 
był tego dowodem i był zarazem 
jedną jeszcze kompromitacją Sejnu. O- 
burzono się głośno, zawołano о no- 
we wybory, chciano zrobić Wyborg 
na jakiejś z ulic w Warszawie. Potem 
się uspokojono, uchylono raz jeszcze 
przed wolą, !przełożono rolę filistra 
nad rolę ebrażającego się bursza. 

W praktycznym jednak stosunku 
de tego dominującego zagadnienia 
ustrojowego wszystkie organizacje po- 
lityczne polskie dadzą się podzielić na 

trzy grupy. 
Grupa pierwsza, Obrońcy parla- 

mentaryzmu. 
Jądrem tej grupy są socjaliści i en- 

‚ Dawniej porządek był inny. 
Dawniej endecy byli gorętszymi ob- 
rońcami omnipotencji parlamentarnej. 
Pochodziło to stąd, że marsz. Piłsud- 
ski piastował wtedy władzę naczelną, 
a socjaliści mieli do niego zaufanie 
kompletne. W ostatnim kryzysie PPS. 
zajęła już w obronie parlamentaryzmu 
stanowisko gorętsze, aniżeli endecja, 
i jesteśmy w przededniu przelicytowa- 
nia endecji przez PPS. w opozycji 
względem rządu marsz. Piłsudskiego. 
Będzie to nas cieszyć niewymownie. 

Po za endecją i socjalistami do 
grupy obrońców parlamentaryzmu na- 
leżą różne elementa. Wogóle front 
partyjny.w stosunku do zagadnień 
ustrojowych jest  połamany zupel- 

nie. Każda z tych trzech 
grup, 0 których chcemy  mó- 
wić jest bardzo „niejednolitą pod 
względem swoich zapatrywan spo- 
łecznych, swojej prawicowości, czy 
lewicowości. "W ten ' sposób do 
obrońców parlamentaryzmu polskiego 
obok endeków należą też mniejszości 
narodowe, należą nawet komuniści. 
Nie dopuszczają oni parlamentaryzmu 
u siebie w domu, chcą go mieć w 
Polsce, podobnie jak Katarzyna II 
broniła republiki w Polsce. Pan Stroń- 
ski także, po odreczeniu sesji, zawe- 
łał o nowe wybory, A o nowe w 
Polsce wybory wołają tylko ci, któ- 
rzy wierzą w parlamentaryzm, 

Obrońców parlamentaryzmu jest 
bez liku. Jest to grupa bardzo silna 
ileściowo, tylko że podcięta i zdemo- 
ralizowana niewiarą w słuszność włas- 
nego swego stanowiska, Wszystko 
co myśli kategorjami przedwojennej 
polityki polskiej tu się -znajduje. 
Wszystko co wierzyło w demokrację, 
w nacjonalizm, w socjalizm, w cały 
wiek XIX, wierzyło w parlamentaryzm. 
Dziś ta wiara się chwieje, lecz ludzie 
nie widzą jasno sformułowanej tzorji 
w obozie przeciwników parlamenta- 
ryzmu i dlatego trzymają się dawnych 
tez. Pan Thugutt jest zażartym obrońcą 
parlamentaryzmu, p. Wasowski z 
Epoki niewątpliwie także. 

Obóz obrońców parlamentaryzmu 
cechuje duża liczebneść, ideowość i 
słaba wiara w słuszność swych prze: 
koneń. Eiementy te są różnclite, lecz 
jesteśmy w przededniu ich zsolida- 
ryzowania się w obronie  parlamen- 
taryzmu. To będzie hasłem do 
starcia. | 

Grupa druga, Bagno. 
Wyraz ten, który nabrał patyny 

za czasów rewolucji francuskiej, za” 
stosować możemy do grup  politycz- 
nych, których stosunek do zagadnień 
ustrojowych nie wypływa z takich 
czy innych pryncypjów, lecz otwarcie 
i.cynicznie może się każdej chwili 
zmienić załeżnie od koanjunktury dnia. 
Tu należy p. Witos, p. Korfanty, p. 
Brył, p. Dąbski, tu należy Piast, Cha- 
decja, Związek Chłopski etc. To jest 
to właśnie bagno, które szło za to- 

ŚWIR — ul 

  

Obrońcy i przecionicy parlamentaryzmu 
nami trójkolorowemi żyrondy, К© 
klaskało gdy żyronda szła na szafot, 
klaskało Robespierrowi i cleszyło się 
gdy go powieziono na gilotynę. Przy- 
słowie franc. mówi: „podrap Moskala 
—zrajdziesz Tatara“. O p. Witosie 
można powiedzieć „podrap Witosa, 
znajdziesz chłopa* w tem pojęciu 
chłopa, jakiem rozumiano je w przed- 
romantycznej epoce, gdy sobie wy* 
obrażano (ku oburzeniu strasznemu 
pokoleń późniejszych) że gdy dwie 
strony strzelają kulkami, a nie pro- 
chem, to chłop woli sjedzieć za pło- 
tem i myśleć o zaletach neutralności. 
Pan Witos, gdy teraz powiedział pod- 
czas kryzysu „mam sprawy ważniej- 
sze, swoją rolę* trochę takiego chło- 
pa przypomniał, chociaż mówiono nam 
kiedyś, że podobny typ chłopski 
gdy nie istniał, a powstać mógł tylko 
w zdegenerowanej wyobraźni. 4 

Grupa trecia. Przeciwnicy parla- 
mentaryzmu, 

Grupa ta posiada cechy zupełnie 
specjalne. Tak samo jak w grupie 
pierwszej (gdzie widzieliśmy  socjali- 
stów i endeków, p. Strońskiego i. p. 
Thugutta, mniejszości narodowe i bole 
szewików) tak samo i tu mamy  ele- 
menty nic z sobą pod innemi wzglę- 
dami wspólnego nie mające. Tutaj 
należą mianowicie spełecznie radykal- 
ny obóz t, zw. sanacji i my, konser- 
watyści i monarchiści, 

Między tymi jednak dwoma u- 
czestnikami grupy trzeciej istnieje 
wielka różnica, którą chcemy podnieść, 
bo mówi ona na naszą korzyść, Oto 
sanacja jest przeciwniczką parlamenta- 
ryzmu praktycznie lecz nie teoretycz* 
nie, Dajcie tylko sanacji 300 manda- 
tów ma 444 posłów, a ona nazajutrz 
oświadczy, że system parlamentarny 
jest idealny. Prawda, min. Makowski 
podczas konstytucyjnej debaty bąkał 
coś tam przeciw parlamentaryzmowi, 
lecz. jakże słabą i- niekonkretną była 
ta jego bąkanina. 

onserwatywni monarchiści mają 
program. Są przeciwnikami rządów 
parlamentarnych siłą idei. Program 
ten się wydaje dziś egzotyczny, spło- 
wiały, coś z delji króla Sobieskiego, 
coś z muzeum. Tak sądzi publicz- 
ność.—Toteż nie opieramy swoich 
nadziei na sądach publiczności, Lie 
czymy na konsekwencje faktów, li: 
czymy na postępujące zsolidaryzowa» 
nie się obrońców parlamentaryzmu, 
i liczymy na to, że w chwili starcia nie 
będzie można ułożyć innej formuly 
zwycięstwa, jak monarchja. 

Obóz sanacji jest obozem  wrze- 
nia' Kłóci się przedewszystkiem mię- 
dzy sobą w sposób niesłychany. Ma 
dużo cech ujemnych. Dziś przejęty 
jest robieniem polowań. Nie są to 
polowania na grubego zwierza, na 
żubra, niedźwiedzia puszcz imoerato- 
rów. Niel chodzi o zające, o !urzęd- 
ników-endeków. Sanatorowie skaczą 
z grzędy urzędniczej na grzędę i szu- 
kają takich zajęcy pochowanych w 
kapuście. Na miejsce upelowanego 
endeka wysyła się z tryumfem rozra- 
dowanego p. Mydlarza. Pif, paf en- 
dek-zając trafiony, Hurra, hurra, hur- 
ral Czasami się zdarzy, że zamiast 
zająca ustrzeli się całkiem niewinnego, 
domowego króliczka. Nic to, tryumf 
nie jest mniejszy! 
przy, polowaniu składają powinszowa- 
nia. Muszę tu istotnie zganić swoich 
Przyjaciół pilitycznych, gruboskórne i 
egoistyczne ziemiaństwo litewskie, 
Ani rusz ci ludzie bez poczji nie 
mogą zrozumieć, ile piękna się mieści 
w tych polowaniach, w tem dostar- 
czaniu coraz to nowych kur do sa- 
nacyjnych rosełów. Przecież nawet 
krół Henryk IV mówił o „kurze w 
rosole“. 

Dużą część ideologji sanacyjnej 
pochłaniają takie polowania. Rycerska 
rozrywka* Lecz poza tem: Oto košc- 
cem obozu sanatyjnego są ludzie, 
którzy tworzyli dzisiejsze państwo 
Polskie. Tego im odmówić nie moż- 
na, można conajwyżej ubolewać, że 
budowa nie we wszystkiem im się u 
dała — na co oni znowu mogą 
powiedzieć—ale przedtem jej całkiem 
nie było. Ludzie ci są przywiązani 
do idei państwowej bardzo. | czasa- 
mi widzimy, jak ta idea cudotwórcze 
działa. 

Artykuł niniejszy nie wdaje się w 
przewidywania słarcia, które w Pol- 
sce nastąpi pomiędzy obrońcami, a 
przeciwnikami parlamentaryzmu. Cho- 
dzi nam o wypowiedzenie myśli, że 
wszystko w Polsce wskazuje, że 
starcie to nastąpi | že dominujące 
dziś zagadnienie ustrojowe zostanie 
radykalnie załatwione, bo w starciu, 
Stąd wypływa, że się tak interesuje- 
my charakterystyką obczu przeciwni- 
ków parlamentaryzmu. Twierdzimy, 
że idea państwowa działa tu w ten 
sposób, że aczkolwiek powoli, lecz i 

ni- W 

Panie asystujące > 

STOŁPCE — u Piłsudskiego 
ST. ŚWIĘCIANY — ul Rynek 9 

-g0 Maja 5 

WILEJKA POWIATOW » —ul Mickiewicza 24 

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy 
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc* drożej. Zagraniczne o 
50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelowe o 25proc. drożej. Za dostar Czenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Sejm i Rząd. 
Poseł Knoll objął urzędowanie. 
WARSZA WA, 16-VI!. (fel. wł. Słowa) 

Wezwany z Rzymu poseł Knoll abjął 
urzędowanie w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych w zastępstwie min. 
Zaleskiego, którego choroba przedłu- 
Ża się. 

Pos. Poniatowski kuratorem 
liceum Krzemienieckiego. 
WARSZAWA. 16 Vil (żel. wł, ołowa) 

Vice-Marszełek Sejmu Poniatowski 
zgodnie z zapowiedziami, które notoe 
waliśmy, złożył mandat, aby objąć 
stanowisko Kuratora Liceum Krze- 
mienieckiego. 

Incydent w gabinecie Min. 
Kolei. 

WARSZAWA 16.VII (żel.wł. Słowa). 
czasie  audjencji delegacji kae 

lejarzy u ministra Romočkiego doszła 
do ostrej wymiany słów między po- 
słem Kuryłowiczem i ministrem, któ- 
ry przerwał konferencję. „Robotnik 
opisujący zajście w sposób napastli- 
wy względem ministra Romockiego i 
zamieszczający w tej sprawie uchwałę 
P. P. S.—został skonfiskowany. Mi- 
nister Romocki bezpośrednio po 
zajściu wyjechał. Wobec tego zlikwie 
dowanie zajścia musi być odłożone 
do poniedziałku. 

ore 

W Berlinie oo wypadkach wie. 
deńskich. 

BERLIN, 16 VII PAT. Prasa ber- 
lińska w obszernych artykułach oma- 
wia wypadki wiedeńskie. Vossische 
Zeitung informuje, że pucz wiedefi- 
ski został bezwarunkowo  przygoto- 
wany przez komunistów i to w jak- 
najsilniejszej tajemnicy. O przygoto- 
waniach tych ani władze bezpieczen- 
stwa, ani partja socjalistyczna nie 
były poinformowane i zostały przez 
wypadki zaskoczone. Vorwarts w 
dłuższym artykule podkreśla, że partja 
socjalno-demokratyczna nie brała zu- 
pełnie udziału w przygotowaniu do 
puczu. Rewolta wiedeńska, jak i 
każdy pucz musi po pewnym czasie 
osłabnąć. 

Poprawa w zdrowiu Clemens: 
ceau. 

PARYŻ, 16—VII. Pat. W stanie 
zdrowia Clemenceau  skonstatowali 
lekarze stałą poprawę. 

Urlop Stresemanna wstrzys 
many, 

BERLIN, 16—\!. Pat, Minister 
spraw zagranicznych Stresemann był 
dziś na audjencji u prezydenta Hinden- 
burga. Możliwie jest, że wskutek wy- 
padków wiedeńskich Stresemann bę: 
dzie musiał odłożyć wyjazd swój na 
urlop, 

* + Abbazia. $ 
Pensjonat dawniej <Fabri>» obecnie * 

$ <AYRAM> położony nad samem 
morzem otwarty cały rok. Ciepłe e 

© kąpiele morskie na miejscu. Radjo, © 
motorowa łódź, samochód. 

Pięrwszorzędna kuchnia polska, na gj 
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deaina pasta do zębów 

KREM PERŁOWY 
ANATOGICZ, Loód, 

na zagadnienia socjalne, zaczynają 
się tu patrzeć z punktu widzenia peń- 
stwowego. Mówimy „zaczyna się* i 
mówimy „powoli*! — Bo traktowanie 
zagadnień socjalnych jedynie i wy- 
łącznie pod kątem interesu poństwa, 
to całkowita wygrana konserwatyw- 
nego programu. Jakie zmiany psy- 
chologji i nastrojów porniędzy 1919 r. 
i 1927] Ten sam inteligent radykał, 
który w 1919 r. chciał ziemię wy- 
właszczyć mie dlatego, że sądził, że 
to dla państwa będzie dobrze, i na- 
wet nie dlatego, że chciał chłopowi 
dogodzić, lecz poprostu dlatego, że 
się zapałał do samej myśli wywłasz= 
czenia ziemianina, że się entuzjazmo- 
wał na myśl, że „p. Radziwiłł zoste- 
nie bez majątku* — dziś już nie ed- 
czuwa tego Eniuzjazmu na myśl a 
zmsianie materjalnej pozycji „p. Ra- 
dziwiłła”, a bardzo często już mówi: 

  

a 

  

  

«musimy wywłaszczenie robić, ba 
inaczej ta КапаЦа, Вгу!  przelicy- 
tuje». — Ludzie mówią, że to na 
jedno wychodzi. — Nie! to nie jest 
to samo. Jest to wejście na nową 
drogę rozumowania. A pojęcie «dro- 
ga» mieści w sobie pojęcie drog: 
dalszej. Cat.



ECHA KRAJOWE 
Otwarcie kanału Ogińskiego, 

Dn. 9 b. m. minister robót pu- 
blicznych Moraczewski dokonał otwar- 
cia kanału Ogińskiego. 

W Nr.157 „Słowa* zamieściliśmy ob- 
szerną korespondencję dotyczącą tej 

uroczystości. Istniejący od 160 lat ka 
nał Ogińskiego (przekopany został 
staraniem hetmana litewskiego Micha- 
ła Ogińskiego w 1767 roku). został 
ostatnio oddany do użytku publicz- 
mego. Podczas wojny kanał został 
zniszczony przez wojska rosyjskie i 
niemieckie i pozostawał nieczynny aż 

do chwili obecnej. Do odbudowy 

ED 

Poświęcenie Kanału Ogińskiego w Telechanach. ‹ 

dziobu statku <Szczary» ma dokonać przecięcia wstęgi. 
z 

przystąpiono w 1923 r. Koszta prac 

obliczono na 3 miljony złotych. 

Oczyszczono łożysko kanału, usu- 

nięto zasieki z drutów kolczastycjh 

wyrównano brzegi, odbudowano śluzy, 

mosty, budynki i t.p. Obecnie kanał 

ma szerokość koło 12 metrów i 1 mtr. 

głębokości. Kanał Ogińskiego łącząc 

rzekę Szczarę z Jasiołdą stanowi ogni- 

wo łączące morze Czarne z Bałtyckierz. 

Na poświęcenie i otwarcie kanalu 

Ogińskiego przybyli przedstawiciele 

Rządu, władz centralnych, wojewódz- 

twa, starostwa, sfer kupieckich i prze- 

mysłowych. W czasie uroczystości 

wygłoszono cały szereg przemowień. 

Przytączamy tu przemówienie p. inż. 

B. Bosiackiego, dyrektora dróg wod- 

nych, jako dokładnie obrazujące istotę 

znaczenia kanału Ogińskiego dla Ziem 

Wschodnich i Polski całej, 

* 

Panie Ministrze, dostojni Goście! 

Przed chwilą dokonaliśmy aktu otwar- 

cia ruchu na najstarszym w Polsce 

sztucznym systemacie wodnym, łączą: 

cym dorzecza Dniepru i Niemna, 

czyli morze Czarne z morzem Bał- 

tyckiem. Przed 160 laty  gienjusz 

polski w osobie wielkiego hetmana 

Litewskiego księcia Michała Ogiń- 

skiego zapoczątkował ten sztuczny 

wodny szłak, a przed 130 laty ten 

sam genjusz w osobach inżynierów 

Polaków już w zaborze rosyjskim 

udoskonalił zapoczątkowaną drogę— 

serją śluz komorowych typu, który 
widzimy obecnie. 

Wojna światowa zniszczyła nam 

cały systemat. Jakie było zniszczenie 

—wiadczy o item najlepiej memorjał 

miejscowych przemysłowców i właści- 

cieli ziemskich, złożony w 1919 roku 

ówczesnemu Komisarzowi Ziem 

Wschodnich panu Jerzemu Osmołow* 
skiemu. Memorjał ów głosił między 

jnnemi: „Kanał Og ńskiego ze wszyst- 

kiemi budowlami został w ciągu woj- 

ny doszczętnie zniszczony. Nie może 

być mowy o jego uruchomien u, łat 

wiej bowiem będzie—nowy obok 

miego wybudować. Wobec braku 

potrzebnych dla budowy znacznych 

U prochów Słowachiego. 
У. ( 

Fet i festynów patrjotycznych wy- 

prawianych grandioso widziałem w 

życiu wieje, począwszy ed odświę- 

conego przez Polskę całą jubileuszu 

Kraszewskiego w Krakowie w roku 

1879-ym. Nie przypomnę sobie jed- 

nak epizodu, którego bym mógł pod 

względem głębi nastroju i pomysło- 

wej dekoracyjności porównać z po- 

witaniem przez Kraków prochów Slo- 

wackiego przybywających via War- 

szawa z „obcych ludów* ziemi. 

Jak u centralnego dworca w Bzr- 
linie ułicę Friedrichstrasse, tak w 

Krakowie przecina górą plant kolejo: 

wy ulicę Lubicz. Tę właśnie część 
ulicy Lubicz, pod płantem kolejowym, 
przeznaczono na miejsce gdzie miała 

irumna wyniesiona z pociągu sp.- 

cząć aby ją Kraków mógł solennie 

powitać. Część tę ulicy „Lubicz, ku 

której wiodły w dół monumentalne 

schody, zamieniono w rodzai — inne- 

go określenia nie znajdę — jakby ja- 

kiegoś tryumfalnego cyrku starorzy m: 

skiego o wysokich ścianach i. pila* 

strach z płonącemi na nich zniczami. 

Wysoko na Ścianach, strojnych w 

kwiaty i girlandy mrowie publiczno- 

ści; w głębi „cyrku* pod złotym krzy- 

żem podjum dla trumny a nawprost 

owego miejsca tłum delegacyj, komi- 

(*) Patrz NeNr. „Słowa*: 155, 156, 157, 

158 

miejscowego przemysłu, o ułożenie trzymuje 

Tranzyt litewski zmniejszył się na korzyść ole omyłki pana Kodzia 

Po! 
RYGA, 16 Vil. (żel. wł Słowa) 

SŁ O wo 

ski. 

Z Kowna donoszą, iž prasa litewska 

oburza się na zmniejszenie tranzytu kelejowegó z Niemiec do Moskwy 

środków, prosimy w imieniu potrzeb Przez Litwę. jednocześnie ze zmniejszeniem się tranzytu przez Litwę, u- 

prasa litewska, iż zwiększył się tranzyt przez Polskę. Zjawisko to 

wzdłuż b. kanału podjazdowej kolejki przypisać należy prostszym i łatwiejszym operacjom wizowe-celnym, oraz 

temu, iż tranzyt przez Polskę jest szybszy i dogodniejszy. wąskotorowej z materjałów pozosta- 

wionych przez Niemców okupantów", 
bolszewickiej 

urząd dróg wodnych w 
kanału nie w 

Powstały po 
w 1920 r. 
Brześciu ocenił stan 
taki beznadziejny sposób, jak to 

ujmuje wymieniony memoriał. Jak- 

kolwiek duże bylo zniszczenie Kanalu, 

uniedostępnionego w dodatku z po- 

wodu wszelkiego rodzaju schronów 

wojennych, zasieków z kilkudziesięciu 

inwazji 

  

Minister Moraczewski 

Fot, Dąbrowski Wilno. 

linji drutów kolczastych, ogradzają- 

cych ze wszystkich stron  ka- 

nsł i zdemolowane budowle 

hydrotechniczne, g jednak obliczono 

jż kosztem 15 proc. wartości  pier- 

wotnej kanału czyli kosztem 3 miljo- 

nów złotych można go doprowadzić 

do stanu przedwojennego, a nawet 

wprowadzić znaczne ulepszenia. 
Ministerstwo Rob. Publ. — po- 

traktowało wniosek urzędu dróg wod- 

nych przychylnie, jednak z braku 

kredytów inwestycyjnych nie mogło 

udzielić potrzebnych sum. Pozosta- 

wiło natomiast urzędowi wolną rękę 

w dysponowaniu dla celów odbudo- 

wy zniszczeń powojennych sumami 

zwyczajnych asygnowań „każdorocz- 

nych w wysokości 300 — 400 tys 

zł. na utrzymanie trzech sztucznych 

systematów: Królewskiego, Augustow- 

Prasa litewska wzywa rząd aby przeciwdziałał dalszemu zmniejszeniu 

się tranzytu przez Litwę, drogą uproszczenia formalności i ułatwienia tran- 

zytu przez Dźwińsk i stację Abele. 

Wykrycie jaczejki kom unist« w Koszedarach. 
W mieście Koszedary położonem na terenie Litwy policja wykryła jaczej- 

kę konunistyczną prowadzącą usilną ag! tację wśród odziałów miejscowego gar- 

nizonu. W związku z tem aresztowano osiem osób, a iw tej liczbie dwóch ofi- 

ce'ów, którzy w myś! obowiązujących tam obecnie przepisów o stanie wyjątko- 

wym oddan; zostaną sądowi wojennemu. 

Rewelacje 0 zaopatrywaniu w broń Sowietów. 
WARSZAWA, 16.VII, (fel. wł. Słowa). <Kurjer Warszawski> w koresponden- 

cji z Hamburga ogłasza sensacyjny wykaz morskich tranzytów z Niemiec do So- 

wietów. Od stycznia do maja r. b. przewieziono niespotrzeżenie 21 transpor: 

tów z materjałami wojennemi z Hamburga i Szczecina. 

92 zamachy polityczne na Ukrainie. 
WARSZĄWA, 16VII, (fel. wł. Słowa). Komisarz spraw wewn. Ukrainy na 

posiedzeniu Charkowskiego Kom. Wykonawczego partji komunistycznej) zako- 

munikował, iż w ciągu maja i czerwca r. b. na Ukrainie dokonano 92 zama- 

chów polit;cznych. Ofiarami byli członkowie partji komunistycznej i funkcjona- 

rjusze urzędów państwowych. W 77 wyp 

cią. Ujęto sprawców w )8 wypadkach. 

adkach zamachy zakończyły się śmier- 

Zajście w Metropolji prawosł. w Warszawie 
WARSZAWA, 16:VII. (fel. wł Stowa). W metropolji prawosławnej w Warszawie 

doszło do bezprzykładnej bójki na pięście między duchownymi prawosławnymi: probo- 

szczem z Wołynia Kachiją a protojerejem Doryckim. Musiano wezwać policję, która are- 

sziowała Kachiję. Został on pozbawiony godności kapłańskiej, 

Asfalt polskiego wyrobu. 
WARSZAWA, 16 VII. (fel. wł. Słowa). Żona b. ministra Przemysłu i Handlu p. 

Iwanowska, chemiczka, wynalazła asfalt przygotowany wyłącznie z materjałów krajo- 

wych, a więc znacznie tańszy cd zagranicznego. Próby wypadły znakomicie. Magistrat 

m. Warszawy podpisał kontrakt na dostawę. 

Sprawca uszkodzenia obrazu Matejki, 
WARSZAWA, 16.VII. (fel. wł. Słowa) . Sprawcę uszkodzenia obrazu Matejki 

w Zachęcie Sztuk Pięknych ujęto. Jest to urzędnik Magistratu Sikorski. Od kil- 

ku lat pisze dzieło 

lekarską. 

p. t. <Opanowanie śmierci», 

dać Tą drogą chciał na siebie zwrócić uwagę. 
którego nikt mu nie chce wy- 

Oddany będzie pod obserwację 

| TEKTRO TOO EZ TESTAI KN TIESTO ETO 

ij systemat Ogińskiego. Na ten ostat- 

ni — wydano dotychczas około mil- 

jona złotych czyli 5 proc. jego pier: 
wotnej wartości i osiągnięto stan, 

przy którym kanał będzie mógł 

sprostać przewidywanemu w najbliż: 

szym czasie ruchowi transportowemu 

tratew z dorzecza Prypeci na Niemen 

w kierunku portów Bałtyckich, Kłaje 

pedy i Królewca. 
Wykonane prace należą do zwy* 

czajnych robót hydrotechnicznych i 

pod tym względem nie zasługują na 

szczególną uwagę. Z. inntj natomiast 
strony, w procesie odbudowy należy 

specjalnie podkreślić i wyróżnić fakt, 

  

Po prześluzowaniu Śluzą L VIII, statek z ministrami i gośćmi wy- 

pływa na dolne stanowisko. 
Foł. Dąbrowski Wilno: 

skiego i Ogińskiego, z tem żeby ko- 

lejność uruchamiania szlaków dosto- 

sowana była do nakazów chwili bie- 

żącej. 

Tą drogą zostały od 1921 r. 

uruchomione systematy K'0 -wski i 

Augustowski, a w okresie 1923—26 

tetów, wart honorowych etc. etc Ze 

schodów schodziło się na to Miejsce 

uroczyste, zalane światłem i całe Dar- 

wiące się od wstąg i kokard komite- 

towych, jakby na arenę jakiejś mont- 

salwatowej celebry... 

A wszystko na tle czarnej już no 

cy, osłaniającej „! łaszczem* swym 

mające za chwilę rozegrać Się —- mi- 

sterjum, "Hi 

Nic piękniejszego, tf:ktowniejsze- 

go a poważniejszego zarazem nie 

można było wymyślić. 

I rozpoczęło się mis'e'jum od 

błyśnięcia srebrnych infuł i kap przed 

czarną trumną, co przerznąwszy ciżbĘ 

tłumu zaczęła po oli — powoli — 

spuszczać sę ze schodów w głąb 

żarzącego Się przybylku, ku przygo” 

towenemu dla niej miejscu. 

A trumna hebanowa, z ołowianą 

wewnątrz, aczkolwiek Szczupła na 

oko, ważyła do czterystu kilogramów. 

Niosący ją oficerowie, właściwie spu- 

szczający ją w dół na ramionach, w 

liczbie jakich kilkunastu, podpierając 

jedni drugich, tworzyli jakby grono 

ludzkie zsuwające się wolniutko w 

dół z chwiejącą się na tym gronie 

trumną. Niechby któremu z oficerów... 
pomknęla się na stopniu nogal Jedno 
takie potknięcie się, a runąłby cały 
ten kłąb ludzi — wraz z trumną, 

Du>za zamierała gdy się patrzyło. 
A tu stoją wśród najgłębszej ci- 

szy wparzeti z zapartym oddechem 

w to zstępowanie prochów Juljuszo- 

wych na krakowską Ziemię: Kallen- 

bach w profesorskiej todze z komite- 

że dzieło wznowienia szlaku doko- 

nane zostało zbiorową myślą, zbia- 

rową wolą i zbiorowym czynem miej- 

scowej ludności i rządu Rzeczypo- 

spolitej. 
W rejonie osławionym Z powodu 

licznych w swoim czasie napadów 

tową na niej kokardą biało-czerwoną, 

za nim komitet, któremu przewodniczy; 

stoi kler niezliczony, stoją ministrowie, 

municypalność, stowarzyszenia, cechy, 

uniwersytet, generalicja wojskowa, sto- 

ją, podwójnym szpalerem panny w 

bieli, co iść mają przed trumną... A 

światła, zda się, palą się jeszcze ja 

rzącej; a las sztandarów szumi na 
wietrze jakąś przedziwną kołysankę o 

poszarpanym rytmie,. a nad ;tem о- 

gniskiem, bijącem łunami w niebo, 

stoi ogromna, ciemniutka noc—letnia, 
przenyszna, pogodna, ukojna. 

Na podjum wnoszą trumnę bracia 

Słowackiego po piórze, pióra jego 

spadkobiercy. Widać wśród nich Rost- 

worowskiego autora „Kaliguli“ i «Juda- 
sza», Ludwika Hieronima Morstina, 

Józefa Wiśniowskiego, Emila Zegad- 

łowicza, Macieja Szukiewicza i innych 

wielu. Reprezentacja liieratury kra- 

kowskiej nigdy nie zawiodła. Śpiewa 
chór. W Ślad za tem przemawiają 

Józef Wiśniowski poeta i dramaturg, 

wice prezes komitetu obywatelskiego; 

przemawia prezydent miasta Krakowa 

Rolle... i-—poruszyło się to całe prze= 

dostojne 'zgromadzenić. Formuje się 

pochód. Idą księża, idą delegaci se- 

natów uniwersyteckich Warszawy, Po- 

znania, Wilna, Lwowa, Lublina, idą 

Polacy z Francji i z Brazylji, idą mi- 

nistrowie i dyrektorowie departamen- 

tów, idzie reprezentacja Akademii U- 

miejętności i Ossolineum; idzie książe 

Andrzej Lubomirski, idzie dyr. Bier- 

nacki, idą sokoły polskie z Ameryki, 
idzie senat i sejm... ale czy ja choć- 

bandyckich — nikt jednak nie po 
zwolił sobie ma żadne ekscesy w 
stosunku do Kierownictwa Robót. 

Pracujący zespół młodych sił te- 
chnicznych przyczynił się rzetelną 
pracą do taniego i solidnego wyko- 
nania robót. 

Właściciele lasów ma terenach 
przyległych — nie korzystali z dogod- 
nej sposobności i na dostępnych wa- 
runkach dostarczyli materjału na od- 
budowę. 

Władze zwierzchnie i kontrolne 
nie utrudniały zespołowi teczniczne- 
mu prowadzenia robót zbytniemi for- 
malnościami. 

Skutkiem tej zbiorowej tendencji w 
pracy wszystkie czynniki we właściwej 
mierze przyczyniły się do pomyślne- 
go jej wyniku. * ‘ 

1 dzisiaj wypada podniešė to uz- 
manie — które się nałeży przede- 
wszystkiem rządowi Rzplitej — od 
właścicieli ziemskich — za to, że 
przy całej swej niemocy finansowej 
rząd Polski znalazł środki na wzno- 
wienię arterjj wodnej; od ludności 
miejscowej — która miała możność 
w uczciwej pracy zdobyć środki na 
odnowienie zrujnowanych siedzib i 
nabycie brakującego w gospodarstwie 
sprzętu; od całego zespołu sił tech- 
nicznych za danie możności wykaza- 
uia swojej fachowej przydatności dla 
kraju i chociaż drobną cząstką przy: 
czynienia sę do budowy własnego 
Państwa. Przeto pozwolę sobie ad 
imienia wszystkich czysników  zainte- 
resowanych w odbudowie Kanału O- 
gińskiego — złożyć na ręce obecnego 
tu Pama Ministra Rob. Publ. wyrazy 
szczerego podziękowania Rządowi 
Polskiemu i sądzę, 28 najprostszą i 
najwymowniejszą formułą tej wdzięcz- 
ności będzie wzniesienie toastu dzięk= 
czynnego za zdrowie pierwszego do- 
stojnika i reprezentanta Państwa, Pre- 
zydenta Rz. P. „Niech żyje Prezydent 
Rzeczypospoliiej Polskiej!" 

by tylko wyliczyć potrafię! Ot, czepia- 

ja się oczy pojedyńczych grup, poje 

dyńczych osobistości. Wiadomo, jak 
zawsze gdy się ma przed oczami ty- 

siące i tysiące ludz). 
Trumnę wzięto na ramiona; kler 

ruszył przodem—i ogromna procesja 
popłynęła ku barbakanowi. 

Kto zaś widział barbakan krakow= 

ski przysposobiony na chapelle arden- 

łe dla trumny Słowackiego, cały w 

ogniach w oną przepiękną, pogodną 

noc — ten póki życia tego nie 2а- 

pomni, 
Ten barbakan z trumną Słowackie- 

go ta był trzeci najwspanialszy mo- 
ment całej uroczystości: przybycie 
statku na przystań w Warszawie, 
przyjęcie i powitanie na ulicy Lubicz 
w Krakowie—i ten oto barbakan u 
Florjańskiej bramyl Żadne bo też 
miasto w Polsce takiej jmprowizowa- 
nej kaplicy żałobnej — nie wystawi, 
nie ma, daćby nie mogło na użytek 
wielkie] uroczystości narodowej. 

Żaden opis nie da wyobrażenia o 
tej baszcie, otwartej, wewnątrz nie- i 
zmiernie pomysłowo i pięknie oświet- 

lonej płomieniami gazu (wprowadzo- 

nego do barbakanu specjalnie na po" 

grzebową uroczystość). Coś bajecz- 

negol W misternem oświetleniu pou: 

krywanych świateł zarysowują się ta- 

jemniczo krużganki, wrąb murów, 

blanki, wieżyczki. Kilkadziesiąt płomie- 

ni pali się wokół na murach okrytych 

„porozwieszanemi wieńcami. Pod tylną 

ścianą barbakanu: wysoki cokuł sza- 

ro-biały z profidiowanemi o złotych 

Komarnickiego dopuścić do głosu. 
I drugą jeszcze p. St. Kodź po- 

pełnia omyłkę w tymże artykule wstęp= 
Omylił się p. St. Kodź utrzymu- nym Dziennika”. 

jąc w „Dzienniku Wileńskim, że prof. Prawda, p. Aleks. Lednicki, z któ- 
Komarnicki nie wygłosił deklaracji rym miałem zaszczyt kolegować w 
pomimo, iż przed chwilą zgromadze- Duymi ł tvinie 

nie było odrzuciło wniosek produko- z | o 
wania deklaracyj partyjnych przed 

dokonaniem wyboru prezydenta. 

Tłumaczy p. St. Kodź, że prof. wj : ie 
Komarnicki oświadczył żylko co na” wiele nawet ścisłejsze niż prof. Pie- ,. 

stępuje: 
1) My — to znaczy Koło Chrze- 

ścijańsko-Narodowe — stoimy na sta- 
że w Polsce winni rządzić nowisku, 

Polacy. (Stanowisko nacjonalistyczne. 
W państwie mają równe prawo  rzą- 
dzić obywatele. Nie może być w 
praworządnem państwie narodu u- 
przywilejowanego). 

2)'My możemy wziąć udział (w 
rządzeniu miastem) tylko w większoś- 
„ci polskiej. 

3) Polska jest państwem narodo- 
wem. 

4) Traktować z żydami jest dla 
narodowców siepodobieństwem. 

Jeżeli choćby tylko takie cztery 
punkty vel tezy nie stanowią aż nad- 
to wystarczającej podwaliny dla de- 
klaracji programowej to, doprawdy, 
niewiem już co będzie programową 
deklaracją polityczną. 

Nie znam „deklaracji ideowej Koła 
Chrz. Narodowego”. P. Kodź woła: 
„Tej przecie prof. Komarnicki nie od- 
czytall*« Odpowiem: Ale odczytał inny 
polityczny manifest będący, jak widać 
jasno z punktów przez samego p. 
Kodzia przytoczonych, akuratną de- 
klaracją programową. 

Przewodniczący p. wiceprezydent 
Lokuciewski nie powinien był prof. 

  

Kto nie chce wierzyć 
niech się przekona, 

Że najlepsze gumy 

„BERSONA“,     
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" AGRUMINA 
prawdziwy włoski ekstrakt cytrynowy, do 
lemoniad i t. p. znakomity środek orzeź: 

wiający w czasie upałów 

ZNOWU DO NABYCIA! 
w aptrkach, droguerjach, lepszych handlach 
kolonialnych. Gdzie zabraknie zwrócić się 
do Generalnej Reprezentacji «Tytanys, 

Lwów, Rzeźaicka 6. Telefon 36—52. 

Potabo ds 4a ааониниз от овотовотчм \ 
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Wyprzedaż 
towarów letnich 

2 usłępstoem od 3), do 204. 
Bracia Jabłkowscy Sp. Akc. 

ul. Miekiewieza. 
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linjach motywami harf. Na tym coku- 

le, aa czterech złotych kulach, spo- 

czywa trumna czarna, hebanowa. Na 

niej rozpostarty sztandar bialo-czer- 

wony. Dokoła trumny pałą się kande- 

labry-kagańce. Nad trumną podniesio- 

na wysoko zasłona z Orłem Białym. 

Nawprost trumny, na krużganku, nad 

prowizorycznym ołlarzem nie dużym 

Krucyfiks na szkarłatnem tle. 

I niezliczony tłum przeciąga wciąż 

i przeciąga przed trumną. Przez całą 

noc. 

* 
To, co się działo nazajutrz, urą* 

ga też wszelkiemu opisowi. 
Nazajutrz od samego rana rozpo: 

częła się... katastrofa atmosferyczna, 
równa tej, co w potokach deszczu 

pogrzebała cały spiendor koronacyj- 

nej uroczystošci wileńskiej, 
Kiedym, zaraz po siódmej rano, 

wyjrzał ma świat Boży z kamienicy 
przy ul. Michałowskiego aby Špie- 
szyć do barbakanu — lał już deszcz 
ak na konkurs. | nie przestał lać do 

3-ciej popołudniu. 
W barbakanie rozpoczyna się msza 

na krużganku; ktoś na harmonjum Śli- 

cznie i nastrojowo gra; śpiewa chór, że 

i w niebie aniołowie piękniej nie po- 

trafią; śpiewa Dygas... a tu pod nie- 

szczełnemi parasolami, przed postu- 

mentem w harfy z trumną na nim, 
przed stosami wieńców, mokną na 

gęstym, nieubłaganym deszczu mini- 

strowie i dyrektorowie departamen- 

tów, moknie marszałek sejmu, mokną 

wy i Rusi, którego byłem sekretarzem, 
utrzymywał nader ścisłe stosunki. O 

trażycki też należący do Kadetów. 

Nie utrzymywał tylko p. Lednicki 

„styczności organizacyjnej” z Kołem 

Polskiem (niemał nawskroś endeckiem 
Kołem posłów Polaków z Królestwa 

Polskiego czyli Kongresówki) popro- 
stu dlatego ponieważ ideologii poli- 

tycznej Koła kierowanego z za kulis 

= p. Dmowskiego — nie podzie- 

ał. 
Zresztą zarówno p. Lednicki jak 

prof. Pietrażycki w sprawach narodo- 

wych szli zawsze i bezwzględnie ręka 

w rękę z Kołem Posłów Polaków z 

Litwy i Rusi. To chyba wystarczy. 

Na ostatek: co do „usposobienia* 

Kadetów do niepodległości Polski, 

jak p. Kodź utrzymuje, negatywnego, 

to wówczas gdy p. Lednicki był w 

Dumie nietylko „usposobienia* ale 

nawet mowy nie było, bo być nie- 
mogło o „niepodległości* Polski. Na- 
tomiast mieli kadeci w swym progra- 

mie autonomję Królestwa Polskiego 

—o czem wówczas (1906) mógł je- 

dynie mówić z rządem rosyjskim 
poli- 

nie rewolu- 
człowiek myślący kategorjami 
tycznemi, ewolucyjnemi 
cyjnemi. 

Tyle jest słów o obu omyłkach 

naczelnego dziś politycznego redakto- 

ra „Dziennika Wiłeńskiego*. W 
zk: 

CZYTA KAŻDY 

  

   

     

  

        

Ba «PRAWDA, jest najwięk: | 
szem i najwszechstronniejszem cza. 8 

sopismem w Polsce, prowadzonem 

daje czytelnikowi całokształt wd 

nych spraw ze wszystkich dziedzin 

życia państwa i społeczeństwa. 

gencji polskiej. $ 

Należy natychmiast żądać 

х egzemplarzy  okazowych. 

| w stylu europejskim  <PRAWDA» 

4, PRAWDA» jest pismem dla 4 

4 Redakcja i administracja: 

2 
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Warszawa, Wilcza 16. 

Łodź, Piotrkowska 85 

  

Dr med. ŁUKIEWICZ 
choroby skórne i weneryczne 

powrócił. 
Ul. Mickiewicza 9, wejście z ul. Śnia- 
deckich 1, Przyjm. od 1—2 1 od 4—7 
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najznakomitsi profesorowie wszechni- 
cy Jagiellońskiej, moknie sam prof. 
Juljusz Kiejner.. Mokniemy wszyscy, 

jak nieboskie stworzenia. 
Panowie z Komitetu utrzymują 

jak mogą fason wobec takiego nie* 

szczęścia lecz raz po razu wybuchają 
nie dającem się ani powściągnąć ani | 

zahamować zirytowaniem. 
— Chciałbym wiedzieć kto 

rządził 
— Pan Rojek rządzi... 

nież rządzi, niema co mówić! 
Lecz tu i najgenfalniejszy organi- 

zator nie nie poradzi. 

Leje. 
Leje na cały, olbrzymi pochód 

ustawiany i przygotowywany do wyru« 

szenia na ogromnej przestrzeni przy» 

legających do barbakanu ulic. Leje... 

leje... leje. Wspaniałe konie U wyso- 

kłego, w trzy kondygnacje karawanu, 

co je wraz z liberją swoją oddał d 

rozporządzenia komitetowi obywsiekf 
skiemu książę Radziwiłł z Balic, stoją - 

we trzy pary u karawanu, dzwigając 
przepyszne kapy, całe ciężkie od na* 

moknięcia; na łbach pióropusze ZE 

strusich piór... różowe, bo czerwona 

farba na deszczu puściła A wieńce 

tu 

A pigk- 

'ze wstęgamil Do czego podobii?! 
Serce się kraje patrząc... Na  trybiie 

nach dla publiczności: parasol przy 
parasolu. 

My stoimy na wyznaczonem nam 

miejscu wśród tworzącego się pocho- 

du: na Plautach, pod ociekającemi 
deszczem kasztanami, u wylotu ulicy 

    

  

   
   

  

   



KURIER GOSPODARCZY 
Przesilenie w gospo" 

darce sowieckiej. 
Posiłkując się urzędowemi  infor- 

macjami sowieckiemi, „Tygodnik Han- 
śiowy* w następujący sposób charak- 
teryzuje przesilenie gospodarcze prze- 
żywane obecnie przez Sowiety. 

W głównych ośrodkach przemy 
słu Z.S.RR. obroty na rynku hurto- 
wym zmalały do minimum w ostat- 
nich tygodniach. 

Znacznemu zmniejszeniu uległy 
też obroty produktami rolnemi, co 
wydatnie zmniejszyło zdolność na- 
*bywczą ludności wiejskiej. 

Przemysł papierniczy przeżywa 
ostry kryzys i rierpi na brak rynków 
zbytu. Zapasy papieru zwłaszcza pis- 
miennego, znaćznie wzrosły, zapo- 
trzebowanie zaś jest minimałne, przy- 
czem poszczególne trusty prowadzą 
między sobą konkurencję, sąrzedając 
towar niżej nieraz kosziów własny: h. 

Niektóre fabryki papieru znajdują 
się w przededniu likwidacji. 

Zwołany zjazd przedstawicieli prze- 
mysłu papierniczego stwierdził, iż 
przemysł ten nie przystosowany jest 
do potrzeb rynku i że celem  zreor- 
ganizowania tej dziedziny produkcji 
miezbędnem jest zorganizowanie syn- 
dyka'u, jako też ograniczenia imporiu. 

Obroty handlowe na terenie Z. S. 
R.R. zmniejszyły się w pierwszej po- 
łowie czerwca o 45 proc. w porów- 
naniu z obrotami w drugiej połowie 
maja.) Natomiast dotkliwie odczuwany 
jest brak wielu towarów, a w pierw- 
szym rzędzie manufaktury, trykotaży, 
maszyn i narzędzi rolniczych, niektó- 
rych galunków żelaza ji t. d. 

Fabryki włókiennicze ' sprzedały 
już swoją produkcję do p<ździernika, 

Istnieje też znaczny popyt na o- 
'buwie, zwłaszcza letnie i mechanicz- 
ne lecz brak surowca przeszkadza 
realizacji zamówień. ` 

Niepomyśinie przedstawia się też 
sytuacja na rynku metalurgicznym. 
Niektóre wyroby sprzedawane bywają 
poniżej cen własny _h.;g 

Brak niekiórych rozmiarów kos i 
niektórych wyrobów metalurgicznych. 
Brak zbytu natomiast na t. zw. przed- 
mioty gospodarskie jak siskiery, na- 
czynia kuchenne i t. d. 

Minimalny jest zbyt na rynku bu- 
dowlanym i chemicznym. Są ogromne 
zapasy towarów zarówno w jednym 
dak i w drugim przemyśle. 

Bardzo zredukowany jest też po- 
pyt na masto rc šlinne. 

„. Przemysł cukrowy w Z, S. R. R. 
przeżywa poważny kryzys, do czego 
m. in. przyczyrwa się fakt podrożenia 
produkcji cukru w stosunku do roku 
ubiegłego o 11 proc. 

Cena buraków cukrowych na 
miejscu podwyższona została z 1 ru- 
bla 567 kop. za centnar do 1 rub. 
79,7 kop., co wynosi 146 proc. 

Okoliczność ta spowodowana jest 
złym urodzajem buraków. 

Dowóz buraków do cukrowni 
zmniejszył się o 35 proc. 

Na podwyższenie kosztów włas- 
nych produkcji cukrowej wpłynął też 
fakt zwiększenia do niedawna jeszcze 
13,5 kop. obecnie podniesione zosta- 
ły do 164 kop. 

Dowóz zboża do miasta w maju 
zmniejszył się w porównaniu de po- 
przedniego miesiąca o 26,1 proc. w 
porównaniu zaś do ubiegłego roku o 
25,5 proc, co przypisać należy oko- 
łicznościom. iż zasasy zboża sowięc- 
kiego już są na wyczerpaniu, że pe- 
wne zapasy przechowywane są przez 
zamożne włości ń;two w celach spe- 
ais i że w niektórych okoli- 
cach Ž.S.R R są bardzo słabe widoki 
ma urodzaj. 

Wskuitk przeżywanego kryzysu 
TIA. 

ZAWIADOMIENIE. Ww 

w niektórych dziedzinach przemysłu, 
najwyższe sowieckie instytucje gospo- 
darcze uchwaliły zredukować prace 
inwestycyjne w przemyśle papierni- 
czym o 430 tysięcy rubli, przemyśle 
spožywczvm o 586 sys. rubli, w in- 
nych o 400 tvsięcy rubli, ogółem zaś 
o 1 miljon 470 tysięcy rubli, (—). 

INFORMACJE. 
Zabezpieczenie chleba i kredyty 

rolne. 

Dnia 4 b. m. odbyło się posiedzenie ko- 
misji kredytowej Ridy Finansowej w skład 
której wchodzą pp. Młynarski wiceprezes 
Banku Polskiego, Barański dyrektor departa- 
mentu min, skaru, prof. Jerzy Michalski, p. 
Hołyński, Epstein, hr. Jezierski oraz p. Nar- 
butt naczelnik wydziału min, skarbu. 

Z kredytów w sumie 40 miljonów zło- 
tych, 30 miijonów ma stanowić nową dota- 
cję skorbu państwa, zaś 10 miljonów będzie 
przelane na cele udzielanych kredytów na 
stworzenie rezerwy zbożowej do 100 000 ton. 

Komisja postawiła następujące wnioski: 
Rząd powinien dążyć do powsirzymania wy- 
wozu zboża w okresie jesiennym po niskich 
cenach i zapobiedz przywozowi zboża po 
cenach znacznie wyższych na przednówku. 

Zakvp zboża powinien być dokonywany 
po zakończeniu zbiorów w okresie maksy- 
malnej podaży zboża na rynku wewnę!rznym. 

Wywóz zboża należy uznać za zjawisko 
normałne tylko w tym wypadku, o ile po 
stworzeniu rezerwy zbożowej ujawni się 
większy zep1s zboża na rynku. Sknp zboża 
powinien się odbywać równomiernie we 
wszysikich częściach kraju i źródła zakupu 
nie powisny ulegać żadnym rygorystycznym 
granicom. 

W razie wzrostu cen zboża na rynku 
wewnętrznym interwencja nie powinna na- 
stąpić dopóki ceny wewnętrzne zboża nie 
osiągnęły pozicrmu przeciętnych cen šwlato- 
wych. 

_KMKRO 
  

NIEDZIELA 
17 ов Wsch, sł. o g. 3 m. 35 

Aleksego W. Zach. st. o g.19 m. 49 
Jutro 

Szymona   
Spostrzeżenia meteorologiczne Zakład 

a Meteorologii Ц. $. В. 
z dnis 16—VIĮ, 1027 r. 

Ciśnienie \ 
średnie j 763 

Temperaiura k 
Koodnia į 4270 

Opad za do 
bę w mm. 

Wiat? | Południowo-Zachodni. 
przeważający 

U w a gi: Pogodnie. 
Minimum za dobę -!-17 0 
Maximum za dobę +-30 0. i 
Tendencja barometryczna spadek ciśnienia, 

— Nabożeństwo żałobne w 
Cerkwi Konstantynowskej, W 
dniu dzisiejszym odbędzie się а- 
łobae nabożeństwo w cerkwi na Po- 
hulance, za duszę Cara Mikołaja Il-go, 
z okazji 9 rocznicy wymordowania 
rodziny carskiej. 

URZĘDOWA, 
— Podróż ispekcyjna Woje- 

wody do pow. Brasławskiego. 
W dniu wczorajszym nad ranem Pan 
Wojewoda Władysław Raczkiewicz w 
towarzystwie sekretarza St. Staniewi- 
cza powrócił z insoekcji wschodnich 
gmin powiatu Brasławskiego. 

Pan Wcjewoda szczególnie intere- 
sował się rezultatem wyborów do 
Rad gminnych, rozwojem organizacji 
samorządowych i społecznych, oraz 
działalnością _ Policji _ Państwowej. 
Zwracał Pan Wojewoda również u- 
wagę па to, czy program naprawy 
dróg jest należycie przepro *adzony. 
W/ czasie inspekcji towarzyszył Ponu 
Wojewodzie Starosta Brastawski Że* 
hsław Januszkiewicz. 

— Urlop prezesa lzby Skarbowej. 
Prezes lzby Skarbowej p. Jan Malecki wy- 
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cukierni Bolesława Sztralla, Mickiewicza róg Tatarskiej, gra nowy artystyczny zespół koncertowy, 

W zakresie magazynowania komisja 
kredytowa zwraca uwagę na możność wy- 
korzystania magazynów znajdujących się 
przy wielkich mł:nach. 

W zakresie administracji budowlanej ko- 
misja przyjęła do wiadomości, że minister- 
stwo skarbu zamierza w najbliższej przyszło- 
ści przeznaczyć pewne sumy na nowe bu- 
dowie i że na razie kredyty są udzielane 
wyłącznie na budowle rozpoczęte i finanso- 
wane przez państwowy urząd gospodarczy. 

W zakresie kredytów komunalnych ko- 
misja wyraża zdanie, iż winne one być 
udzielane wyłącznie na inwęstycje rentujące 
się i w wysokości zapewniającej dokończe- 
nie robót rozpoczętych. 

W sprawie dalszego dotowania Państwo- 
wego Banku Rolnego komisja kredytowa 
uważa, iż sumy przeznaczone dla banku te- 
go powinny być w całości użyte na podnie- 
sienie kultury rolnej przez popieranie drena- 
Żu i intensyfikacji gospodarstw (jajczarstwo, 
mieczarstwo, serowarstwo), następnie na kre- 
dyty dłużej terminowe dla gospodarstw rol- 
nych nie mogących uregulować bipotek, któ- 
re po uregulowaniu sprawy powinny być 
wymieniane na hipoteczne kredyty długoter- 
minowe, wreszcie dła spółdzielni kredyto- 
wych w celu oswobodzenia drobnych po- 
siadaczy ziemskich od uciążliwych długów 
lichwiarskich 1 wywarcie wpływu na wyso- 
kość . stopy procentowej. 

W sprawie kredytów meljoracyjnych ko- 
misja wyraża zdanie, iż kredyty na dreno- 
wanie pól powinien Państwowy Bank Rolny 
udzielać również poszczególnym właścicielom 
rolnym w tych wypadkach, gdy zachodzi 
trudność zorganizowania spółek wodnych. 

Następnie komisja kredytowa wyraża 
zdanie, iż sumy osiągnięte ze sprzedaży z 
wykupionych biletów skarbowych powinny 
być użyte na akcję kredytową dla przemy- 
słu leśnego i garbarskiego. 

Wreszcie komisja przyjęła do wiadomo- 
ści projekt przyznania 10 miljonów złotych 
na skup listów zastawnych prywatnych To- 
warzystw kredytowych ziemszich, Pafistwo- 
wego Banku Rolnego i Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

  

NIKA 
jeżdża w dniu dzisiejszym na sześciotygod- 
dniowy urlop o nić który spędzi 
częściowo w Żegiestowie (Małopolska) czę- 
ścłowo w Zakopanem, Przez Czas nieobec- 
ności zastępować będzie Pana Prezesa Na- 
czelnik Wydziału Podatków Bezpośrednich 
p. Wacław Denisewicz. 

— Nominacje w Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Wilnie, Minister Rolnic- 
twa mianował p. H. Niesłuchowskiego na* 
czelnikiem oddziału prawno-administracyjne- 
go Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie. 

— (c) Egzaminy państwowe 
dla leśniczych. Onegdaj odbył się 
ostateczny cgzamia państwowy dla 
leśniczych nie posiadających kwalifi- 
kacyj. Do egzaminu przystępowało 
siedem osób, z czego cziery osoby 
egzamin zdały z wynikiem pomyślnym. 
Z odbytego egzaminu wydane zosta- 
ły świadectwa. 

SAMORZĄDOWA 
— (o) W sprawie wyborów 

do sejmiku Wiieńsko-Trockiego. 
Wobec zbiiżających się wyborów da 
szjmiku powiatowego Wileńsko-Troc- 
kiego, zupełnie aktualną jest sprawa 
przedstawienia w jakisposób w świe- 
tle obowiązujących przepisów należy 
dokonywać wyborów członków sej- 
miku. 

Na wstępie należy stwierdzić, że 
Szjmik powiatowy składa się z dele- 
gatów miast (Nowa Wilejka i Troki) 
igmina wiejskich, przyczem Wilno, 
jako miasto wyłączone ze składu po- 
wiatowego związku komunalnego nie 
wybiera zupełnie swych delegatów do 
stjmiku powiatowego. 

W związku z zasadą powyższą, 
że sejmik składa się z delegatów 
miast i gmina wiejskich, wyboru tych 
delegatów dokonywują odauośne rady 
miejskie i rady gminne. 

Wszystkie rady gminne wybierają 
do sejmiku po 2-ch delegatów od 
każdej gminy, a to bsz względu na 
liczbę ludności danej gminy. Miesta 
Nowo-W'ileįka i Troki również wybie* 
rają po 2-ch delegatów. 

Na członka sejmiku powiatowego 
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może być wybrany każdy członek rad 
i zarządów gminnych i miejskich, 
umiejący czytać po polsku, 

Terminy przeprowadzenia wybo- 
rów w  poszczegóniych gminach i 
miastach powiatu oznacza starosta, 
jako kierownik władzy administracyj- 
nej | instaacji, 

Jak się dowiadujemy, terminy po- 
wyższe wyznaczone zostaną w dniach 
najbliższych. 

— Subsydjum dla woj. Nowo- 
gródzkiego na pomoc rolnikom. 
Dowiadujemy się, że województwo 
Nowogródzkie otrzymało osiemset 
tysięcy złotych na pomoc dla drob- 
nych rolników, gospodarstwa których 
ucierpiały podczas ostatniego hura* 
ganu z deszczem ulewnym i gra- 
dem. Jak wiadomo najsilniej ucier- 
piały pow. Słonimski i Stołpecki. Sue 
ma ta zostanie rozdzielona, propor- 
cjonalnie do strat, wysokość których 
ustaliły komisje szacunkowe. 

MIEJSKA. 
— (o) Posiedzenia organiza- 

cyjne Rady miejskiej. w dniu 
wczorajszym Magistrat przesłał do 
Urzędu wojewódzkiego protokół po- 
siedzenia organizacyjnego Rady miej- 
skiej z dnia 14 lipca r. b. do wiado- 
mości. 

Nasiępne posiedzenie Rady miej- 
skiej odbędzie się prawdopodobnie w 
przyszły czwartek. 

— Polewanie ulłc. Komisarz 
Rządu na m. Wilno podaje do wia- 
domości, że wobec panujących upa- 
łów polewanie ulic powinno się ode 
bywać przynajmniej trzy razy  dzien- 
nie w godzinach rannych, południo- 
wych i wieczornych. 

Winni przekroczenia niniejszego 
będą kararii w drodze administracy|- 
nej w myśl Rozporządzenia N. N. K. 
z dnia 10/VI.21 r. (Dz. U R.P. Nr. 55 
poz. 346) grzywną do 100 złotych lub 
aresztem do 3 miesięcy, względnie 
grzywną i aresztem łącznie. 

Wycieczka amerykańsko- 
szwedzka odwiedzi Wiino. W dn. 
dzisiejszym przybywa do Gdańska 
wycieczka turystów amerykańskich i 
szwedzkich w ogólnej liczbie 500 
osób, Wycieczka ta, wśród której bie- 
rze udział incognito prezydent szwzdz- 
ki oraz dwuch ministrów, przybędzie 
też i do Wilna. Termin przybycia jej 
do Wilna nie został ustalany. 

SZKOLNA. 

— Nauka pływania i wiosło: 
wania w szkołach. Z rozpoczęciem 
się roku szkolnego a raczej Sezonu 
letniego 1928 r. we wszystkich star- 
szych oddziałach i klasach szkół 
powszechnych i średnich wprowadzo- 
na zostanie nauka pływania i wio- 
słowania, 

Uczniowie zbadani zostaną uprze- 
dnio przez lekarzy szkolnych, którzy 
wydadzą sąd, czy dany uczeń może 
bez szkody dla zdrowia przejść kurs 
pływ<nia lub wiesłowania. 

— (a) Tegoroczni maturzyści. W dal- 
szym ciągu wykazu maturzystów, którzy w. 
tym roku uzyskali świadectwo dojrzałości 
zamieszczamy listy maturzystów z następu- 
jących szkół średnich: 

Gimnazjum państwowe im. Joachima 
Lelewela w Wilnie ukończyli p.p.: Bańkow- 
ski Józef, Butkiewicz Stefan, Ciunowicz Sta- 
nisław, Czapilński Witold, Czeladzin Piotr- 
Stanisław, Górski Lech, Grygiel Józef, Ja- 
błoński Tadeusz. Jankowski Jan, Klott Jó- 
zef-Leon-Stanisław, Kobyliński Wacław, Kor- 
win-Piotrowski Władysław. Kozakiewicz 
Wacław-Jakób, Krzyżanowski Godzimir-Mi- 
rosław, Łopaciński Włodzimierz, Malewski 
Stanisław, Maliszewski Bronisław, Małuno- 
wicz Edward, Oganowski Kazimierz, Okusz- 
ko Roman, Oleszkiewicz  Antoni-Tadeusz, 
QO:oba Kazimierz, Pietraszkiewicz R_-szard, 
P.ctrowski Witofd, Pukianiec Piotr, Puciata 
Stanisław, Rusiecki Lucjan, Soxołowski Wia- 
dysław, Stankiewicz Kazimierz, Stępień Kon- 
rad-Leopold, Święcicki Mieczysław, Szpiga- 
nowicz Tadeusz, Toczyłowski Teodo"-Wła- 
dysław, Wasiiewski Władysław, Wojciechow- 
ski Stefan, Wojszwiłło Kazimierz, Zaoko-o0- 
tapowicz Bolesław, Zmiejewski Jan i Żon- 
gałłowicz Janusz. 

Państwowe gimnazjum im. Juljusza Sło- 
wackiego w Wiinie ukończyli ppp: Adamo- 
nis Bleksander, Andrzejewski Jerzy, Berna- 
towicz Stanisław, Białowicz Józef, Bołtuć 
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Szpitalnej. My — to znaczy delegacja wą. Rozmyślnie używam zakopień- Wilno — jak 
ze szkaiulą pelną Ziemi z Skich nazw gdyż był to przecie naj- rozgłosu. wileńska 

mogiły Euzebjusza Słowackiego na 

Rossie oraz z potężnym wieńcem, 
przepięknie uformowanym z ludowych 
palm wielkanocnych „tutejszych*. 

Tu nie od rzeczy będzie otworzyć my. 
nawias szeroki 4 propos owej dele- 
gacji z Wilna. Wypauta nietylko ku- 
so i skąj0 — zwłaszcza w porów" 
naniu do delegacji krzemienieckiej — 
decz i rozbiła się w Krakowie najfa- 
talniej. Przybyli z Wilna profesora- 
wie uniwersyteccy Kazimierz Kolbu 
szewski, docent literatury polskiej, 
krytyk literacki, autor prac naukowych 
o Słowackim („Czasy batskie w po- 
ezji Słowackiego" etc.) i prcf, Jan 
Oko — przyłączyli się do całego 
grona wszechpolskich delegacyj sena- 
tów akademickich. Gdzie zaś kroczyli 

w pochodzie pp. Witold Czyż oraz 
ksiądz Jan Kurnatowski duchow- 

_ ny członek wileńskiego  Koleg- 
„jum Ewangelickiego — nie umiał: 
bym powiedzieć. Tedy faktyczną de- 
legację wileńską mokaącą w niemiło- 
sierny sposób na Plantach krakow* 
skich stanowiły cztery, wyraźnie czte- 
ry osoby: dwaj pp. akademicy wileń- 
scy Ludwik Syta i jerzy Leżeński 
dźwigający heroicznie ogromny wie- 
miec wileński, przemoczeni do ostat- 
niej suchej nitki oraz p. Witold Flu- wa.coś czy nie na parę dni przed tacji, gdy przed oczyma duszy odzo-. 
łewicz i niżej podpisany, cośmy w 
pochodzie nieśli na przemiany: ziemię 
z mogiły na Rossic—również wysta- 

wyraźnej deszcz chyba gdzieś z pod 
z jeżeli nie najrodowitszy tatrzań- 
ski... 

Stoimy—stoimy—stoimy i moknie- 

W jednej z nami „grupie* dele- 

gacje—]ak brzmiało oficjalne określe- 
nis pr: gramowe — „niosące ziemie”. 
Nie: ziemię lecz ziemie. Bo owycii 
ziem było nie dwie lecz aż cztery. 

zwykle — „uniknęlo* 
Trzeba jednak przyznać, 

że wieniec wileński budził powszech- 
ne zaciekawienie i mnóstwo kompli- 
mentów wysłuchał; myśmy zaś nie 
szczędzili informacyj, że pomysłu i 
układu jest Ferdynanda Ruszczyca, 
tedy między szkatuą z jego zbiorów 
a wieńcem jego pomysłu mieliśmy 
Ruszczyca jakby „duchem” między 
sobą. 

A czwarta ziemia? Czwartą ziemię 
Więc niesiono wśród odpowiedniej przywieziono z Poznania... z mogiły 
asysty: ziemię z mogiły poety ma wspólnej jakichś poległych w ostat- 
M ntmartre, w pięknej urnie metalo- niej wojnie żołnierzy, Myślę, że był 

wej. Tuż za nią myśmy szli. 

pośrednio za nami kroczyła imponu- 
B:z- to owoc—nieporozumienia. 

Stoimy—sicimy—stoimy. | moknie- 
jąca delegacja krzemieniecka. Kilka- my. A co Pan Bóg zniweczy kupę 
naście osób: z samego Krzemieńca 
tudzież dwóch delegatów wołyńskie : 

go ziemiaństwa. Podkreślam. A czy 
to choćby na myśl przyszło pojechać 
komukolwiek do Krakowa... z przede 
stawicieli ziemieństwa wileńskiego? 
Albo dla zareprez:niowania wileńskie: 
go magistratu, czy miasta? Krzemień- 
czanie przywieźli do Krakowa ziemię 
z mogiły Sałomei Słowackiej, matki 
poety. W urnie dębowej, na czarno 
pomalowanej—wręcz ogromnej. Nieśli 
ja na noszach we czterech. Rozmiary 
urny tudzież liczebność delegacji, 

wieńców, co zatopi jaką delegację, 
co najdostojniejszą jaką osobę uczy- 
ni podobniusieńką do zmokłej kury— 
to jakby zda się, rozległ głos 
Pana mówiący: 

— Juljuszu Słowacki! To za twoją 
hę. pychę 2 

Tu się kończy wrażeń moich i re. 
fieksyj karta—i tak juź, doprawdy, za 
długa dla cierpliwości szanownych 
i łaskawych moich czytelników... 

Giy bowiem zwrócę oczy ku mi- 
jak niemniej przybycie jej do Krako* nionym obrazom krakowskiej ekspor- 

eciekajacych deszczem z niezliczonych 
parasoli tworzących jakiegoś potwor- 
nego, czarnego żółwia... gdy pamięcią 
sęgnę nawet ku tak efsktownemu 
momentowi jak przemówienie marszał- 
ka z krużganka zamkowego do p0- 
chodu zmasowanego na dziedzińcu 
zamkowym.. ręka odmawia posłu- 
szeństwal Oczywiście — oczywiście... 
Interwencja hanisbnej pogody nie by- 
ła tak katastrofalną w Krakowie jak 
w Wilnie—ale zawsze. Ciężko wspo- 
minač: iie to nastroju... splukala ta 
krakowska uiewaz! 

Sic erat in fatis. Tak już przezna: 
czenie chciało. 

Wszelako fakt stał się, pomimo 
wszystko, faktem. Prochy Juljusza 
Słowackiego spoczęły na Wawelu о- 
bok prochów Adama Mickiewicza. 
Obie Krypty tworzą bowiem jakby 
dwie części jednego podziemia, 

l gdy tak — po odpłynięciu uro- 
czystościowych tłumów, po oddaleniu 
się duchowieństwa, ministrów, gene- 
ralicji, delcgacyj... gdy tak wszyscy 
odeszli—i gdy pozostały enfin seuls 
oba sarkof:gi... 

Co mówią teraz tam do siebie w 
krypcie Wawelskiej, wśród ogromnej 
ciszy pustej katedry, leżące w Sarko- 
fagach tuż przy sobie: prochy Mickie- 
wicza i prochy Słowackiego? 

Czesław Jankowski, 

Jubileusz J, E, ks. biskupą Bandurskiego. 
Dnia 16 b. m. o godzinie 17.30 

z inicjatywy p. wojewody Władysława 
Raczkiewicza odbyło się w wielkiej 
sali konferencyjnej urzędu wojewódz- 
kiego zebranie, mające na celu wy- 
branie Komitetu uczczenia jubileuszu 
40-letniej kapłańskiej i  patrjotycznej 
pracy księdza biskupa Władysława 
Bandurskiego. W zebraniu uczestni- 
czyło koło pięćdziesięciu osób przed- 
stawicieli duchowieństwa,  wojsko- 
wości, organizacji i związków społecz- 
nych. Pan Wojewoda zagajając ze- 
branie w krótkich słowach przedsta- 
wła olbrzymie zasługi wielkiego Ka- 
płana Patryjoty, który przez swą 
owocną i gorącem umiłowaniem O]- 
czyzny macechowaną działalność za- 
skarbił sobie w sercach całej ludności 
wielką wdzięczność, której przejawem 
winiea być dzień 24 lipca — dzień 
jubileuszu. Zgłoszenie przez pana 
Wojewodę na przewodniczącego kan- 
dydatury p. prof, Sławińskiego zebra- 
nie przyjmuje przez aklamację. 

Profesor Sławiński obejmując prze- 
wodnictwo otwiera dyskusję przed- 
wstępną, która ustala główne punkty 
uczczenia jubileuszu mianowicie 'wy- 
łoniły się trzy projekty: 

1. Złożenie księgi pamiątkowej z 
adresem holdewniczym, której aity- 
styczne wykonanie powierzono ar- 
tyście małarzowi panu Jerzemu Hop- 
penowi, 

2 Zebranie funduszu | wydawni- 
czego, któryby zajął się wydaniem - 

prac księdza biskupa Bandurskiego, 
które przez wzgląd na swą niezwykłą 
wartość, przejawiającą się gorącem 
umiłowaniem kraju stałyby się cennem 
podłożem dla kształcenia młodzieży 
i krzepienia serc starszych pokoleń. 

3. Zwrócenie się do nowej Rady 
Miejskiej z petycją o nadaniu hono- 
rowego obywatelstwa  zasłużonemu 
Kaplanowi, 

Biižszem opracowaniem  wylonio- 
nych projektów zajmie się śŚciślejszy 
komitet wykonawczy. Następnie zo- 
stały ukonstytuowane komitety: Ho- 
norowy i Wykonawczy. W skład ko- 
mitetu Honorowego weszli: ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Wileński Ro- 
muald Jałorzykowski, generał L. Że- 
ligowski, wojewoda Raczkiewicz, in- 
spektor armji generał Burhardt Bu- 
kacki, rektor Uniwersytetu p. Stani- 
sław Pigoń i Prezydent Miasta. 

Ponieważ pan minister W. Stanie- 
wicz nadesłał depeszę z wyrażeniem 
chęci współpracy z Komitetem, na 
wniosek pana wojewody zebranie 
przez aklamację powołało Pana Mi- 
nistra na członka: Komitetu Hono- 
rowego. 

Zebranie Komitetu Wykonawczego 
zostało wyznaczone na poniedziałek 
dnia 18 bm. godz. 19 — w wielkiej 
sali konferencyjnej urzędu wojewódz- 
kiego, © przybycie na które uprasza 
się członków Komitetu  Wykonaw= 
cztgo. 

Stanisław, .Downarowicz Kiejstut, Dubicki 
Paweł, Filon Wacław, Jarmołowicz Włady- 
sław, Kołłątaj Jerzy, Kondraciuk Zygmunt, 
Korułow Anatol, Łabowicz Józef, Mackie- 
wicz Wacław, Masiulanis Leon, Miciukie- 
wicz Władysław, Mikulski Zygmunt, Missiu- 
ro Jin, Murawski Edward, Nazarko Stani- 
sław, Pożarski Władysław, Pisanka Stani- 
sław, Pacis Józef, Rsciiewicz Jerzy, Reni- 
gier Czesław, Rusak Mieczysław, Sąkajło 
Paweł, Sznajder Roman, Szulakiew cz Rage- 
njusz, Urbanowicz Stanisław, Więcławek 
Tadeusz i Zwierko Władysław. 

W obu omawianych dziś uczelniach świa- 
amy dojrzałości otrzymało 72 maturzy- 
stów. 

—— Internat dla uczniów gimn. 
OO. jezuitów w Wilnie. W naj. 
bliższym roku szkolnym otwiera się 
internat w domu, przy ul. Wielkiej, 
nr. 64, dla uczniów gimn. OO. Je- 
zuitów. 

Rodzice pragnący umieścić w nim 
swych synów zechcą się zgłosić piś- 
mienaię najdalej do 1-go sierpnia b.r. 
do ks. Rektora Michała Barglewskie- 
go dla porozumienia się w sprawie 
przyjęcia. 

AKADEMICyA 
— (c) Praktyka wakacyjna dla 

studentów. Ministerstwo Rolnictwa 
przyznało Dyrekcji Lasów państwo- 
wych w Wilnie dziesięć miejsc dla 
płatnych praktykantów leśnych. O 
praktykę mogą ubiegać się studenci 
wydziałów leśnych uniwersytetów lub 
wyższych szkół gospodarstwa rol- 

" nego. : 
Dowiadujemy się, iž przydzielono 

już dziesięciu kandydatów na posady. 

RÓŻNE. 
— Wycieczka rolnicza człon- 

„ków W. T. R. W dniu 20 bm. wy- 
ruszy z Wilna wycieczka członków 
Wileńskiego T-wa Rolniczego orga- 
nizowana przez T-wo do stacji do: 
świadczalnej w Bieniakoniach i Wiele 
kich Solecznik, wzorowego majątku 
prezesa Wil. T-wa R»lniczego p. Ka- 
rola Wagnera, Pan minister Staniewicz 
bawiący obscnie na urlopie w majątku 
swym zapowiedział swój udział w 
wycieczce. 

— Zarząd chóru męskiego „E- 
cho'* podaje do wiadomości człon- 
ków chóru, że wobec wyjazdu na 
urlop p. profesora Kalinowskiego, pró- 
by do dnia 1-go sierpnia odbywać 
się nie będą. 

— Wystawa obrazów warszaw- 
skich artystów małarzy w Sali Kiubu 
Handiowo-Przemysłowego w Wilnie 
(ui. Mickiewicza 33-a) otwarta będzie 
jeszcze tylko dziś — w niedzielę — od 
godz. 10 r. do 7 wiecz., poczem zo- 
stanie nieodwołalnie już zamknięta. 
Kto więc nie zdążył dotychczas zwie- 
dzić jej, niech śpieszy w dniu tymi 
skorzysia z nader dogodnych warun- 
ków uigowych nabycia sobie jakiegoś 
cennego dzieła, opatrzonego podpi- 
sem wybitnego artystv stołecznego. 

— Rocznica „Nowoj Rassii". 
W dniu dzisiejszym, wychodzące w 
Wilnie pismo rosyjskich emigrantów 
„Nowaja Rassija” obchodzi pierwszą 
rocznicę swego założedia. W związku 
z tem redakcja gazety urządza bankiet 
w salach „Bristolu*, na który zostało 
zaproszonych szereg przedstawicieli 
społeczeństwa polskiego w Wilnie. 

TEATR i MUZYKA, 
— Teatr Polski (sala <Lutnia»). Dziś 

ukaże się po raz 8-my efektowna legenda 
dramatyczna An-skiego <Dybuk> w wyko- 
naniu całego zespołu dramatycznego, chóru, 
orkiestry i licznych statystów. Sztuka ta nie- 
bawem schodzi z repertuaru ustąpując miej- 
sca doskonałej komedji Armanta i Uerbido- 
na «Szkoła kokot», granej obecnie z olbrzy- 
miem powodzeniem w Warszawie. W roli 
łównej wystąpi po powrocie z urlopu p. S. 
erzanowska, w otoczeniu inas ch sił 

zespołu. Reżyserję prowadzi K. Wyrwicz- 
Wichrowski. 

— Walki zapaśnicze w Cyrku. Osmy 
dzień turnieju przy wypełnionej widowni, 
dał wyniki następujące: 

Starcie warszawianina Szczerbińskiego z 
łodzianinem Górskim dało zwycięstwo lepsze- 
mu technicznie warszawianinowi, odniesione 
w 17 min. 

Silny i dobry technik Witmayer (Maka- 
uroczystością—wszystko to zwróciło baczę ten Rynek Krakowski z okrą- 
na delegację z Krzemieńca powszech- żającym go pochodem, jakiego chyba 
ną uwagę. Rozpisały się gazety; po- nigdy jeszcze nie oglądało żadne 

wieni na wprost bzzlitośną lić, zacię- zbiegały się fotografy. Głośno bylo polskie miaste; gdy znów zobaczę nas 
tą mokwę i rozpaczliwą plutę deszczo- w całym Krakowie... o Krzemieńcu. defiiujących wobec trybun formalnie 

* pi-Tailin) po zastosowaniu młynka z przed- 
KONIEC, niego pasa, rzucił Ukraińca Aksionowa w 8 

min. na obie łopatki. 
Zwi Zaciętą walkę stoczyli dwaj czołowi kan- 

dydaci turnieju, mistrz Polski, Sztekker i Ro- 
sjanin Qiłow. Po 25 min, mimo obopól- 

Słówko © przewodni« 
kach pielgrzymów. 
W czasie uroczystości korenacyj- 

mych i pielgrzymek do Kalwarji w 
każdym kościele wileńskim widzieliśe 
my gromadki pielgrzymów zwiedzają- 
cych kościoły wileńskie i z uwagą 
słuchających opowiadania przewodni- 
ków. Objaw to bardzo, dobry, bo 
tym sposobem w duszach obywateli 
naszej ojczyzny  ugruntowuje się 
znajomość naszych pamiątek, dzie- 
jów, zadań i przejść. Jest to światło 
wiążące nas wszystkich w jedno og- 
nisko. 

Nie wiem, jak się dzieje pod tym 
względem w świątyniach innych, ale 
w jednym z przedniejszych kościołów 
słuchałem kilkakrotnie wyjaśnień prze- 
wodnika, który z odważną pewnością 
wprowadzał w błąd ciemnych i potul- 
nych słuchaczy. Każdy to rozumie, że 
podobne przewodnicto wymaga wielkiej 
i gruntownej znajomości przedmiotu; 
dla tego też ludzie uczeni w wielu 
wypadkach nie mogą twierdzić sta- 
nowczo i poprzestają na przypuszcze- 
niu mniej lub więcej prawdopodob- 
nem. | słusznie, bo nic niema szko- 
dliwszego przy uświadamianiu ciem- 
nych, łecz chętnych, nad nieposzano- 
wanie prawdy wobec bezbronnych. 

Czy nie mógłby temu zapobiec 
Oddział Wileńskiego Polskiego To- 
warzystwa Krajoznawczego «wydając 
—naprzykład— odpowiedni podręcz- 
nik dła pielgrzymów, lub stwarzając 
koło przewodników należycje wyćwi- 
czonych, którzyby mogli zwiedzają- 
cym udzielać wiadomości dokładnych 
i przez to samo dusze i serca piel- | 
grzymów zasilać chłebem pożywnym 
prawdy i piękna: 

„Najlepszy siew twojego ducha 
W serc cichej wejdzie głębi” 
Jeżeli dziecku należy się wielki 

szacunek, to bodaj jeszcze większe- 
go uszanowania potrzebuje słuchacz 
nieoświecony o dobrej wali, 

X. Michał Rutkowski. 
RB CYC oco 
nych ataków, walka rezultatu nie dała - 
czem Orłow za brutalność otrzymał „B 
ostrzeżenia. 

Wreszcie mistrz świata Duńczyk Peder- 
sen, w 5 min. pokonał Popławskiego, 
: RISK ka PZ walczą: Orłow — Pli- 
utis, Sztekker — Petro: i - Szczerbiński. RASA 

WYPADKI i KRADZIEZE, 
— Powiesił się. Około bramy dom: Nr 12 przy ul. Zawalnej w celu po 

nia się życia powiesił się Zawel S:tejman 
(Dzisna ul. Składowa 7), który przybył do 
Wilna na kurację do szpitaja żydowskiego. 

Przyczyny samobójstwa nie ustalono. 
Zwłokl zabezpieczono w kostnicy szp tala, 

— Młoda iecz żyć nie chciała, W 
nocy na 16 b. m. otruła się o octową 
22-letnia Zofja Zutowska (Stara 2 k 

„Pogotowie udzieliło desperatce pierw- 
szej pomocy. 

‚ Przyczyna usiłowania samobójstwa — 
nieporozumienie rodzinne. 

Ę RA sadów utonął? W m. Wilkiszki 
urgielskiej w rzece Merecz; 

Zs-letni Wacław Żukowski. mom „W rzece Łaksza utonęła 57-letnia Karo- 
lina ow 

Hermanowiczach utonął 29-jetni 
zef Rabinowicz. > у 

a CHCESZ OTRZYMAĆ POSADĘ? 
Mai ukoficzyć kursa iachowe kore» 
spondencyjn, prof,  Sekułowi: 
Talaso Żorawia 42. Kursa m 
czają listownie: buchalterji, rachunko= 
wości kupieckiej, korespondencji 
handiowej, stenografji, nauki handlu, 
prawa, kaligrafji, pisania na maszy- 

nach, Po ukończeniu świadectwo. 
ŻĄDAJCIE PROSPEKTÓW! ® Ф
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DO UŻYTKU DOMOWEGO | 

KEFIROW 

SPOSÓB UŻYCIA DOŁĄCZONY DO 
KAŻDEGO PUDEŁKA 

 



  

do oceny eksponatów zgłoszonych na 

  

skiego w Wilnie za dobre wykona- Sala Miejska (ui. Ostrobramska 5) 10-ej wiecz. Orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza 
w 2ch aktach. Ostatni seans o godz. 

Wł. Szczepańskiego. W poczekalni 

ь księgo= 
rakteru, wyłącznie do wości bankowej, prze” 

4 MLO OW=O. 

в i Dziś będ & p : a : Odznaczenie przemyslu krajowego. Ś Miejski Kinematograf || wyświetiine himy: „OraZIEla* ge Tamartine. jedno z wjewnaponci © Potrzebna Buchalter 
° За а i iego. e starsza kobieta, ro- ugole' ›га 

Komisja kwalifikacyjna, powołana _ Odlewnia żeliwa Wiktora Jankow- e Kulturalno-Ošwiatowy Ei Nei aaa Ona AAS nd lk ełownycht Nina Vanna i Jean © msi (óWeć cha w rake kale o 

e ruchomą wystawę prób i wzorów prze- nie odlewów żeliwnych. 
mysłu ludowego, przez miejscowych 
wystawców przemysłu irzemiósł obra- li.i wyrobów drzewnych za dobry 
dując w składzie p.p.: 

luż. Wacław Sławiński, naczelnik 
wydziału przemysł, 

mitetu wystawowego, Aleksander Woj. 
tkiewicz, przedstawiciel związku prze- 
mysłowców, Abram Kawenoki, przed- 
stawicieł przemysłowców żydowskich, 
Michał Oszurko, przedstawiciel zw. 
cechów wileńskich. Łazarz Kruk, pre- 
zes związ. rzemieśln, żydowsk, na 
Wileńszczyźnie, Helena Sokołowska, 
przedstawicielka przemysłu ludowego, 
Inż. Franciszek Ostrowski, przedsta- 
wiciel polsk. szkół zawodów, Abram 
Kiebanow, przedstawiciel żydowskich 
szkół zawodowych. Józef Stachowski, 
kierownik wystawy, po bliższem i 
szczegółowem zapoznaniu się z ekspo- 
natami wystawców i po wymianie 
zdań 60 do poszczególnych ekspona- 
tów, poddała takowe pod kolejne 
tajne głosowanie, wynik którego był 
następujący. Dyplomy uznania otrzy 
mały firmy: 

Warsztaty państwowej szkoły te- 
chnicznej w Wilnie za umiejętną or- 
ganizację, wysoki poziom zawodowe- 
go szkolenia młodzieży. 

Szkoła zawodowa towarzystwa 
pomocy pracy w Wilnie za organi- 
zację i wysoki poziem zawodowego 
szkolenia młodzieży. 

Spółdzielnia zjednoczonych stola- 
rzy w Wilnie za wybitnie umiejętną 
budowę, wykonanie i wykcńczenie 
mebli. 

Franciszek Pieślak, zakład bednat- 
ski za doskonałe bednarskie wyroby. 

Tomasz Korecki w Wilnie, wyż 
twórnia pianin za doskonałe wykona- 
nie pianin. 

Hirsz Kucer w Wilnie, pracownia 
blacharska za piękne wykonanie ro- 
bót blacharskich, 

Pracownia narzędzi chirurgicznych 
i aparatów ortopedycznych — Bance- 
wicz w Wilnie za doskonałe wyko- 
nanie narzędzi chirurgicznych i apa- 
ratów sterylizacyjnych, 

Pierwsze polskie zakłady tkaniny 
drzewnej ]. Sobecki i spółka w Wil- 
nie za organizację i doskonały wyrób 
tkaniny drzewnej. 

Zakłady przemysłowe „Grzegorze- 
wo* Grzegorza Kureca w Landwaro- 
wie za wybitną działalność przemy- 
słową i dobry wyrób tektury. 

Szkoła zawodowa towarzystwa 
szerxenia pracy zawodowej i rolnej 
wśród żydów b: „Ort* za organizację 
i doskonałe wykonanie pokazów. 

Warsztaty mechaniczne Józefa To- 
maszewskiego w Wilnie za wyrób 
przyrządów do nauki strzelania oraz 
sportowych i za precyzyjną obróbkę 
metali. 

Bazar przemysłu ludowego w 
Wilnie za wzorową i celową organi- 
zację przemysłu ludowego. 

Bazar wytwórni szkolnych w Wil- 
mie za wzorowe wykonanie robót rę- 
cznych i wprowadzenie guzikarstwa. 

Konstanty Sienkiewicz w Wilnie, 
wytwórnia suszonych owoców — za 
doskonałe suszenie owoców i jarzyn. 

Towarystwo akcyjne browaru, Szo- 
pen* w Wilnie za wzorowy wyrób 
piwa. 

Riwa Mirska w Wilnie wytwórnia 
dywanów za artystyczne wykonanie 
dywanów perskich. 
c4 Pierwsza wileńska spółka win i 
przetworów owocowych w Wilnie za 
wzorowy wyrób win owocowych. 

Porudomiński w Wilnie, wyroby 
futrzane za artystyczne wykonanie dy- 
wanów futrzanych. 

Listami pochwalnemi nagrodzono ‹ 
firmy: 

r wileńsk. urzędu w Wilnie za artystycznie wykonane 
wojewódzkiego i przewodniczący ko- fotografje, 

«Lignepil» fabryka szczotek, pędz- 

wyrób szczotek i pędzii. : 
Zakład fotograficzny D. Alibera 

Władysław Auksztolis w Wilnie, 
wytwórnia „palników „Prymus“ za 
wyrób palników systemu «Prymbs». 

«Metalowiec» Jana Przygodzkiego 
w Wilnie za dobry wyrób dzwon- 
ków. 

Tewarzystwo radjotechniczne 
«Elektrit> w Wilnie za wyrób i roz- 
powszechnianie odbiorników wlasne- 
go montażu. 

Zakłady Sióstr Salezjanek w Wil- 
nie za dobre wyreby pończosznicze. 

Wileńskie biuro radjotechniczne— 
za wyrób i rozpowszechnianie odbior- 
ników własnego moniażu. 

Zakłady litograficzne «N. Mac i 
Syn» właściciel Benjamin Mać w 
Wilne za debre pokazy pracy lito- 
grafi znej. 

Dom przemysłowo-handlowy W. 
Malinowski inż. Sp. z.o.o. w Wilnie 
—za wyrób i rozpowszechnianie od- 
biorników własnego montażu. 

Zakłady litograficzne Ch. Łasko- 
wa w Wilnie—za artystyczne wykona- 
nie prac litograficznych. 

R. Gisin instruktor kroju w  Wil- 
nie za dobry i oszczędny sposób 
kroju krawieckiego. 

Do oceny niektórych eksponatów 
zaproszeni byli specjałiści eksperci, na 
podstawie opinji których komisja 
powzięła decyzję przez tajne głosowa- 
nie o odznaczenie. Tų 

SPORT. 
Wyprawa wioślarzy wileńskich 

łodzią do Gdyni. 
W dniu dzisiejszym 0 godz. 6.40 rano 

wyruszyła z Wilna wyprawa wioślarzy wi- 
leńskiego towarzystwa wioślarsiiego, łodzią 
do Gdyni. Śmiała ta impreza obliczona na 
Cztery tygodnie przygotowana została przez 
sternika osady p. Jasisa z całą drobiazgo- 
wością. Osadę łodzi stanowią panie Bohda- 
nowiczówna, Fricke oraz p. Rewieński Po- 
czątek raidu wodnego rozpocznie się na Nie- 
mnie koło stacji Mosty, dokąd łódź odesła- 
na zostanie koleją, poczem czwórka śmia- 

  

łych wioślarzy przez Niemen, Kanał O>iń- ® 
skiego, Narew 1 Wisłę popłynie do Gdań- 
ska, aby następnie dosiać się do Gdyni. Tą 
samą marszuią wrócą dzielni wioślarze do 
Wilna. Jest to pierwsza wyprawa zakrojona 
na tak szeroką miarę. Widać, że wioślarzom 
naszym doskonalącym ' się systematycznie 
Wilja nie może już dostarczyć dostatecznych 
emocji, skoro rwą się ku morzu, 

Makkabi mistrzem piłkarskim 
Okręgu Wileńskiego. 

Wczorajsze, decydujące spotkanie o + 
tuł mistrza okręgu przyniosło T. G. 5. 
Makkabi, zresztą zupełnie zasłużone zwycię- 
stwo. Od samego początku dała się zauwa- 
żyć wyraźna przewaga Makkabi, której atak 
jednak nie umiał wykorzystać całego szere- 
gu zupełnie pewnych sytuacji. E 

Pierwszy strzał obronił Nowak już w 
trzeciej minucie. W chwilę potem wolny po- 
średni przestrzeliwuje Kugiei, a Śladem za 
nim Tewelowicz i Benoszer psują podania 
Zajdia. W 25. minucie sędzia pan Rutkowski 
z Krakowa dyktuje karny. Nowak broni 
strzał, ale wybiega przed linję, za co sędzia 
dyktuje powtórzenie karnego. Piłka grzęż- 
nie w słatce, Przy tym stanie 1:0 gwiż- 
dek i pauza, Po przerwie sytuacja zmienia 
się zlekka na korzyść Pogoni, ale to tylko 
na chwilę. Wszyscy gracze grają ospale, bez 
ambicji i w tej połowie pada, nie bez winy 
Pogoni, druga i ostatnia bramka, ze strzału 
Zajdia. Przy tym stosunku kończy się mecz, 
dający Makkabi zupełnie zasłużony i wy- 
pracowany w pocie czoła tytuł mistrzą okrę- 
gu. O ile w drużynie Makkabi wszyscy bez 
wyjątku gracze grali z chęcią wygrania, o 

tyle Pogoń była nieruchliwą z wyjątkiem 
Nowaka, który obronił swój klub od mniej 
honorowego wyniku. Sędzia zbyt skrupuiat- 
ny, na ogół dobry, Publiczności ao 

  

DRZEWO 
OPAŁOWE 

z pierwszych rąk 0. KOŚCIAŁKOWSKI 
у Wilno, Tatarska 11, 

  

usuwają z organizmu zbyteczne nie- 
użytki oraz przeciwdziałają tworzeniu 
się osadów, następsiw:m których jest 

revmatyzm i artretyzm. 

Zioła z;gór Harcu d-ra Lauera 
usuwają i zapobiegają tworzeniu się 
kamieni żółciowych oraz łagodzą 

cierpienia hemoroidalne. 

a 

Bol głowy 
i WYCZERPANIE 
oraz zaburzenia żołądkowe, dolęgii- 
wości wątroby, nerek, kamienie żół- 
ciowe, reumatyzm, artretyzm, cierpie- 
nia bemoroidalne są spowodowane 
złą przemianą materji i zanieczyszcze- 

niem krwi w organizmie ludzkim 

Zioła z gór Harcu d-ra Lauera 
sprzyjają dobrej przemianie materji, 

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

Sprzedaż w aptekach i składach 
a 

? $ ł G do budynków 
mó 0 12000 i dyzentekcji 

do samowarów 1 żelazek 

Gazownia 
Wilno, ul. Ciasna 5, tel. 713. 

Słynna Wróżka Ghiromantka 

pobudzają trawienie, oczyszczają krew, 

įššsjaiujo tylko do 20 lipca b. r. od 

  

+
 

  

  

a przedewszystkiem uzdrawiają żołą- 
dek i powodują regularne działanie 
wątroby | nerek, oraz usuwają 

Q.ej rano do 8-mej wieczór, Przepo- 
wiąda przyszłość, sprawy sądowe, o 
miłości i t d. Ul. Młynowa 21, m. 6, 

obstrukcję. 

Zioła z gór Harcu d:ra Lauera 

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

Ф e gumowy,  patento- 
* Nail wany, specjalny apa: Ф 
® ret do samomasažu 

twarzy. Aparat NAILA wygładza A 
$> zmarszczki, usuwa obwiśnięcie po-* 
4 liczków* podbródka, ożywia zmęczoną @ 
+ muskulaturę twarzy, Aparat Naila w * 
4 elegancklem Eiui wraz z kremem 
* zł. 18. ka dej wr rozpm poczto- $$ 

» 
Gdańska 131. e 

wem D.-H. L Bydgoszcz, 

4 __Żądajcie bezpłatnych prospektów. @® 

koncerty radjo. Początek seansów: w niedzielę i święta od g. 4-ej, w soboty od 
g. 5'ej, w inne dnie od g. 6. Ceny biietów: parter — 60 zr., balkon 

e 
@ 

30 or 

  

Precz z pieg 

    

z przesyłką, 

stokroć lepsza od kremów. 
palców. Twarz potarta „Agawą” staj. 

Adres: B, Matulewicz, fir. 
Warszawa, pl. Napoleona,   
ФФФФ ФФФ - ZCP 

  

   

   

Redakcja „S 

  

Każdy czytelnik, poczynając 

brudnawo-szarej — śliczną mło- 
dzieńczą karnację. „Agawa” jes 

Nie tłuści. 

niu świeżą, gładką, delikatną—bcz skazy. 

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

DOKTOR 

Aleksander Libo 
a m il! 

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

Wydz. Zdr, Nr 3: 

Nie brudzi 
e Się na poczeka- 

chrześcijańska 

  

  

  

   
   
   

  

D, ZELDOWIGZ 
chor.W ENERYCZ- 
NE, MOCZOPŁC. łowa*'; 

   

  

  

     
      

DOKTOR 

dwojga małych dzieci. mystowej i handio- 
Zgłaszać się osobiście wej poszukuje pracy. 
pod adresem: ul. Su- Może na wyjazd, ul. 

bocz Nr 21 m. 8 Nasza, d. Nr 10, m. 1 

SZOFER Poszukuje 

  

    

— od 1 lipca r. b otrzyma po cenie Chor ca us u, gardła 

Es zniżonej ZŁ 4—z przesyłką, za wd dE z aą > Amant 4: s zimę, zobo! s 
TANĄ OEDZIEST ZAŚ zaliczeniem (tylko w obecnym se- w. Z. P. Nr 98.towarowy. Zgłoszenia genių Zee a 

(h DY zonie) niebywały wynalazek, nie- a" do adm. <Słowa» 2 =: 

% 2, znany w Polsce: cl6wek „Aga- Lekarz-Dentysta pod «Szofer». | 1 

A TAKA BG. AS pa: e po3 dniach piegi (na- MARYA M eszkanie 
; wet chroniczne), plsmy ž6lte i | rug jecia 3—2 pokoje z kuchni: 

3 dy > Rink wątrobiane oraz Ry cerze Ożyńska-Smolska Do wynajęcia 2 pokcj podnowbcić, 
dwa pokoje z kuchn'4, zgł ja: D.-H, ч 

i pokój z kuchnią, виовецие, ВЬ Ža 
Legjonowa 41. 
m m 

RTYSTA 

chanow, Rudnicka 25, 
tel. 378 od 11-2, 56 p. 

MALARZ 
chcący być rack A N I o 

wsi przyjmie w nie- Okazyjnie do sprzeda: 
dużym majątku ziem- nia posiadłość w 
skim płatne zajęcie Zwierzyńcu, składają 
rządcy lub doradcy.ca się z domu, oiicy- 
Lstownie, administr. ny i ogrodu owoco- 
«Słowa» pod Nr. 703. wego. Szczogóły: 

mamami BiurO__ Grabowskiego 
Garbarska 1. 

о— 

  
  

  

Garaž 

  

— ‚ dia chod - , poszukuje pracy dlą człowieka lat średnich posiadającego od 101, A w, Roweżoć W Iie 64 ZARO BIĆ 
Średnie wykształcenie, znajomość biurowości, buchalterji , ——— zaraz w pobliżu ul. może zdolny 

oraz języków: polskiego, rosyjskiego i litewskiego. DOKTÓR PAZ a agent zbieraniem re* 
| Łaskawe zaoflarowania prosimy nadsyłać do adm, «Słowa ‹ 6 Zeldowiczowa BR SEA Sa й. 5 siam šwietinych. Wa- 

+000094 | KOBIECE, WENE- | —— taikė Me JR 
RYCZNE 'i_ chor Rest a oma 

> MOCZ. | uczyciejka i biu- godz. 5—8, Związek. 
Magazyn J. Bursztejna z” 12. rolka LA rowa | pracow- Art. Sad „Kiauna 

\ Wilno, ul. Wileńska 7. ul.Mickiewicza 24 w aidai SE SAL: 
ty wszechświat. [ij ы PA M względni jąc - nie zajęcia w poleca rowery marki „Diirkopp „ Zdr. Nr. 31. a, Zi na POTRZEBNA 

gramofony, maszyny, do pisania i szycia, płyty gramo- wyjazd na wieś. Po- NAUCZYCIELKA 
fonowe, oraz wszelkie części składowe. — Przy magaz dr. 6. Wolfson e znajomość języ- NOWSZEJ na в 2 : a francuskiego, -wyjazd do dwojga mechan. pracownia 2 L powyższych przedmiotów. So ais sunków i GRE zB, lat 7 i 8, Ma 

ny korkurenoyine. Wileńska 7, tel. 1067. Łaskawe oferty: ul' przygotować dzieci do 

KVV TT T ЧУЕ ЧЧ К 

L modna pani 
używa przeciw wszystkim chorobom 

cry jak i też zamiast 

Risin. Zamijscowym wysyła się dużą 

tubkę po otrzymaniu zł. 

zie nieskutecznym zwraca się pieniądze. 

Główny skład na Polskę: 

R. Schulz, Poznań, P. Wawrzyniaka 24. 

  

ub kawe bd k 3 

M.W lenkn 
i S-ka 
a z ogr. odp. 

ilno,ul.Tatarska 
20, dom własny 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: 
jadalne, sypialne, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angiejskie, kreden* 
sy, stoły, szafy, 
oiurka, krzesła 
dębowe i t,d. 

Dogodne warunki i 
na raty. 

pudru tylko 

2,50, W ra- 

    

Do wydzierżawienia 

duży sad 
owocowy, osiem wiorst 
od st. kolei, przeważ- 
nie zimowe gatunki 

  

FORTEPIANY, PIANINA i 

Bfirm nowe i używ*ne sprz 

  

Mydło ogórkowe 
IKNATOWICZ —Loów. 

* pierwszorzędnych zagranicznych i krajowych 

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

jabłoni, gruszek, dużo 
śliwek i wiśni. Wia- 
domość: Wilno, Ban- 
kowa 

FISHARMONJE 

edaję i wynajmuję 

do 12 z rana, 

-POKOJOWE 
MIESZKANIE, 
możliwie w oent- 

rum miastą poszuku 
Zgłoszenie sub. J „T. 
do adm. «Słowa». 

OBIADY 
  

dia inteligencji w 

smaczne, "obie na  OFIARNYM aczne, obfite n 

A IG Tj ana 6 CZYTELNIKOM 
  

  

lewicz, Warszawa, pl. Napoleona. Skrz. 

JESTEŚ ŁYSY? 
włosów?? Spójrzyj na rysunek — oto skutki 
stosowania naszych środków! Nikt się jeszcze 
nie zawiodł!! Tysiące podziękowań! Skutki na 

niepokoisz się że utra* 
cisz wkrótce _ reszt. 

otrzymasz natychmiast za zaliczeniem zł. 8.80 nast. komplet: 1 fl prawdziwego 
«Radjo-Czpilin», niszczącego grzybek włosowy, ożywiającego martwe cebulki i 
throniąc. od siwizny: 1 pak. ziół do mycia głowy 1 1 П. mydła płynnego «Radio- 

S 
skową wyd. przez P. 

poleca administracja 
„Słowa* rodzinę po- 
zostającą bez środków 
do życia, i obecnie 
wyeksmitowaną z 

kradzioną dnia 24 
czerwca b. r. 
książeczkę woj- 

  

Capili» przeciw łupieżowi, łamiiwości i rozdwajaniu się włosów. Cena zł. 15,—lecz 
dla Czy ciAKÓW nin. gszety—tylko 8.80 (na czas krótki). Jako premium dołączamy 

do wyboru bezpłata'e: 1 sł. kremu udelikatniającego do twarzy, lub 1 fl. płynu 

usuw. siwiznę po kilku dniach. Komplet z 2 prem. 
jest również doskonały dla pań i dzieci (nadmienić w liście!) Uwaga: Do paczek 
dołączamy wyczerpujący opis i liczne, dokładne 

włosy. 

Г 2 K. U. Li i ia. 3—4 dzień. Nadeślij przeto adres, wraz z tem | 1300, na imię Chaima Ww wije e ogłoszeniem do firmy chrześc. Bogusław Matu- Lejby Gurwicza Słowa" dla „Rodziny poczt. 485, opisz dokł. stan włosów, a unieważnia się  _ wyeksmitowanej*. у 

Ф X ° 3 + Akwizytora $ 
$ energicznego poszukuje poważna + 

kosztuje zł. 10.80. <Rsdjo Capili> firma techniczna. Oferty z opisem $ 
z Lese nc i A $ 

adresy łysych, którzy odzyszsli ’ мат składa o adm. «Słowa» 

Wydź, Zdr. Nr 00. 1 ® POSAKANE, s 
  

  

od  Makowejprzeszło 500 drzew 
dom I m. 14, od Td owocających. Otety 

* Kalwaryjska 1 m. 11. wstępnej klasy i opie-*- 
== się BE 

cę osoby starszej. 
POTRZEBNE zgłaszać się osobiście, 

od 1 sierpnia 2 ume- Uniwersytecka 2 m. 1, 
blowane pokcje z lub listownie 

używalnością kuchni, adresem Oszmiana, 
możliwie w centrum. Murowana Oszmianga 
Zgłoszenia listownie, Zahorską.  Pożądana 
lub osobiście ed 12—2, znajomość francuskiego. 
ul. 3-g0 maja 7 m. 8 
(parter na lewo) J. R. 

  

    

    Sprzedam folwark 
FOLWARK 29 ha nowo - zabudo- 

30 ha z kompletnemi wany nad __ jeziorem 
budynkami przy szo- „ blisko Wilna. 
sie 11 kil. od Wijna Portowa 10-L g. 3-6. 
iii Ladne 
i zdrowe letnisko po- 
łączone z eisi Bezpłatnie. 

gospodarstwem, Młoda inteligentna 
Wiadowość: ul. Mic-panna wyjedzie na 
kiewicza 31 Mleczar- wieś, mereżki, ręczne 
nia <Zatroczanka». roboty, cerowanie, lub 

do dzieci. Adres: 

  

  

  

„| sklep p. Szumańscy 
Owocowy ogród ul. Mickiewicza 1, 

‚ $ p. Zamecka. 
wydzierżawię w po- 
wiecie Wilejskim 

gubiono dowód 
zastawu Nr 7078, 
wyd. 29 |utego- 

b. r. przez *il.-Towa- 
rzystwo = Handlowo- 

Zastawowe. 

gub. paszport nie- 
Žr za Nr 1880 

z dnia 20 stycz. 
1916 r. na imię Judela 
Jezierskiego zam. przy 

> ‚ ul. W. Stefańsiej 27, 

BezintereSOWnie | unieważnia sie 
poszukuje ma wieś 
do 1-go września, 

nauczycielka, zajęcia 
z dziećmi,  Arsenal- 

Ska 6—1 

STUDENCI 

o adm. <Słowa» 
pod Nr 5138, 

Kasę Ogaiotrwatą 
kupię okazyjnie w 
dobrym stanie. Oferiy 
do biura reklamowego 

St. Grabowskiego 
ul. Garbarska 1. 

    

  

  

  

POTRZEBNY 
1 pokój dła jednej 
osoby umieblowany, 
w Šrėdmiešcu na 
przyjazdy ze wsi. 

Adres listowny: poczta 

  

wyższych semestrów Ostrowiec K/Wilna 

Politechniki = War- maj, Kamionka 

szawskiej, czžonko- L. Sablińska. 
    wie Akad. Kota Wil- 

nian „ o POSZUKUJĘ 
tzygotowują do kon- ы 

]г‹'пгзошусь ё,;татіп‹і\п PY RES IS 
na Politechnikę Warsz. go samotnej osob: 
Zapisy inform.: zaułek m, mą e == Je 
Bernardyński 3 m. 8, Tam SwiaceCiNa, 
godz. 14—16 codzien. Wielka 27—14. 

  

MAURYCY RENARD 

"Czy on? 
— Nie jesteście dobrym kclegą— 

mówił Aubry dławiąc sięgczkawką.— 
Ach, Freddy jesteś dumny, wieszl.. 

Freddy wzruszył ramionami i za- 
gwizdał, 

— Freddyl--błagał szpieg. —Podaj 
mi rękę, jesteś porządny chłopi. 

Apasz Jan Marenil dotknął jego 
dloni gestem niechętnym i odszedł 
ze swym małym orszakiem, Ale Au- 
bry był uszczęśliwiony tak pomyślnym 
początkiem znajomości, ; 

Pewien był, że ów niby pisarz 
wymknie się z baru za Freddym... 
Przekonał się wkrótce, jak  Słuszne 

były przewidywania. Jednak ostroż- 

ność nakazywała mu zaniechanie na 
razie śledzenia tego żółłodzióbka, który 

najwidoczniej strzegł Jana Marenil — 
Freddy— Węża. 

* 
Natychmiast po obudzeniu się, 

około dziewiątej rano, Aubry pośpie- 

szył do najbliższego telefonu, by po- 
rozumieć się z panią de Prase. Nie 
miał już pieniędzy, pragnął więc do- 

wiedzieć Się, czy i nadal ma stosować 
tak rozrzutne metody zaskarbienia 
przyjeźni Freddy—Węża. , 

Hrabina cdpowiedziała, iż nie po- 
winien oszczęczać, gdyż  najważniej- 
szem jest, by Sprawa była załat- 

wiona na czas. Na propozycję Aubry- 
ego, że pożyczy narazie pani de Pra- 
se ze swych skromnych oszczędno- 
ści odpowiednią sumę, hrabiua zapro- 

i KUPIMY 

testowała żywo, nakazując, by natych- 
miast udał się do rejenta, który z jej 
rozkazu miał wypłacić mu dziesięć 
tysięcy franków, Podała mu adres, po- 
czem znacząco zapytała o wyniki noc- 
nych usiłowań... 

Aubry zrozumiał o co pytała pani 
de Prase, lecz umiała pytanie to tak 
zręcznie zamaskować, że nikt inny 
nie byłby w stanie odgadnąć ich ukry- 
tego znaczenia. W rozmowie ich nie 
padło ani jedno niebaczne słowo, ani 
jedno imię, Aubryemu zdawało się, 
że widzi jej małą starczą postać sie- 
dzącą przy biurku i szepczącą słowa 
niewyraźne, pozbawione charakteru 
i słowa przypominające jej twarz 
szarą i jakby zamgloną. 

Aubry zaś stał przy telefonie, wy- 
prostowany i uniżenie kłaniający Się. 
Gdy hrabina powiesiła słuchawkę, 
dawny lokaj stał chwilę jeszcze cze- 
kając, pełen szacunku dla swej pani.. 
Poczem udał się pod wskazanym ad- 
resem, dla podjęcia owych dziesięciu 
tysięcy. 

k 

Aubry wszedł po schodach do sali, 
w której dziesięciu młodych ludzi 
urzędowało przy biurkach, Przybyły 
wyjaśnił jednemu z nich cel swej wi- 
zyły i usiadł w oczekiwaniu odpowie- 
dzi, rozkładając przed sobą gazetę. 

W tej chwili drzwi od gabinetu 
szefa otwarły się z hałasem i ukazał 
się w nich człowiek młody jeszcze, w 
eleganckiem ubraniu. Głosem donoś- 
nym zapytał, czy Fourcade już przy« 
szedł. 
gy jeden z młodzieńców poinformo- 

wał go, tonem pełnym szacunku, że 
Fourcade'a jeszcze nie było. 

— Gdy przyjdzie, proszę go przy” 
słać natychmiast do mnie. 

— Ale... zdaje mi się, że słyszę 
jego kroki... zawołał młodzieniec. 

Był to istotnie Fourcade. | 
— Acb, Fourcade! zwrócił się re* 

jent do wchadzącego. 
Aubry podniósł szybko do Oczu 

gazetę, zasłaniając się nią całkowicie, 

Poznał bowiem w przybyłym Four- 
cadzie, owego „pisarza, który nie był 
przyzwyczajony do picia”. 

Tymczasem rejert zbliżył się spo- 
kojnie do młodego chłopca i zapytał 
zcicha: 

— No, cóż? Nic nowego nie za- 
szło tej nocy? 

— Nic ciekawego, proszę pana. 
— Dobrze. Masz twarz zmęczoną, 

Fourcadzie. 
— Ach, panie, jest czem się zmę- 

czyć! 
— Więc odpocznij. Przychodź tyl 

ko rano, zdać mi sprawozdanie i wra- 
caj do domu... 

Rejent szybkim krokiem wrócił do 
gabinetu a Fourcade skierował się 
ku innej sali, gdzie podobnie jak tu 
wrzała praca. Dzięki tej okoliczności 
Aubry'emu udało się wyjść ze spot- 
kania zwycięsko, gdyż Fourcade nie 
poznał go, Gdy wprowadzono go do 
gabinetu „pryncypała*, ten ostatni 
wiedział już z telefonicznej rozmowy 
z p. de Prase, w jakiej sprawie przy- 
bywa Aubry. 

Aubry zapamiętał dobrze nazwisko 
rejenta, był nim pan Feuillard, Zrozu- 
miał on, że rejent Feuillard roztaczał 

opiekę nad Janem Marenii, za pośred- 
nictwem jednego ze swych pomocnia 
ków. Aubry był teraz uszczęśliwiony, 
oto znał Fourcada, wiedział kim był 
człowiek, natomiast ani p. Feuillard, 
ani jego pomocnik, nie znali Aubry'e- 
go. Rejent wiedział, że niejaki Aubry 
podniósł znaczną sumę z kapitałów 
p. de Prase, lecz czy mógł stąd wy- 
ciągnąć jakie wnioski? Fourcade zaś 
nie mógłby znaleźć związku pomię- 
dzy pijakiem z baru, a człowiekiem, 
kryjącym się za gazetą! 

Szczęśliwy los sprzyjał Aubry'emu, 
niespodziewanie poznał tajsmnicę, tak, 
zdawało się, trudną do rozwikłania. 
Wielka radość rozpierała jege pierś. 
Duma ogarniała go, na myśl o spry- 
cie z jakim działał, pragnął czemerę- 
dzej dać znać p. de Prase o nowem 
odkryciu. Nie chciał jednak ukazać się 
w Neuilly, natomiast komunikowanie 
nazwiska za pośrednictwem telefonu 
wydawało miu się zbyt wiełką nie- 
ostrożnością, nie umiał bowiem wy- 
rażać swe myśli jakiemiś okólnikami, 
nie nieznaczącemi na pozór. Skorzy- 
stał więc z poczty pneumatyczneji wy- 
słał do Lionela następujący list, pisa= 
ny charakterem zmienlonym: 

„Panie hrabio; 
Osoba, którą się pan interesuje, 

która opiekuje się wiadomem indywi- 
duum, nazywa się p. Feuillard i jest 
rejentem. 

Zechce pan przyjąć wyrazy powa- 
żania. ourncn,* 

XVI. 

Lione! rozpoczyna poszukiwania 

Nadszedł czwartek, dzień ozna- 

czony przez pana de Prase na wy- 
cieczkę do pałacu w Luvercy. 

Od kilku już dni czyniono w Lu- 
vercy przygotowania na przyjęcie goś- 
ci. We czwartek rano Lionel  oznaje 
mił matce, że wyjedzie wcześniej, by 
sprawdzić, czy wszystkie rozkazy p. 
de Prase zostały spełnione. „Przytem, 
jak twierdził, odkąd pałac jest nieza- 
mieszkały, mnóstwo rzeczy mus'alo 

sią tam zmienić, mogłoby to zrobić 
przykrość Gilbercie, trzeba temu za- 
pobiedz...* 

Wyjechał więc wczesnym rankiem 
małem włoskiem autem. Nie przyznał 
się jednak matce, że Aubry oczeki- 
wać go miał przy bramie domu nr. 
17 przy ulicy Tournon. Zabrał ze so- 
bą wiernego sługę uszczęśliwionego 
i dumnego z zaszczytu, który go spo- 
tykał. Pomknęli ku Luvarcy  roz- 
keszując się piękną pogodą i słoń- 
cem. 

Szybkeść z jaką posuwały się ich 
poszukiwania, dzięki Aubry'emu i 
niezwykłe szczęście, któremu zawdzię- 
czał odkrycie tajemniczego opiekuna 
Freddy - Węża zrobiły na 
Lionelu jaknajlepsze wrażenie. Zde- 
cydował więc, że mała rewizja pałacu 
i jego okolic, dokonana przy pomo- P 
cy tak zdolnego i spostrzegawczego 
człowieka, mogłaby może doprowa- 
dzić do ciekawych wniosków. Właś- 
ciwie dotąd jeszcze śmierć pani La» 
val, chociaż tragiczna, uważana była 
jednak za naturalną. Nikt nie przy- 
puszczał, by mogła w tem tkwić ja- 
kuś zbrodnicza ręka, to też żadne 
śledztwo nie zostało ptzeprowadzon:, 
Natomiast w Lionelu zbudziły się 

pewne podejrzenia: oto Jan Marenil, 
czyli Freddy—Wąż dawał tak widocze 
ne oznaki niepokoju, że nasuwało się 
posądzenie iż śmierć ta nie była mu 
obcą. Peszlaki te, poparte zdolnoś- 
cią do czarowania wężów, nabierały 
powagi. Zorodnię mógł on popełnić 
w Stanie chorebliwego rozdwojenia, 
gdy nie był już Janem  Marenil, lecz 
Freddy—Wężem, Zebranie dowodów 
owej zbrodni byłe nielada pracą. 

— Oióż,—tłomaczył Lionel swe- 
mu towarzyszowi, — najzupełniej 
prawdopodobnem jest, że  czarno* 
biała żmija wymkuęła się w istocie: 
natomiast bardzo wąipliwem jest, by 
mogła dostać się do sypialni mej 
ciotki poprzez to serce wycięte w o- 
kienicy. 

Cóżby dopiero mówił Lionel gdy- 
by był wiedział, co opowiadało Janc= 
wi Marenil małżeństwo Lefebre, gdy- 
by usłyszał, że żmija poraz drugi wi- 
docznie prześliznęła Się przez owa 
„Serce”, skoro została zabita przed 
północą, drzwi zaś nie były otwiera- 
ne przez noc całąl 

— Wszystko to jest ciekawe bar- 
dzol—mówił Lionel. — Dopóki nie 

rzyszło mi do głowy podejrzenie, iż 
miała tu miejsce zbrodnia, uważałem 
to za oczywisty nieszczęśliwy WYpae 
dek. Ale terazcałe to dawne iłoma- 
czenie wydaje mi się niemożliwe do . 
przyjęcia, 

ZN 
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